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 מבוא . 1 

 הזאת תופעהה ,כמובן .לאורך ההיסטוריה נשים נטלו חלק במאבקים הלאומיים לצד הגברים

הצטרפו למאבק הלאומי מתחילת נשים פלסטינאיות  . רווחה בכל העולם ולא רק במזרח התיכון

 אבקמל הצטרפוהן , לראשונה, 111. -האינתיפאדה השנייה בשנת השהחלה מאז אך ,הסכסוך 

 .( .75' ע, 171., ברקו ;  15.'ע, Ensalaco ,.118)  .ת מתאבדותכמחבלו המזוין

מציגות את ,משפחות של המחבלות המתאבדות עצמן הגם  ,כמו כן,קבוצות הטרור הפלסטיניות 

צילומים של הנשים  םבתקשורת ישנ. תופעת ההתאבדות הנשית כאקט של התנגדות לכיבוש 

מהללים את המשפחה הלפיגוע וגם קרובי שהתאבדו שאומרות את זה בעצמן לפני יציאתן 

  (..78' ע, 118., ברקו) .ומתייחסים אך ורק למניע הלאומני הטלוויזיה המעשה  מול מצלמות

 , מצד שניו ,לשימוש בנשים יש ערך רב כי פעילותן זוכה לסקירה תקשורתית רחבה, מצד אחד

 ,להילחם  ם הפלסטינייםאת המוטיבציה  של הגברי תמעוררנשים בטרור השתתפותן של העצם 

 .קוראות תיגר על תפקידן המסורתי בחברה ערבית מוסלמית ,בדרך זו,כי נשים 

 ( . 5' ע, 113., ברקו וארז )

דתי בתוך החברה הפלסטינית  –מחבלות המתאבדות עוררה ויכוח הלכתי ההתופעה החדשה של 

של  תהיציא ,עצם,ים הן בעיות איתן מתמודדים פוסקי הלכות מוסלמ. מוסלמית בכללהחברה הו

בחינה מ. פיצוץהלאחר לעיני גברים רבים אישה מהבית ללא אישור גברי וגם גוף האישה שנחשף ה

 . לאחר מותה" זסטריפטימעין "אישה גם מורדת במעמדה וגם עושה , דתית

 (. 76 – .7' עמ, 171., ברקו) 

שמצוות  ,מוחמד  ובו מוסבר שמיוחס לנביא' מנהיגים של ארגוני טרור אימצו במהרה את החדית

אויב  כובש אדמה הכש,  כולל נשים, יהאד ההגנתי מוטלת על כל האנשים המוסלמים'הג

. מקובל בחברה הפלסטינית, לכאורה,הגיבוי הדתי הזה ( . 765' ע, 118., צורף. )מוסלמית

השאלה איתה נתמודד במחקר זה מה הם המניעים האמיתיים  שגורמים לנשים ? האומנם

דתית מעודדת ודוחפת נשים לפיגוע הפרשנות ההאם ? סטינאיות לצאת לפיגועי התאבדות לפה

, מצד שני. מוות של אהוב או קרוב משפחה , כמו? פגיעה פסיכולוגית קשה , אולי?  התאבדות

 . כמו אונס או איום על החיים, עקב  בעיה אישית קשה  ,פסיכולוגית יכולה להיגרםהטראומה ה

קיימת גם תמיכה חברתית . ית היא חברה שאוהדת ונותנת כבוד לשאהידם שלה פלסטינהחברה ה

מכל ,אישה שהולכת להתאבד  ( .81' ע, 118., קחמי ואבן) .  וכספית במשפחת החלל לאחר הפיגוע

 . אלההעובדות כל המודעת ל ,היאש  סיבה
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בחברה .  ליציאה לפיגוע מעמדן הסוציולוגי של אותן נשים המתאבדות בחברה יכול להוות גורם

תפקידה של אישה זה להוליד . קיים חוסר שוויון בין אישה לגבר תהמוסלמית הפטריארכאלי

אך ,  כי תראה  בזה שחרור חברתי  ,למאבק תצטרףאישה  גם אם . ילדים ולשרת את משפחתה

יע האמיתי כך דיכוי חברתי יהיה המנ. טרור המנוצלת בצורה  צינית על ידי פעילי בדר זו היא 

 ( . 9.' ע, 171., ברקו. ) שיגרום לאישה להתאבד בספו של דבר

 

התנהגות הלא מכובדת של . מוסלמיתהבמחקר זה לא ניתן להתעלם מהמעמד של אישה בחברה 

או חוסר של  , ינס'כמו מכנס ג,  לבוש לא צנוע. כל אישה במשפחה תטיל צל על כבוד כל המשפחה

אף שמועה על ההתנהגות ,  לעיתים.  שה בסגר בביתה או הכאהלאי" לעלות"כיסוי ראש יכול 

 ( . 17. -39.' עמ, 7999, חסן.  )לה בחיים" יעלה "המינית הלא ראויה של האישה  

 יפלסטינאיות שאולצו לצאת לפיגועהנשים הלא פעם מופיעים סיפורים של בתקשורת 

( שם בדוי) אסירה שפיקה  ר ברקו עם"אחד מן הסיפורים עלה בראיון שקיימה ד. התאבדותה

כי פעילי טרור השתמשו בה  והתעללו בה מינית  ,בחורה סיפרה. ישראלי הכלא בשיושבת היום 

שהיא גם כך תהיה שאהידה  ,כל זה  נעשה בטענה. לקחו ממנה את כל כספה , ובנוסף(  אונס)

 (.  788' ע, 118., ברקו. )ותקבל על הכול מחילה

 ,טענה לתהע"  שאהידה"ששמו  ,אסירות הביטחונית הפלסטיניותעל ה  ידוקומנטארסרט בגם 

 . מניעים האמיתיים של הנשים שמעורבות בטרור הם אינם לאומייםהש

 

לבחון את פיגועי ההתאבדות של הנשים הפלסטינאיות  מחקר בא. זה מחקרל רבהחשיבות  ישנה

המניעים האמיתיים  ל לנתח את האירועים שהתרחשו ולהסיק מסקנות ע,באינתיפאדה השנייה  

פתרון השמניעים הם לאומניים ו, עקב ההשפעה התקשורתית, מקובל לחשוב .  של אותן הנשים

הנחה זו איננה האך לאור עבודת מחקר זו ניתן לראות ש ,ערבי –ישראלי ההוא סיום הסכסוך 

 לפחותש, קיימת אפשרות,אז , ככל שהנושא הזה יקבל חשיפה רחבה יותר. נכונה בהכרח 

 .  תמוססת לביצוע פיגועי ההתאבדות  פלסטיניתהשניתנת על ידי חברה  ,לגיטימציהה
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באינתיפאדה  שהתאבדו היא מהם המניעים האמיתיים של הנשים הפלסטינאיות   שאלת המחקר

 ? השנייה

 

 :מטרות  זה קיימות מספר  במחקר

מחבלות ים המתאבדים וההמחבלהמניעים של  אתלהציג גישות עיקריות שחוקרות . א

בעזרת  השנייה  הנשים באינתיפאדהשבוצעו על ידי  ,פיגועיםהולנתח את  המתאבדות

 . הגישות התיאורטיות האלה

נשים באינתיפאדה השנייה ולהציג את סיפורן השבוצע על ידי  ,לתאר את פיגועי ההתאבדות. ב

 . האישי של אותן נשים

    . מעמד האישה בחברה הפלסטינית , קרי, הפלסטינאיות הנשים ותהמציאות בה חיאת לתאר .   ג

 .המעשים של הנשים  ההשלכות של להבין את       

 . לעמוד על המאפיינים של הנשים המתאבדות באינתיפאדה השנייה. ד

 .  להתאבד הללו  נשים הפלסטיניותה חפו אתשד ,אבחנת המניעים האמתיים לעשות . ה

  

 

באינתיפאדה האמיתיים של הנשים הפלסטינאיות המתאבדות המניעים : רת המחקרעהש

 . פתור בעיות אישיות של אותן נשים כפייה ל/ הם נקמה על רקע אישי או רצוןהשנייה 

בו אחת האסירות ," שאהידה " הדוקומנטארי  סרטהנובעת שניתוח של הזאת  רת המחקרעהש

 .  דתי –ותה בטרור הוא לאומי שמניע למעורב ,שאין אף אסירה ביטחונית בכלא ,מעלה טענה
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 רקע היסטורי . 2

פלסטיניות לקחו חלק בהתנגשויות עקובות מדם בין יהודים הנשים הלראשונה  79.7במאי 

אלא ארגנו אספות והתעמתו  ,נשים עוד לא הצטרפו פיזית למאבק צבאיהאז . וערבים ביפו

 ( . 719 'ע, 118., צורף. )ישירות עם השלטונות הבריטים

. ישראלי המטוס ההייתה מעורבת בניסיון חטיפת ,  אלד 'לילה ח,אישה פלסטינאית   7939בשנת 

באמצעות מכונית תופת  ,הייתה מעורבת בניסיון לבצע פיגוע התאבדות, עליאן עטאף ,כך גם  

 .  שנים 71-אך היא נתפסה ונכלאה בכלא הישראלי למשך כ. בירושלים 

 (  . 111.,  טיניות בטרורמעורבות נשים פלס)

אוטובוס בכביש החוף בשנת השלקחה חלק פעיל  בחטיפת , נוספת אישה פלסטינית,דלאל מוגרבי 

 ( . 758' ע, 171., ברקו . )אזרחים ישראלים  65בפיגוע הזה נרצחו . 7918

הן . על הכתפיים של הנשים הפלסטיניות הוטלו תפקידים לאומניים  באינתפאדה הראשונה גם 

מחבלות כאך עדיין לא , ( מגן אנושי)כמגנות , מלוות , מסייעות,  הלוחמים  שימשו כאמהות

 .כל הפלגים האיסלאמים אסרו על נשים להשתתף במבצעים צבאיים מכיוון ש.  מתאבדותה

-אלא רק מהפלגים הלא ,ישראלי כלל לה בכלאלים הגלא היו נשים מהפל 7993עד ההוכחה לכך ש

 .(793' ע, 118., ברקו )  .דתיים

-בתקופה הזו היו כ.  מעורבותן של הנשים הפלסטינאיות במעגל טרור  התרחבה  111.מאז שנת 

נשים שהוציאו אל  71סך הכול היו .  פיגועי טרור בהם היו מעורבות נשים בכל מיני תפקידים  711

ים ישראלים אזרח 61נהרגו  הללו םבפיגועי. אקצה  –הפועל פיגועי ההתאבדות באינתיפאדת אל 

 (  . 111.,  מעורבות נשים פלסטיניות בטרור).  אזרחים נפצעו 616ועוד  

חדשה התופעה ה הםייה פלסטינאיות באינתיפאדה השנהנשים העל ידי  ושנעש ,תאבדותהגועי הפי

