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יש בו תיאור ממצה של הנקודות שעצבו את . תקציר מפרסום של מכון טרומן אשר זכה לפרס
  .הפעילות שלנו

  

  תקציר

  

  ”Abuelas de Plaza de Mayo“ - ו "ארבע אימהֹות"של  יםנרטיב ה:מהּות  לזהות- איבין 

  שרה לזר

אחת בתחום , 1כוונתי להתעמק בסיפורן של שתי קבוצות אימהות אשר התגבשו לתנועות חברתיות

הסבתות מכיכר  "- מישראל ו” ארבע אמהות“: במאבק למען זכויות האדם והאזרח, השלום והשניה

  , "מאיו

העלאת החשש , אנלוגיה הצפוייה מראש" רק"אמנם הכאב האישי הוא , ”ארבע אמהות“אצל 

ל דרבן את מקבלי ההחלטות ואת דעת הקה, על סדר היום הציבורי" שכול הפוטנציאלי העקר"ל

בהוצאתן את . ל שהה בלבנון"והעיץ בהם להתנער מן התרדמה שאחזה אותם במשך השנים שצה

ועוד ,  נאבקות על מנת שיחזירו להן את עתידן”Abuelas“-ה, האימהּות אל עבר הזירה הציבורית

  .בטרם עת, עמלות על מנת שלא יקטעו להן אותו, ”ארבע אמהות“ש

  

 פוליטי אשר הכיל את - כפי שאלה הופיעו במרחב החברתי2ניתוח נרטיביםעבודה זו מבוססת על 

המחקר המוצע שם למטרה לבחון ַמֵהן השלכות התהליכים . הפעולה המשותפת של האימהֹות

תוך שבורר , הדיסקורסיביים היצוקים בבסיס הנרטיב שנרקם על כינון הזהות האימהית הפיליטית

ח האימהי הפטריארכלי כמכשיר מחאה ומנתח את היתרונות והסתירות הטמונים בבחירת השי

  . חברתית נגיש לנשים המנסות לממש את זכותן האזרחית להשמיע את קולן בזירה הפוליטית

  

 : מאפר לתקומה .1.2

                                                      
  :(Tarrow 1994:11)התייחסותי לתנועות חברתיות הינה על פי הגדרתו של סידני טרואו את התופעה , בעבודה זו  1

"Collective challenges by people with common purposes and solidarity in sustained interaction with elites, opponents 
and authorities”  

 ;שיבוש או ביטול פעולתם, רשויות או קודים חברתיים לשם טירפוד, פירושו לשים בכוונת אליטות" אתגרים קולקטיבים" �
חשוב לציין (מתייחס לאינטרסים או ערכים משותפים אשר מהווים את הבסיס לפעולה הקולקטיבית " מטרה משותפת" �

 ; ) קיימת תודעה בגינהשהמטרה משותפת משמשת אכן בסיס להתארגנות מסוג זה רק כאשר
 אשר מתחזק במהלך ההשתתפות (consensus mobilization)נוצרת בתהליך של גיוס הסכמות ה ,"סולידריות"תחושת  �

  .ומסייעת להתמיד בה לאורך זמן, הפעילה של השחקנים בפעולה עצמה
 :)האופן בו מוצג הסיפור" (השיח "ביןל) רצף אירועים על ציר זמן" (הסיפור"במובן הגיית יחסי הגומלין שבין " נרטיב " 2
הוא מכונן ומפרש ; הוא אינו סתם אוסף מידע. הוא מגלה וממציא את מה שקורה; הנרטיב לא רק משקף מה שמתרחש"

  ".אנשים או חברות, התנהגות, תהיה זו אירוע, של איזושהי שלמות משמעותית, כל אחד מיהם כחלקים בעלי משמעות
( McQuillan 2000: 129, 323)  
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   נשיּות ואימהּות באספקלריה של שיח ההישרדות  הישראלי
  

  
 של יחסי כפועל יוצא, דוגמה מעניינת של הבנייה תרבותית תוך אידיאליזציה של ייצוגים נשיים

היות וישראל נמנית בין המדינות . היא המקרה הישראלי, המתרחשים בחברה" הדרה/הכללה"

,  שנה עדיין אין לה גבולות מוכרים50-המערביות על אף מיקומה הגיאוגרפי והעובדה שלאחר יותר מ

לית ההבנייה של הייצוגים הנשיים בחברה הישרא, בשל כך. תורם רבדים נוספים למורכבות הניתוח

, שואבת את בסיסי הלגיטימציה להגיית שיח המחאה שלה" ארבע אימהות"מיהם תנועת ) היהודית(

  : כורכת באופן חופף השפעות ועיצובים ממגוון מקורות

 ;)האתוס הציוני סביב סיפור התקומה הלאומית של העם היהודי(שיח אידיאולוגי נוקשה  •

 ;) מכונן של הזהות הלאומית היהודיתשהיא גם נתפסת כגורם מאחד וכיסוד(מסורת דתית  •

מדינה "אמירות כגון (תפיסת האיום הבטחוני כאיום קיומי לעתידה של המסגרת המדינתית  •

 יהודי ואת -מעצבים את המרחב הסימבולי הציבורי הישראלי" כל העולם נגדינו"או " במצור

 ;)ומעודד מגמות מיליטריסטיות מובהקות, השיח המתנהל בו

שהתבטא הן ברגשות מעורבים של בוז (זיכרון השואה , ת הגלות ובראש וראשונהזיכרון עוולו •

אודות נחיתותה המבנית של -כלפי תלישות חיי הגלות בשנותיה הראשונות של המדינה 

והן בטיפוח תפיסה פטרונית כלפי , -יהדות התפוצות כמיעוט במערכת של מדינות אומה

 ;)לשלומם מצד ישראל" על-אחריות"ן המתבטאת עד ליום הזה במעי, אותם היהודים

 המתבטאת בהזרמת משאבים מוגברת לפיתוח 3התערבות ממלכתית בנושא הדמוגרפי •

 ".יעד לאומי"טכנולוגיות הפריה בעלות סיכוי רב יותר ומיסוד עידוד ריבוי ילדים במשפחה כ

קמת המאופיינת בה, יישום מדיניות רווחה הנשענת על חשיבה אסטרטגית להגברת הילודה •

ועד לרשתות נרחבות של מעונות יום " טיפת חלב"ממרפאות (מערכת ענפה של מוקדי פיקוח 

                                                      
אישה יהודית "-ליעד אסטרטגי לאומי בטענתו ש) היהודית( דוד בן גוריון היה זה שהפך את נושא הפוריות של האישה  3

 חדה בעקומת הבן גוריון האמין שללא עליי. "מאכזבת את שליחותה כאם יהודיה, שלא תביא לעולם לפחות ארבעה ילדים
" אימהות האמיצות"- קרן שתמכה במהבתקופת כהונתו הוק, לראיה. עתידה של מדינת ישראל מוטלת בספק, ילודהה

המועצה הציבורית לעידוד "כגון , פותחו מנגנונים נוספים, בתקופות מאוחרות יותר;  ילדים או יותר10שהביאו לעולם 
 הרטוריקה המועצה חילצה לעזרתה את; הקמתה הייתה חופפת לוויכוח ציבורי בנושא היתר הפלות. '80-בשנות ה" הילודה 

הדתית המתנגדת להפלות ועשתה שימוש מניפולטיבי בזיכרון השואה בכך שהצהירה שמחובתה של כל אישה יהודיה 
מגמה זו כמעט קיבלה . על מנת למלא את החלל שנותר עקב הריגתם של רבבות ילדים על ידי הנאצים, להביא עוד ילדים

 הציע שכל אישה יהודיה שתפנה לועדות רפואיות על מנת לבצע ,חיים סדן, היועץ של שר הבריאות דאז: ביטוי חזותי
אך , ההצעה הזאת אמנם נדחתה.  ילדים שנספו בשואההתמונות של, בסרט בו נראים בין יתרקודם לכן  תצפה ,הפלה

  .(Sharoni 1997: 149- 150) ברוב דחוק 
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כלה במענקים ובקצבאות המוענקים דרך הביטוח הלאומי , ושירותים סוציאלים לאם ולילד

  ).ובמבנה הייחודי שלבש החינוך בחברה הקיבוצית

התנאים להקמתה של מדינת ישראל השילוב של אידיאולוגיה לאומנית בעלת זיקה סוציאליסטית ו

