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עבודה זו הודפסה על שני צידי הנייר כדי לחסוך בעצים.

תופעת הטרור איננה רעה חולה המאפיינת רק את העת החדשה .את ראשית מבצעי פעולות
הטרור יש הרואי בחברי הכת היהודית הסקירי ,שהיו מסתובבי ברחובות ירושלי של
בית שני ורוצחי ראשי ממשל יהודיי ורומאי ומשתפי פעולה ע השלטו .ההיסטוריה של
האלימות לא עצרה בתופעת הדקירות של הכת היהודית וע השני צברו ארגוני הטרור
ניסיו והישגי.
תופעת המחבלי המתאבדי בעת המודרנית היא חדשה יחסית ,אחד מפיגועי ההתאבדות
הראשוני בעת החדשה התבצע ב  1983בבניי השגרירות האמריקאית בבירות .מאז ועד
היו נעשה שימוש רב בטרור מתאבדי בכל רחבי העול .במהל #המלחמה הרוסית בצ'צ'ניה
התרחשו מספר פיגועי טרור התאבדות בצ'צ'ניה וברוסיה .ג במערכה הנוכחית באפגניסט
ועיראק נעשה שימוש רב בטרור מחבלי ) ,Berko & Erez, 2005עמ'  (603604וכמוב הפיגועי
בארה"ב ב 11לספטמבר  . 2001פיגוע ההתאבדות הראשו בישראל בוצע בשנת  ,1993מחבל
מתאבד נצמד ע מכונית תופת אל אוטובוס במפגש מכולה בבקעת הירד ופוצ +עצמו ,מאז
ועד אינתיפאדת אלאקצה ) (2000נעשה שימוש רב בטרור מתאבדי ) 61מחבלי מתאבדי(
ומאינתיפאדת אלאקצה ועד שנת  2004קפ +המספר עוד יותר והגיע לכדי  274התארגנויות
של טרור מתאבדי )שהוציאו לפועל  142פעולות( )קימחי ואבן ,2004 ,ע' .(7
תופעת טרור המתאבדי היא תופעה מרתקת כי היא משלבת בי החלטה אישית קיצונית
למטרה לאומית או דתית )קימחי ואבן ,2004 ,ע'  .(7לכ לא ייפלא כי חוקרי רבי חקרו את
התופעה מכיווני שוני ומגווני .אחד מכיווני המחקר הראשוניי ביקש להסביר את
התופעה דר #פריזמת המחקר של תופעות התנהגותיות אבנורמאליות קליניות ,גישה זו ראתה
בתופעת ההתאבדות הטרוריסטית כדומה למעשי התאבדות אחרי הנובעי מתו #דחפי
אבנורמאלי של הרס עצמי א #בשונה ממקרי התאבדות מוכרי מתקיי צור #נוס -של
פגיעה באחרי ) ,Merari, 1990ע' .(206
אול ככל שרבו פיגועי הטרור המחקר אודות התופעה לא מצא ראיות תומכות להפרעות
אישיות של המחבלי המתאבדי כמניעי לביצוע הפעולות ,עובדה זאת יחד ע ההבנה
שפיגועי טרור מתאבדי ברוב המקרי המוחלט ה פרי מאמ +משות -של מספר אנשי
גרמה לכ #שהתופעה קיבלה התייחסות ייחודית .כיוו מחקר שניסה להתמודד ע ייחודיותה
של התופעה ניסה לשרטט קווי לדמות של המחבלי המתאבדי מתו #כוונה לזהות מראש
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אנשי פוטנציאלי ולמנוע מה לבצע את הפיגוע .במחקרי אלו נעשה שימוש בפרופילי
פסיכולוגי וסביבתיי של מחבלי שהתאבדו וניסיו למצוא מכנה משות -בינה .אול
מחקרי אלו לא הצליחו לנבא במדויק את הטיפוס של המחבל המתאבד וככל שהתרחבה
התופעה השונות בתכונות האישיות והרקעי של המחבלי המתאבדי החלישה מאד את
מהימנות ניתוחי אלו .מתו #כשלו כיוו מחקרי זה עלה כיוו מחקר מניב שחיפש מאפייני
דומי במניעי ובארגוני המשלחי לפיגועי התאבדות ,קימחי ואב ) (2004מצאו  4טיפוסי
של מחבלי מתאבדי פלסטיני ,ה זיהו את הטיפוס הדתיפנאטי ,הלאומיהפנטי ,הנוק
פסיכולוגי והמנוצל .ה מיפו את המניעי לביצוע המעשה של כל אחד מהטיפוסי ואת
המאפייני הארגוניי שתמכו בפעולת ההתאבדות הטרוריסטית.
ההבנה כי מחבל מתאבד לרוב אינו פועל מטע עצמו בלבד וכי לארגו יש חשיבות מכרעת
בהוצאת פיגועי התאבדות הוביל מספר חוקרי לבנות מודל של שלוש רמות לניתוח התופעה.
לפי מודל ניתוח זה יש לנתח את ההיבטי הפרטניי של המחבלי המתאבדי ,את
ההיבטי הארגוניי של התופעה וההיבטי החברתיי שלה ) ,Berko & Erez, 2005ע' .(604
במסגרת המחקר הפרטני של המחבלי המתאבדי נבחנו לרוב מוטיבציות ומניעי לביצוע
פיגועי התאבדות ,כמו כ הועלו השערות בנוגע לתפקיד של משברי גיל ההתבגרות וחוסר
האיזו ההורמונאלי המאפייני גיל זה במוכנות של המחבלי המתאבדי )רוב בני (1827
להוציא אל הפועל פיגוע כזה ).(Kruglanski & Agnieszka, 2004
מבחינה חברתית מוני הנאמני על המחקר התלתרמתי את תופעות התמיכה החברתיות
הנלוות לטרור המאבדי ,החל מתהלוכות לוויה ראוותניות ,המש #בגילויי שמחה עממיי
לנוכח פיגוע התאבדות ,תמיכה כלכלית וחברתית במשפחות של מחבלי מתאבדי והאדרת
התופעה באמצעי תקשורת ההמוני .בנוס -להיבטי החברתיי הרחבי ג התהליכי
הפסיכולוגי חברתיי שעוברי המחבלי המתאבדי נכללי תחת רמת הניתוח החברתי
) ,Kruglanski & Agnieszka, 2004עמ' .(915
ברמה הארגונית נמצא כי נית להגדיר את טרור המתאבדי כפצצה חכמה לעניי .היכולת
לפגוע בצורה קשה ומדויקת באויב ללא סכנה מיידית לגור המשלח הפכה את טרור
המתאבדי לנשק אסטרטגי רב עוצמה בידי ארגוני המחבלי .בנוס -ליתרונות הלוגיסטיי
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והתקציביי של טרור המתאבדי יש למנות ג את ההשפעה החזקה שיש לפיגועי אלו על
האויב .במדינת ישראל לדוגמא השפיע טרור המתאבדי על קבלת ההחלטות של ההנהגה
בישראל ,לכ ברור למה טרור המתאבדי נחשב לנשק אסטרטגי בעיני האויב ובעיקר בעיני
ארגוני הטרור )קימחי ואבן ,Kruglanski & Agnieszka, 2004 ;1215 ,2004 ,ע'  .(16ההסתכלות
על תופעת טרור המתאבדי בשלוש הרמות מאפשרת להבי את התופעה כמונעת מתהליכי
 Top-Downבה הארגו מחליט להוציא לפועל פיגוע ופועל כדי לעשות זאת א #ג כמונעת
מתהליכי  Bottom-Upבה האינדוידואל מבקש לעשות פיגוע התאבדות ופונה לארגו ובכ#
מתחיל את תהלי #הוצאת הפיגוע אל הפועל ביוזמתו ) ,Speckhard, 2005ע' (3
היתרו המובנה בהפעלת מחבלי מתאבדי הוא בפשטות ההפעלה של הנשק האסטרטגי
הזה ,המחבל המתאבד לא צרי #לעבור הדרכה ארוכה כדי להיות מוכשר להפעלת מתק הנפ,+
לרוב לש הפעלת מטע הנפ +נדרש מהמחבל המתאבד ללחו +על כפתור אחד בלבד )או
לשחרר את אחיזתו מכפתור( .ג מבחינה ארגונית לוגיסטית הפעולה היא פשוטה יחסית ,כל
שנדרש מהארגו הוא השגת חומרי נפ +וחיבור לכדי מטע המופעל מקרוב .עדות נוספת
לפשטות ההפעלה היא שיש מחבלי מתאבדי שעוברי תהלי #הכשרה ב מספר שעות מועט
) ,Berko & Erez, 2005ע'  .(Reynolds, 2004 ;617אול עדיי נראה שרוב המחבלי המתאבדי
עוברי תהליכי הכשרה ארוכי בני מספר ימי עד מספר שבועות ) ,Berko & Erez, 2005ע'
 ,(617לכ עולה השאלה מדוע תהלי #ההכשרה לביצוע פעולה פשוטה יחסית הוא לרוב כה
ארו.#
מספר חוקרי בעבר עמדו על התפקיד שממלא תהלי #ההכשרה בהכנה המנטאלית של
המחבל לביצוע הפעולה .הצור #להכי את המחבל המתאבד נובע משני מניעי משולבי.
האחד הוא הסכנה הארגונית שכרוכה באיהצלחתו של מחבל מתאבד להוציא אל הפועל את
הפיגוע ,אי הצלחה שכזאת יכולה בראש ובראשונה להביא למעצרו של המחבל ולאחר מכ
לתפיסת החוליה שהפעילה אותו ואולי א -את ראשי הארגו .המניע השני להכנה המנטאלית
המעמיקה הוא יצר ההישרדות האנושי ) ,Kruglanski & Agnieszka, 2004ע'  ,(8לנוכח סכנת
מוות האד לרוב מתנגד למוות ולא מחבק אותו ומקרבו אליו ,לכ כל מעשה התאבדות דורש