 . .11.בינואר  1.-הפיגוע התאבדות הראשון נעשה על ידי ופאא אדריס ב. של המאבק

 ( .79' ע, 171., ברקו)

וחיפוש על גופן הוא  נשים לא מעוררות חשד.  טרור מנצלים את היתרונות שימוש בנשיםהארגוני  

זה מושך  המון תשומת לב , יכולות לגרום לפיגוע רצחני יותר מצד אחד ומצד שני הן  לכן, בעייתי 

רוב החוקרים העוסקים בתחום טרור המתאבדים הודיעו באותה תקופה .  תקשורתית עולמית 

נשים ולא ניתן לנבא מי יהיה  המתאבד הבא הופיל המחבל המתאבד נשבר עם הצטרפותן של שפר

 (. 713-719' עמ, 118., פדהצור. ) שיתפוצץ או מתאבדת הבאה שתתפוצץ
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, חמאס היה על ידי רים ראישי –שנעשה על ידי ארגון דתי  ,ראשוןהחשוב לציין שפיגוע התאבדות 

.  יאסין' רק בעקבותיו התקבל אישור דתי רשמי על ידי שייח. 118.-בילדים קטנים אם לשני 

בעלה עם פעיל חמאס באך מכל המקורות עלה כי רים נתפסה כבוגדת  ,עיי הפיגוע לא ברוריםימנ

מאשר רצח על כבוד  ,טובההמחדל הלאומי היה ברירת המוות ההתאבדות והמעשה הכך  ,אחר

 ( . 765' ע, 118., צורף. )המשפחה

. טרור בפרט הרה הזה שופך אור על מקומן של הנשים בחברה הפלסטינית בכלל  ובארגוני המק

נכון ) 113.שנת שנעשה על ידי אישה באינתפאדה השנייה היה ב , תאבדות האחרוןהפיגוע ה

 . מכיוון שנעשה על ידי אישה מבוגרת, וגם הוא היה יוצא דופן ( 171..71.71, להיום

 

טרור זה סימן לשחרורן וניסיון להשוות את מעמדן הל הנשים במעגל ישנן דעות שהשתתפותן ש

הפמיניזם , כפי שמוגדר על ידי ידלין רבקה , למעמד הגברים בחברה הפלסטינית המוסלמית

אלא  , כי לא נלחם למען ביטול ההבדלים בין המגדרים  ,ששונה מהפמיניזם המערבי, האסלאמי 

 ( . 11' ע, 118.,  ידלין. )מבקש רק שוויון אנושי בסיסי
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 רקע תיאורטי . 3

 

.  בשאלת המניעים של המתאבדיםטרור המתאבדים  עוסקים השנעשו בנושא של   ,רוב המחקרים

איתם את החיים של האנשים    זו שאלה לא קלה מה גורם לאנשים לפוצץ את עצמם ולקחת

מניעים  האמיתיים שגורמים  לאמא לעזוב את מה הם ה (. 81.' ע, 116., נרקיס )  ?   האחרים

משפטו של סופר רוסי ? פיגוע ההתאבדות ביצוע של ילדיה ולסבתא את נכדיה  לטובת

" . אך קשה יותר להבינן , קל לגנות פעולות אלה: " דוסטוייבסקי הוא המתאים ביותר כאן 

  (.1' ע, 118., קמחי ואבן)

מי הם "על ידי שאול קמחי ושמואל אבן  שהוצג , רקע תיאורטי במחקר זה יתבסס על המחקר 

מתוך המחקר . ה למחקרים אסטרטגיים פכמחקר שנעשה במרכז י" מתאבדי הטרור הפלסטיני

נשים השל גישות המתאימות ביותר לחקר בחרתי מספר גישות שמציגים החוקרים והתמקדתי ב

בשני ספריה  ך על ידה והוצג שנער, ר ענת ברקו "אתבסס על מחקר של ד, בנוסף. מתאבדות בלבדה

 " . אישה פצצה"ו" בדרך לגן עדן"

  

 

  תאבדות הנשיתהלפיגועי הלמית  הגישה הדתית המוס  3.1

  אך   ,גם באסלאם יש  איסור כזה , מצד אחד.  יש איסור דתי להתאבד תבדתות המונותיאיסטיו

אויב פולש הכש ,וסלמיתמשמוטלת על כל מוסלמי ו ,יהאד ההגנתי'קיימת מצוות הג , מצד שני

מות קדושים " בספרו ( 7998)חוקר קולברג ( .766  ' ע, 171., ברקו. ) אסלאמית האדמה הל

ה בהציג את ההתפתחויות שהיו באיסלאם והסביר מהי הקר" והקרבה עצמית באיסלאם הקלאסי

סיס הב"במחקר . )לפעולתו ומה המתאבד בשרות אללה יקבל כתגמול" איסתשהאד "   -עצמית ה

 (.  116., בעשרים השנים האחרונות –" האידיאולוגי לתופעת המחבלים המתאבדים

שבעים ושתיים בתולות וגם הבטחת מקום בגן , גן עדןב שמובטח למתאבד הוא חיי הנצח ,תגמול

 (. 5.' ע, 118., קמחי ואבן . )תועדן גן עבור בני משפח

מחילה על כל , קודם כל? פי האסלאםשמובטחות להן על  ,אבל מהן ההטבות לנשים המתאבדות

ללא מחזור , זאת אומרת)שית והפיכה לאישה לא אנ, אפשרות לדלג על ייסורי הקבר , החטאים 

 ובחירת הבעל על( ' וכו לא יהיו הריונות,בתולים שיתחדשו כל פעם לאחר קיום יחסי מין, חודשי

 .י רצונה של אישה פ
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תאבד   תש,פירושים נוספים להטבות שתקבל אישה קיימים( .771-778,  171., ברקו)

חשוב מאוד  ,לכאורה,דתי הוא המניע הניתן להבין ש, אלה הבהתייחס לאמונות   ."שאהידה"כ

( התהיא או קרוב משפח)שעשתה  ,מחטא "להתנקות", דת מבטיחה לאישה מצד אחד. מבטיחו

זאת )דת בעולם הזה הפי היא לא תצטרך לבצע את התפקיד הנשי המוגדר לה על , ומצד שני

  (.3-9' עמ, 113., ברקו וארז )( .  ללדת ילדים ולטפל בבעלה, אומרת

אסירות האסירים והר ענת ברקו עם "שמתוך המחקרים וראיונות שעשתה ד, חשוב לציין 

 מאמינים אלא באותה מידה ,עדןהבגן  ומאמינות כי הם לא רק מאמינים ,עולה יםביטחוניה

" חיבוטי הקבר"אך לא לפני , שחטא בעולם הזה יגיע לגיהינום  ,כל מיש רזה אומ .םבגיהינו

יאורי הגיהינום וחיבוטי הקבר מלווים ילדים ת. (תו לאחר קבור אדם חץוקבר מהכשתהליך )

 . נטמע בתודעתם הםמוסלמים מאז שהם קטנים וחשש מ

 ( .  775 - 778' עמ; 719 -711' עמ, 171., ברקו ) 

ל והסביר שלפני הכ( עד לחיסולו) שהיה מנהיגו של חמאס ,אחמד יאסין ' יחשי  אישיהבראיון 

לאדם מוסלמי מאמין טוב יותר .אלא חיים אצל אלוקים ,כמו גם השאהידה אינם מתים,השאהיד 

 פאתווהעצמו הוציא ביאסין   'שייחה (.15-13' עמ, 118., ברקו. )מאשר בעולם הזה( גן עדן)אנה 'בג

 ,סלמיותלנשים המו א מאשר ביצוע של פיגוע ההתאבדות על פי האיסלאםשבה הו ,(פסק הלכה)

  (...' ע,Alvanou,.111). רים עואד ראישי, חמאס טעם הפיגוע של מחבלת מ רק לאחר

איסורים דתיים שיש על כזאת הן  פאתווהאנשי דת בהוצאת  מתמודדיםבעיות רגישות שאיתן 

יציאה מהבית של , צבאייםהאימונים הורך גברים לצהמפגשים עם , מוסלמיות כמוהנשים ה

 מגע עם גברים, ו פרובוקטיבי בדרך לפיגוע /או לבוש מערבי , התאישה ללא אישור בני משפח

אבו , כדוגמא .בחשיפה של חלקי הגוף האינטימיים לאחר הפיצוץשמצמידים מטען לגוף האישה ו

מאוניברסיטה המוסלמית בקהיר בעל תואר ראשון , " יהאד האסלאמי'ג"פעיל לשעבר ב, הילאל –

מכיוון ששאהידה צריכה , נשים מוסלמיות  למאבק או למלחמה את המסר שישנו איסור לשלוח 

אחרי שתתפוצץ . להסתובב עם גברים לצורך הכנת הפיגוע, צריכה להתאפר, חשוף, מראה מערבי

 (. 13. – 15.' עמ, 118., ברקו. )ביותר יתגלו לעין םהיא תתפשט ואיבריה האינטימיי

 . הנשים המתאבדות  המוסלמים בשאלת אנשי הדת  קיימים חילוקי דעות בין

יש להוציא פאתווה נגד , שנחשב למלומד הבקי באיסלאם אמר שלטענתו, אר בקראת 'נג' שייח

 . ולו האמיתי המתון של האיסלאם קלהשמיע את  ךכי יש צור. פיגועי ההתאבדות

 .( 798-793' עמ, 118., ברקו)
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דת השמיעו קולות שונים בנושא  והוציאו פסיקות המאז תחילת האינתיפאדה השנייה מנהיגי 

. מרכזי אצל כל מחבלת מתאבדת , לכאורה,מניע הדתי הוא הניתן לראות ש, מצד אחר. שונות

מטרה היא השגת יעדים . מנהיגים דתיים ופוליטיים עושים שימוש ציני בדת ובפירושה, מצד שני

 דעות בין אנשי הדתהגם רחוב הפלסטיני מודה לחילוקי , כמובן. בעזרת תמיכה דתית פוליטיים

אישה ביצעה הנהוג לחשוב שבמידה ו פלסטיניתהבחברה  לכן, בנושא פיגועי התאבדות של נשים 

 .  ולא מצווה דתית "מחיקת חטא"אז המניע הוא , ( או פיגוע אחר)התאבדות פיגוע 

 . (717-715' עמ, 171., ברקו)

 

 

 הגישה הפסיכולוגית לתופעת ההתאבדות הנשית  3.2

 

מעורער של ה, חולניה, מיוחדהנפשי הסיכולוגים לתופעת ההתאבדות קשורים למצב ההסברים 

אנשים בכלל  פיםשדוח  ,םפסיכולוגי יםהסבר נים גם נית . אותו הבן האדם המחליט להתאבד

חוקרים רבים הסכימו שלא קיים פרופיל .  להיכנס למעגל הטרור וללכת להתאבד ,בפרט נשיםו

