
 האושר בראי
 התרםילאות הישראלית

ל ו 0 ר  מני פ

 על קנקנם הרוחני של שדות זרים.

 יצירתם של אזורי סכסוך מקומיים הביאו להחייצבוחה

 של המערכת הפוליטית העולמית, והקפיטליזם הפך לדת

 השלטת שהגדירה מחדש את אופני הייצור והצריכה

 בהברה האנושית ההדשה - חברת השפע. חברה זו

 העתיקה את הראייה הכללית של מושגי התחרותיות,

 הראווה והשאפתנות, לעבר הצמיחה האישית: בני האדם

 הביטו במראה והאמינו כי עתיד אישי עתיד להתממש,

 כי זהו עידן תגמול המצליחנים. האידאליזציה של הדת

 ההחלפה בגלוריפיקציה של מותגים ומוצרים, באגואיזם

 צרכני, באושר כמושג שהופך את האדם לפרט המתמודד

 נגד החברה, וטובתו עומדח במרכז הוויית התיים. המושג

 ״חיפוש עצמי" קיבל כנפיים וירטואליות, והפילוטופיה

 החלה מכוונת את עצמה להרחבת אפשרויות ההגדרה

 העצמיח של בני האדם.

 החברה הישראליח היא בבחינח פסיפט של פרויקט

 התגבשות: עיצוב חברה יהודית עם זהות תרבותית

 חדשה, תוך אימוץ מודלים חברתיים וכלכליים מודרניים

 אשר אמורים לייצג את השאיפות והמגמות הפנימיות

 של הבריה. אלא שלמרות ההצהרה הרעיונית, נוצרו

 בחברה בעיוח כלל־חברחיוח בשל הרצון ליצור חברה

 בריאה אל מול מציאות בסביבה עוינח מחד, וגיבוש

 זהות תרבותית אל מול הפלורליזם התברתי מאידך.

 קונפליקטים מקומיים ואזוריים אלו, הפכו את אזרחי

 החברה הישראלית לכאלו המנסים לייצר סגנון חיים

 מערבי־חופשי, אל מול האילוצים הביסחוניים. כך, הפרט

 לא יכול היה מעולם למקסם את מושג האושר, משום

 שכל ניסיון אינדיבידואלי לעשות כך תמיד נתקל בתקרת

 הזכוכית של מצבה הביטחוני של המדינה.

 האזרח הישראלי שיתיימר ליישם את מושג האושר

 המערבי המחבטא בהדוניזם ובניהיליזם, ימצא עצמו

 מוכתר בכינויים המשייכים אותו ל׳׳אליטה״ או למי

 אושר בחברה ובישראל
 מטרתה הראשונית של כל חברה, היא להטמיע בקרב

 חבריה את הערכים בהם היא מחזיקה, מתוך הידיעה כי

 כל פרט שואף להאמין ברעיון רב עצמה, ולהשתייך

 למסגרת חברתית החורגת מן התא המשפחחי שלו.

 התוצאה האופטימלית של תהליך הסוציאליזציה הזה,

 היא, כי הפרט יפנים את זהותה התרבותית של החברה,

 וירגיש כי הוא חלק מן הקונטקטט התרבותי בו הוא חי.

 אם נחאר אח מצבו החברתי של הפרט ככזה המאופיין

 על ידי מאבק בין שיעתוק הקונפורמיזם החברתי, לבין

 הרצון האינדיבידואלי להתפתח מבחינה אוטונומית, הרי

 שחברה המעניקה לחבריה את מרב ההזדמנויות

 האופטימליוח להגיע למימוש עצמי, נותנת להם למעשה

 את הפריבילגיה להפוך לאנשים מאושרים.