מהאד לא להיות קשוב ליצר חזק וקמעי זה .מה שנכו לגבי התאבדות הנובעת מפתולוגיה
פסיכולוגית נכו על אחת כמה וכמה להתאבדות הטרוריסטית שלרוב אינה נובעת מפתולוגיה
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שכזאת .יצר החיי החזק והצור #להתגבר עליו יחד ע הסכנה האירגונית הגלומה בכניעה
אליו ה שמחייבי את הארגו להשקיע בתהלי #הגיוס וההכשרה ) ,Moghadam, 2003ע' .(83
אול למרות חשיבותו הרבה של תהלי #הגיוס וההכשרה רוב החוקרי לא התעמקו
באלמנטי המרכיבי אותו .חוקרי רבי מזהי את תהליכי האינדוקטרינציה שעוברי
המחבלי המתאבדי ,בה מקני לה פעילי הארגו את הל #החשיבה שמוביל לוגית
לביצוע מעשה התאבדות טרוריסטית .אות חוקרי מצאו ג את אקט הקלטת הצוואה על
קלטת וידאו כאקט מחייב ברמה הפסיכולוגית ממנה קשה למחבל המתאבד לחזור
) ,Moghadam, 2003ע'  .(85אול ג חוקרי אלו לא בחנו את כלל השלבי שעוברי מחבלי
מתאבדי ואת הכוח הפסיכולוגי הגלו בה.
מטרת המחקר הנוכחי היא ראשית למלא את החלל המחקרי שנוצר ולמפות את השלבי
השוני שמהווי חלק מתהליכי ההכשרה והגיוס של המחבלי המתאבדי .מכא ששאלת
המחקר הראשונה היא אילו אלמנטי יכולי להרכיב תהלי #הכשרה וגיוס של מחבלי
מתאבדי .מכיוו שבמקרי רבי לא כל השלבי באי לידי ביטוי או שהסדר בו ה
מופיעי משתנה קיימת חשיבות להבי את המרכיבי שיכול להחיל תהלי #שכזה .לכ החלק
הראשו של הממצאי יתרכז בהצגת כלל השלבי בתהליכי הגיוס וההכשרה השוני שבאו
לידי ביטוי בראיונות שנערכו ע מחבלי מתאבדי ושולחיה.
שאלת המחקר השנייה עליה מחקר זה בא לענות היא מה אמצעי ההשפעה הפסיכולוגי
שמופעלי באות שלבי ההכשרה והגיוס השוני .כמסגרת תיאורטית להבנת תהליכי
ההשפעה הללו נבחר מודל ההשפעה של  .(2001) Cialdiniהמודל מציע שישה אמצעי בה
נעשה שימוש כדי להשפיע על אנשי .בחלק השני של גו -העבודה אבח אי #כל אחד מאמצעי
השפעה אלו בא לידי ביטוי בשלבי השוני של תהלי #הגיוס וההכשרה.
ההתעסקות בטרור המתאבדי מציבה בעיה מתודולוגית חמורה ,נשואי המחקר המהווי את
מוקד העניי המחקרי לא ניתני לחקירה מכיוו שתהלי #גיוס והכשרה מוצלח בהכרח מוביל
למותו של המחבל המתאבד .לכ רוב המחקרי בתחו זה משתמשי במחבלי שניסו
להתאבד ולא הצליחו מסיבות שונות ,הבעיה בשימוש בעדוית כאלו היא שלא נית לדעת מה
מהנאמר בעת ראיו בכלא הוא חלק מתהלי #החשיבה לאחר מעשה ומה מהנאמר היה מניע
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לפעולה בטר אי הצלחתה .בנוס -למחבלי שלא הצליחו יש ראיונות הנערכי ע מחבלי
המתעתדי לבצע פיגועי התאבדות ,מכיוו שלא נית לדעת הא פיגוע ההתאבדות אכ יצא
לפעול ראיונות ע מחבלי כאלו מהווי בעיה מתודולוגית .חוקרי קודמי הציפו את
הבעיות המתודולוגיות הללו א #לא מצאו לה פתרו ) ,Berko & Erez, 2005ע' .(604
בנוס -לכל הבעיות המתודולוגיות הללו עומדת בבסיס המחקר הנוכחי בעיה מתודולוגית
נוספת .לצור #המחקר הנוכחי נבחרו ראיונות ע מחבלי מתאבדי וע חברי חוליות
שהוציאו לפועל פיגועי התאבדות שפורסמו באמצעי תקשורת המוני ,מכיוו שכ ,#הנחת
יסוד להתייחסות לחומר המפורס היא שהוא חלקי ולא כולל את כל שנאמר ע"י המחבל ,
א בגלל שיקולי עריכה וא בגלל שיקולי הכתב.
המחקר הנוכחי פותר את בעיות מתודולוגיות אלו בשתי רמות .ברמה הראשונה המחקר בוח
רק את מה שנאמר לגבי אקטי מסוימי שבוצעו בפועל ע"י הדובר וברמה השנייה השימוש
במודל קיי לניתוח אמצעי השפעה .הרמה הראשונה פותרת את הבעיות המתודולוגיות
מכיוו שהחומר מנותח מתו #ניסיו להדגיש מתו #הכתוב את תהליכי ההכשרה והגיוס ,ברמה
הראשונה לא נעשה שימוש בהסקת מסקנות של כותב הכתבה או ברמיזות לא מפורשות של
המרואיי וכ לא נעשה שימוש בעדויות אינטרוספקטיוויות של המרואי לגבי מהלכי מחשבה
שהובילו אותו לנכונות להיות מתאבד טרור .כל שלב שנמצא כחלק מתהלי #הגיוס וההכשרה
נסמ #על התייחסות ספציפית אליו באחד הראיונות.
הרמה השנייה פותרת ג היא את הבעיות המתודולוגיות שהוצגו בכ #שהיא משתמשת במודל
מוכח לניתוח אמצעי שכנוע ועושה שימוש להבי דרכו את אמצעי השכנוע שמופעלי בכל אחד
מהשלבי .דר #שתי רמות הניתוח הללו הבעיות המתודולוגיות מנוטרלות כי המניעי של
המחבל המתאבד להתראיי ,לפני או אחרי ניסיו ביצוע פיגוע ,אינ משפיעי כי עיקר העניי
במחקר זה היא התייחסותו המפורשת לשלבי הגיוס וההכשרה השוני .אפילו בעיית נשואי
המחקר שאינ ניתני לראיו נפתרת ע"י הנחת היסוד כי כל תהלי #הכשרה וגיוס הוא שונה
א #נית להניח כי השלבי המוצגי בראיונות השוני באי לידי ביטוי ,חלק או כול,
בתהליכי גיוס והכשרה "מוצלחי" שמגיעי לכדי פיגוע התאבדות ) ,Moghadam, 2003ע' .(83
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תשתית מושגית
התאבדות טרוריסטית פעולת טרור העושה שימוש מתוכנ באנשי הנוטלי במהלכה את
חייה מרצונ החופשי כדי לפגוע ביריב .הגדרה זו אינה כוללת פעולות טרור אחרות שהעושה
אות יודע שסיכויי חזרתו ממנה בחיי נמוכי עד כדי לא קיימי )קימחי ואבן.(2004 ,
בעבודה זאת נבחנו ראיונות עיתונאיי ע מחבלי העוני להגדרה זו ,מחבלי אלו מעידי
על עצמ ככאלו הרוצי לבצע פיגוע התאבדות או כאלו שנאסרו לאחר שניסוי או היו עסוקי
בהכנות לקראת פיגוע התאבדות .בעבודה זו נבחנו ג ראיונות שנערכו ע אנשי שעזרו
ועוזרי למחבלי מתאבדי לבצע את הפיגוע.
השפעה מוגדרת כתהלי #בו משתנה התנהגותו או דר #מחשבתו של האד עקב חשיפה לאד
או חפ +אחרי .השפעה חברתית היא התופעה המוכרת מתחומי הפסיכולוגיה החברתית בה
לאד אחד או קבוצה יש השפעה על התנהגותו ומחשבותיו של אד אחר ,כ #שבעקבות
חשיפה לפעולותיו או מחשבותיו של האד האחר )או הקבוצה( האד משנה את הל#
מחשבתו או מעשיו .חוקרי רבי בחנו את האספקטי השוני של תהליכי ההשפעה
השוני ,מכיוו שאי דר #אחת להשפיע על אד מסוי קל וחומר שרבות הדרכי להשפיע על
אנשי שוני אול מתו #כלל האינטראקציות החברתיות שיכולות להיות חלק מתהלי#
השפעה נית למנות שש קטגוריות של התנהגויות המובילות לשינוי ,וה הדדיות ,עקביות,
חיזוק חברתי ,חיבה ,סמכות ונדירות ) .(Chialdini, 2001בעבודה זאת נבחנו אלמנטי בתו#
תהליכי הגיוס וההכשרה של מחבלי מתאבדי לאור התשתית המחקרית בנוגע להשפעה,
לפי החלוקה לשש הקטגוריות המפורטות להל.
עקרו ההדדיות ) (Reciprocationהוא עקרו חברתי חזק ביותר הפועל בחברות אנושיות
רבות .עפ"י עקרו חברתי זה אד המקבל משהו ממישהו אחר ללא תמורה ברורה ירגיש
מחויבות עמוקה לגמול לאותו אד .מכיוו שזהו חוק חברתי חזק ביותר נית להשתמש בו
באופ מכוו ,לדוגמא ע"י מת מתנה קטנה לאד אחר לפני שמבקשי ממנו דבר מה,
אסטרטגיה נוספת הפועלת במסגרת עקרו ההדדיות היא בקשת בקשה גדולה מאד מאד
אחר ואחרי שהוא מסרב לה מבקשי ממנו דבר מה קט יותר ,האד השני מרגיש מחויב
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עפ"י עקרו ההדיות לא לסרב בפע השנייה ובכ #משתנה התנהגותו והוא מסכי ) Chialdini,