ה של לאחר סקיר,במחקר של קמחי ואבן .  פסיכולוגי אחיד לכל המתאבדות או המתאבדים 

הם מחלקים את ההסברים , אהוד שפרינצק ' י ופרופראריאל מר' של פרופ כמו, מחקרים נוספים

, קבוצתייםהתהליכים ה ,סטייהה, כבודה, פגיעה פסיכולוגיתה: קבוצות -הפסיכולוגיים לשש תת

רק לארבעה הסברים מתוך תייחס בחרתי לה  במחקרי . ריגושיםהאבולוציה וחיפוש  -פסיכו

תהליכים קבוצתיים ולחיפוש , סטייה נפשית , פגיעה פסיכולוגיתל: שישה שהציגו קמחי ואבן 

 . ריגושים 

פגיעה הסבר הוא הה. הייאוש או נקמ, כגון טראומה, פגיעה פסיכולוגית תת קבוצה ראשונה היא 

 ,הרג של קרובאו  השפלהזה יכול להיות .  שאישה עברה  וגרמה לטראומה ,פסיכולוגית כלשהיה

ייאוש הרגשת הייאוש בחיים האישיים של האישה שיכולה להתמזג עם שגרם לרגשות הנקמה או 

, וקריםחהלפי .  באזור המגורים של הנשים החמורמצב השקיים בחברה הפלסטינית ו ,הלאומי

השנייה היו ילדים  הבאינתיפאדהרבה מהילדים שהתאבדו ( 7993)ומילר ( .11.) דיקאיי  כמו

 . לכן הם חוו הרבה יותר טראומות ברמה האישית ,הראשונה הבאינתיפאד

 . ( 1.-79'עמ, 118., קמחי ואבן )
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הנפשית כאשר במחקר הזה נתייחס לסטייה  , אדםהשל  סטייה נפשיתההוא , נוסףההסבר 

נטייה להתאבדות כמחבל או מחבלת נובעת הטען ש( 117.)חוקר מירביש . לאישה שיכולה להיות

. להחליט מי יחיה ומי ימות , קרי,רצון להשליט את הסמכות . של האדם  מאישיות סמכותית

 . שגורם לרצון להתאבד ,ישנו גם הסבר נוסף והוא דיכאון ברמה האישית וברמה החברתית

 ( .  7.' ע, 118., קמחי ואבן)

 

פרט מאבד את עצמאותו הכש. מוצגים כהסבר נוסף לטרור המתאבדים  קבוצתייםהתהליכים ה 

מכיוון שמדובר בחברה קולקטיביסטית  ,זהו הסבר מאוד רלוונטי. האישית לטובת הקבוצה

  . בחברה הזו לאדם אין חיים פרטיים או אינטרסים פרטיים ובטח לא לאישה.   תופטריארכאלי

שמגייסים בצורה צינית נשים לטרור  ,טרורהאיך תהליך קבוצתי מנוצל על ידי פעילי  ,ניתן לראות

מתרחשת , לטענתו,( .11.)לתהליך הקבוצתי מציע חוקר בשם וולקן , הסבר נוסף.  ההתאבדות 

כשישנה אישה .  קורבנותהשפלה וההאישית לטובת הזהות הקבוצתית בעזרת האיבוד של זהות 

שרוצים לגייס אותה לפיגוע  ,פעילי טרור)לסביבה  הת נפשית מבעיות אישיות והיא מגיערעשמעור

 ( .  ..-7.' עמ, 118., קמחי ואבן). מצב הלאומילהשבה מתאמים את מצבה הנפשי  ,(התאבדות

 

זהו  .חיפוש הריגושים הסבר אחרון שאתייחס אליו במחקרי במסגרת הגישה הפסיכולוגית הוא 

שהתייחס , ( 117., מצוטט אצל פרי)מחמד אמיראללי ' פרופ, יכיאטר ערביסבר שהציג פסהה

איש לא יחשוד , ולכאורהרפתקאות  אחרי  שמחפשים ,םנורמאליהאנשים הלמתאבדים כאל 

צעיר הגיל ה, ניתן להוסיף לזה ( . 6.-..' עמ, 118., קמחי ואבן)   .בכוונתם לבצע פיגוע התאבדות

שמחויבות לשבת  ,נשיםה. נמצאות בגיל ההתבגרות המאוחרש ,של רוב המחבלות המתאבדות

, בבית ואסור עליהם לצאת ללא אישור נחשפות באמצעות מדיה לחיים שונים לגמרי בעולם  וברגע

הצטרפות למעגל ה. על ידןטרור זה מתקבל כשבירת שיגרה השהן מוזמנות להצטרף לאימוני 

ורצון להכיר ( שליטה גברית בבית)חברתי  שבירת טאבו, ריגושיםהטרור יכול לנבוע מחיפוש ה

 . המערבי גברים מחוץ לבית כפי שמקובל בעולם

ער מיוחד ולפעמים מעורהשגורמים למצב  ,שקיימים לא מעט הסברים פסיכולוגים,ניתן לראות 

 . לצאת לפיגוע ההתאבדות ( או שמכריחים אותה)היא מחליטה כשבעקבות המצב ,של נפש האישה
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 התאבדות הנשית טרור הלהגישה הסוציולוגית  3.3  

 

 יפלסטינאיות לצאת לפיגועהשגורמים לנשים  ,סוציולוגית מציעה הסברים חברתייםהגישה ה

, תיאוריה של דירקס לכאן   ייחסלאחר בחינה של  מקורות ראשוניים ומשניים את . תאבדותהה

 רקס דוחה  את ההסבריםדי. כפי שמופיע באינציקלופדיה העברית ,  אב הסוציולוגיה

יש שלושה טיפוסי , לטענתו.  חשיבות המכרעת של הגורם החברתיההפסיכולוגיים  ומדבר על 

,  שניה; אליו  ומפגין מסירות מוחלטתשמזדהה בצורה מלאה עם הכלל , ראשוןה: המתאבדים 

 יציבותווכתוצאה מכך  חברתיותהנורמות הערכים וה את מאבד, שלישיה; מתנתק מן הכלל

אישה להתאבד מושרשת ביחסה לחברה בה היא ההחלטה של , זאת אומרת.   הנפשית מעורערת

 . שלישיהראשון והאתייחס במחקרי לטיפוס  . חייה ולערכיה של אותה חברה

 (.   81.' ע,  116., נרקיס )

שמדברת על ההסברים החברתיים  ,סוציולוגיתמציגים גישה ( 118.)גם חוקרים קמחי ואבן  

חוסר יכולת , דיכוי חברתי, עוני, מניעים יכולים להיותה. להתאבד, ים אנשים ובפרט נשיםהמניע

 . חוסר שוויוןחוסר תקווה לשינוי חברתי  ואחד החשובים הוא , למוביליות חברתית

שהיו  ,על מנת לנתח בצורה הטובה ביותר את המניעים הסוציולוגים ,אתייחס לתיאוריות אלה

 . טיניתויש לנשים בחברה הפלס

אם . שמזדהים עם הכלל ומפגינים מסירות מוחלטת ,ישנם מתאבדים,  על פי תיאוריה של דירקס 

יה בחברה קולקטיביסטית מחליטה חש ,חברתית – דתיתהמתעמולה שהושפעה  ,נתייחס לאישה

 . על מנת לבטא את המסירות שלה אל החברה בה היא חיה ,ללכת לפיגוע

וכתוצאה מכך  חברתיותהנורמות הערכים וה את  מאבדש זה הוא, על פי דיקרס  ,הנוסףהטיפוס 

ניתן להתייחס כאן לאישה שמחליטה למרוד בחברה או במשפחתה . יציבותו הנפשית מעורערת 

התנתקה , כאילו , ך זו  חברתית ובדר ותשהפרה נורמאישה   או תאבדות הבאקט של פיגוע ה

לפעמים רק יציאה לאימונים עם גברים  , מעשה כתוצאה מה". איבדה נורמות וערכים חברתיים "

שבגללן נשים נרצחות  ,לסיבות תאישה מוסלמית מודע.  להוות גורם לחשש רב אצל האישה היכול

בחשיפת  על האישה אם הופעל איים( . 11. -13.' עמ, 7999, חסן. )על רקע פגיעה בכבוד המשפחה

יש כאן דיכוי , בעצם. ם למצוקה נפשית אז זה יכול לגר ,גבריםההסתובבה עם  היאהמקרה בו 

נורמות הש ,מכיוון ,פלסטיניותהנשים השחוות  ,מגדרי  שזה התהליך הסוציולוגי -חברתי

 . חברתיות מנוצלות בצורה צינית על ידי פעילי טרור לגיוס נשים לביצוע פעולות שונותה
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, ג ולא אתייחס אליהם במחקרישלא אצי ,(118.)של קמחי ואבן  קיימות גישות נוספות במחקר

שעצם קיומן של , גישות שהצגתי ניתן להבין האך גם מתוך . כמו גישות פוליטיות  או לאומיות 

מחבלת השלא קיים פרופיל אחיד של , על כך  יםשונים מצביעההסברים השונות והגישות ה

מן המניעים לא  בחלק. אלא הכול מורכב הרבה יותר ,שהוא אחיד לכולן, מתאבדת ואין מניע ה

המציאות בה חיות . מהגישה הפסיכולוגית ולהפך הסוציולוגיתניתן להפריד באופן חד את הגישה 

 ,שישנם מספר מניעים ,קיימת אפשרות. יםפלסטיניות היא מורכבת ומכאן גם המניעהנשים ה

 ,לכל הנשים הפלסטינאיות. השנייה הפלסטיניות באינתיפאדהנשים השגרמו להתאבדות בקרב 

שכולן היו נשים בחברה ,לכך ניתן להתייחס , שהתאבדו הייתה סביבה חברתית דומה ובנוסף

כל הנשים היו תחת נורמות חברתיות אחידות ומעמדן היה מוגדר מאוד על . פלסטינית מוסלמית 

 . בחברה בה הן חיו האסלאםפי 

ניתוח של המקרי נשים המוסלמיות לפני תחילת הבהמשך של המחקר אתייחס למציאות בה חיות 

אנתח ואנסה .  השנייה הפלסטיניות באינתיפאדהנשים העשרה מקרים של התאבדות של  –הבוחן 

לבין המניעים שהוצגו על ידי פעילי  מניעים האמיתיים של אותן נשים שהתאבדוה ביןלהבחין 

 . הטרור

 

אדה באינתיפהמניעים האמיתיים של הנשים הפלסטינאיות המתאבדות  :  רת המחקרעהש

 . כפייה לפתור בעיות אישיות של אותן נשים/ הם נקמה על רקע אישי או רצוןהשנייה 

 118.שנת שהוקרן ב" שאהידה"  ידוקומנטארהנובעת מניתוח של הסרט  זו השערת המחקר 

" השרון"שיושבות בכלא  ,ציג אסירות ביטחוניותהסרט . ונעשה על ידי במאית נטלי אסולין

סיבות אישיות ביחד עם  העלו איונות אישיים עם חלק מהאסירות וחלקן בסרט נעשו ר. בישראל 