יצרו ) בידול מזערי של מערכות שלטון, מחסור במשאבים, אויביה/ נחיתות דמוגרפית מול שכנותיה(

הצליחו לדחות באופן גורף כל ניסיון , או לפחות, את האשליה של הכללתה המלאה של האישה

 המאמצים נדרשו להיות בעת שכל, )בגלל איפיונה הסקטוריאלי(להעלות את הסוגייה המגדרית 

   . Enloe 2000:36, 247, 254-7; Herzog 1998: 330- 2)(מכוונים להצלחת המפעל הלאומי 

דונר מאמצת את טענתו של מעוז עזריהו שאכן האישה העברית הייתה לדמות מייצגת של הלוחמים 

, פת היישובביטוי לכך אפשר למצוא עוד בתקו". חלק בלתי נפרד מדימוי הגבורה"והיא נתפסה כ

מלוחמות , יזיק'שרה צ(בה מופיעה דמות אישה , באנדרטת חולדה של בתיה לישנסקי, 1936 -כבר ב

  ).1999:85דונר (של נתן רפופורט , כך גם באנדרטה נגבה; ליד הלוחמים הגברים) חי-תל

ות נותן גיבוי להדרתה של האישה הוד: לכאורה מנוגדים, פועל לשני כיוונים, השיח הדתי מצידו

כבוד בת : "האמירה הידועה, להמחשה(הבנייה קוטבית מסורתית של חלוקת עבודה בין המינים 

רואה באישה ) בשונה מהאיסלם והנצרות(העובדה שהדת היהודית , יחד עם זאת; ")פנימה, המלך

היתה לגורם מכריע בהכללתה של האישה ,  את המקור הבלעדי לשיוכם של הדורות הבאים ליהדות

 . בעיקר מאחר והאחרונה הפכה את נושא הילודה ליעד לאומי ממדרגה ראשונה, מדינהעל ידי ה

מחבר בחוזקה את הזהות השבטית הקדמונית עם , הבלטת הפן האתני של העימות עם מדינות ערב

נטיה זו מתורגמת בבחירת הדמויות הנשיות . המגמות המיליטריסטיות של החברה הישראלית

ראש הממשלה : יית הדגם הרצוי של הנשיות המגוייסת הישראליתלהבנ"  טיפוס-אב"המהוות 

אך ללא זיקה למאבק , אמנם ממוקמת על ציר ההנגדה מול דמות הגנרל(גולדה מאיר , לשעבר

כאשר , תמיד לבושה במדי החאקי שלה, המגרה מינית(חיילת המיתית -ודמות האישה) הפמיניסטי

  . (Sharoni 1997: 144- 145)עוד מימי היישוב , )ל פניההרובה תלוי על כתפה וסימני המאמץ ניכרים ע

משמרים מרחב ) מסורתי והצבאי- הדתי(אמנם שני הזרמים המרכזיים שבנרטיב הלאומי המוצע 

סימבולי בעל חשיבות לדימויים נשיים וסוחפים אותם ישר אל תוך התופת של השיח הציבורי 

. של האישה כשחקן אוטונומי על בימת המדינהאין זה מתורגם בשיפור אחיזתה האזרחית , הישראלי

ווי טוענת שהעמדה של הנשים בענייני ביטחון מתפרשת כמאיימת על הסדר הקיים כי 'ביז, יתרה מזו
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אלא אם כן מדובר באם , עמדתן מראש לא  מתקבלת, ולכן? מה כבר נשים יכולות להבין בביטחון"

  ). 9ב:16/05/02, הארץ". (שבנה משרת בצבא

הכללה מצוי בכך שהסיקור העיתונאי בארץ / ביטוי מובהק ליחס זה של הדרה, למיש וברזלעל פי 

מרחב הדיבור שנותר לנשים , בענייני חוץ וביטחון מתפלג על פי הבחנה דיכוטומית מגדרית ולכן

  . (Lemish & Barzel, 2000: 155-159)דרך מוסד האימהות , בציבוריות הישראלית מתועל בעיקר

 דתיות בהוויה -שהיא פועל יוצא משילובם של מגמות מיליטריסטיות ואתניות, פתדוגמה נוס

קשר אנלוגי זה . היא האנלוגיה המושרשת בתודעה הציבורית בין האימא לבין החייל, הישראלית

 מגייסת -היהודיה–כך האימא , כפי שהחייל מגן על המולדת בחזית: נמצא רלבנטי עד עצם היום הזה

: הסינטזה שבאנלוגיה הזו יצרה סטטוס מיוחס. בעורף, את המערכה הדמוגרפיתאת רחמה להבטיח 

במדרג האיקונוגרפי של ) ועוצבו(הוצבו ,  שיחד עם האימהות השכולות, אימהות לחיילים קרביים

  . כסימן שיא של הקרבה עצמית אזרחית, חילונית בישראל-הציונית

הן מצליחות לחדור בקלות יתרה לתקשורת , ןקיים יתרון לאימהות ששכלו את בניהן ולכ, אי לכך

ואף לא הצטרפה באופן " ארבע אימהות"שאמנם לא הייתה ממייסדות , כדוגמת אורנה שמעוני(

של העיתונאים בכל הקשור למחאת האימהות " עליה לרגל"הפכה להיות מוקד ל, רשמי לתנועה

אנשים ", של אם לחייל או לחללכאשר הביקורת נאמרת מפיה , ווי'אליבא דביז). בתקופה שהן פעלו

  ). 9ב: 16/05/02, הארץ". (נעמדים דום

תחושת מחוייבות אישית והמכּוונות , ”ארבע אמהות“בסיפור של , לנתוני הפתיחה האלה מתווספת

, ארבעתן( חלוצית בה צמחה קבוצת המייסדות - לקולקטיב המאפיינת את האידיאולוגיה הציונית

מחוייבות זו מופיעה בתור ; )שבגליל העליון, רי הקיבוצים מחניים וגדותנמנות עם חב, בעבר או בהווה

עולם הדימויים בו , ואכן. רובד חופף נוסף במסכת הקורבן שמטפחת מדינת האומה הישראלית

עשו שימוש במהלך פעולתן המיר סטריאוטיפים וסמלים שהציבור הורגל לזהותם ” ארבע אמהות“

אך לחלוטין לא מנותק מן המקור המיתי (וך שדה סמנטי חלופי בהקשרים אחרים והתיך אותם אל ת

קיבלה משנה , )בהיותה נתפסת כיעד לאומי(ההתלכדות סביב המכשיר הרטורי של האימהּות ; )שלו

תוקף על רקע מוצאן של המייסדות והודות ההילה שמעניקות התפיסות הקולקטיביסטיות והנטייה 

  .ות את המסגרת החברתית הקיבוציתהמאפיינ, לטיפוח הסולידריות החברתית
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 ”Abuelas”ו" ארבע אימהות"שזירת מרכיבי סיפור המחאה אצל , למרות החסמים שהצטופפו בדרכן

מותווֶת על ידי הקווים המנחים את התנהלות החברה הפטריארכלית במסגרת המטהנרטיב של 

דמיות המאכלסים את קווים אלה מעצבים את מארג הדימויים והה; מדינת האומה המיליטריסטית

באמצעות הפעולה הקולקטיבית , העולם התרבותי בו האימהות מנסות לצקת את תביעותיהן

עצם היכולת , על אף חוסר הרצון המוצהר שלהן לערער על היסודות הפטריארכליים. שיוזמות

להגות פעולה קולקטיבית חתרנית על בסיס המאפיינים המבנים את תפקידה המסורתי של האישה 

ככל שהתפקידים ": מתגלה כסימן ברור לפרדוקס הנצור במטהנרטיב של מדינות האומה, אםכ

" נחלשת) יכולתה להגיע להחלטות מחייבות, כלומר(כך סמכותה , והאחריות של המדינה מתרחבים

(Offe 1985: 818) .  