.(2001
עקביות ) (Consistencyהיא תכונה המחוזקת ג ע"י חיזוקי פנימיי לאד וג ע"י חיזוקי
חברתיי .החיזוקי הפנימיי לתכונת העקביות נובעי מתו #הצור #של האנשי בדימוי
עצמי יציב וברור .דימוי עצמי או סכמת עצמי היא הייצוג הקוגניטיבי של האד לגבי עצמו,
היא מכילה את התכונות שהאד תופס כמייצגות אותו .סכמת העצמי נבנית לאור #השני
תו #התבוננות של האד במעשיו ובמחשבותיו לנוכח סיטואציות חיי שונות ),(Markus, 1999
הצור #בסכמת עצמי יציבה נובע מת #הרצו לפשט את תהליכי קבלת ההחלטות בחיי.
לדוגמא ,א בחרתי בעבר בדר #פעולה מסוימת לנוכח גירוי מסוי בפע הבאה שאתקל
באותו גירוי כדאי לי לפעול באותה הדר #מבלי לחשוב על כלל המשתני של הסיטואציה ,כ#
אוכל לפעול מהר יותר וביעילות בהתא לדעותיי והשקפותיי.
עיקרו העקביות מחוזק חברתית מסיבה דומה ,אנשי מייצרי ייצוגי קוגניטיביי של
אנשי אחרי ,כאשר אנו יוצרי סכמה אנו מבקשי לשמר אותה כדי שתוכל לשמש אותנו
ביעילות ובביטחו בסיטואציות שונות של החיי ,לכ ג את סכמות האחר שאנו מייצרי
אנו מבקשי לשמר .כתוצאה מכ #אנו מגיבי לכל שינוי בי דימוי האחר שאנו מחזיקי לבי
התנהגותו הממשית של האחר ,אנו דורשי מהאחרי לפעול בעקביות במהל #חייה כי ככה
אנו מכירי אות .הכוח של עקרו העקביות יכול לשמש בתהלי #ההשפעה בדרכי רבות,
אחת הדוגמאות לכ #היא אסטרטגיית "רגל בדלת" .בעת שימוש באסטרטגיית השפעה זו
האד המבקש להשפיע על האחר מבקש לדוגמא מהאחר לפעול באופ אקטיבי בהתא
לאמונתו ,הבקשה הראשונית לפעולה אינה גדולה ,לאחר מכ האד המשפיע מבקש מהאחר
בקשה גדולה בהרבה שהתכונות המייצגות אותה דומות לבקשה הקטנה ,כ #נוצרת המחויבות
של האד לשמור על עקביות בהתנהגותו כי א הוא הסכי בעבר לבקשה על בסיס עקרונות
מסוימי )לדוגמא שמירה על הסביבה ,אחריות חברתית וכו'( הוא לא יכול לסרב לפעולה
נוספת לפי אות עקרונות ).(Chialdini, 2001
חיזוק חברתי ) (Social Proofהוא הניסיו להבי מה אחרי חושבי שנכו לעשות ולהשתמש
במידע זה כדי לקבוע איזו התנהגות היא הנכונה ביותר בסיטואציה של איודאות .האד הוא
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יצור חברתי ,וככל יצור חברתי הוא מסתמ #על חבריו כדי לעזור לו לקבל החלטות
בסיטואציות של חוסר ודאות ,בסיטואציות כאלה האד נוטה לחפש אחר רמזי למחשבותיו
של האחר לנוכח סיטואציה נתונה ,אנשי מניחי כי התנהגות האחרי מייצגת את
מחשבותיה ולכ מחקי את התנהגות האחרי בסיטואציות אלה ).(Chialdini, 2001
חיבה ) ,(Likingההרגשה הבסיסית של חיבה לדבר או אד מאפשרת להשפיע על האד ביתר
קלות .החיבה יכולה להיווצר ע"י כ #שהאד המשפיע הוא אטרקטיבי ,בגלל שהוא
אטרקטיבי הוא נתפס כבעל תכונות טובות יותר ולכ נחשב למודל לחיקוי .א #לא רק
אטרקטיביות תורמת ליכולת של האחר להשפיע על מעשיו ומחשבותיו של האד כל אלמנט
המגביר חיבה ,כגו מוכרות ,דמיו וכו' ,מאפשר השפעה ביתר קלות ).(Chialdini, 2001
הציות לסמכות הוא קיצור דר #מנטאלי מאד נוח ,הוא מאפשר לאד להניח מאחור את
תהלי #קבלת ההחלטות ושקילת הנתוני כדי להגיע למסקנה בדבר ההחלטה הנכונה
בסיטואציה מסוימת ,ע"י היאחזות בהתנהגות או מחשבות של דמות סמכותית האד נמנע
מהצור #לקבל את ההחלטות לבדו ופשוט מחקה את התנהגות הדמות הסמכותית או נענה
לדרישותיה ובכ #נתו להשפעתה ).(Chialdini, 2001
עקרו הנדירות ) (Scarcityאומר שהזדמנויות ה בעלות ער #רב יותר כאשר ה פחות זמינות,
עקרו זה נובע מתו #תופעת התגובתיות הפסיכולוגית ) (Psychological Reactanceשבאה לידי
ביטוי בצור #להשיג דבר מה שהגישה אליו חסומה בפני האד .תופעת התגובתיות
הפסיכולוגית נובעת מהצור #האנושי הבסיס לחופש ,כאשר נמנעת מהאד בחירה חופשית
נוצרת תגובה פסיכולוגית בדמות הרצו להשיג את האופציה האסורה ,הדוגמא המוכרת
ביותר ל"תגובתיות פסיכולוגית" הוא סיפור האהבה של רומיאו ויוליה ש האיסור של
משפחות בני הזוג האדיר את אהבת ההדדית זו לזה .לכ א דבר הוא נדיר ז"א שיש פחות
חופש בחירה בנוגע אליו ולכ הוא הופ #להיות אטרקטיבי יותר ,בצורה זאת ע"י הגברת
הנדירות של דבר נית להשפיע על אד לרצות את אותו דבר ,מניעת גישה לדבר מסוי תשפיע
על האד לרצות את אותו דבר יותר ).(Chialdini, 2001
אינדוקטרינציה! תהלי #חינוכי בו האד שעובר את התהלי #נתו ללח +פסיכולוגי ולעיטי
א -פיזי .לאור #התהלי #הזה לומד האד להבי את המציאות עפ"י צורת מחשבה אחת ,צורת
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המחשבה המובילה של הגו -או האד שמפעיל את האינדוקטרינציה .האד שעובר את
האינדוקטרינציה מקבל את הידע ומערכת האמונות כמכלול ולרוב אי לו יכולת לערער
עליה .במחקר זה נעשה שימוש במושג זה כדי לתאר את התהלי #החינוכי שעובר המחבל
המתאבד כחלק מתהלי #ההכשרה שלו ,דר #שיחות ,קריאת ספרי וצפייה בקלטות וידאו.
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ממצאי
תהלי #הגיוס וההכשרה הוא תהלי #מאוחד ,בראשיתו אד מסכי להוציא אל הפועל
התאבדות טרוריסטית ובסופו האד נמצא באזור היעד שנבחר עבורו והוא מוכ להוציא אל
הפועל את התאבדותו הטרוריסטית .יש להתייחס לתהלי #הזה כתהלי #אחד משתי סיבות
עיקריות ,הראשונה היא כי הארגוני עצמ והאד העובר את התהלי #לא מפרידי בי
הגיוס להכשרה ,זאת כדי לנצל את המומנטו הפסיכולוגי של התהלי .#הסיבה השנייה,
שקשורה לסיבה הראשונה ,היא שהתהלי #הפסיכולוגי שעובר האד הוא תהלי #אחוד ,כל
השלבי כול מביאי אותו בסופו של דבר למוכנות לבצע התאבדות טרוריסטית.
הדר #אל ההתאבדות הטרוריסטית אינה קבועה ומוחלטת ,עובדה זו נובעת מכ #שכל פיגוע
הוא שונה במסגרת הזמ המוקדשת להכנות ,האד המבצע את הפעולה הוא שונה והקבוצה
המארגנת את הפיגוע שונה .מספר חוקרי שניתחו את תופעת טרור המתאבדי לפי מודלי
תלתשלביי עמדו על כ #שאלמנטי מסוימי חוזרי פעמי רבות בתהליכי גיוס והכשרה
שוני ) .(Kruglanski & Agnieszka, 2004ג במחקר הנוכחי התגלו אלמנטי אלו כנוכחי
בתהליכי הגיוס וההכשרה של המחבלי המתאבדי שהראיונות עמ או עליה מהווי את
הקורפוס המחקרי הנוכחי אול בתהלי #החקר הנוכחי עלו מספר אלמנטי נוספי שחוזרי
במספר מקרי לא מבוטל .לכ רמת הניתוח הראשונה של הקורפוס המחקרי תהיה הדגשת
האלמנטי שנמצאו כמרכיבי את תהלי #הגיוס וההכשרה .בחלק השני של הצגת הממצאי
יוצגו המאפייני הפסיכולוגיי המשפיעי בתו #אלמנטי אלו.