 האושר הוא מושג פוטט־מודרני, שכן במחצית השנייה

 של המאה העשרים קיבל המושג לא רק את טווח

 ההגדרות שלו, אלא רק אז הופיעה ההעזה להצהיר בכלל

 על הרצון להשיגו. בתקופות מוקדמות, נתפס החיפוש

 אחר האושר כאינדיבידואליזם אנוכי, שהרג מההתחייבות

 של הפרט להגשים את האידאולוגיה השלטת בעבור

 הקולקטיב. העיקרון השליט היה, כי הפרט חי למען

 הקהילה, ולא למען עצמו, ואושרו של הפרט ייווצר

 מעצמו בתוך קהילה פרודוקטיבית המבטיחה את

 ביטחונם ושלומם של חבריה. לסגנון החיים שנוצר

 כתוצאה מחשיבה זו במציאות המחצית הראשונה של

 המאה העשרים, היה ביטוי פוליטי כאשר פריצתן של

 שתי מלתמות עולם חייבה את המשטרים השונים

ל דרך חיים  להבהיר לאזרחיהן את חשיבותה ש

 מינימליטטית. היה לכך גם פן כלכלי משום שמקורות

 הייצור העולמיים עדיין לא סיפקו את תביעות הצריכה

 האזרחית, ובכך יצרו שגרה של חיסכון וצנע. על הצד

 הרוחני השפיעה מאוד הדת שעיצבה את עולמו הפנימי

 של הפרט, ובכך למעשה חסכה ממנו את הצורך לתהות



 !היציאה לחו״ל קיבלה את ביטויה המוקצן בטיולי

 |החיילים המשוחררים, ובכך עוסק המאמר.

 רקע חברתי־פוליטי לתרםילאות
ת לבנון ח ח ל מ ־ ס ם ו  1985: פ

 ב־14 בינואר 1985 התליטה ממשלת האחדות בישראל,

 :על נסיגה לגבול בינלאומי עם לבנון. החלטה זו סיימה

 למעשה את מה שהחל כמבצע שלום הגליל, והפך

 למלחמה כושלת. מדינת ישראל, שהייתה מורגלת

 במלחמות בזק ובמבצעים בעלי נופך היססורי, נאלצה

 להשלים עם הכישלון שבניסיון לדרוך בבוץ הלבנוני,

 וביוני 1985, נוצרה רצועת הביטחון. אך מלחמת לבנון

 שנמנה על סקטור אוכלי ״הגבינות והיין״. כך, מושג

 האושר הופך לכזה הניתן להגשמה לגיטימית דרך אפיקים

 המייחדים את הישראליות או היהדות. קריירה צבאית,

 למשל, היא דבר חיובי משום שבה הפרט תורם לביטחון

 החברה. החברה סומכת על הצבא כי הוא מפקיד את

 מושכות הפיקוד וההנהגה בידי המוכשרים לכך, ומשום

 כך ראוי לתגמל את אותם מוכשרים בהתאם. תופעת

 החזרה בתשובה, כהגשמה רוחנית, מתקבלת בסלחנות

 למרות הצעד האנוכי שמפגין בכך היחיד כלפי משפחחו,

 וילו בשל הידיעה שבעל התשובה הופך סוף כל סוף,

 ליהודי אותנטי. הצורך הבלתי נמנע להוכיח הזדהות עם

 החברה שנמצאת תמיד תחת מצור האויב, הופך אתו

 ו!זמצליחן הישראלי למי

ל ילדות ענייה  ^גיספר ע

יתנת  וכואבת. כך, נ

 לגיטימציה לפסגת המנוחה

 והנחלה, שכן הושגה ביזע,

ם י ת ח ת ח ל אף דרך ה ע  ו

 שעבר הקרייריסט בדרך.

 האזרח הישראלי מצדו,

ר ש ו א וח מ ב להי י  מחו

נו האמיצים  ?:שכוחותי

 ו1בחורינו הטובים הכו את

 האויב. כשהוא יוצא

 לחופשה, יחשוב הישראלי

 על הציווי ״לנפוש בישראל

 דווקא עכשיו״. המצב שנוצר

 הוא, שהאושר צועד לצד

 המורל הלאומי. משום כך,

 יכול האזרח הישראלי

ל ו ע י מ ש פ ו ש ח י ג ר ה  ל

 הישראליות, רק כשהוא נוסע

 לטייל ולנפוש בשדות זרים.