  

  

הוקם ולממסד הדתי ש(נמנות עם רשימת המדינות בהן לדת , ארגנטינה וישראל, שתי המדינות

יש משקל סגולי הן בעיצוב התודעה הלאומית והן בהשפעה על מקבלי ההחלטות בעת ) סביבה

מבלי (משום יתרונה היחסי של הדת בעיבוד מסרים סותרים . חלוקת המשאבים הקיימים בחברה

היא הוכיחה עצמה ככלי יעיל במיוחד בעת עיגון מיקומו של היחיד , )שאלה ישמעו חסרי לכידות

רתי וכאשר נדרשת הסכמתו לקבלת המטלות שמוטלות עליו בתמורה להכללתו במדרג החב

שניתוח יחסי הגומלין בין נציגי , מכאן. במרקם של היחסים המנחים את הסדר החברתי הדומיננטי

יכולים להאיר את הדיון , הממסד הדתי לבין האימהות והשימוש שעשו האחרונות בהסמלה הדתית

ה שעברו האימהות במרחב הנתחם על ידי הפולחן הדתי והשפעת הדר/ על השלכות יחסי הכללה

דיון מעין זה יכול . ומידת הלגיטימציה שניתנת למחאתן, כהני הדת על תפיסת הציבור את פעילותן

נוצרת נקודת מפנה ממנה תצורות  ,או חברתי חריף/ על רקע של משבר פוליטי ו, גם לתת רמז כיצד

  .(Fantasia & Hirsch  1995: 146) ש והופכות לאמצעי מחאה יעילתרבותיות מסורתיות מעוצבות מחד

 "כנגד ארבעה בנים דיברה התורה.         "3.1

  

“In a world in which ‘naming’ is becoming the equivalent of ‘bringing to existence’, 
the weakness of actors is too often a deprivation or deformation of the power of 

naming. The flow of signs is meaningless, if there is no access to the dominant codes. 
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A contract could not exist without being preceded by a restitution/ reappropiation of 
the power over languages and codes”.    (Melucci 1992: 55) 

 

טקסיים , הם ביסודם,  מוסרי-ה שמאפיינים פעולה  קולקטיבית בשדה קרב סימבולי דפוסי המחא

ומנצלים את הקודים התרבותיים אשר מייצרים את עולם התוכן של הסביבה החברתית בה אותה 

קודים אלה הם ספציפים לאותה חברה ונמצאים בבסיס הנרטיבים שנרקמים . מחאה מתרחשת

  ).Lyotard  (23 -18 :1992ו הם מעבירים את המידע  פוליטי ב-בתוך המרחב החברתי

 -עשו ברובד הסימבולי הקשור לתובנות מסורתיות" ארבע אימהות"יש דוגמאות רבות לשימוש ש

פירוש השם , אולי, הדוגמה הבולטת ביותר היא. דתיות השגורות בתודעה הקולקטיבית בחברתן

אשר הפך למותג בעקבות כותרת , ם זהש). רבקה ורחל, לאה, שרה: ך"מן התנ(שנבחר לתנועה 

כולם (אימהות הדואגות לגורל הבנים שלהן , ראיון עיתונאי לארבע חברות המתגוררות בישובי הצפון

בעולם , מספרן: היה למעין מטה קסמים עבורן, )חיילים המשרתים ביחידות מובחרות בלבנון

התחבר למספר הדמויות , ")קיבוץה("הדימויים של עורך הביטאון של התנועה הקיבוצית המאוחדת 

איזכור זה טבע את חותמו על הדימוי של התנועה ". אימהֹות האומה"המרכיבות את האיקונין של 

  . 4שרק אז התארגנה והקנה לה גושפנקא להופיע כגורם מאחד בעיני העם

אימוץ האלגוריה הבלתי מעורערת הזאת איפשרה לאימהות להיתעלות מעל הפלגנות המפלגתית 

הן הצליחו , חרף הדיכוטומיה בין שמאל לימין". שלום וביטחון"מאפיינת את השיח הציבורי בנושא ה

, ל מדרום לבנון"צדדית של צה-לערער את הבריתות ההיסטוריות כאשר סביב סוגיית הנסיגה החד

ל אביגדור קהלני ויהודה הרא, )ס"ש(יצחק כהן , )ליכוד(התייצבו לצידן אריאל שרון וגדעון עזרה 

ומוחמד ) מרצ(זהבה גלאון , )עבודה(באותה שורה עם יוסי ביילין וחיים רמון , )הדרך השלישית(

מצאו , )עבודה(או עוזי ברעם ) מרצ(אישי שמאל מובהקים כגון יוסי שריד, כנגד). ש"חד(ברכה 

ארץ "הידיעה שלבנון אינה נכללת בפולמוס על , יתרה מזו). ליכוד(עצמם בחזית אחת עם עוזי לנדאו 

יחד עם השימוש שעשו האימהות בדברי הפרשנות של הרב עובדיה יוסף בסוגיית , "ישראל השלמה

בעיקר בשליחותו של שר הדתות , ס ברמה הפרלמנטרית"הביא לברית בינן לבין ש, "פיקוח נפש"

צדדית והיה לנושא -אשר בלט בפעלתנותו בארגון הלובי למען הנסיגה החד, כ יצחק כהן"ח, דאז

השר , כמו כן.   של האימהות בממשלה ובועדות הכנסת בהן הועלתה לדיון דרישת האימהותהמסר

                                                      
ו על הגדרת הזהות הקולקטיבית על רקע  לתנועה חברתית וההשלכות של בחירה זת שםקביעשיבות ח על הדיון ממצ ל4

  . Jane Jenson (Jenson 1998)נייר עבודה של  י /ראה, מבנה ההזדמנויות הפוליטיות
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ברית זו פסחה על כמה . הרב יוסף, ס"כהן היווה הגשר בין האימהות לבין הדמות הרוחנית של ש

ברית ; )בתחום השסע העדתי(קיבוצניקיות וספרדים : סטריאוטיפים מושרשים בתודעה הישראלית

כבוד בת המלך "למרות התפיסה הדתית המגדרית הטוענת בזכות (נשים לגברים פוליטית בין 

  ). בנושא וויתורים טריטוריאליים(ועל החלוקה הדיכוטומית בין שמאל וימין ") פנימה

דתי הפנה - במישור המסורתיהחיפוש אחרי מקורות לגיטימציה נוספים שיגבו את פעילות האימהֹות

, "ושבו בנים לגבולם"' השימוש בדברי ירמיהו לה(ממסדי -סמל אנטיכ, את התנועה לדברי הנביאים

ארבע "היווה המייצג הבולט של האסטרטגיה הזאת ואף שימש גם תנועות מחאה שקדמו להופעת 

את חגי , בפרשנות רחבה אשר התאימה תמיד לצרכי השיווק של התנועה, וניכס) בזירה" אימהות

את הקבוצה בגליל המערבי לתכנן סדר פסח בנוסח אסטרטגיה זו הביאה . ישראל למטרותיה

אינו חדש " שיכתוב ההגדה של פסח"יש לציין שהשימוש בתכסיס . במוצב על גבול לבנון, מעודכן

רוח החדשנות הזו נועדה בעיקר . ברפרטואר התנועות החברתיות שקמו בחיקו של העם היהודי

  . ף ההיסטורי של העםלהעמיק את זיקתן של קבוצות אלה לקולקטיב ולצרפן לרצ

, אחד רשע, אחד חכם(הסדר שאורגן על ידי האימהות עמד בסימן הברייתא על ארבעה הבנים 

  : את המניע לבחירה, אחת המארגנות, כך הסבירה רוני). אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול

  
 את אלו שלא יוכלו לחכות עוד לשאלות בניהן ויצאו לשאול, בבנים יעסוק הסדר ובאימהות"  

  .אף לחפש להן תשובות ולהשפיע על קובעי המדיניות, השאלות בעצמן

' התם'כמו הבן , נשים. [...] היתה כולה גברית" ביטחון"מלת הקסם , בחמישים שנות המדינה  

סגדו לאל הביטחון , לקבוע גורלות) 'לרשעים'וגם (' לחכמים'נתנו ' שאינו יודע לשאול'או זה 

  .בוטח וחזק, יודע,  גברי–

  )17.03.99, ”ארבע אמהות“ארכיון (             ."לא עוד  

 
היעלמות שחקנים והבלטתם של אחרים שקודם לכן , יש כאן היפוך תפקידים, כבהגדה של פסח

  ).משחררת(תוך הצבת סולם ערכים המבטא חזון של הפיכת חולשה לסמכות , נעדרו מן הבמה

ועוד (עמד של ברת סמכות לשאול   במ-הנעדרת מן ההגדה המקורית- הטקסט מציב את האישה 

הקטגוריות " (הרשע"ו" החכם"-להעברת נקודת הכובד של הסיפור מ). לדרוש תשובות ולהשפיע

בחירת האמא : יש משמעות לווי" שלא יודע לשאול שאלות"ולזה " תם"- ל) העליוניות קודם לכן