10

אלמנטי בתו תהלי הגיוס וההכשרה של מחבלי מתאבדי
מבחני קבלה
לאור החשיבות הרבה והסכנה הגדולה שיש בהוצאת פיגוע טרור התאבדות לא ייפלא כי
הארגוני מעבירי את המועמדי מבחני קבלה .המבח הראשוני שעל מתנדבי לעבור הוא
מבח העקשנות ,עליה למצוא קשר למישהו בארגו שמתעסק בפיגועי התאבדות.
זה לא קל להתקבל להיות שאהיד ,לוקח שבוע עד  10ימי עד שאתה מגיע למישהו
שייקח אות #ויתחיל אית #את התהלי ,#בגלל שיקולי ביטחו זה לא קל וצריכי
לבדוק אות ,#אתה צרי #להיות באמונה שלמה וגדולה ואתה צרי #להיות במצב גופני
טוב )(Rehov, 2006
אחרי שהמתנדבי מצאו חולייה מקשרת והמגויסי הסכימו להצעה הראשונית להיות
מחבלי מתאבדי ,המועמדי עוברי עוד מבחני קבלה בדמות שיחות רבות ע אנשי
החוליה ,המטרה של השיחות הללו היא יצירת אמו של חברי החוליה במועמד ,אמו שהוא
פועל ממניעי מתאימי שיספיקו לו כדי ללכת ע המעשה עד הסו-
We ask this young man, and we ask ourselves, why he wishes so badly to become a
human bomb. What are his real motives? Our questions are aimed at clarifying first
and foremost for the boy himself his real reasons and the strength of his commitment.
)(Hassan, 2005

ראיונות כאלו לא רק בוחני את המוטיבציה של המועמד אלא ה ג משמשי להכרות
איתו והזדמנות לתהות על קנקנו כדי שיגרו לאמו ראשי הארגו שהוא חזק מספיק נפשית
ופיזית כדי להוציא את הפעולה לפועל
אני בוח את האישיות של המועמד כדי לבדוק הא הוא מוכ ויכול לבצע את
המשימה ,כמו כל ארגו צבאי אחר אתה בוח את המועמדי פסיכולוגית,
אידיאולוגית ופיזית .אתה לומד אותו ,את האישיות שלו ואז אתה מבי א אתה
יכול לעבוד איתו על הענייני הללו או לא )(Goldvicht, 2003
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במחקר אחר ) (Moghadam, 2003מדווח כי מועמדי מקבלי משימות מגוונות בעלות דרגות
קושי וסיכו עולות כדי לבדוק את מוכנות ויכולת לבצע את פעולת ההתאבדות
הטרוריסטית.

אינדוקטרינציה
חוקרי רבי מדווחי על אינדוקטרינציה כחלק עיקרי וחשוב בתהלי #ההכשרה של המחבל
המתאבד ) ,Kruglanski & Agnieszka, 2004ע'  ,Moghadam, 2003 ;10ע'  .(76אות חוקרי
מתארי את תהלי #האינדוקטרינציה ,כתהלי #בו המחבל המתאבד נחש -פעמי רבות
לחומר המאדיר את הארגו ואת פעולת ההתאבדות הטרוריסטית וכ הוא נחש -לתעמולה
כנגד האויב ) ,Kruglanski & Agnieszka, 2004ע' .(10
בראיונות שנסקרו במחקר זה נמצאו ארבעה תכני שוני העוברי בתהלי#
האינדוקטרינציה ,תכני הסטורי ,תיאולוגי ,מעמד חברתי ותהלי #נפשי פנימי .כחלק
מהאינדוקטרינציה המחבל המתאבד עוסק בהקשר ההיסטורי של פעולותיו ,בעיקר בכל הנוגע
להיסטוריה של ההקרבה העצמית בארגו או בחברה של המחבל המתאבד.
I read about the history of jihad, about great martyrs who have gone before me.
)These things strengthen my will (Ghosh, 2005

א #לא רק באופ כללי לומד המחבל המתאבד את ההיסטוריה של פעולות ההתאבדות ,ישנ
עדויות שהמחבלי המתאבדי צופי בקלטות רבות של צוואות מחבלי מתאבדי אחרי
מהארגו ) ,Post, Sprinzak & Denny, 2003 ;Hassan, 2005ע'  ,(175בנוס -לכ #בהרבה
הזדמנויות מפגשי נערכי בחדרי בה יש תמונות מחבלי שהתאבדו בהצלחה ) Goldvicht,

(2003
נושא ההקרבה העצמית נלמד לא רק בהקשר האזורי בו המחבל והארגו פועלי ,ישנ עדויות
על טקסטי מכונני בנושא זה שה כלליי לכל המוסלמי.
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The Lover of Angels, by Abdullah Azzam, one of Osama bin Laden's spiritual
mentors, which tells stories of jihadis who died fighting Soviet occupying troops in
Afghanistan (Ghosh, 2005)