 ,ר ענת ברקו"מהמחקרים של ד. על המניע הדתי ולאומי כמרכזי  דיברוחלקן . הסיבות הלאומיות

שמפקחת על  ,נשים ניתן לזהות מיד את הדוברת האסירותהשנעשו באותו הכלא ועם אותן 

שמבקשות להגיד את האמת ולא מקבלות אישור , סירות ישנן א. האסירות ועל מה שהן אומרות

ר ברקו וגם לראות "סרט מאשר גם לחבר בין דמויות במחקרים של ד. הכלא לכך מהדוברת

מחבלות להתפוצץ או שלא הצליחו לעשות זאת לשעזרו למחבלים ו ,נשיםהמקרוב את אותן 

 . בעצמן
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 שיטת המחקר . 4

תוך התמקדות באבחנת המניעים , ר זה היא ניתוח תוכן איכותי שיטת המחקר בה אנקוט במחק

במהלך העבודה  .  שגרמו לנשים הפלסטינאיות להתאבד באינתיפאדה השנייה ,האמיתיים

ת של ותיאורטי אציג תיאוריהברקע  . הראשוניים ומשניים אמיין ואנתח  את המקורות , אאסוף

אתייחס ברקע  .הזאת יבת העבודה החוקרים והיבטים בהם החלטתי להתמקד לצורך כת

, שהוציאו מנהיגי הדת המוסלמיים(פסקי ההלכה המוסלמים ) פאתווהל גם התיאורטי

אאסוף מאמרים בנושאים .  שהם המקורות הראשוניים ,דת המוסלמייםהשל אנשי  התבטאויות

 לאםבאס יחס לנשיםמאמרים בנושא ההפלסטיני ו החברתי  הנשל המבסוציולוגיים ההחברתיים 

את ההשלכות של , בתחילת הגוף העבודה אציג את המציאות של הנשים הפלסטינאיות.  בכלל

אציג בהמשך העבודה  . אבחנה של המניעים האמיתיים  וזה יעזור לי לעשות,המעשיים שלהן 

אנתח את המקרים בעזרת ו   ,באינתיפאדה השנייה םנשיהשל מקרים של פיגועי ההתאבדות 

 בהם השתמשתי מקורותה. נשיםההאמיתיים של אותן  תר את המניעים אאהרקע התיאורטי ו

ראיונות אישיים עם הנשים  ,כ "סקירות של שב,  (סרט דוקומנטרי) תקשורת,עיתונות הם 

שמבוססים במלואם על  ,שני ספרים מרכזייםאעשה שימוש ב. וכדומה שנתפסו לפני ביצוע הפיגוע,

 :ענת ברקו' של דר הספרים הם. ות ומשלחי המתאבדיםהראיונות האישיים עם האסירות ביטחוני

, משפחה השל קרובי  תהתבטאויו אנתח  ואמיין ( . 171." )אישה פצצה"ו(  118." )בדרך לגן עדן "

   .עיתונאים ומשכילים ערביים , דת האנשי , משלחי המתאבדות , ריםכמ

שכבר התאבדו  ,פלסטינאיותלא ניתן לראיין את הנשים ה.  בעבודת מחקר זאת קיימות מגבלות

ישנו פער בין .  במהלך המחקר עשה אשלכן תמיד יהיה ניתן להטיל ספק באבחנה של המניעים 

ברקו לבין   ר"ד שמוצגים בספרים של ,ההתבטאויות של האסירות  ומשלחי המתאבדות כפי

כי לא  ,יש ספק באמיתות הראיונות עם האסירות( . גם בסרט וגם בעיתונות)הצגתם בתקשורת 

 . עם החוקרתפעולה  באמת שיתפוהן אם הניתן לדעת בוודאות האם הן דוברות אמת ו

שמתוארים בספרים של ברקו כאל כנים ואמיתיים  ,אתייחס במהלך המחקר אל הראיונות  

היא נוכחה , מכיוון שהיא עבדה על יצירת קשר עם האסירות ומשלחים לאורך תקופה ארוכה

שתמשה בספריה בשמות בדואיים ככל האפשר על מנת לאפשר אישית בראיונות הללו וה

מצד ארגוני הטרור  או קרובי להיפתח ולא לחשוש מפעולות נקמה  תמרואיינולולמרואיינים 

וניתוח עדיין  חלק מהחומר לא יהיה ניתן לאימות מלא לכן אהיה זהירה בפירוש .   משפחתם

 . המידע 
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 גוף העבודה . 5

 

שהתאבדה באינתיפאדה השנייה הייתה דרך  , לכל אישהש,ל המקורות עולהוף שלאחר איס

. שהביאה אותה להצטרפות למעגל הטרור ובסופו של דבר לביצוע של פיגוע התאבדות, ייחודית 

את ניתוח של המקרי הבוחן חשוב לבין את המעמד האישה המוסלמית בחברה בכלל והלפני 

חיו בחברה  שהן   ,המתאבדות הנשיםן המשותף לכל מאפיי. מציאות בחברה הפלסטינית בפרטה

 . ערכים בחברה זו חלו עליהן המוסלמית וכל הנורמות ווערבית  ,פלסטינית 

 

 

 הפלסטינית ורצח על כבוד המשפחהה חברמעמד הנשים ב 5.1

 

 םפטריארכאליי, היררכיים,הערבית המוסלמית היא בעלת מאפיינים קולקטיביים החבה 

ביטחונו ושלמותו של .  ישנה חשיבות רבה  של טובת הכלל ולא טובת היחד  זו  הברחב.  ושבטיים

מעמד .  (חמולה) למשפחה המורחבת ,זאת אומרת,מובטחת על ידי השתייכות לקבוצה  היחיד

 .גיל  והמין הלקבוצת ו,( שה חזקה או חל) חמולההאדם נקבע על ידי השתייכותו ל

 (. 3' ע,   113.,ברקו וארז )

 ,כאשר היא מחויבת לציית לגברים במשפחה, תחתית הסולם הזה בצעירה  נמצאת הה אישה  

.  חברתי הקוד ה את מכיוון  שמפר ,חייב ענישהמאי ציות . וגם לנשים המבוגרות ממנה,קודם כל 

שהתנהגותן לא תפגע ,על מנת ,גברים במשפחההחזק של הפיקוח הנשים תמיד נמצאות תחת 

 ,(.798)על ידי אלסעדאוי  תמנוסח כבוד המשפחההבוטה של המושג  ה רההגד. בכבוד המשפחה 

כשכבודה של ,  של האישה  כללית ה פאסיביותטיפוח השמגולמת בכתפיסה  , על ידי חסן תומוצג

ניתן " . חלק התחתון של גופה"כל הקבוצה הפטריארכאלית  קשור בהתנהגותה של האישה וב

הפאסיבית מחזיקה בערך ציבורי של כל קרוביה אישה הנחותה והשבו  ,לראות את האבסורד

 .אלא רק לאבד אותו ,היא לא יכולה להוסיף לכבוד המשפחה. הגברים 

  (.13.-15.' עמ, 7999, חסן ) 

מהבית ללא  תןבאי יציא, ןבציות, בצניעותן , כבוד הנשים נקבע על ידי התנהגות המינית שלהן 

בעלות יכולת "שנשים  ,יםף דברי הקוראן שאומרלהבנה מלאה יותר ניתן להוסי. וכדומהאישור 

 . וחובת הציות לבעליהן מוטלת עליהן" שכלית ודתית פחותה 
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  .שחורג בהרבה מציווי הדת ,מסורתית מפעילים דיכוי רב יותר  תהפטריארכאליאך גברים בחברה 

  ( . 36' ע, 118., ידלין) 

על פי   שמוצגת ומתוארת ,המוסלמיות  של נשיםלחברה מערבים קשה להבין את המציאות 

פגיעה הכש, ואחרים ( 7911)אל סעדאוי , ( 7987)אאן פרעון , ( 7966)כמו אל עארף , חוקרים רבים 

   .כי רק דמה  יחזיר את הכבוד למשפחה  ,אישה מחייב רצח של ה  בכבוד המשפחה

 ( . 17.' ע,  7999, חסן )

 

כמו שמקובל , מעמדה לא נחות. לאמא בחברה הערביתשיש  ,גם את מעמדה המיוחד תארחשוב ל

 ,אז מתכוונים לאישה ,כשמדברים על אמא. תייחסות אליה מורכבת יותרהאלא ה ,לחשוב

 ,זאת אומרת אישה. יש המון כבוד והערכה כלפיה. שמימשה את עצמה ואת ייעודה וילדה ילדים

 . ברה הפטריארכאליתבחכי לא  מסוגלת לבצע את תפקידה ,שלא הרתה נחשבת לפגומה 

 (. 716' ע, 118., ברקו) 

 

שמימשה  ,אישה. מעמדה של האישה בחברה הפלסטינית הוא חשוב ולא חשוב בו זמנית, בעצם

אך אין מה להשוות את מעמדה מול כל גבר  , את עצמה כאם עולה בסולם החשיבות שלה בחברה

כפי )שנתינת זכויות לאישה  ,עולם הערבי מאמינים המאמינים מוסלמים בכל ה. במשפחהאחר 

 " . המבצר של התרבות האסלאמית"שהוא  ,זו פגיעה בתא המשפחתי( שמקובל במערב

   ( .87' ע, 118., ליטבק )

כמו כל הנשים הערביות )פלסטינאיות הנשים הבעידן  של  המודרניזציה והגלובליזציה 

זם  וזכויות שקיבלו פמיני,ה ,מינית המהפכה , ערכים ליברליים, חשופות לקדמה (  מוסלמיותה

והרבה פעמים הן הפלסטינאיות המציאות מעמידה הרבה אתגרים וגירויים לנשים . נשים במערב

( . גם אם זה רק להתכתב עם גבר באמצעות האינטרנט )חברה במוצאות דרך למרוד במשפחה ו

שים שלהם לפקח בצורה מוחלטת על הנגברים במשפחות הערביות מתקשים למנוע את החשיפה ו

שימוש , כניסה לאינטרנט, חיפוש אחרי ריגושים וסקרנות . ולעיתים מרגישים חסרי אונים 

 למצב שבו הן מורדות בנורמות חברתיות או אפילו מפתחות  בטלפונים ניידים מביא את הנשים 

 (.98' ע, 118., ברקו.  )עם הגברים ולעיתים זו הדרך שאין ממנה חזרה  ם יירומנט ים קשר
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  מאפיינים של הנשים הפלסטינאיות שהתאבדו  באינתיפאדה השנייה 5.2

 