קו שתי הדמויות של באחרונים מגלה הכרה בזהות המשותפת העולה מן הנחיתות המבנית אליה נדח
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, מטושטשות לעומת זה" הרשע"והבן " החכם"הדמויות של הבן . במקור, הבנים ודומתה שלה

בסיפור הזה אין טעם לחדד את נוכחותם משום שהם מתקבלים : ונבלעות בתוך הרקע החדש

בעוד שהאימהות , "האיום הבטחוני"כממשיכי הסאגה הפטריארכלית המקבעת את המציאות בצל 

  :כהנחת יסוד להגיית הנרטיב החלופי) הכרוך בסיכון(ת בסיכוי בוחרו

  
  האומץ לצאת ממצב שאין לו מוצא . לאומץ ולסיכוי, כוס שלישית נישא ליציאה מלבנון "

  .אל דרך חדשה שיש בה סיכונים אך יש בה גם סיכויים לעתידנו ולעתיד בנינו, של כוח

  )1999פסח , ”ארבע אמהות“ארכיון (                !"                          ולסיכוי– לחיים 

  

דרשה ,  דור-רחל בן, התנועה ר"שיו היא המדרש, דוגמה נוספת המחזקת את האמירה של האימהות

 ההתנגדות מערך גבולות את מתמצת זה מדרש. שמות הלקוח מספר, מצריים יציאת סיפור ברוח

 יהודי על העם של ההיסטורי ברצף התנועה של מיקומה את קובע הוא: שהנהיגו האימהות האזרחית

 אזרחי מרחב בונה,  ומאידך למסורת מעורערת בלתי זיקה בעלי נרטיבים חומרים של מניפולציה ידי

 התנהלות אופן בקביעת םהפורמאליי ההחלטות מקבלי רובד של הבלעדיות על הקורא תגר

 בהדגשת מאפייני הדת אשר ,היהודי של הטקס התוכן את שידרגה התנועה, במעשיה. המדינה

  :כדלקמן  דור הוא-שחיברה  בן המדרש נוסח. ייחודי למנהגיה מקנים זיהוי קולקטיבי

זיכרו את היום הזה אשר יצאתם מלבנון מבית : אל העם' ארבע אמהות'ותאמר תנועת "

  .כי בחוזק יד נצא מלבנון, עבדים

, ארץ זבת חלב ודבש, ל הארץוהיה כי יביאך השכול א, היום  אתם יוצאים בחודש האביב

  . שנים למלחמה בלבנון16בו ימלאו , או אפילו בחודש הבא, בחודש  הזה

ולא יראה לך עוד כל ,  שנה תאכלו בוץ בלבנון ובחודש האביב יהא לכם חג יציאת לבנון16

  . עצב ושכול בכל גבולותיך

, והיה לנו לזיכרון.  אנחנו עושים ככל יכולתינו להוציאכם משם: והגדתם לבנכם ביום ההוא

כי ביד חזקה , ל למען תהיה תורת השלום בפינו"לפגישות בארץ ובחו, להסברים, להפגנות

  .נוציא את עם ישראל מלבנון

ואמרת , והיה כי ישאלוך בנך לאמור מה זאת עשית כשאני לחמתי במלחמה האין סופית הזו

ות הן יוצאיו אותנו בחוזק  יד  ארבע אמה- ארבע אני יודע–אליו אני קראתי ארבע מי יודע 

  . מבית עבדים, מלבנון

  :כדברי הנביא ירמיהו לרחל המבכה על בניה

  :'כה אמר ה "

  .מענה להינחם על בניה כי איננו, נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, קול ברמה נשמע
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  : 'כה אמר ה

  מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה

  ', נאום ה, יש שכר לפעולתך

  . אויבושבו מארץ

  ',נאום ה, ויש תקווה לאחריתך

  )1999פסח , ”ארבע אמהות“ארכיון (   ) "'ירמיהו לה(ושבו בנים לגבולם      

  

 מוגדר חברתי קונפליקט "הינו מנהלים החדשות החברתיות התנועות שפעילי בינתן שהמאבק

בלת התובנה מתק, (Touraine 1981: 142) "היריבים לכלל המשותפים התרבותיים לתנאים ומוגבל

 מתוך והתנהלותו הדומיננטי החברתי הסדר של המהות שאלות מול התמודדו" אימהות ארבע"בגינה 

לא רק על  באחריות נושאות הן:  יהודיות-אימהות ישראליות בהיותן שהופנמה כפי, התרבותית זיקתן

 חדשים דיםעיבו בעל אלטרנטיבי מציעות שיח, פעולתן ובמסגרת, הבנים כל הבנים שלהן אלא על

  . והערבות הדדית בתוך גבולות הקולקטיב,"אחר"ל העולם היהודית המדגישה את הדאגה  לתפיסת

  

     

מנכס ” ארבע אמהות”- מוסיף משנה תוקף לממד האתי שסיפורן של, המרכיב האידיאולוגי איפוא

חודים לעצמו באמצעות השימוש בסמלי האימהּות הפטריארכלית ובאחיזתו בקודים המסורתיים היי

  .שלהן) או לאומית/ אתנית ו(לקבוצת השייכות 

  
  :”ארבע אמהות“ר "תחושת הכורח לפעולה מיידית מופיעה גם כמוטיב מרכזי בראיון שנערך עם יו

 
 

מתוך ידיעה שחייבים לחנך איך לחיות . התעוררתי לפעולה מתוך תחושה של אין ברירה"

מרגישה שאני מחויבת לעשות משהו אני . 5למען ארצנו ולא לחנך רק לאיך למות למענה

  )03.04.97 :12 ,הקיבוץ(           ."למען הבנים שלי ולמען בנים אחרים, לטובת הרעיון הזה

 
    

נעדרת , כאות וסימן למעבר מהתנהגות פסיבית, עשוי להתפרש בעדותה" התעוררות"התיאור של 

למרות שעל רקע , למנוף" אין ברירה"-עמדה זו הופכת את ה. למעמד של שחקן אקטיבי, תודעה

                                                      
צופני , בניסחם של גבולות השייכות"תחושת הקדושה שיוחסה לו סייעה . חי- דור מתייחסת כאן למיתוס של תל- בן 5

ערכים אלה מגולמים בדימויים שעוצבו בתבניות סטריאוטיפיות ). 1999:87דונר " ( הטקסט התרבותי המשותף-הגיבוש ותת
 ויישובי הספר לפני קום המדינה, ובי חומה ומגדלובדימויי מקום כמו ייש, ל"ח או הנח"איש הפלמ, כדימוי החלוץ הלוחם

  . לאחר הקמתה
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במקביל להגברת . אותה תחושה הייתה עלולה להיתפס כאמירה דטרמיניסטית ומשתקת, אחר

מתבססת התובנה שהחינוך הינו כלי בידי מי שמנהל , המודעות האזרחית ולקיחת אחריות בגינה

 קובעי בתלוי לסולם ההעדפות של, אפשר להטותו לשימור החיים או לפולחן המוות, אותו ולכן

מובא ערעור על אופן בו מערכת החינוך מנוהלת , שבמקרה הישראלי, חשוב לציין אמנם. המדיניות

וכפועל יוצא מן התפיסה האסטרטגית לפעול בתוך גבולות ( דור -אך למרות דבריה של בן

המפחיתה או מבטלת את ערך , הוא אינו מבטא עמדה ביקורתית מרחיקת לכת, )הקונסנסוס

  . חינוכי שיש להחיל על הדורות הבאיםהמדינה כיעד

 

4 .2         חלוצי ומאבק האימהֹות-הנרטיב ציוני? מחאת היחיד או קולקטיביות רעיונית. 2.