 אך דווקא כאן, הישראלי

 המטייל בארצות רחוקות,

ם את י ש ג מ  הופך למי ש

פ ״הישראלי י ט ו א ר ט  ס

ניו ל כל גו  המצוי״ ע

, ת ו נ ק ע צ  החברתיים: ה

 ההתלהמות והדעשנות שהם

 סימפטומים התנהגותיים של

 אזרחים החיים תחת מצור,

 וקיבלו חופש לזמן מוגבל.
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 ביחסי השולט והנשלט בשטחים, ועל רקע סוגיה

 פוליטית־אידאולוגיח זו נוצרו המחנוח היריבים של

 השמאל והימין הישראליים.

 מציאות זו הביאה לשיח הציבורי שנגע בפסבדר

 התמוטטות של ערכי החברה הישראלית. דובר על כך,

 כי פעילוח צה״ל בשטחים לקחה את התזון והאידאל

 מפעולות הצבא, והפכה אותו לצבא כובש ומדכא. הדגל

 האידאלי של צה״ל, דגל של לתימה רק בלית ברירה, של

 רעות ואחוות לוחמים, הפך לדגל נבוך ועייף, אל מול

 מתקפות הפוליטיקאים, המפגינים והתקשורת. חיילי

 צה״ל הגיעו למצב, בו הם איבדו את היכולת להבחין

 בהימצאם בשטחים, בין הלחימה כדרך מסורתית של

 הגנה על תושבי מדינת ישראל, לבין הלחימה כאקט של

 לא הייחה עוד מלחמה בה הייחה החברה הישראלית

 כאגרוף קפוץ מול האויב. המלחמה הזו, יוחר משהחישה

 את צה״ל, התישה אח החברה הישראלית. זו הייתה

 הפעם הראשונה בה נוצר שבר של ממש בין המתנות

 הפוליטיים, בעקבות אירועים דוגמת אסון צור, הקרב

 על הבופור, קרב סולטן יעקב, חטיפת חיילי הנח׳׳ל

 והטבח במחנות הפליטים של סברה ושתילה. הקונפליקט

ת ופרסומי ו נ ו ת י ע  החברחי אף חרג מדפי ה

ות רחוב אלימוח נ ר הפג ב ע  הפובליציסטיקה, ל

 והתנגשויות בין מפגיני תנועות השמאל והימין, כשבאחת

 מהן נרצת איש "שלום עכשיו" אמיל גרינצווייג.

 דרך הראייה ההגותית של החברה הישראלית, תמיד

 הותוותה מבעד לערפל הקרב ועשן כלי הירייה. הציבור

 חוסר אונים ומבוכה בשל חולשת דעתם ואזלת ידם של

 הפוליטיקאים, אל מול צו השעה של פרשת הדרכים

 ההיסטורית. המציאות הזו הכניסה את הצבא עמוק יותר

 ויותר לתוך מלכודת הפטיש והסדן, בה יכלו אנשי

^  ההתקוממות לפגוע בו פיזית, ואנשי התעמולה לחבו

 בו מורלית. חיילי האינתיפאדה, ילדי מלחמת יום כיפור,

 לא יכלו לקיים את המורשת הצה״לית, שאיבדה את

 הילתה בשל האיבה מבית. הם היו החיילים ש״יורים

 ובוכים״, שמתגוננים בכדורי גומי אל מול מטר של אבנים

 בטמטאות הצרות של מחנות הפליטים. היזמה הצבאית

 נעלמה אל מול הוראות בלתי אפשריות של פתיחה באש,

 ומרדפים אחרי ילדים פלשתינים זיכו את תיילי צה״ל

 בכינויים כגון ״קלגסים״ ו״יודו־נאצים״. לוחמי חטיבח

 "גבעתי״, שצולמו כשהם מכים עצורים פלשתינים, זכו

 לקריאות גנאי מצד נהגים בשעה שעמדו בטרמפיאדות

 ולמשפטים כגון ״את ׳גבעתי׳ אני לא לוקח".