 לימוד של#במקביל ללימוד ההיסטורי של התופעה מחבלי מתאבדי עוברי תהלי
 נית לראות.ההצדקות והחיזוקי התיאולוגיי של מעשה ההתאבדות הטרוריסטית
. הלימוד#בראיונות התייחסויות מפורשות לתהלי
Engaging in a ritualistic dialogue of questions and answers about the glory of
martyrdom (Hassan, 2005)
The trainer encourages the candidate to read six particular chapters of the Koran:
Baqara, Al Imran, Anfal, Tawba, Rahman, and Asr, which feature such themes as
jihad, the birth of the nation of Islam, war, Allah’s favors and the importance of
faith."(Hassan, 2005)

 המחשבה של המחבלי וההצדקות# זה אכ משפיע על הל#בראיונות נית לראות שתהלי
 באחד הראיונות אחד, הראיונות# הלימוד מוצאות דרכ במהל#התיאולוגיות הניתנות בתהלי
המחבלי שיושבי בבית הכלא אמר "בקורא כתוב שלא אתה הרגת את האנשי אלא
( ומחבל מתאבד אחר מתייחס לחיובGoldvicht, 2003) " זה רצונו של אללה שה ימותו,אללה
 "אני לא הייתי נחשב מוסלמי א לא הייתי מוכ,הדתי לבצע פעולת התאבדות טרוריסטית
.(Rehov, 2006) "להיות שאהיד
,תחו אחר בו מתעסקת האינדוקטרינציה הוא הייחוד והמעמד של המחבל המתאבדי
"That's what I was told. The shaheed is on a very high level and everyone respects him"
 הלימוד התיאולוגי ג רמזי לאינדוקטרינציה בנושא# כמו בתהלי.(Levy-Barzilai, 2002)
הייחוד של המתאבד הטרוריסטי נית למצוא בהתבטאויות המחבלי
Don't forget that the jihad fighter acts under extraordinary circumstances
(Thornton, 2001)
I wanted to be in the company of those privileged (Bsharat, 2004)
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ישנ התבטאויות המתייחסות לייחוד שבמעשה ההתאבדות הטרוריסטית בהיבט החברתי ,של
הכבוד והתמיכה שתקבל המשפחה לאחר המעשה.
I would love to give them what no one else can: To be able to live with honor and
dignity and pride and glory by my becoming a martyr they can be proud of.
)(Thornton, 2001

בתהלי #האינדוקטרינציה נית לכלול ג את התהלי #הנפשי הפנימי שעובר המחבל המתאבד,
תהלי #נפשי זה בא לידי ביטוי בחקירה פנימית אינטנסיבית והכנה מנטאלית למשימה,
Volunteers have to undergo a program to discipline the mind and cleanse the soul
)(Ghosh, 2005

הכנות לעול הבא
חלק חשוב מתהלי #ההכשרה ה ההכנות לעול הבא ,הכנות אלו באות לידי ביטוי בשיחות
של המחבל המתאבד ע שולחיו ובכ #דומה שה חלק מתהלי #האינדוקטרינציה הדתי א#
זהו תהלי #נפרד בעיקר בגלל מרכזיותו בשיח ע המחבלי המתאבדי ומשלחיה.
ההתעסקות בחיי שאחרי המוות ,התגמולי והיופי שבחיי שאחרי המוות מפרידי את
ההכנות לעול הבא מהתהלי #האינדוקטרינציה .א בתהלי #האינדוקטרינציה נית לראות
כי העיסוק המרכזי הוא בלימוד ודיו ,בתהלי #ההכנה לעול הבא המחבל המתאבד מקבל
תשובות מוחלטות לספקותיו,
We focus his attention on Paradise, on being in the presence of Allah, on meeting the
Prophet Muhammad, on interceding for his loved ones so that they, too, can be saved
)from the agonies of Hell (Hassan, 2005

המגייסי מחזקי את המוחשיות של ג העד בעיני רוח של המחבלי המתאבדי" ,עושר
שיש לאד הכי עשיר על כדור האר +לא משתווה לעושר של האד הכי עני בג עד70 ,
הבתולות ה כלכ #יפות שלא נית לתאר זאת במילי ,זורמי ש נהרות מסוגי שוני,
חלב ,יי לא אלכוהולי.(Goldvicht, 2003) ".
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כפי שנית לראות בציטוט הקוד ומראיונות אחרי אחד האלמנטי המרכזיי של החיי
בג העד ה החיי המיניי,
They told me to just think about the commandment and the reward, up above, in
Paradise, with the virgins that would be waiting for me and all the honor I would
)receive (Levy-Barzilai, 2002

אול ההכנה לג עד שונה מתהלי #האינדוקטרינציה ג בכ #שהיא נושאת אופי מוחשי
ואקטיבי ולא עוסקת רק בחשיבה ולימוד .אלמנט רעיוני חשוב בהגעה לג העד הוא היכולת
של המחבל המתאבד להמלי +על  70אנשי שיכנסו לג העד ,וכא בא לידי ביטוי אספקט
מוחשי ואקטיבי של תהלי #ההכנה לעול הבא ,המחבלי המתאבדי מכיני רשימות של
אות  70אנשי בעוד בחיי
We compile lists of the 70 people Islamic tradition says a "martyr" can guarantee a
place in paradise. I haven't got my 70 names yet--I don't think I know that many
)people (Ghosh, 2005

קיימות עדויות להכנות אקטיביות נוספות למוות ,כגו שכיבה בקבר חפור כדי להבי ולהרגיש
עד כמה שלו ונינוח המוות ) (Kruglanski & Agnieszka, 2004וידועה ג תופעה של תשלו
החובות שיש למחבל המתאבד כדי להיכנס נקי ).(Moghadam, 2003

הליווי
שלב נוס -המופיע במספר ראיונות הוא הליווי ,הכוונה לזמ בו אד המבקש להיות מחבל
מתאבד ונמצא בתחילת תהלי #ההכשרה וההכנה מלווה אד אחר המבקש להיות מחבל
מתאבד שהול #לבצע פיגוע התאבדות בימי הקרובי
"During the week before the operation, two 'assistants' are delegated to stay with the
)potential martyr at all times."(Hassan, 2005
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"He anticipates spending his last days in near seclusion, probably holed up in a safe
)house with a few other bombers-to-be"(Ghosh, 2005

טכסי
בתהלי #הגיוס וההכשרה של המחבלי המתאבדי נית לראות אקטי בעלי גוו טכסי,
הכוונה בטכסי היא לאירועי מובחני שהמחבלי המתאבדי משתתפי בה או עושי
אות בעצמ ,בחלק יש כללי ברורי לניהול הטכס .אחד הטכסי הללו הוא אמירת
התפילות השמורות רק למי שיוצא לקרב הגנה על הדת ) ,(Hassan, 2005טכס נוס -הוא שבועה
מיוחדת,
We made an oath on the Koran, in the presence of Allah — a pledge not to waver.
This jihad pledge is called bayt al-ridwan, after the garden in Paradise that is reserved
)for the prophets and the martyrs (Hassan, 2005

המחבלי המתאבדי מבצעי ג טכסי מוחשיי יותר ,כגו צו לפני היציאה למבצע
) .(Hassan, 2005אירוע מכונ נוס -שנית לקרוא לו טכס הוא קניית בגדי חדשי ,הסתפרות
והתגלחות ) (Klein, 2006מחבלי מתאבדי מתייחסי לאירוע זה כחלק מההכנות שלה
להיטמע בהמו היהודי כדי לא לעורר חשד.
טכס חשוב ומוכר נוס -הוא הכנת הצוואה .חוקרי רבי מכירי בחשיבות טכס זה בעיקר
כחלק ממרכיבי "תאטרו הטרור" ) ,(Weimann, 2004הארגו שהיה אחראי על הוצאת הפיגוע
לפועל שולח לעיתונות את קלטת הוידיאו בה נראה המחבל המתאבד מקריא את צוואתו,
לרוב על רקע סמלי הארגו המשלח כשהוא לבוש כחייל ואוחז בידו לרוב כלי נשק .זהו שלב
חשוב ג בקרב המתראייני ,רבי ציינו את הכנת הקלטת ,והכנת הטקסט או קריאה
מקדימה של טקסט שקיבלו ) .(Goldvicht, 2003א #לא רק קלטת וידאו המחבל מכי ,לעיטי
הוא יכי ג צוואה בכתב בה הוא מחלק את רכושו ,מבקש סליחה ודואג לחובותיו שלא
שולמו ).(Berko & Erez, 2005 ;Hassan, 2005
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כינויי
מחבלי רבי מקבלי כינוי כאשר ה מתקבלי להיות מחבלי מתאבדי ,אי המדובר
בכינוי שמי לכל מחבל בנפרד ,א מתאמי הענקת משמעות של לידה מחדש וא מתאמי
אבטחה וסודיות של המבצע .מדובר בכינויי המצייני את עובדת היות מחבלי מתאבדי
לעתיד ,בכינוי זה קוראי לה כל מי שנמצא אית במגע והוא מתווס -לשמ ככינוי כבוד,
אחד הכינויי הללו הוא "פידאוויה" ) ( שהוא כינוי לאד המחר -את נפשו למות ,לוח
מתאבד ) .(Yousafzai, 2007כינוי נוס -הוא "אשאהיד אחיי" )