עובדה היא שאף על פי . לא משנה לֵָמה חינכתי את הבנים שלי ברובד המילולי"
, הם הולכים לחילות קרביים, ואים ישראלים טיפוסיים'שבאופיים הם אינם מצ

, זה מלמד עלינו, יותר משזה מלמד עליהם. יחידות שלומדים בהן איך להרוגל
          ."איזה מסרים העברנו להם כל השנים, ההורים

  )03.04.97 :12, הקיבוץ, ארבל ראיון עם יפה                   (  

  
  

על פי מונחים , את גבולות קהילת האזרחים שלו ואת זיקתם ללאום" דמיין" הפרוייקט הלאומי הציוני 

גבולותיה של אותה , בצל העימות שהתפתח בין היהודים לערבים. תרבותיים מובהקים- אתניים

שני הגורמים האלה הם ; קהילת האזרחים מעוצבים על פי תפיסת המלחמה ושיגרת הקונפליקט

על פי . אשר מציבים את בסיס השייכות אליה וקובעים את היקף היתרי ההשתתפות הפעילה בה

עוצבה תצורתו המדינית על , המפעל הציוני נועד להבטיח ייצוג פוליטי מובחן ליהודים ולכן, נָה זוִמְש

  .  (Helman 1999: 297-298)יסוד יזמות התיישבותית אתנית 

ויחד עם העובדה שלאחר יותר מיובל שנים למדינת ישראל אין עדיין גבולות (בקונסטלציה הזו 

וקמו במטרה להבטיח את האחיזה בקרקע ופריסתה של האתניה הארגונים החברתיים שה, )מוכרים

על רקע הגדרת . הוצגו כבעלי חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה, הדומיננטית גם באיזורי הפריפריה

מבנה , )הענקת גמול כנגד תרומה קודמת לקולקטיב, דהיינו(הזיקה האזרחית בנוסח הרפובליקני 

, בתור סינטזה של התיישבות והגנה על גבולות המולדתההזדמנויות הפוליטיות שנשקף לקיבוץ 

  . מקום כבוד במטהנרטיב הציוני,שימש מנוף להכללתו בתוך הקונסנסוס הלאומי והעניק לו ולחבריו

ארבע "תהליכי החיברות הייחודיים לקיבוץ השפיעו באופן ניכר על הגיית הפעולה הפוליטית של 
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  : ישראלי הודות-ותחמו את התנועה במרחב הציבורי" אימהות

מנע , וההשתייכות לזרם המרכזי של המפעל הציוני" החלוץ לפני המחנה"הדימוי העצמי של  •

  ; את הדרת  התנועה ואיפשרה לה לשחק בשולי גבולות הקונסנסוס הלאומי

מיתן את המגמות הסקטוריאליות , קיום סגנון חיים שיתופי הנשען על ערך השיוויון בין חבריו •

 ופילס את הדרך להצטרפותם של גברים גם בדרג קבלת ההחלטות של על בסיס מגדרי

  ;כמובנת מאליה, התנועה

הקשר  האדוק של התנועה הקיבוצית לדורותיה עם המערכת הצבאית עקפה חסמי תקשורת  •

ממחנהו של " שחקני חיזוק"ואיפשרה נגישות למידע בדרכים בלתי פורמליות תוך שצירפה 

מילואים שתמכו בעמדת האימהות והוסיפו מהתמחותם הצבאית בדמותם של קצינים ב, היריב

  ;צדדית- לפולמוס סביב שאלת הנסיגה החד

 -המזוהה עם ההתיישבות באזורי הְסַפר הקנה ל" הגנה על גבולות המדינה"העקרון של  •

 ".להחזיר את הבנים הביתה"הלגיטימיות המוסרית לתביעתן ” ארבע אמהות“

 היטב באתוס הלאומי הציוני וממקמת עצמה ברצף ההיסטורי של שזורה" ברית השיבולים והחרב"

ומוצאת את ביטויה , העם היהודי בתור התגשמות החזרה לארץ המובטחת והחוסן הדרוש להחזיקה

כלה בהקמת ארגון , "חומה ומגדל"בנרטיב החלוצי מראשית ההתיישבות בסיפור המיתי של 

לבין ) ההתיישבות החקלאית השיתופית, היינוד" (הגשמה"בעמק ועד לסימביוזה שבין " השומר"

מקור זה ). 87: 1999דונר ) (ח"הפלמ(הקמת כוח צבאי עיברי סדיר בהתגלמותן של פלוגות המחץ 

ממנו נגזרת תחושת השליחות , "ארבע אימהות"של סמכות נרטיבית מהווה צון ברזל של סיפור 

  . ל מאבקןפרשנותן את יחסי המגדר ובחירת בעלי הברית לניהו, שלהן

לקיבוץ ,  סוציאליסטית אינה מבדילה בין אישה לגבר אך בפועל-תפיסת העולם הקיבוצית, פורמלית

ולעולם לא נעשו " מחוץ לגדר"כארגון לא הייתה שום כוונה לערער על הסמכות הגברית השלטת 

י אף על פ. מאמצים משמעותיים להפיג את ההבדלים בין המינים בחלוקת העבודה במשק פנימה

כולל הבעלות המשותפת על (גודלן המזערי והמבנה השיתופי של מערכות החיים בתוך הקיבוץ , כן

, הקלו על נגישות הנשים למוקדי ההחלטה במידה רבה יותר ובלתי אמצעית יחסית, )אמצעי הייצור

תפיסתן את דפוס יחסי הגומלין ההיסטוריים בין ". מעבר לגדר"בהשוואה למצב השגור אצל הנשים 

והשפיע ” ארבע אמהות“התנועה הקיבוצית לבין הצבא שיחק באופן ישיר על התיפקוד הארגוני של 
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בתור אימהות לחיילים קרביים שעוד מזוהות : על גישתה האסטרטגית לכריתת בריתות וגיוס תמיכות

הן ניכסו לעצמן לגיטימציה , עם המעשה ההתיישבותי ועם ההגנה על המולדת בישיבתן בפריפריה

גישה בלתי אמצעית זו סללה את הדרך גם .  ישראלית-בולית אדירה בעיני הציבוריות היהודיתסימ

כמעט ולא נשמעו דעות קדומות : לתופעה נדירה בנוף התנועות החברתיות שקמו ביוזמת נשים

או הקבוצות האזוריות שעודדו בידול על רקע מגדרי  ולכן לא נחסמה /בקרב המייסדות ו) עוינות(

  .רים את הצטרפותם לתנועה בכל הרמותבפני הגב

, חשוב להדגיש שעל אף שבחירת אסטרטגיית המאבק של התנועה מּונעת על ידי אינטרס פרטני

מידת , לכן. היא מעוצבת על פי חוקיו של שיח תרבותי דומיננטי בעל יישומים טקסיים מגובשים

. היתה כה מרשימה, וההשפעה שהופקה מן הנוסחה שנבחרה כקוו מנחה לצעדי המחאה שננקט

לניכוס הלגיטימיות של הגוף הקולקטיבי ") קולקטיב"-בתוך ה" חברים"של (המעבר מייצוג מופשט 

מסמן תהליך של המחשה בו האידיאולוגיה , עבור הרובד הפרטני של היחיד הנושא את מחאתו

  . יםמתאימה עצמה לדינמיקה החברתית ומסגלת לשיח שלה שפת צופנים קליטים יותר לנמענ

, מפענחת איפוא, XX-פוליטית של ישראל בשלהי המאה ה- קריאת האימהות את המציאות החברתית

תוך שהיא ערה (חלוצי -נרטיב הציוני- את ההסמלה ואת הדימויים השגורים ברפרטואר של המטה

אשר נוסחו קודם לכן בכפוף לרובד , ומחליפה את האובייקטים שלו) לשחיקתם של סמלים אלה

. באמצעות ערכים של דֹומּות או של אנלוגיה המשרתים את יעדיה שלה, ום בלבדמטרות הלא

אליהם הציבור מוזמן להצטרף , דימויים אלה מזוהים עם סמלים לגיטימיים ובעלי יוקרה חברתית

  .ללא חשש לקטיעת הרצף הנרטיבי הלאומי או לשיבוש משמעותי של הסדר החברתי הדומיננטי

מן הפרספקטיבה המאוד " שימור החיים"-בהצבת התביעה ל האימהי יישום הפרטת המטען הרגשי

מנע מן הקיבוץ להצטרף כגוף מאורגן משום שעל , אישית של האימהֹות לחיילים ביחידות מובחרות