כל  החוקרים שעסקו בנושא של טרור המתאבדים הפלסטינים יכלו להצביע על  .11.עד שנת 

שפוצצה  ,הייתה האישה הראשונה, אידריס ' ופאא, מחבלת . מין המחבל –מאפיין אחד משותף 

מאז הפיגוע הזה לא נשאר עוד מאפיין ייחודי ( . 113., 78' ע, Alvanou. )את עצמה בשם המאבק 

היות ולא ניתן לנבא מי יבחר ל  יתן יותר לתאר פרופיל של המתאבד הפלסטינילא נ. נוסף

 ( . 711' ע, 118., פדהצור. ) המתאבד הבא או המתאבדת הבאה 

היו ברובן  השנייה הדבאינתיפא שהתאבדו ,נוספים נשיםהמקורות הכ ו"שבהדיווח של העל פי 

 הייתה נשואה ואם לילדיםמהן אחת  רק  . (111.,  מעורבות נשים פלסטיניות בטרור) .רווקות

 ( 765 -768' עמ, 118., צורף)שתיים מן המתאבדות היו גרושות  (. 796' ע, 171., ברקו) קטנים 

 ( 113..6.77., יששכרוף. )וסבתא האחרונה הייתה אלמנה  –ואחת 

לימודים במוסדות השהתאבדו היו לאחר סיום האוניברסיטה או במהלך  ,הנשיםארבע מן 

 שתי נשים היו תלמידות תיכון  (  .111.,  מעורבות נשים פלסטיניות בטרור. )להשכלה גבוהה

 . ולא נמצא מידע בנוגע להשכלתן של ארבע נשים נוספות( 763-.76' עמ, 118., צורף )

ישנם נתונים שונים בנוגע  לגיל של אך )שישים  לעשרה עד  -גיל של הנשים הללו נע משמונה

 ( . האחרונה המחבלת 

כי , ביטחוניות עולה האסירות המרוב הסיפורים של המתאבדות הפלסטינאיות ומסיפוריהן של 

שחולה מחלה קשה או לא שייך לחמולה חזקה  , אב, לדוגמא. הן באות ממשפחות בהן יש אב חלש

חזק במשפחה הגבר ההעדר של . לא גר עם משפחת המחבלת המתאבדתאו נשואי פעם שנייה ו

נתונה תחת האישה הכיוון ש ,יכול להסביר עצם היכולת של ארגון טרור לגייס אישה כמחבלת

מחתימים  ,אף,כך  משלחי המתאבדות היו . חזק מאוד של הגברים במשפחה רגילההפיקוח ה

שהן הולכות להתאבד מרצונן החופשי וזה על מנת למנוע פתיחה של  ,אותן על המסמך שבו נאמר

 (.68 'ע , 118.,ברקו). דמיםהחשבון 

אך רובן היו ללא הפרעות נפשיות שיכלו  ,שזיהו אצלו כוונות אובדניות קודמות ,היו מחבלות

 ( .1.' ע,118., ברקו. )מציאות לדמיוןהלגרום  להן לא להבדיל בין 

גם לא ניתן . מתאבדת המחבלת האחיד של הפרופיל הלא ניתן להצביע על   על פי הנתונים האלה

לאחר ניתוח של המאפיינים הללו בחברה פלסטינית  מסוימתה מגמההעל חד משמעי להצביע 

    .אך גם התופעה הזו לא ניתנת להוכחה מלאה עקב חוסר מקורות.למעט העדר של אב משפחה חזק
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תרחשו באינתיפאדה השנייה ומניעים   של הנשים  פיגועי ההתאבדות שה 5.3

 שביצעו אותם

  .1.17.1.,פלסטינאית באינתיפאדה השנייה היה בתאריך האישה השבוצע על ידי  ,הפיגוע הראשון

. גרושה ועקרה , בעלת השכלה גבוהה, 67היא הייתה בת . אידריס ' ופאא שמה של מחבלת 

שנים לא  9עם בן דודה ובמשך  73היא התחתנה בגיל .  (111.,  מעורבות נשים פלסטיניות בטרור)

 .וך זמן קצת הולידה לו  ילדשתה שנייה שא אישיואז בעלה גירש אותה ונ ,הצליחה להרות

שאי יכולתה  לממש את עצמה כאישה וכאמא גרם  ,ניתן לשער לגישה הפסיכולוגיתאם להתייחס 

את בגירושיה ניתן לראות גם  ( .786-788' עמ, 118., ברקו. ) התאבדות ה – לה לצעד של איוש

 .ה תהשפלה שחוה

כאישה שחייה בחברה  ,'מכיוון שופאא, הגישה הסוציולוגית גם בעזרת ניתן להסביר את המעשה 

 .היא הייתה יתומה מאב ובת מהמעמד הנמוך . מוסלמית הרגישה לא מקובלתה

מן הסוג הזה מעורר הערכה  סיפור. הנישואים המוקדמים למרות, היא השיגה השכלה גבוהה  

אישה הזאת עדיין גורשה ולא הייתה מקובלת . חברה המוסלמיתבאך לא  ,בחברה המערבית

. היא גם הפכה לנטל כלכלי לבני משפחתה לאחר הגירושים" . לא נורמטיבית מדי " –בחברתה 

. ייהשינוי אחר בחתקווה לשינוי חברתי או  ללאענייה יותר ונשארה תה ההיא חזרה למשפח

כשזרק  ,שבעלה הרג אותה"שטענה ,' הסיבה הזו הוצגה גם בתקשורת על ידי בת דודתה של ופאא

 ( ..76'ע, 118., צורף)" . אותה 

עבדה באמבולנס הפלסטני ונחשפה '  על כך  שופאא אזכורניתוח לא יהיו מלאים ללא הסבר והה

( . .78' ע, 118., ברקו . )ל"מתים מאש צההפצועים והאנשים הבמשך תקופה ארוכה למראה של 

היא יכלה להזדהות יתר על המידה עם החברה , תיאוריה של דירקס העל פי , מצד אחד

סבלה מאוד ' הסבר זה הוא בעיתי מכיוון שופאא, אך מצד שני.הקולקטיביסטית בה היא חיה 

 .מהנורמות של החברה הפלסטינית 

תהליך של חזרה בהחלה ' ופאאיוון שמכ,רלוונטית כאן לצורך ניתוח המקרה  דתיתהגישה ה

וגייס אותה לפעולה היו  אצלה שלגרוש שלה נולד בן ומי שזיהה את התהליך הזה,בתשובה לאחר 

 ,שאישה הזאת חיפשה נחמה בדת, כנראה  (.788'ע, 118., ברקו". )יהאד האיסלאמי'ג"נשים מה

. לחברהלהתחבר ל מחיר בכ ןהיה ניסיו לכן ביצוע הפיגוע ,עקב אי יכולתה להתנתק מהחברה

. משפחה הגם למחבלת וגם לבני ( טבות שלאחר המוותהוגם ה)נותן הערכה וכבוד " אסתשהאדה"

 . אידריס' על החיים של ופאאדרך לפצות הזה  הפיגוע ההתאבדות 
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בלת מחה. עישה –על ידי דארין אבו ,  .1..1.1.בתאריך , התרחש במחסום מכבים  הפיגוע השני

שהתבקשה להציג תעודת זהות היא פוצצה את  ,של שני גברים וברגעלמחסום בליווי  הגיעה

בעלה . באותה תקופה למדה באוניברסיטה וכבר הספיקה להתגרש,  ..היא הייתה בת . עצמה

בהתחלה היא פנתה ( . 768' ע, 118., צורף.)ל "ואחיה לשעבר נהרג כמה חודשים לפניכן מאש צה

 . בקשתהאבל בחמאס סירבו להיה רק נקמה המניע אז , כנראה. בדלאנשי חמאס בבקשה להתא

ר "עשתה דשהסיפור של האישה הזו מורכב מאוד והוא עלה בראיון אישי  ( .768' ע, 118., צורף)

 ,נביל ,על פי הספר, של המשלח הבדוי שמו. לפיגוע הזהבסופו של דבר ששלח אותה  ,ברקו עם מי

בתחילת הראיון  .עולםהושפוט לארבעה מאסרי  ישראליהא יושב בכל היום הוא.ח "מפתוהוא 

גם בן דוד שלה , בנוסף. לאומיות בלבדהדתיות השדארין זו שביקשה להתאבד מסיבות  ,סיפר

איתו בערים  נפגשה, שדארין רדפה אחרי המשלח ,אך מהסיפור עולה. ביצע פיגוע התאבדות

, קיימה שיחות ארוכות איתו, "אחרים גבריםהעם איתו ובבתי קפה   ישבה, פלסטינאיות שונות

אדם  ,דרך הגב,שהוא  ,הסתובבה איתו בדירות מסתור בזמן,  על נושא הלאומי בלבד, לכאורה 

. היא הפרה את כל הכללים וטאבוים של החברה המוסלמית( .785 -787' עמ, 171., ברקו. )נשואי

לא ידוע סיבה . )חיה וגרוש שלהאולי רצתה לנקום מוות א, כי מצד אחד הסבר פסיכולוגייש כאן 

גם רדיפה אחרי המשלח ודרישה לשלוח אותה לפיגוע ניתן להסבר כסטייה נפשית (. לגירושיה 

שחיפשה  ,בחורהבשמדובר  ,אך יכול להיות".  לעשות מעשה " –ורצון להשליט מרות על האחרים 

משלח הכי  ,ת לכךולא מצאה שום דרך אחררצתה לרצות אותו . ריגושים והתאהבה במשלח שלה

אישה הזאת אפילו (. זו טענה של משלח עצמו)בלתי אפשרי עבורה כבעלה הפוטנציאלי  יעד היה

 ( . 17.' ע, 171., ברקו)  .בישלה ארוחה עבור נביל שעות ספורות טרם יציאתה לפיגוע

 יכולת של המשלח לשאת -אי העוני לבין העוזרת להבין את הקשר שבין  סוציאולוגיתהגישה ה

במעשים , בנוסף. לדארין לא הייתה תקווה להתחתן עם אהוב ליבה , במקרה הזה. אישה שנייה

  .שקדמו לפיגוע היא אבדה והפרה את הנורמות החברתיות

לא התנהגות העקב ה ,יכולה להוות הסבר לרצון להימנע מגיהנום לאחר המוות דתיתהגישה ה

 " . ההחטא"וש למחוק את מוות הקדב בעזרתאולי דארין רצתה . מקובלת לאישה
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. התפוצצה בכניסה לסופרמרקט שבשכונת היובל  בירושלים, איאת אלאחרס ,   .9.16.1.בתאריך 

היא הייתה .  אקצה –באינתיפאדת אל  פלסטינית  שבוצע יל ידי אישה הפיגוע השלישיזהו היה 

הוריה של איאת כי היה לה אסירה ביטחונית בישראל סיפרה שביקרה בבית  .רווקה ,  78בת 

 , לטענתה של האסירה, לא היה ברור לה למה היא התאבדה אך זה היה מיותר. חשוב לבקר שם

 ( .751' ע, 118., ברקו. )עקב גילה הצעיר של המחבלת

לכן  ( לא ברור –מרצונה או שנאנסה ) ח"שאיאת קיימה יחסי מין על פעילי פת, אך הועלתה טענה