  ( הקדוש החי

1

) (Goldvicht, 2003לעיטי כדי להימנע מלאמר את ש המחבל ישתמשו באימרה "הוא
המחכה למותו הקדוש" ).(Hassan, 2005
תופעה נוספת שעלתה מראיונות היא כינוי מעשה ההתאבדות כחתונה ) ,(Rehov, 2006המחבל
המתאבד הוא המתחת וא אד מבקש להתנדב לפעולת התאבדות טרוריסטית הוא מחפש
אנשי שיעזרו לו "להתחת" ).(Kruglanski & Agnieszka, 2004

המתנה לביצוע
מספר מחבלי מתאבדי מדברי על תקופת המתנה ) .(Thornton, 2001 ;Ghosh, 2005ה
מתייחסי לתקופת ההמתנה כזמ בו הארגו מכי את השטח לקראת היציאה לפיגוע.

הלילה שלפני
נקודת זמ חשובה שמספר מחבלי מתאבדי ומשלחי של מחבלי מתאבדי מדברי
עליה היא הלילה שלפני .בלילה שלפני המחבל המתאבד מגיע לדירת מסתור בה הוא מקבל
את כל צרכיו ללילה לרבות מצעי ,כלי רחצה ולבוש ללילה ) .(Goldvicht, 2003למרות
שבמקו מוכנה לו מיטה המחבל המתאבד לרוב לא יש ומבלה את לילו האחרו בתפילה

1

המילה שאהיד הפכה בעשורים האחרונים לכינוי מקובל למחבל מתאבד
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) ,Moghadam, 2003 ;Hassan, 2005ע'  ,(84דבר זה מוביל לכ #שהמחבל המתאבד עיי -מאד
בבוקר ביצוע הפיגוע ).(Goldvicht, 2003
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קטגוריות ההשפעה כפי שה באות לידי ביטוי באלמנטי השוני בתו תהלי הגיוס
וההכשרה של מחבלי מתאבדי
עקביות
את עקרו העקביות במקרה של תהלי #הגיוס וההכשרה של מחבלי מתאבדי נית לדמות
לדר #בה כל צומת הכרעה היא מחסו שעוברי אותו ללא מאמ +א #החזרה דרכו הופכת
לקשה יותר עד כדי בלתי אפשרית ככל שמתרבי המחסומי .כל החלטה בכיוו ההתאבדות
הטרוריסטית מחזקת את המש #הדר #בכיוו זה וחוסמת את הדר #חזרה עד כי לאד ההול#
באותה הדר #אי יותר אפשרות לסגת ממעשה ההתאבדות הטרוריסטית מבלי לפגוע באופ
חמור בדימוי העצמי שלו כלפי עצמו וכלפי חברתו.
עקרו העקביות בא לידי ביטוי ראשית במבחני הקבלה .עקרו העקביות מהווה אמצעי
השפעה רב עוצמה כי הוא מהווה חיזוק פנימי וחיצוני להתנהגות ,במבחני הקבלה החיזוק
הפנימי בא לידי ביטוי בכ #שהמאמ +שמהחבל המתאבד משקיע בתהלי #הקבלה מהווה עוג
התנהגותי חזק ביותר ,זוהי נקודת ההתחלה של תהלי #העקביות מכיוו שהאד השקיע
מאמצי רבי רק כדי להיות מועמד לביצוע משימת ההתאבדות (2001) Cialdini .מציי
שאפילו יזימת חיוג טלפו ע"י אד מייצרת אצלו מחויבות לעקביות ,מכא שקל וחומר כאשר
מדובר באד שהשקיע מאמצי של חיפוש אקטיבי אחרי משלחי לפעולת התאבדות.
טכסי מסוימי שתוארו לעיל משמשי ג ה כאמצעי השפעה של עקביות .המחבלי
המבקשי לבצע התאבדות טרוריסטית מתפללי תפילות מיוחדות השמורות רק למי שיוצא
למלחמה על קידוש האסלא )ג'יהאד( ,אמירות תפילות אלו יוצרת התחייבות חיצונית
ופנימית של המחבל המתאבד ,הוא מצהיר באופ גלוי ומוחלט על נכונותו להתאבד על קידוש
האסלא .כ #באי לידי ביטוי שני מוקדי החיזוק של עקרו העקביות ,המוקד הפנימי
והמוקד החיצוני .הכנת הצוואה ג היא מהווה תמרור מחויבות ועקביות נוס ,-האד מוקלט
במודע ומעיד על עצמו כגיבור המבקש לבצע את המעשה הנעלה ביותר לדעתו ,הוא מודע
לפומביות שיכולה להיות להצהרת כוונותיו כי הוא בעצמו נחש -לקלטות רבות של מחבלי
מתאבדי אחרי ,פומביות זו של כוונותיו יכולה לשמש כנגדו א יחליט לבסו -להימנע
מביצוע מעשה ההתאבדות (2001) Cialdini .מציי שחיילי אמריקאי ששבו מהשבי הסיני
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דיווחו כי במחנה הייתה תחרות חיבורי בשבח השלטו הסיני ,כול השתתפו והשובי
הקריאו את החיבורי היפי ביותר ,פעולה זאת של כתיבה לטובת השלטו הקומוניסטי
יצרה מחויבות אצל השבויי ,בדומה לכ #ג הקלטת הסרט מייצרת אצל המחבלי
המתאבדי מחויבות עמוקה לעקביות ולהוצאת הפעולה ללא חרטות.
השימוש בכינויי ג הוא משמש כאמצעי השפעה של עקביות ,האד הנמצא בתהלי#
ההכשרה לקראת ביצוע פיגוע התאבדות מקבל שמות המדגישי את ייעודו ,הסביבה הקרובה
אליו באות ימי של הכשרה מכבדת אותו בכינויי אלו ובכ #הכינויי מהווי חיזוק חיצוני
חזק לעקביות שתבוא לידי ביטוי בהליכה אל ההתאבדות הטרוריסטית.
אמצעי ההשפעה של העקביות בא לידי ביטוי בהמש #התהלי #באקט הליווי ,אקט הליווי
אמנ תועד עד כה רק במחקר זה א #נראה שההשפעה הפסיכולוגית שלו עמוקה ביותר,
המחבל שבדרכו להתאבדות ומועד ביצוע הפעולה קרוב מלווה ע"י מחבל מתאבד אחר ,מנגנו
ההשפעה של העקביות פועל באופ דומה וחזק על שניה ,ה מדברי הרבה על אקט
ההתאבדות הטרוריסטית ועל העקרונות שמובילי ומחזקי את ההתנהגות הזאת .שיחה
קרובה זו מהווה עוד עוג ליצירת קו עיקבי של התנהגות המוביל לכדי ביצוע פיגוע ההתאבדות
ללא היסוסי.
האקט האחרו בתהלי #הגיוס וההכשרה הוא הלילה שלפני ביצוע מעשה ההתאבדות .במספר
מקרי המחבל המתאבד מבצע התנהגויות מאד ייחודיות לאותו לילה ובכ #מייצר מחויבות
עמוקה וחזקה להמש #הדר #עד סופה .המחבל המתאבד צ ומתפלל לאור #כל הלילה ,הוא
יוצא מוקד לתפילת שחרית במסגד ,פעמי רבות ללא נוכחות של אחרי שליוו אותו
בתהלי #כולו ,זהו השלב האחרו בו ההתנהגות הייחודית מהווה חיזוק פנימי משמעותי ביותר
של הגעה עצמאית להחלטה לבצע פיגוע התאבדות ולכ מהווה חיזוק משמעותי לעקביות דר#
המש #ההתנהגות עד לביצוע הפעולה.