או המאבק המעמדי /תנועת העבודה ו בנוסח" ביטחון ורווחה"הפרק לא עמדו עוד תביעות למען 

. ותחושות המבטאים תביעות ושאיפות של הפרט ת של קולות גוני-אלא עוצבה מחרוזת רב, גרידא

על רקע קידוד מחדש של הסמלים והשינוי במודעות העצמית של היחיד כשחקן אוטונומי שחל 

לתנועה הקיבוצית כקולקטיב לא נותר אלא לשמור על פרופיל נמוך ולהוות מקור לוגיסטי , בעקבותיו

נוכחות מאופקת זו נדרשה ליצירת . ל תנועת האימהותהפועל על פי שיקולים תועלתניים ש, בעיקר

הצליחה לכונן , שהציגה עצמה כנטולת פלגנות מפלגתית  ומשום כך, רטוריקה אימהית אוטונומית
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הגישה הפייסנית והקריאה מתוך גבולות . בריתות שחצו את השסעים הקיימים בחברה הישראלית

 "אפשר וצריך לצאת מלבנון" כרוזים בסגנון .הקונסנסוס היווה מוטיב מרכזי בשיח של האימהות

  :בסיומו נכתב.  הינו דוגמה לקוו הסברתי זה1997 יולי - שהופץ בצמתים על ידי פעילי התנועה ביוני

  
בלבנו התחושה שדווקא תום הלב של . חוצה גבולות פוליטיים וחברתיים' ארבע אמהות' " 

  "שנות את מהלך ההיסטוריהאזרחים יכול לחלחל ללשכותיהם של מקבלי ההחלטות ול

  ")ארבע אימהות"ארכיון  (

  
קרא ליצירת קונסנסוס חברתי חדש המושתת על הנושא שאמור לאחד ” ארבע אמהות“ המאבק של 

תיחום המטרה בתוך משבצת ; לא משנה מהו ציביונן הפוליטי או מעמדן החברתי, את כל הנשים

-נוסח הקונבנציונלי של המשחק הפוליטיהאימהי לא הותיר מקום למשא ומתן ב" שימור החיים"

הוספת נופח נשי לכללי המשחק בזירה הפוליטית איפשרה לתנועה לדחות את המודל . מפלגתי

  ".הקרבה אלטרואיסטית"מודל של , ולאמץ לעומתו" רווח והפסד"הפוליטי המבוסס על 

          

  )ראי כתבה על היווסדות התנועה ("הזעקה שהולידה תנועה.  "5.1

  

אשר התעצמה " השכול הפוטנציאלי"עשתה שימוש בתחושת ” ארבע אמהות“, בצד הישראלי

הפנתה אל עבר , "מבחינתם, בינתיים. החיילים החיים"זעקתן של אימהות . בתקופת מלחמה

". ההורים המסוייטים"זו של : הציבוריות הישראלית מראה ששיקפה מציאות אחרת של הקונפליקט

העולה מקריאתן של האימהות את מפת המציאות הישראלית , "קסייםהגיגים ט"חשיפת שורת 

מחובת שיעתוק ההצגה המסתירה ומדחיקה את הפחד ) ואת בניהן(משחררת אותן , והפועלים בה

כבדבריה של ,  ספור פעמים בראיונות ובהצהרות הפעילות-איזכור למגמה זו צץ אין. בפני השכול

אחר שזה זיהה את שמותיהם של בני המחזור שלו המצטטת את בנה החייל ל, אחת האימהות

כנראה הגיע תור השכבה שלי , אימא"): 13: 3.4.97, הקיבוץ" (אסון המסוקים"ברשימת החללים ב

  ."לתת את המנחה לארץ הזו

  

ושל המדינאים שבנו את , הזו" יש ברירה"הן התעקשו להראות את נוכחותה העירומה של מלחמת ה

  ):13: 3.4.97, הקיבוץ(להם על זרי דפנה של עברם הצבאי מסלול הקידום הפוליטי ש
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, המדינאים משתיקים את העורף על ידי נתינה שיטתית של הבנים שלנו למולך הזה"

  " שולחים את הבנים שלנו כדי לסמם ולהשתיק את דעת הקהל הישראלית. לבנון

  

,  הבטחוניסטיכפועל יוצא ממאמציה של התנועה לחולל שפה פוליטית אלטרנטיבית לשיח

לעומת התסריט המקובע , פעילותיה משרטטות קוו ברור המבדיל בין אמות המידה המנחות אותן

  : הטבוע בתפיסתם של מקבלי ההחלטות במדינה, של השיח הצבאי השגור

  

אותם הגנרלים שהכניסו . אלא ארץ המפקידה את ילדיה, זאת לא ארץ האוכלת את יושביה"

שגנרל מוריד מדים ובמקום להיות , האנומליה הזאת. נהיגים שליהם יום המ, אותנו ללבנון

.  תוקעת אותנו באין שלום–הוא הופך למנהיג לאומי , נשיא מועדון הטניס המקומי

אנשים שמלחמתם אבל הם גם , הם אנשים טובים, אני מתארת לעצמי, והגנרלים

  ."ון אחר מעלות וללכת לכיו180של ' והם לא יכולים לעשות סוויץ, אומנותם

  )14: 05.03.99,  מוסף שבת-מעריב. ההדגשה שלי(         

  

הציעה ) של האימהות" המופרטת"מנקודת המבט (תפיסתן את המציאות החברתית 
תוך יציקת פרשנות ,  אישיות-חוויה אחרת של מרחב חברתי ושל אינטראקציות  בין

לבקר אותי אני פה כדי שלא תצטרך "(שונה למכלול היחסים בין הפרט למדינה 
אם לשני חיילים בלבנון שהצטרפה , ויצמן, אמרה לנשיא המדינה דאז, "בבית

בשעה שהמיקוד הציבורי ). 18: 04/12/98,  מוסף שבת-מעריב) (למפגינות מול ביתו
לכיוון הסולידריות עם , של הסיפור הלבנוני" גרסא הממלכתית"באמצעות ה, הוסט

” ארבע אמהות“נשות , נהרגו בלבנון) כבר(כאב השכול של משפחות החיילים ש
  , אירגנו את המרחב הנחוץ למחאתן בסימן החיים

   
היא אף הנהיגה ספירה שונה של הימים : התנועה לא נשארה אדישה, גם בנוגע ליחסה לזמן

בהתבסס על ציוני דרך (ושל השנים ) הייחודית לתקופה" ספירת העומר"כמעין , מתחילת המלחמה(

 מחאה שהקימו ליד -בכרזות שהונפו באוהל, ביטוי ליחסן זה מתגלה למשל). וןבמאבק ליציאה מלבנ

אין פגרה "או , "שנת אבל= שנת יובל": בהן היה כתוב, 1998ביתו של ראש הממשלה באוגוסט 

, גישה פרשנית זו גם מצאה את דרכה ברמת הפרטים. "?איך אתם יוצאים לפגרה! בלבנון

ומיים בכפוף למאורעות הקשורים לחיי בניהן ולשהייתם בהתייחסות האימהות למיתוסים הלא

  ):18: 04/12/98,  מוסף שבת-מעריב(בשירות בלבנון 

  
ומצד שני אני אומרת , מצד אחד עומדים כל המיתוסים של הציונות והמולדת והשירות"

  "תצילי אותו, את האמא שלו, הבן שלך בסכנת חיים? מה זה המשחקים האלה: לעצמי
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על מנת , )הצבא: קרי(אולם גייסו שחקני חיזוק ממחנהו של היריב , רו אל הרגשהאימהות דב

ל נסדק וכאמצעי לעגן את טענותיהן גם במגרשו של השיח "להראות שהקונסנסוס בתוך צה

גיוס זה היה מכריע להגברת מספר התומכים בקרב הגברים והביא להגמשת דעת הקהל . הביטחוני

נאמנות לצוו ). צילום ארכיוני ללא תאריך,  סגנון- מעריב(צדדית - בגין האופציה של הנסיגה החד

הנשים גייסו הורים רבים שדאגו לשלומם של ילדיהם , מצפונן ששלל נקיטת צעדים אלימים

הסירוב להפעיל אמצעי מחאה ". שומרת חוק"בשלל פעילויות של התנגדות אזרחית , הלוחמים

, כחלק בלתי נפרד מן ההוויה הלאומית, ופת ועצמןקיצונים יותר שיקף את תפיסתן את תפקידן כמ