מסבירה רצון  גישה  דתית( . 768' ע, 118., צורף).    "לטהר את שמה"ה פעולת התאבדות נועד

 " . אסתשהאד"חטא בעזרת הלאחר ," טיהור עצמי"ל

להסתובב עם פעילי "בחורה חיפשה ריגושים ורפתקאות וזה הביא אותה , גישה פסיכולוגיתלפי 

לה אפשרות לחפש עזרה מרגע זה היא נשארה לבד כי אין . היא נוצלה מינית , לאחר מכן". טרור

 . כדי לנקות שם המשפחה עצמה" רצח ודאי"אצל קרובי משפחה כי עתידה הוא 

 ( . 11. -13.' עמ, 7999, חסן)

שקשור  כי ניצול מיני זהו דיכוי חברתי לכל דבר הפסיכולוגי תומכת בהסבר גישה סוציאולוגית

 . כול לעזור להכאשר לאחר האונס לאישה אין גורם שי,למבנה החברתי של החברה 

י ברקו הוא שאביה של אייאת היה חשוד על ידי פעילי טרור שהוא משתף "מניע נוסף שהועלה ע

 . כך שפיגוע היה נועד גם על מנת לנקות שם של אביה. פעולה עם ישראל

עם פסיכולוגית גם יחד כי בחורה סוציולוגית ברת גישה חכאן מת( . 751' ע, 79' ע, 118., ברקו)

פחתה והושפלה וגם נוצלה מינית כי דיכוי חברתי כה בוטה אפשרי בחברה פלסטינית חששה למש

 גלההיה מאם " חשבון דמים "פ לא יכול לפתוח "אב שחשוד כמשת. כשמשפחה היא חלשה 

 . שאנסו את בתו או שנשלחה לפיגוע עקב חשש לשלום כל המשפחה

אם הגיע איאת גם , מעמדה של איאת  שהביאו לפיגוע השלישי נראים כניצול ציני של עיםיכל המנ

 .פ "או שנוצלה כי אביה היה חשוד כמשתונאנסה בעצמה להסתובב עם הגברים 

 

פצצה . בשוק מחנה יהודה בירושלים, בת עשרים ,  ענדליב טקאטקה,בוצע על ידי   הפיגוע הרביעי

גוע התרחש בתאריך פי. נפצעו  31-בני אדם ו 3בפיגוע נהרגו . הוטמעה לתוך תיק נשי בצבע שחור

 ( .1.' ע, Alvanou,.111), ( 111.,  מעורבות נשים פלסטיניות בטרור).  .18.1..7
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תנזים ואף  -ח "פתנדליב נאנסה במהלך אימונים צבאיים עם פעילי ע. בחורה זו הייתה סטודנטית 

י לפני פיגוע התאבדות מקרים של ניצול מינ( . 768' ע, 118., צורף. ) היו שמועות שנכנסה להריון 

, ידועים ומקובלים בארגון טרור חילוני( לעיתים זו דרך לוודא שבחורה לא תתחרט ברגע האחרון )

 ( . 715' ע, 171., ברקו)תופעה זו פחות מקובלת  שהוא ארגון דתי בארגון חמאס. תנזים –ח "פת

" להתנקות"בחורה כמו במקרה הקודם יכולה להסביר את הרצון של ה, גישה דתית, מצד אחד

אז ( לא ניתן להוכיח בוודאות )אם מדובר באונס , מצד שני. לאחר קיום יחסי מין לפני החתונה

סטודנטית חיפשה  –בחורה משכילה . גישה פסיכולוגיתהגישה הדתית לא רלוונטית כלל אלא 

יא אותה ניתן לשער אפילו שהיה מניע לאומי שהב. ריגושים והגיע לאימונים צבאיים עם גברים 

אימונים אלה הסתיימו אך ה,לאימונים אלה והיה לה רצון לקחת חלק מן מאבק בתחילת הדרך 

בחורה הזאת חוותה " . אין מוצא"באונס או קיום יחסי מין וזה הוביל את ענדליב למצב של 

משמשת כמשלימה את  גישה סוציולוגית, במקרה זה. השפלה וטראומה, פגיעה פסיכולוגית 

בחורה זו הייתה הוכרחה . מניעים האמיתיים של ענדליב לביצוע פיגוע התאבדותההסבר של ה

 .חברה מוסלמית דתית איפה יש נורמות חברתיות ברורות בנושאהחלק מ הייתה היא להתאבד כי

 

בתאריך  ,שבוצע על ידי מחבלת פלסטינית בהפרש של כשנה מהפיגוע הקודם פיגוע החמישי

היא הייתה רווקה וסטודנטית . פוצצה בקניון העמקים בעפולההת, הבא דרעאמה ,   79.15.16

אביה של הבא . נפצעו 51אנשים  ועוד  6בפיגוע נהרגו . לאנגלית באוניברסיטת אלקודס הפתוחה

  (.1.' ע, 118., ברקו. )תיאר את התעמקותה של בתו בלימודי דת בתקופה שקדמה לפיגוע

 .יהאד האיסלאמי 'בדות על ידי גהיא הייתה בחורה ראשונה שנשלחה לפיגוע התא

יכולה להסביר התנהגות של בחורה שהחליטה לבצע  גישה דתית, לכאורה( . 768' ע, 118., צורף) 

כמו ,התעמקות בדת מסבירה את הרצון לחזור על מצוות דתיות . פיגוע והייתה צריכה חיזוק דתי 

 . קריאה לשרת את אללה ולהגיע יישר לגן עדן, יהאד ההגנתי'ג

 . ידוע גם כן שאחיה נעצר ונפצע  על  ידי כוחות הביטחון הישראלים בעת מעצרו, בנוסף

. מסבירה את הרצון לנקום את המעצר של אחיה גישה פסיכולוגית (.785-783' עמ, 118., ברקו)

 . נקמה וייאוש אישי התמזג כאן עם ייאוש הלאומי ומכאן גם חזרה בתשובה

חזרתה בתשובה של הבא החלה לאחר שהיא נאנסה , ר נוסףאביה הוסיף וסיפר דבש ,למרות 

 אם של הבא סיפרה שלאחר  ,גם , הבראיון לטלוויזי. על ידי דוד שלה 78באכזריות רבה  בגיל 
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 ניתן לנתח את הטענות של ההורים של  (.783' ע, 118., ברקו. )האונס עולמה של בתה חרב עליה 

, ולוגית אך הפעם להתייחס לטראומה קשה שעברה בחורההמחבלת המתאבדת בעזרת גישה פסיכ

מעמדה הנמוך של האישה ודיכוי , משלימה את ההסבר גם הפעם גישה סוציאולוגית. להשפלה 

הבא . חברתי שהתבטא כאן באונס על ידי קרוב משפחה הם המניעים האמיתיים לחזרה בתשובה

ייתה גדלה בחברה עם תהליכים במידה וה. את עצמה כי ראתה שחטא הוא שלה" לטהר"רצתה 

חילוניים אז יכלה לצפות לשינוי חברתי ביחס אליה ולעזרה פסיכולוגית  –חברתיים מערביים 

 . אמיתית

 

אחד הפיגועים היה ש  הפיגוע השישיאת ביצעה , 9.בת ,ועורכת הדין רווקה , ארדאת 'אדי גהנ

" מקסים"במסעדת  צה התפוצהיא  18.71.16בתאריך . את מדינת ישראל יעזעהקשים שז

מניע לפיגוע הייתה נקמה על מוות יקיריה מידי  . נפצעו 88בני אדם ועוד  7.בפיגוע נהרגו . שבחיפה

 ומתאבדת סיפרהורים של ה ". כלת חיפה"לאחר הפיגוע קיבלה כינוי  (.7.8' ע, 118., ברקו. )צהל

שלה זו מתנה להורים ביוני האחרון כך שמעשה רצתה לנקום את מוות אחיה וארוסה שהיא  

  ( .ידיעות אחרונות, 116..15.71,ואקד .)

 . יכולה להסביר את הטראומה  שחוותה  נהאדי  ועוררה בה רצון לנקמה גישה פסיכולוגית

הוא סיפר שאחיה של , התייחס לפיגוע זה,  הילאל  -אבו,גם פעיל לשעבר בגיהאד האסלאמי 

שכב איתה והיא כבר לא הייתה , כמו שאומרים, אך הכי חשוב שארוסה עיניהנהאדי נהרג מול 

כך  שמעמד  ( .11.' ע, 118., ברקו. )כלשונו," גמורה"ולה לכן מבחינת חברה הערבית הייתה תב

האישה בחברה הערבית העמיד את הבחורה במצב שבו היא כבר לא יכלה להתחתן עם אף אחד 

תוך החברה בה חיה נהאדי יכלו מצב של חוסר תקווה לשינוי או לחיים טובים יותר ב .אחר 

היא הייתה בחורה משכילה . לביצוע של פיגוע התאבדות , גישה סוציולוגיתעל פי , להביא אותה

כשבניגוד לנורמות המקובלות גם הייתה עצמאית מבחינה כלכלית אך ,ורווקה בגילה המתקדם 

התאבדות משפחתה והסביבה לא קיבלו את עצמאותה והמשיכו לפקח על התנהגותה כך ש

 ( . 765' ע, 118., צורף. )גם אם אחרי מותה,שידרגה את מעמדה של נהאדי בחברה 

אדי  שיננה פסוקי קוראן  בצוותא עם נשים נהשגם תה של המתאבדת הזכירו פחקרובי מש

מתייחסת לרצון  גישה דתית(. 1.' ע, 118., ברקו. )טרם ביצעה את הפיגוע" יהאד האסלאמי'ג"מ

ים לחיזוק ההחלטה להתאבד כדי לא לעבור על איסור דתי אלא ההפך לעשות לחפש הסברים דתי

 . מצווה
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שבוצע על ידי רים  השביעיהנשי  הפיגועאליו נטל ארגון חמאס היה  והפיגוע הראשון שאחריות

נשואה ואם לשני ילדים ,  6.היא הייתה בת .  במחסום ארז 78.17.18בתאריך , ראישי  עואד

בעלה היה פעיל חמאס אך היו שמועות ברחוב הפלסטיני שהיא  (. 765' ע, 118., רףצו).  קטנים

כך רים קיבלה אישור וברכה . ניהלה קשר רומנטי עם פעיל חמאס אחר שנהג להגיע אליהם הביתה

שמה  שפיגוע ינקה את  על מנת מארגון מחאס לביצוע הפיגוע למרות שהייתה אם לשני ילדים 

מסבירה את המעמד של  גישה סוציולוגית (.785' ע, 118., ברקו. )עלהכבוד לב יחזירהטוב ו