נדירות
עקרו ההשפעה של הנדירות פועל על ההנחה שמה שאי ממנו הרבה הוא טוב יותר ,את
הביטוי לאלמנט זה של הנדירות נית לראות בהדגשה היתרה שיש בתהליכי האינדוקטרינציה
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לייחוד המחבלי המתאבדי .כאמור לעיל בתהלי #האינדוקטרינציה נית להבחי בארבע
מגמות שונות ,שתי מה ,האינדוקטרינציה ההיסטורית והאינדוקטרינציה הנוגעת למעמד
החברתי ,מדגישות את ייחוד של המחבלי המתאבדי .באינדוקטרינציה ההיסטורית קיי
עיסוק מתמיד בגבורה של המחבלי המתאבדי שהצליחו במשימותיה ,קיימת הדגשה על
האופ המיוחד בו אד אחד הצליח לפגוע בכלכ #הרבה אנשי בו זמנית ,כל אלו מייחדי
את מעשה ההתאבדות והופכי אותו לנדיר וכ #התנהגות זו וההליכה אל עבר התנהגות זאת
משייכי את ההול #באותה הדר #אל יחידי הסגולה שהוציאו אל הפועל את ההתנהגות
הנדירה הזאת.
ג הטכסי והכינויי מהווי חיזוק נוס -לנדירות וייחוד התנהגות ההתאבדות
הטרוריסטית ,הטכסי והכינויי שמורי רק למי שהול #להיות מחבל מתאבד .כל אחד
מהאקטי הללו המחזקי את הרגשת הנדירות הקשורה בביצוע פיגוע התאבדות מחזקי
את ההרגשה הטובה שיש לאד ההול #אל מותו ,הרגשה טובה הנובעת מתו #עקרו הנדירות
כי א המעשה הוא כל כ #ייחודי הרי שלמבצע אותו יש את כל הסיבות להיות מאושר.
אספקט נוס -של עקרו הנדירות הוא מניעת ההגעה אל דבר מסוי .אספקט זה בא לידי
ביטוי בראשית התהלי #כאשר המחבל המבקש להתאבד צרי #לעבור מבחני קבלה שוני ,בכ#
ניצב מחסו בי האד לבי פיגוע ההתאבדות ,מחסו זה ,בהתא לתגובתיות הפסיכולוגית,
מחזק את רצונו של האד בביצוע ההתנהגות שקשה לו להגיע אליה ).(Cialdini, 2001
בתגובתיות הפסיכולוגית נעשה שימוש נוס -לקראת סו -תהלי #הגיוס .תופעת תקופת
ההמתנה לביצוע שעלתה במחקר הנוכחי ,טומנת בחובה אפקט חזק ביותר של "תגובתיות
פסיכולוגית" .האד המתכונ לביצוע פיגוע ההתאבדות עובר דר #ארוכה ואז הוא נעצר
במקו ,רגע לפני שהוא מסיי את הדר #ויוצא אל הפעולה נעצר כל התהלי #ויש תקופת
המתנה ,תקופת ההמתנה משמשת כמחסו בדר #אל המטרה שמונעת מהמחבל המתאבד את
החופש לבצע את שהתכונ אליו ,מניעת החופש הזאת היא תנאי הכרחי ומספק ליצירת
"תגובתיות פסיכולוגית" ,כ #שהמחבל המתאבד רוצה עוד יותר להוציא אל הפועל את הפיגוע.
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הדדיות
עקרו ההדדיות ,לפיו אד שקיבל מאחר דבר ללא תמורה ברורה מרגיש מחויב להשיב לאותו
אחר בהקד ,פועל בתהלי #הגיוס וההכשרה של מחבלי מתאבדי בשני אופני .את עקרו
ההדדיות נית לראות בא לידי ביטוי באופ הפשוט בעיקר בשלב הלילה שלפני ,בלילה שלפני
חלק מהמחבלי מקבלי מהארגו המוציא את הפיגוע לפועל דירה ע כל שדרוש לה לאותו
הלילה ,ג קניית הבגדי ,א היא מתבצעת על חשבו הארגו המשלח ,יתכ שהיא מפעילה
את עקרו ההדדיות .אול הפעלות אלו של עקרו זה אינ חזקות מכיוו שהטובות שניתנות
למחבל המתאבד ה חלק אינטגראלי מהתהלי #ההכנה שלו והסיבה לקבלת מובנת ובהירה
למקבל.
האופ השני בו עקרו ההדדיות בא לידי ביטוי הוא בדר #הפוכה מהמצוי במודל ,המחבל
המתאבד מקבל הבטחות לגבי ההטבות שיוענקו לו לאחר שיבצע את פיגוע ההתאבדות ,בכ#
יש משו הדדיות לעתיד .בשלבי האינדוקטרינציה ,א ההיסטורית וא לגבי המעמד
החברתי ,המחבל המתאבד לומד על המעמד הגבוה שיהיה לו אחרי מותו ועל הטובות שיושפעו
על משפחתו לאחר מותו ,הוא לא רק מקבל הבטחות אלא הוא נחש -למעשי דומי ומעמד
דומה שזכו לו מחבלי מתאבדי שקדמו לו ומשפחותיה .לכ נית להבי מדוע המעמד
החברתי המובטח וההטבות שינתנו למשפחתו יכולי לשמש כנקודת ההתחלה של תהלי#
הדדיות למרות שפעולות אלו לא בוצעו בפועל .האינדוקטרינציה הדתית וההכנות לקראת
החיי שאחרי המוות ,טומנות ג ה בחוב הטבות ששמורות למחבל המתאבד לאחר מותו,
אמנ במקרה הזה אי לארגו או למשלח יכולת להוכיח את נכונות התקיימות אול
התיאורי המדויקי של החיי אחרי המוות והחזרה על קריאת הקטעי בקורא המתארי
את ההטבות הדתיות ששמורות למקדשי האסלא במות ,כל אלו מחזקי את הרגשת
המציאותיות של המחבל לגבי ההטבות השמורות לנשמתו לאחר מותו ובכ #מייצרות למעשה
נקודת התחלת להדדיות שיכול להוביל לחיזוק ההחלטה להוציא את הפיגוע לפועל ללא
היסוסי.
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חיזוק חברתי
במצבי של איודאות אנו פוני אל סביבתנו כדי להבי מה ההתנהגות הנכונה באות
מצבי .ההליכה אל עבר פיגוע ההתאבדות היא מצב של חוסר ודאות לגבי המחבל המתאבד,
המחבל המתאבד נמצא במצב אי ודאות כי הוא מעורב בתהלי #הזה בפע הראשונה
)והאחרונה( בחיו .הסביבה החברתית ממנה המחבל המתאבד יכול לשאוב מידע כיצד להתנהג
היא רק סביבתו הקרובה שקשורה לפיגוע ההתאבדות ,מחבלי מתאבדי רבי מעידי
שהתהלי #הוא סודי ושאסור לדבר עליו מחו +למעגל החוליה ,יתרה מזאת מחבלי רבי
מעידי שה לא מתייעצי ע משפחותיה כי ה לא תבנה .תהלי #זה דומה לתהלי #שקורה
בכתות סגורות בה החברי בכת מחויבי לסודיות ומופרדי מסביבת הקודמת ) Chialdini,

 .(2001השימוש בעקרונות החיזוק החברתי בא לידי ביטוי בשלבי האינדוקטרינציה השוני.
דמיו הוא תנאי חשוב להפעלת השפעה דר #חיזוק חברתי ) ,(Chialdini, 2001דר#
האינדוקטרינציה ההיסטורית המחבל המתאבד נחש -להתנהגות של מחבלי מתאבדי
שהוציאו אל הפועל פיגוע התאבדות ,הדמיו בינו לבינ הוא גדול מאד ומועצ ע"י ביצוע
אקטי דומי )כגו הקלטת הצוואה שלו וצפייה בצוואות של אחרי( ,ההתנהגות אליה
נחש -המחבל המתאבד היא של ביצוע הפיגוע .אפילו נוכחות בהלוויות של מחבלי בה
הגופות גלויות לעיני כל כשה עטופות בבגדי לבני ועל פניה נסו #חיו(Goldvicht, 2003) #
משמש כחיזוק חברתי להראות שהמוות על קידוש האסלא הוא טהור ומענג .בדומה לכ#
האינדוקטרינציה התיאולוגית ולגבי המעמד החברתי ,שתיה מהוות חיזוק חברתי לנכונות
ההליכה בדר #ההתאבדות הטרוריסטית מכיוו שמהחבל המתאבד רואה את התמורות שיש
בצד ההתנהגות הנבחרת .השימוש באמצעי כתובי וחזותיי כדי ליצור חיזוק חברתי עושה
שימוש למעשה באפקט וורת'ר ) ,(Werther Effectנמצא כי כאשר יש חשיפה תקשורתית רחבה
של מקרי התאבדות עולה שיעור ההתאבדות באוכלוסיה ,אנשי במצבי של אי ודאות
מזהי את ההתנהגות ההתאבדות כפתרו הנכו למצב בו ה נמצאי ) ,Gladwell, 2000עמ'
.(216220
אקט חשוב ביותר מבחינת חיזוק חברתי הוא שלב הליווי .שני מחבלי מתאבדי נמצאי
אחד בחברת השני למש #זמ מסוי ,שניה נמצאי במצב של איודאות ושניה לא יודעי
מהי הדר #הנכונה להתנהג אול מכיוו שלשניה אותו מידע שהוענק לה בתהלי #הגיוס ה
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מחזקי זה את בורותו של זה ע"י כ #שה מתמקדי במה ששניה למדו ) (Hassan, 2005ולא
מראי את חוסר הביטחו שיש לה ואת ספקותיה )א קיימות( .אקט הליווי יוצר מצב
שמאפשר השפעה בדר #של חיזוק חברתי ע"י בורות פלורליסטית ) Pluralistic Ignorance