  :פעילה מהשרון  , כפי שמעידה רחל

  
שמרי אזרחי –כי החינוך שקיבלתי , אני לא אשרוף צמיגים. אני לא דוגלת בפעילות אלימה"

. אני מוכנה להגביר את הלחץ בתוך המותר.  טבוע בי עמוק-צריך להיעשות בגבולות החוק

  )14: 05/03/99, מוסף שבת–מעריב (."                בתוך המותר הזהויש עוד הרבה מרחבים 

  
אימהות ("הופעת קולן של אימהות , כמו זה של התקשורת הישראלית, בעולם הסוגד לגימיקים

רק גברים "המתמרדות מול הקביעה ש) "לתת מעצמם למדינה, שחינכו את ילדיהן לתרום, טובות

ל צריך "צה"ל על מחאתן אלא "ינן צריכות לתת דין וחשבון לצההטוענות שהן א, "מבינים בביטחון

, מוסף שבת–מעריב  ("בוקר בוקר. הבנים שלנו,  וחשבון איך הוא שומר על החיילים-לתת לנו דין

היה לידיעה חדשותית שיכולה הייתה לעלות את אחוזי הצפייה או את תפוצת , )14: 05/03/99

” ארבע אמהות“, נמיקה שהתנועות החברתיות החדשות יוצרותבמהלך אופייני לדי, ואכן. העיתונים

, כיוונה את האירועים שארגנה בהתאם ללוח השידורים בתקשורת וסיפקה כותרות בתדירות מדהימה

אומנות ופוליטקה כדי ליצור רושם של מחאה , אקדמיה, תוך שעשתה שיבוץ מחושב של אנשי צבא

בשל :  החשיפה המרובה לא תמיד שיחק לטובתןיתרון זמן. לגיטימית ובעלת קונסנסוס רחב

הדיווח הוסט שוב ושוב , הדיכוטומיה המגדרית הממיינת את מרכיבי הסיקור העיתונאי בענייני ביטחון

אל עבר אפיקים המדגישים את היותן ,  צדדית-ממוקד הוויכוח על מהות המהלך של הנסיגה החד

ת התנועה היו חשופות בהיותן מזוהות עם החברה תהליכי החיברות להם מייסדו, יתרה מזו.  אימהות

בדרך כלל על ( פורמלי -באופן בלתי, ציגן לרובשיחקו לידם של רוב העיתונאים אשר ה, הקיבוצית

המקצוע שלהן או , וללא שום התייחסות לכל פן אישי אחר כגון השכלתן) פי שמן הפרטי בלבד
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גישה זו התכוונה למעשה לפגוע . מעבר לעובדת היותן אימהות של חיילים קרביים, מקור פרנסתן

הלא מבינה "תן במשבצת הרגשנית בלגיטימיות שלהן להביע עמדה בתור אזרחיות ותחמה או

של הצמדת תארים לכל מצטרף , בניגוד מוחלט לנוהל המקובל בתקשורת הישראלית, "מספיק

  . (Lemish & Barzel, 2000: 155-159)" שחקן חיזוק"שהגיע לתנועה כ) ממין זכר(

קשת הדעות שהובעו בכתבות במהלך שנות , לרוב וחרף התהודה שעוררו האימהות בחשיפתן

שיקפו גישה סטיריאוטיפית , עילותה של התנועה ואופן הטיפול העיתונאי בידיעות שזו הפיקהפ

לעומת התייחסות , מושרשת היטב בתודעה הציבורית הישראלית לגבי האישה בתפקיד אם ורעייה

שולית שעניינה הסוגייה העקרונית שביסוד הזכות האזרחית להביע עמדה פוליטית בפומבי ומידת 

המחשה לתחושת ההחמצה . (Billig 1995: 72) האזרח על מקבלי ההחלטות במדינה ההשפעה של

אפשר למצוא בבירור בפסקה , שמסתמנת מהמלכודת שטמונה בשפה שנבחרה לבטא את המחאה

  :אשר כותבת למערכות העיתונים,  דור- רחל בן, ”ארבע אמהות“אחת של מכתב יושבת ראש 

  
החלטנו לאמץ ". ארבע אמהות" פסח ולפיכך ניתן לה השם   פורסמה בעיתון ערב6הכתבה של ערן"

את השם אך לא שיערנו שהאמהות והנשיות תשמשנה למתקיפינו הזדמנות לסטות מן הבעיה 

, ניסינו לא פעם לומר שגם אבות ואזרחים רבים וטובים שותפים עמנו במחאה. ולעסוק בנו ובשמנו

  . ")ארבע אמהות" ןארכיו( ."אולם החשיפה היתה העיקר עלינו כתופעה

                                                      
ן של התנועה הקיבוצית הכתבה ראתה אור בביטאו". אמהותארבע " שכותרתה הייתה שחר ערןמדובר בכתבה של  6

  ) .03.04.97(בערב פסח  ,המאוחדת
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5.  

תנועות היצרות מחלוקת הן פחות יעילות בניסיונן לשווק ראיה , "מחזור מחאה חברתי"בעיצומו של 

משום שמהוֹות גורם מאיים עבור מערכות ערכים של , חיובית על סוגיות בעלות אינטרס קולקטיבי

מחזור "מצטרפות לתרומתן של התנועות על בסיס האימהות ש, על כן. קבוצות אחרות בחברה

יכולה להימדד בהקשר ליכולתן להפחית מעוצמת ההתנגדות שבדרך כלל תנועות , "מחאה חברתי

שימת הדגש על הרחבת התפקיד האימהי כמרכיב .  חברתיות הטוענות לשינוי מבני מעוררות

ותן חוסמת ביתר יעילּות את היווצר, לגיטימי בבחינת החלופות שמובאות לשולחן הדיונים החברתי

 אשר עלולות להוביל את הוויכוח הציבורי לפסים של countermovements)" (תנועות נגדיות"של 

ברגע שמערכת הערכים , יתר על כן. :Staggenborg 1997)  (125 -123 ,46משחק סכום אפס 

המנחה את הפעולה הקולקטיבית של האימהות מושתתת על אותו עולם התוכן המזין את הנרטיב 

האידיאולוגיה של התנועה לא נתפסת בעיני השלטונות כמאיימת על הסדר , טריארכליהאימהי הפ

האימהּות מסתמנת , לא בכדי בחברות בעלות ציביון מיליטריסטי, לכן. החברתי הדומיננטי

ותנועות אלה מצליחות לחדור ולהרחיב את גבולות , כאלטרנטיבה חתרנית ישימה עבור הנשים

  . למחאה החברתית) אם בכלל(המצומצם שמדינות אלו משאירות הקונסנסוס במרחב הנרטיבי 

 פוליטי נקודתי לממדים של מחזור מחאה מתרחשת כאשר חלון -התפשטותו של עימות חברתי

, בהגות המחקרית של התנועות החברתיות, זהו כינוי (”early riders“ההזדמנויות הפוליטיות נפתח ל

 ").החלוץ לפני המחנה"המקביל למה שקרוי בעברית המתייחס ליחידים בחברה המגלמים תפקיד 

תביעותיהם , או פוליטי נוח ולכן/מאפיינת שחקנים אלה העובדה שהם אוחזים במעמד חברתי ו

הם , כאשר שחקנים אלה חוברים יחד. מוצאות תהודה רחבה אצל גורמים אחרים בזירה הציבורית

  . מחזקות מגמות של חוסר יציבות באליטותמכשירים את הקרקע לבריתות פוליטיות אשר יוצרות או 

בדרך כלל הם נעים מן הפריפריה אל עבר : למחזורי המחאה יש מסלולי התפשטות סדירים, לרוב

, לאומית, אתנית(זיקה כלשהי משותפת , המרכז ונוצרים במוקדים חברתיים מובחנים אשר בבסיסם

אי הוודאות המהדהדת מהטענות , כמו כן). תחושת עוול המלכדת פרטים שונים, או לחלופין

נאמנות , המתורגמות לשיתוף, מעוררת זהויות המחדדות את מאפייני הקבוצה המגוייסת, המועלות

חושף , דווקא ההתעצמות של הזיקות הסקטוריאליות וחידוד הגורם הבדלני בהן. והכרה הדדית