ם מהשירות הצבאי, ביקשו תיילי ר ו ר ח  עם ש

 האינתיפאדה רק דבר אחד: להסתלק מן הארץ, לכל

ל  מקום שיאפשר שהייה זולה וחופשית לטווח ארוך. ע

 רקע זה, נוצרה נהירה של צעירים ישראלים, משוחררי

 צבא טריים, למדינוח המזרח הרחוק ודרום אמריקה

 נהירה זו יצרה נישה שהפכה לאפנה, אפנה שהפכה

 לתופעה, ותופעה שהפכה לתת־תרבות.

 הישראלי למד להאמין, כי העם ש״בדד ישכון״ לנצח

 ״יאכל חרב״, משום שמדינת ישראל נלחמת מלתמות

 קיומיוח, מלחמות אין ברירה. לכן, עושה השלטון אח

 השימוש הנבון בלבד ב״טובי בחורינו״, וצה״ל הוא לא

 יוחר מ״עם במדים", גוף שקיים מעצם החברה ולמענה,

 ומטפח אח החייל כאזרח לעחיד. והנה, יצרה מלחמת

 לבנון משבר אידאולוגי, קץ אידאולוגי, שבעקבותיו הפרט

 הישראלי חדל להאמין שאכן המציאות בה הוא נמצא

 היא הטובה שבעולמות האפשריים, והאלטרנטיבה

 שנוצרה היא של חוסר אמון בין הציבור להנהגה

 ןהפוליטיח.

 על רקע מציאות זו, החלו צעירים משוחררי מלחמת

 לבנון לעזוב את המדינה, ולצאת אל העולם. מכיוון

 שלאותם הצעירים לא היה תאריך חזרה או יעד שהוח

 מוגדר, לא היה מדובר כאן בטיול גרידא, אלא ברצון

 להימלט ולהתנתק מן המציאות הפוסט מלחמתית. הם

 ביצעו שירותי הובלות בניו יורק, עבדו על ספינות דגים

 באלסקה, טיילו ביערות הגשם של פרו וטיפסו על הריה

 של נפאל. סיר הלחץ הישראלי על שלל בעיותיו, נראה

 רחוק מחמיד.

נתיפאדה אי  991 ו: פ01ט־

 ב־8 בדצמבר 1987, אותחו חושביה הערביים של הגדה

 המערבית ורצועת עזה, כי מאסו בהמתנה ליזמות

 תרבות התרחילאות - התהליך
 ותוצאותיו

-התרמילאי-הוא-3וש«ל-המכ-ונרד"TrawHeF", בניגוד1

 דיפלומטיות שייטיבו את מצבם ופתחו בהתקוממות

 עצמתו הצבאית של צה״ל לא הייתה ערוכה להתנגשויות

 רחוב המוניו-ת,-וכן^נ-חש&ה-מך-י^ת-ישראל בתולשתה

 לחייר שהוא "Tourist". ההבדל בין השניים הוא

 שלתייר יש תאריך ידוע מראש שבו ישוב למקום מגוריו

 !והוא יודע כיצד יתנהל מסלול טיולו המתוכנן לפרטי

 שכן נוצר קושי מתמשך בניסיון להסביר למדינות העולם

 את העמדה הישראליח. ההוצאה הפנים־חברתית הייתה^

 שהחברה הישראלית החלה להכיר ברעיון של שינוי



 הצבאית. כך עורערה תירותו של הפרט, כדי למנוע את

 ערעור האידאולוגיה של החייל. החייל היה כ״חומר ביד

 היוצר״, וכך שאף הצבא למחוק את האלמנט

 האינדיבידואלי, כדי להפוך את החייל לאדם המפנים

 את החשיבוח שבציוח לפקודוח, כחלק מהמערך הכללי

 של חילות שונים. והנה, ביום השחרור, נפרד החייל באחת

 מכל הטמלים שהגדירו אח עצמיוחו במהלך השירות:

 המדים, נעלי הצבא, הנשק וסמלי היחידה. באותו הרגע,

 נפרד החייל גם מסממנים משמעתיים, כגון: הצורך

 להצדיע לבכירים במערכת, ההקפדה על התספורת

 והגילוח, החובה שבניקוי הנשק האישי והחשיבות

 שבשמירה על כושר גופני. החייל, שהיה רגיל לזהות את

 עצמו כמי שמחזיק בכל סמלי הסטטוס האלה, ניצב עם

 שתרורו מול השוקת השבורה של האנונימיות האזרחיח.