ה רהייתה בחי על כך שזו בעיתונות ישראלית  גם הודעות . האישה ונותנת הסבר חברתי לפיגוע

 .  מחזקות את הגישה (718' ע, 118., ברקו. )משותפת של רים ושל בעלה על מנת לשים קץ לבושה

יר נכונות דוקא של בעלה של רים לתת לאם של הילדים שלו יכולה להסב גישה פסיכולוגית

( . או שרק על ידי השמועות)כי היה מושפל בעיני החברה על ידי המעשה בגידה ,להתאבד 

 ?מתבקשת השאלה האם לנשים יש זכות לסרב

שה נשפטת לעונש מוות יאגם אם מסר שעל פי הלכה המוסלמית , משכיל ערבי,הילאל –אבו  

אבל תינוק של המחבלת  .ין שתלד אם היא בהיריון ואז עד שתינוק יגיע לגיל שנתיים חייבים להמת

" רצון למחוק את החטא"תסייע להבין  גישה דתית. ( 18.' ע, 118., ברקו). שנה וחציהיה רק בן 

אך קשה לתאר אם לשני ילדים קטנים שכולה מתמסרת לדת ומחליטה . של אישה ולהגיע לגן עדן

, כשסמכות דתית, כברירת מחדל" מוות לאומי"זו בקשה של אלא " קדושיםמוות "להתאבד 

קרדאווי הודיע שפיגוע ' גם שייח. יאסין נותן לפיגוע הזה ברכת הדרך כדי להסתיר חרפה' שייח

 ( . 796' ע, 171., ברקו. )בלבד " יהאד הגנתי'ג"היה 

 

רמפיאדה בגבע הצרפתית בט 19.18...בתאריך  הבסדרת פיגועי הנשים בוצע הפיגוע השמיני

רווקה ובדיוק התקבלה לאוניברסיטה , 78הייתה בת  אהי. סאלם -שבירושלים על ידי זינב אבו

ביום הפיגוע היא הודיעה למשפחתה שהיא נוסעת לאוניברסיטה לסדר את . לאחר סיום התיכון

 ( . 111.,  מעורבות נשים פלסטיניות בטרור . )ל לפני תחילת הלימודיםוהכ

שמשפחתה הופתעה וכעסה מאוד כשנודע להם על , ידוע .ח "שלחה מטעם של ארגון פתהיא נ

  ( ...' ע, Alvanou ,.111 )  .  המעשה של הבת
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לכן לא ניתן לנתח את המקרה . לא היה מידע נוסף בנוגע לסיפור חיים של זינב באמצעי תקשורת 

גיד שחייב להיות מניע רציני מאוד שגרם ניתן רק לה. בעזרת אחת הגישות כי אין מידע זמין

לאוניברסיטה ובנתה תוכניות ארוכות תווך  הייתה באמצע תהליך קבלה לתלמידה מצטיינת ש

 . ללכת להתאבד ובכך הפתיעה את בני משפחתהלחחים החליטה 

 

ענני "במהלך מבצע , ל בבית חנון"פיצצה את עצמה בסמוך לכוחות צה,  78בת , מירפת מסעוד 

שבוצעה על ידי אישה   יהפיגוע התשיעוהיה  13.77.13פיגוע התרחש בתאריך " . סתיו

 (.111.,  מעורבות נשים פלסטיניות בטרור) . באינתיפאדה האחרונה

  .118.היה מחבל מתאבד שביצע פיגוע רק במרץ , נביל מסעוד, בן דוד שלה

הגישה תח את המקרה בעזרת ניתן לנ ( . 111., 113.היקפו ואופיו של הטרור הפלסטיני בשנת )

 סוציולוגיתגישה גם .ולהתייחס לטראומה שמירפת עברה כשעיבדה קרוב משפחה  הפסיכולוגית

יכולה להסביר את המעשה בעזרת הנורמות חברתיות בחברה הערבית שבה מקובל להתחתן עם 

חורה יכלה ב. להיות אהבה ונישואים שלא התממשו עם בן דוד האהוב  ליכוכך שמניע . בני דודים

כי זה המקום בו נפגשים , בגן עדן באפשרות להצטרף לבן דודה, הגישה הדתיתעל פי ,לבחור 

 ( . גן עדן)אנה 'שהאידה יכולה לבחור לעצמה עם מי להתחתן בג, כמו כן.השהאידים 

 

מכיוון שמחבלת הייתה בת  םהפלסטיני הכי פחות מקובל ואף מוזר עבור היה  הפיגוע העשירי 

פיגוע התרחש בתאריך . והיא התאלמנה לפני כשנה אר'שמה פטמה נג. רבים א לנכדיםסבת, 51

ה תונורל "בליה ומיד אותרה על ידי כוחות צה'כשפטמה יצאה ממחנה הפליטים ג 6.77.13.

הפיגוע ( .הארץ,  113..6.77., יששכרוף)   .ל נפצעו"מחיילי צה 8כתוצאה מהתפוצצות . מרחוק

כתוצאה מירי של כוחות  ולא פיגוע ההתאבדות מכיוון שפיצוץ התרחש הזה נחשב כפיגוע שסוכל

( .  111., 113.היקפו ואופיו של הטרור הפלסטיני בשנת . )ל ולא כי פטמה הפעילה את המטען"צה

התגובה המגחכת , הדוגמה לכך. התגובה השכיחה ביותר לביצוע פיגוע ההתאבדות זה היא גיחוך

היו אף ( . 95' ע, 171., ברקו) . ר ברקו"בראיונו אישי עם ד, טיראבו , של סגן ראש ממשלת חמאס

ראש ממשלת , שאלו את איסמעיל הנייה . קאידה -גינויים של המעשה באתר האינטרנט של אל

, 171., ברקו")? ות שלהםולמה שלא תשלחו אמה? מדוע שלחתם את הקשישה: " ישירות , חמאס

 . (.76' ע
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אבו תאופיק סיפר שמחבלת המבוגרת נתפסת בחברה , משכיל ערבי , ר ברקו"בראיון עם ד

הועלו השערות שמניע היה סחיטה כי כל הנראה על ההתנהגות מינית . כסוטה, אפילו,הפלסטינית 

סחיטה מן (. 768' ע, 171., ברקו. )שהיא הייתה אישה לא בריאה בנפשה, לא ראויה או לחילופין

על פי , שית אצל האישה והכניס אותה למצב של ייאושהסוג הזה יכולה לגרום לטראומה רג

 . סבתא חששה על שלום האנשים ובעיקר נשים רבות של משפחתה. הגישה הפסיכולוגית

  -חברתי  הסברהציע בראיון , ששלח דארין לפיגוע השני שהוזכר כבר, נביל, משלח מתאבדים

חוסר בעבודה , ה לשינוי עקב עוניפטמה הגיעה למצב של ייאוש וחוסר תקוו, לטענתו.  סוציולוגי

שטען , הסבר זה משלים את הטענות של בן של פטמה( . 19.' ע, 171., ברקו. )וחינוך טוב לילדים 

לעוני ולמראה של , שאמו הייתה מעורבת בפוליטיקה תמיד כי לא יכלה להיות אדישה להרס

ם נמנעה עם הנשים היא השתתפה בתהלוכות של נשים בבית חאנון וג. ההרוגים הפלסטינים

 . את פעילי חמאס ביציאתם מהמסגד, היו מגן אנושי, שהסתירו בגופן

זהו תהליך קבוצתי  כאשר פטמה , הגישה הפסיכולוגיתעל פי (.  הארץ,  113..6.77., יששכרוף) 

 . שחוותה  הלאומית עקב השפלה והרגשת הקורבנותהזהות בדה את הזהות האישית לטובת אי

שטיפת "פיגוע לכן פטמה הייתה צריכה לעבור תהליך של על הו את האחריות חמאס לקח על עצמ

הלכתי  –חיזוק דתי  הייתה אמורה לקבלהיא , דתיתהגישה על פי ה. כי זהו ארגון דתי" מוח דתי

אישה , בנוסף. יהאד הגנתי ועל פי שעריה זהו תפקידה'ג כדי להשתכנע ולהאמין שהתאבדות זה

  . וניתן לשער שהאמינה שתוכל לפגוש את בעלה בגן עדן הייתה אלמנה טרייה יחסית
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 סיכום . 6

 

קיים פער בין ההודעות המוקלטות של המחבלות המתאבדות לבין המניעים האמיתיים שדחפו 

ייתכן שכל הגישות . קשה לקבוע באופן חד משמעי מהו האמת.  לביצוע פיגוע ההתאבדותאותן 

, לא מסוגלות להקיף את העומק  המניעים, ו במחקר זה וגם אלה שלא הוצגוהתיאורטיות שהוצג

על מנת לתאר במדויק את החברה של המתאבדים ומתאבדות הרגשות ודפוסי ההתנהגות 

המעמד ( . 81.' ע, .Gordon ,.11. )השפלה וניכור, הפלסטינית  בעלת רמה מאוד גבוהה של שנאה

 . אל מול הגבריםשלהן וסר הערכה עצמית וחהפלסטינית הנמוך של הנשים בחברה 

לא . תפקיד הבכיר  ביותר שאישה תוכל לקבל בארגון טרור פלסטיניההמחבלת המתאבדת זה 

תפקידה של אישה הוא . או פוקדת על הפעילי טרור פלסטינית נראתה עדיין אישה  שהיא מפקדת 

 . לם ההיררכיה הארגונית אין אישה שפיתחה קריירה טרוריסטית בארגון והתקדמה בסו. משני 

של ארגוני זה מצביע על היחס האמיתי . ספק אם תהיה אחת כזאת( . 1' ע, 113., ברקו וארז)

 . פוליטי ומגדרי –זהו דיכוי כפול  .שהתאבדו  הפלסטינאיותכלפי הנשים הטרור 

 ( .9' ע, 113., ברקו וארז )

במציאות . ל ופיגוע התאבדות בפרטחברה  מערבית היא חברה שמרסנת את הביצוע של פיגוע בכל

לביצוע ,  בעיקר,המורכבת של החברה הפלסטינית הכוח החברתי דווקא דוחף את האנשים ונשים 

זו הדרך שמצאו נשים על מנת למרוד במבנה המגדרי על ידי (. 61' ע,118., ברקו. )פיגועי התאבדות

 . ערבי –שימוש בסכסוך ישראלי 

 גישה הדתית עלה כי הבאמצעות  השנייה  ההנשית באינתיפאד ותמתוך ניתוח של המקרי ההתאבד

ביצוע פיגוע )ישנה מחלוקת חריפה בין אסכולות שונות בנוגע לשיתוף של הנשים באיסתישהאד 

שרוב הנשים שהתאבדו באינתפאדה השנייה היו מטעם של , זו סיבה לכך ( . התאבדות בשם אללה

 .ארגוני טרור חילוניים

נשים פלסטינאיות במעגל יאסין וקרדאווי  לעירוב ' ניתן גם גיבוי דתי על ידי שייחבסופו של דבר  