רקטיקת המחאה עצמה פ" לכן ,בהן היצירה והשיעתוק מגולמים יחד) לפעמים אף סותרות(מגמות 



 

 

18

  

הלמן " (בהקשר שבו היא צומחת, או משעתקת משמעויות קיימות, מגבשת משמעויות חדשות

  ). 176: 1997ורפופורט 

מחזורי המחאה הם מעין כור היתוך ממנו השחקנים יוצקים תחמושת חדישה לחזק את רפרטואר 

, כן חדש לסמלים ישניםמופקים סמלים חדשים או מוענק תו, במהלכם, יתרה מזו. המחאה שלהם

והתנועות שמתגבשות משדרגות משמעויות ואידיאולוגיות שעוד קודם היו טבועות בתודעה 

. על מנת להצדיק ולקבל לגיטימציה בגין פעולתן ואשר יקלו על גיוס תומכים נוספים, הקולקטיבית

, הרחבה, יכי הפצהמאפיין נוסף המבחין את תקופת היווצרות מחזורי המחאה הינו ריבוי תהל, על כן

העתקה ותגובה שהפעולה הקולקטיבית מעוררת בקרב קבוצות או פרטים שבדרך כלל היו נשארים 

   .(Tarrow 1995: 154- 7)אדישים להתרחשויות 
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בהעלאת החששות ואי הוודאות שאיימו על מילוי תפקידן , ”Abuelas“ -ו” ארבע אמהות“במקרה של 

כים שעיצבו את תפקידן בספרה הפרטית לכלי פוליטי והוסיפו הן הפכו את הער, האימהי כראוי

השימוש ברטוריקה , כמו כן. ממד אתי לתביעות שהועלו בזירה הפוליטית על ידי שחקנים אחרים

מחזורי "במסגרת של , כיבוד זכויות הפרט והאזרח וכדומה, שלום, האימהית לקידום סוגיות כגון צדק

על פי כללי משחק שאינם כפופים תקשורת בלתי אמצעים הועילה בכך שפתחה ערוצי , "מחאה

הינה גיוס האומנות , דוגמה בולטת לכך. לאלה המתווים את השיח הגברי של הפוליטיקה הממוסדת

הרחבה , הפצהשילוב זה הסתמן כמכשיר רב עוצמה למימוש תהליכי . לשירות המחאה שהן הובילו

שתי הדוגמאות שהן . ירה כגורם בעל משמהותוהעתקה להם האימהות היו זקוקות להישרדותן בז

הם הכרזה , פרדיגמטיות לדרך הפעולה המשותפת שנרקמה בין מחאת האימהות ליצירה האמנותית

, )" חיילים כבר יצאו מלבנון1245"( לבן בעד היציאה החד צדדית מלבנון של דוד טרקטובר - בשחור

יגה את מספר זה בתור ספרות העושה שימוש במספר החללים עד לתאריך הפצת הכרזה ומצ

, זמן תל אביב( חלון ריק להוספת סיפרה חמישית -באופן מדאיג–בו יש , דיגיטליות על צג מונה

15.01.99 :12 .(  

התרגום הפרשני של קודים תרבותיים מושרשים , ”Abuelas“-ו” ארבע אמהות“בסיפור המחאה של 

רת את מטרות שתי התנועות ומהווה גשר בתודעה הקולקטיבית אכן יצר רצף מטונימי התואם ומש

ניתוח הדינמיקה של . 7להתקשרות עם יתר התנועות המאכלסות את מרחב המחאה בחברתן

מגלה את חשיבותו של , )שלהן לבד או בשיתוף עם סוכני שינוי אחרים(הפעולה הקולקטיבית 

ודת המבט של כמיזוג הדרגתי של השאלות ונק, תהליך ההפריה ההדדית המתרחש בין השחקנים

הביוגרפיה , אזי.  (Abel 1993: 26)בכל שלב וללא קץ , תוך כדי ארגון מחדש שלהם, כל אחד מהם

                                                      
הן מבחינה לוגיסטית והן בגיוס פעילים , להלן כמה מן הארגונים והתנועות שהשפיעו או חברו יחדיו במאבק האימהות  7

  :וגיבוש אידיאולוגי
,  כ יוסי ביילין יזם"גה מלבנון שחוהתנועה לנסי" הורים נגד שתיקה", "יש גבול", "שלום עכשיו "-" ארבע אימהות"לגבי . 1

  ;גיוס פעילים פתיחת שעריה להן מבחינה לוגיסטית והן ב, והגיבוי שהתנועה הקיבוצית נתנה
  : יש לציין בעיקר את”Abuelas“לגבי . 2

“Asamblea Permanente por los Derechos Humanos” (“The Permanent Assembly of Human Rights” -APDH-) * 
מי שעתיד היה להיבחר לנשיאה הראשון של ארגנטינה לאחר חזרתה  , ראול אלפונסין בין מייסדיה היה . 1975 - ה בנוסדש

  ;של הדמוקרטיה למדינה זו
 *“Servicio Paz y Justicia” (“The Peace and Justice Service” –SERPAJ-) ,פרס אסקיבל, ארגונו של חתן פרס נובל לשלום;  
 ;Madres de Plaza de Mayo” (“Línea Fundadora” & Hebe de Bonafinni’s branch)“   על שני פלגיה" איואימהות כיכר מ"* 

“Liga Argentina por los Derechos del Hombre” (“The Argentinean League for Human Rights” – LADH -) והארגון הוותיק *   
  .פלגה הקומוניסטית עם המשהזדהו על יסוד פעילים 1937 -בעוד נוסד ש
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האישית של כל אחת מן המשתתפות נבנתה מחדש בהתאם לשיח העולה מן הפעולה המשותפת 

פני שיצרו ומן התובנות שהופקו עקב עיבוד כללי דקדוק והוספת אוצר מלים שלא היו מוכרים להן ל

  . אך היו טמונים בבסיס הערכי של תפקידן, כן

את מחוייבות האימהֹות ) לצידן ולא במקומן(הפטריארכלית במטהנרטיב הציוני והציבה לצידן 

זיהוי ברור של מייסדות . לקידום השלום כחלק בלתי נפרד ממחויבותן לשימור החיים של ילדיהן

יותר של הנרטיב הציוני החלוצי והדבקות בדימוי כשייכות לעמודי התווך המוצקים ב" ארבע אימהות"

שמחנכת את ילדיה לשרת את האומה ולהתגייס ליחידות " הציונית הטובה/ האימא היהודיה"של 

שירתו את גל המחאה שפקד את המדינה בהכללתו במסגרת , מובחרות בצבא הגנה לישראל

  .גבולות המגרש של השיח הציבורי הלגיטימי

האימהֹות בשני המקרים שמרו בקפדנות לא לערער על , ו בין הפרטי לציבוריגם כאשר חצו את הקו

לא הייתה כוונה לקרוא תיגר על הסדר , ועל כן" האימהּות הפטריארכלית"הדימוי המקובל של 

היווה איום קיומי , חמורה שעל פי פרשנותן" סטייה"אלא לשמרו מ, החברתי ההגמוני במהותו

  .להישרדותו

עשוים להישמע ,  הנגזרות משזירת שני הזרמים הנרטיבים שהוצע לכרוך יחדבאמצעות התובנות

הקולות שעד כה היו חבוים בשיח הדומיננטי או התגלו ככמוסים בתוך היחס האפורטי שתחם את 

הנרטיב של האימהּות האקטיביסטית כפי שבא לידי ביטוי במהלך הפעולה הקולקטיבית של שתי 

בו האפוריה אינה סותמת את הגולל עוד , לילת האימהות הפוליטיתתסריט אלטרנטיבי לע. התנועות

תביא לטוויית אריג רבגוני של , כהזמנה ליצירת נקודת זינוק שונה לשיח) הכרתית(אלא נתפסת 

  :דרכים אשר תאפשרנה לחוות התנסויות מעשירות ומאתגרות, דרכים להתרחשויות חדשות

 
 

בוקת אור המאירה את דרכם של קולות הנשים יכול לשמש א, האתגר שניצב בפנינו אם כן

יום שלהן - המסתמנת כאין סופית וניזונה הן מן המציאות העיקשת של היום, שתצטרפנה לצעידה

  .מן ההתגלות המרהיבה של ההתחלות החדשות, והן
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