 (Effectלפיו בתנאי איודאות אנשי נוטי יותר להסתמ #על אחרי ,ג א ברור שהאחרי
לא יודעי יותר טוב מה.

סמכות
תא החבלה הטרוריסטי מתקיי כיחידה צבאית ,בה יש היררכיה ברורה והסמכות לקבלת
ההחלטות נתונה בידי אד אחר מאשר המחבל המתאבד ).(Kruglanski & Agnieszka, 2004
הסמכות של מפקדי חוליית הטרור בעיני המחבל המתאבד נבנית החל מהשלבי הראשוני
של הגיוס ,בו המחבל המתאבד מקבל הוראות לביצוע ע"י אחד מפקדי החוליה והוא צרי#
לבצע אות כדי להוכיח את נכונותו ומוכנותו לביצוע פעולת התאבדות טרוריסטית .לאחר
שסמכות של מפקדי החוליה התבססה נעשה שימוש בהשפעה הפסיכולוגית של הסמכות
בשלבי האינדוקטרינציה ,באינדוקטרינציה ההיסטורית והתיאולוגית המחבל המתאבד נחש-
למידע ע"י אחד ממפקדי החוליה או מנהיגה הרוחני של החוליה ,הוא נחש -לפרקי מסוימי
בקורא ) (Hassan, 2005או לספרי הסטורי המתארי פעולות התאבדות ) .(Ghosh, 2005ג
ההכנות לעול הבא נעשות מתו #הכוונה של הסמכות הרוחנית או הפיקודית בחוליה ,המחבל
המתאבד לא מתפלל את התפילות השמורות למחבלי מתאבדי ולא מכי את רשימות
המומלצי שלו לגהעד עד שהוא לא מקבל הוראה לעשות זאת .חיזוק נוס -לסמכות של
פיקוד החוליה כלפי המחבל המתאבד נית לראות ג בהמתנה לביצוע ,לרוב הסמכות
הפיקודית מונעת מהמחבל המתאבד לצאת למשימת התאבדות ללא מת סיבה קונקרטית,
ע"י שמירה זו של כל המידע הרלוונטי לקבלת ההחלטה על הדחייה בידי הסמכות הפיקודית
מתחזקת התלות של המחבל המתאבד בסמכות זו ובכ #ההשפעה עליו באמצעות סמכות זו
נהיית משמעותית יותר.
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סיכו
בבסיס המחקר הנוכחי עמדו שתי שאלות המייצגות שני שלבי ניתוח שוני של החומר הקיי.
השאלה הראשונה עסקה באלו אלמנטי נית לזהות בתהליכי גיוס והכשרה של מחבלי
מתאבדי שוני .השאלה השנייה עסקה באלו אמצעי השפעה פסיכולוגיי מופעלי
באלמנטי השוני בתהליכי הגיוס וההכשרה.
כמענה לשאלת המחקר הראשונה נמצאו תשעה אלמנטי שוני שהמחבלי המתאבדי או
שולחיה מתייחסי אליה כחלק מתהלי #ההכשרה ,אלו ה :מבחני קבלה,
אינדוקטרינציה ,הכנות לעול הבא ,ליווי ,טכסי ,כינויי ,המתנה לביצוע והלילה שלפני
הפיגוע .מתו #תשעת האלמנטי השוני הללו הייתה התייחסות בספרות האקדמית לאלמנטי
האינדוקטרינציה והכינויי .מחקר זה הראה כי קיימי עוד שבעה אלמנטי שוני שנית
להבחי בתו #תהליכי הגיוס וההכשרה השוני ,חלק נכללו בעבר תחת שני האלמנטי
שהוזכרו לעיל או שקיבלו במחקרי קודמי התייחסות כאלמנטי נפרדי ) & Kruglanski

 (Agnieszka, 2004למרות שה חלק מאלמנט אחר.
כמענה לשאלת המחקר השנייה נמצא כי חמישה מתו #ששת אמצעי ההשפעה המופיעי
במודל של  (2001) Cialdiniבאי לידי ביטוי באלמנטי השוני המרכיבי את תהליכי הגיוס
וההכשרה של המחבלי המתאבדי שנחקרו.
ההבנה כי מטרתו העיקרית של תהלי #הגיוס וההכשרה של מחבלי מתאבדי הוא הכשרה
פסיכולוגית אינו חדש ) ,Moghadam, 2003ע'  ,(84אול המחקר הנוכחי הצליח להראות
מרכיבי שוני בתו #התהלי #שעד כה נחקר בצורה מועטה .דר #שימוש במודל פסיכולוגי
חברתי מוכר ומוכח נית להבי טוב יותר את המשמעות הפסיכולוגית של האלמנטי השוני
בתו #תהלי #הגיוס וההכשרה.
ממצאי מחקר זה יכולי לשמש כבסיס להבנה טובה יותר של תהליכי הגיוס וההכשרה
והאמצעי הפסיכולוגי שנעשה בה שימוש .יש בכ #משו תוספת לידע הקיי מכיוו שדר#
הבנה של תהליכי אלו נית לייצר תהליכי נגד יעילי שיעבדו ברמה הפסיכולוגית ויאפשרו
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למת את יכולת ההשפעה של חוליות הטרור על המחבל המתאבד .מחקר נוס -נדרש כדי
להבי באלו אמצעי נית להשתמש כדי להחליש את אמצעי ההשפעה שנמצאו במחקר זה.
ההצלחה בשימוש במודל פסיכולוגי שנבנה מחו +להקשר של תופעת המחבלי המתאבדי
מחזקת את ההנחה כי תופעת המחבלי המתאבדי היא אמנ תופעה ייחודית א #נית
להבי אותה ולטפל בה בעזרת כלי שנוצרו והוכחו מחו +למחקר תופעת הטרור בכלל וטרור
המתאבדי בפרט ) .(Mozes & Weimann, in pressמחקרי נוספי בכיוו מחקר זה יכולי
לבחו כיצד נעשה שימוש באמצעי השפעה ברובד החברתי של תופעת המחבלי המתאבדי
וכיצד שיטות שכנוע ושיווק באות לידי ביטוי בתקשורת ההמוני כחלק ממאמ +שיווקי כולל
של האדרה חברתית של תופעת המחבלי המתאבדי.
תהלי #הגיוס וההכשרה של מחבלי מתאבדי שונה בי זירת לחימה אחת לאחרת ,הוא
שונה בי ארגוני שוני בתו #אותה זירת לחימה והוא שונה בי מחבלי מתאבדי שוני
באותו ארגו .אול ההבנה כי אלמנטי רבי בתו #התהלי ,#א לא כול ,זהי למרות
השוני הרב מאפשרת להסתכל על האלמנטי השוני שהוצגו ככלי עבודה פסיכולוגיי בה
נית לעשות שימוש בהתא לדרישות המציאות .הבנה זו שקיי מכנה משות -רחב ביותר בעל
אופי פסיכולוגי רב עוצמה ,מחזקת את ההנחה כי מאחורי תהליכי הגיוס וההכשרה השוני
עומדי תהליכי חשיבה פסיכולוגי שמכווני את תהליכי הגיוס וההכשרה בהתא לדרישות
המציאות .נדרש מחקר נוס -כדי להעמיק ולהבי עד כמה חשיבה זו היא מקצועית ונשענת על
ידע חיצוני לעול הטרור ועד כמה חשיבה זו משותפת לארגוני טרור שוני.
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