 חלקן מןשהעידו   אף מהמחקר עולה כי חלק מקרובי משפחה של המחבלות המתאבדות .  הטרור

 (.783' ע, 118., בקרו. )מתאבדות התחילו תהליך חזרה בתשובה לקראת ביצוע הפיגועהמחבלות ה

מעטפת כדי לכסות את  לא ניתן לקבוע האם הן חיפשו . שלהן מעשהלדתית  נשים חיפשו תמיכה

 .  ואולי לא " מכבד אותן –הלא " המניע האמיתי
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, ניתן גיבוי חברתי דתי רחב לפיגועי נשים על ידי אנשי דת ועל ידי משפחות המחבלות בתקשורת

 . ת המניע הזהאך ישנן טענות שעולות מהרחוב הפלסטיני שסותרות א,  לכאורה

שמועסק על ידי כלי תקשורת , כלשונו של עיתונאי מוראד "  הצגה תקשורתית"זו , מצד אחד , כך 

 הוא ציין שמול . שהגיע לא פעם לצלם את הבית של המחבל או מחבלת לאחר התאבדותם, זרים 

 . יהמצלמות הם התגאו בילדיהם אך לאחר סיום הצילום הם קיללו את המשלחים ונשברו בבכ

 .גם יחד לאומייםוהכאב של הורים התגבר על המניעים הדתיים (.  .78' ע, 118., ברקו)

אותו עיתונאי הסביר שמבחינת החברה הפלסטינאית השמרנית כשאישה יוצאת לפיגוע , מצד שני 

גבר ערבי יקרא בכל רעם  לאישה כזו , לטענתו. זו אישה שנתפסת כמורדת  ומסתובבת עם גברים

זה . כולם יודעים שכולם חושבים כך ושותקים " . " שרמוטה"מודע יחשוב   -ובתת" שאהידה"

 ( . 6.' ע, 171., ברקו.  ) סיים עיתונאי מוראד –" קשר של שתיקה

 

ומדויק יותר לשאלת המחקר מהם  משלים, הגישה הפסיכולוגית וסוציולוגית נתנו הסבר היקפי

גישות אלה .  השנייה האבדו באינתיפאדהמניעים האמיתיים של הנשים הפלסטינאיות שהת

משלימות אחת את השנייה מכיוון שהן משלבות בין מעמד האישה המוסלמית ותהליכים 

 ( ותאו לאומי ותאישי)החברתיים בחברה הפלסטינית לבין  חוויות טראומטיות מסוגים שונים 

 . שנשים אלה חוו 

נית בו מדובר גם על אחת הנורמות הוצג פרק שלם על מעמד האישה בחברה הפלסטי, לא במקרה

אישה שמעורערת השל  העל מנת להבין מצב.  החשובות בחברה וזה שמירה על כבוד המשפחה

בכבוד  כשנחשדה שפגעהה תשהיא חוו  הגדולחליטה להתפוצץ יש להבין את הפחד הבדעתה  ו

, כמו .שפחהדינה רצח על ידי קרוב מ – אישה שלא שמרה על צניעותה עד לנישואין . המשפחה

 ( . Beyler ,76.1...116. )איאת אלאחראס וענדליב סולימאן שאף נכנסו להריון לפני הנישואים

 . סבלת לגזר דינה נוגם הציפייה הבלתי  ןעל כבוד המשפחה שהלך בגלל, בו זמנית,הפחד הוא 

 

אישה  .113.לבין  .11.ישנם טראומות נוספות שחוו נשים פלסטיניות  שהתפוצצו בישראל בין 

או אישה . מעמדה הופך להיות נמוך עוד יותר מאישה הנשואה המדוכאה  ,על ידי בעלה שגורשה

 וואפא ומחבלת שהתפוצצה במסעדת , כמו המחבלת הראשונה , למשפחה ממעמד נמוך תששייכ

 ( .Beyler ,76.1...116. )היו בנות למשפחות הפליטים הפלסטינאים" מקסים"
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בהשערה זו  שבנות שנלקחות לפיגועי ,  ר ברקו"במהלך הראיון עם ד,יר תמך אבו ט' אף שייח

 אין כוונה  האסלאמיתההתאבדות הן מהמשפחות החלשות בחברה הפלסטינית מכיוון שבתנועה 

  (.37' ע, 171., ברקו)  .הפיגועים תלשלב נשים בתעשייאמיתית 

 

אך . כנשים גיבורות או כנשים מושפלותחלק מן המחבלות נדחקו לפינה והיו צריכות לבחור למות 

ים ישראלים חפים חיש לזכור שנשים הללו לא בחרו להתאבד לבד אלא לקחת יחד איתן גם אזר

 . סוציולוגי כאל המניע היחיד והמכריע -לכן לא ניתן להתייחס למניע הפסיכולוגי, מפשע

.  ל הנשים שהתאבדו שעם הבעיות המשפחתיות טוב שתלב ה הדתי ופסיכולוגי לעיתים המניע 

אישה כזו שלפני רגע הייתה דחויה בחברתה ומאוישת מגורלה מקבלת .  (783' ע, 118., ברקו)

 ". החטא חפר על ל"הזדמנות נוספת ואחרונה 

 

המניעים האמיתיים של הנשים הפלסטינאיות ש זה  שערת המחקרטענתי בתחילת המחקר שה

פתור בעיות אישיות כפייה ל/ קע אישי או רצוןהם נקמה על רבאינתיפאדה השנייה המתאבדות 

 .של אותן נשים 

 תהשערהראשון של בחלק  הוכחות שתומכותבארבעה מקרים  של מחבלות המתאבדות ישנן 

וגם האח נהרגו שלהן היו מתאבדות שגם הארוס ,בשני מקרים אף.  מה על רקע אישינק –המחקר 

ניתן להסיק שזהו  אאל ,ת שזה המניע היחידאך לא ניתן לקבוע  בוודאו .ל"צהכוחות על ידי 

בחלק מן המקרים יש שילוב בין המניע של נקמה לבין רצון . המניע המרכזי או לפחות חשוב מאוד 

רדאת נהרג ארוס ואח כך שהיא רצתה לנקום את מותם 'להנאדי ג, למשל. פתור בעיות אישיותל

בכך שניהלה על ידי משפחה אשמה הוגם אך היא . והצהירה על כך בקלטת שהפיצו לאחר מותה

מין עם הארוס שלה כך שמתאספת כאן פגיעה בכבוד המשפחה ומניע של רצון לפתור בעיות החיי 

 . אישיות

כך שמובן . בשבעה מקרים של פיגוע ההתאבדות של נשים הפלסטיניות עולה בעיה אישית חמורה 

, עקרות , מחוץ לנישואין  להריוןכניסה , כמו. שלנשים הללו היה רצון לפתור את הבעיות האלה

פותרים אותן  תאלה בעיות שבחברה הפלסטינית המוסלמית הפטריארכאלי - ניאוףגירושין או 

  .  תאינדיבידואליסטיאחרת מאשר בחברה מערבית 
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מכיוון שלא ניתן . לכל המקרי ההתאבדות ניתן לומר שהשערת המחקר היא נכונה אך לא מדייקת

המניעים האישיים ורצון לנקמה כאל המניע היחיד לביצוע של פיגוע ההתאבדות על  להצביע על

לגבי חלק מהמקרים  השערת המחקר היא נכונה .  השנייה הידי נשים הפלסטיניות באינתיפאד

לחלקן היו , המניע האמיתי היה רצון לנקום מוות של אדם יקר ולפתור בעיות אישיות: במלואה 

 . תן רצו לפתוררק בעיות אישיות שאו

 

היו מניעים נוספים שכמעט הפכו למניעים לביצוע של פיגוע והמניעים הללו עולים מתוך הראיונות 

על המניעים אלו סיפרו נשים פלסטינאיות שנתפסו והיום .) ר ענת ברקו"עם האסירות שקיימה ד

מספרת שהיא רק  (5.-7.' עמ, 118., ברקו)אסירה בשם נזימה (  . יושבות בכלא ביטחוני בישראל

להסתובב עם , ובעצם, התחילה להגיע לאימונים,רצתה להתאמן עם הנשק כמו החברה שלה ואז 

כך משלח הודיע לה לאחר תקופה קצרה שהיא תצא להתאבד ונזימה סירבה ( . גברים"  )השאבב"

 היא הרגישה שאין דרך חזרה כי לא הייתה לה הזדמנות. אך לא ויתרו לה והפעילו עליה לחץ

 (.5.-7.' עמ, 118., ברקו". )הסתובבה עם השאבב"לבקש עזרה מאביה כי אז יש להודות ש

של שפיקה המתאבדת שהתחרטה להתפוצץ ברגע שראייתה אם עם תינוק והם , סיפור נוסףאו   

בריה יוהודיע שלא רצתה שאמאוד עות ליברליות שפיקה הביע ד. לה את האחיין שלה הזכירו

 ( .779' ע, 118., ברקו . )תתפוצץיתפזרו בכל הרחוב כש

פטימה של סיפרה  עולה מכך . אך לא נקמה ביהודים אלא בהורים ,סיבה נוספת והיא נקמה הישנ

ולא אפשר להתחתן ( תשלום  שמשלם חתן לאביה של הכלה )שאביה התעקש על גודל המוהר 

היא הייתה . לכן פטימה החליטה להיות שאהידה כדי להתנקם באביה, 5.כשהיא כבר בת 

. כלשונה" ניצל אותה"במצוקה נפשית וחחש מפני העתיד שיבוא כאשר ארגון טרור זיהה את זה ו

יהאד 'ר ברקו פגשה אותה גם כמה חודשים מאוחר יותר ואז פטימה כבר החלה לדבר על הג''ד

   (. 761-768' עמ, 118., ברקו.  )ונקמה על כיבוש כעל המניעים למעשיה

חה מן החיים האומללים כפי שתוארה צעירה אחת שנתפסה בדרכה לפגוע מניע נוסף הוא ברי

לכן היא החליטה להתפוצץ ,היא סיפרה שבעלה נהג לאנוס אותה ולהכותה באכזריות . בבית לחם

 (. 785' ע, 118., ברקו. )כשאהידה כי התאבדות אסורה לפי ההלכה המוסלמית
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ר עלה שכל המניעים האישיים שהוזכרו במהלך המחקר כי מתוך המחק,סיכום הוא לא אופטימי 

, כל אחד חיפש בנשים שהתאבדו . פעילי טרור ומשלחי המתאבדים, מנוצלים על ידי ארגוני טרור

הערכה של החברה כמשלח טוב או פרסום בכלי , דוגמא. את הרווח האישי שלו , קודם כל 

לו להיות בו זמנית שאהידות ויזכרו נשים האמינו בהבטחות שהן יוכ. תקשורת של ארגון טרור

 " .  נשים טובות"אותן כ
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