 סימני ההיכר שהופיעו על מדי היציאה שלו ועיצבו את

 אישיותו, ששידרו לסביבה על תכונותיו, הופכים באחח

 לכאלו שאינם שווים עוד דבר. בן רגע, הוא הופך להיות

 אדם צעיר, שסביבחו הקרובה בוחנת אותו בקפידה כדי

 לראות מה יעשה עם חייו.

 אלא, שהמשוחרר הטרי נמצא במצב מנטלי של חוסר

 אמון המכוון כלפי מוסדות החברה. הנער שהגיע בגיל

 שמונה־עשרה אל בסיס הקליטה והמיון כשהוא תדור

 באידאלים, מאבד במהלך השירות הצבאי את כל

 האשליות שהיו לו עם גיוסו. ראשית, הוא משקיף מן׳

 הצד על בני גילו שהצליחו לחמוק מחובת השירות או

 שירחו בחפקידים עורפיים, והצליחו לרכוש השכלה או

 לצבור ממון בעבודוח אזרחיוח ששכרן גבוה משכר

 המשכורת הצבאית. שניה, רואה החייל את ההערצה

 הפולחניח לה זוכים אמנים, שחקני כדורגל ואנשי בידור

 בני גילו שוויחרו של השירוח הצבאי ובכל זאח זוכים

 באהדת הציבור. שלישית, החברה הישראליח כחברה

 השרויה בצלו של מאבק כוחות על בסיס הפלורליזם

 הרב תרבותי המאפיין אותה, הופכח למגוחכת בעיני

 החייל המשוחרר, שהיה רגיל לזהות את האדם הישראלי

 על בסיס שיוכו צבאי, ולא על סמך זהות עדתית או

 חברתית.

 זו אוחה החברה ששלחה את החייל להילחם בעבורה

 וביציאותיו החטופות לביתו אחת למספר שבועות, נפעם

 התייל כי בעוד הוא משרת באזור לתימה, נמשכים החיים

 כסדרם. כך, החייל שהשתחרר מן החובה להגן על אותה

 החברה, מוצא שבוחנים אוחו לפי קריסריונים שחורגים

 מן התפקיד עליו היה אמון במשך שנוח השירות

ל נים אלו, שהם תולדה ש ו  הארוכות, וקריטרי

 פרטים. התייר מודע למה שצפוי לו בעתיד הקרוב של

 הטיול, העחיד החווייחי, אך כמו כל אדם הוא חסר כל

 ידיעה בנוגע לעתיד הרחוק של חייו. לתרמילאי, לעומת

 זאת, אין שום ידיעה בנוגע לתאריך החזרה שלו או על

 העתיד לקרות אותו במהלך הטיול, שכן לא מדובר בחוויה

 מתוכננח. מדובר בהרפחקה, במסע ללא תחנות ברורות,

 אודיסאה שמותווית תוך כדי המציאות התרמילאית, שבה

 המטייל הוא אדון לגורלו, ואזרח העולם המשוחרר מכל

 כבליה הממשיים או הווירטואליים של החברה. רכושו

 של החרמילאי, שמסחכם בחרמיל גב ובו החפצים

 הנחוצים ביותר לצורך קיומו, יוצר מציאות בה לאידאלים

 הצרכניים אין כל השפעה קניינית, ולו משום מגבלות

 השינוע. אך, לתרמילאי יש מושג מעורפל על העתיד

 הרחוק, בו הוא מדמיין לעצמו את הסטטוס האישי שלו

 בקרב המסה התברתיח. מדובר בחלום, שהוא חלק

 מהמסע, שהופך לחלום בפני עצמו. התרמילאי יזכה

 לראוח בהחנפצוח חלום המסע כאידאל של חופש

 ונדודים, מן הרגע שבו יחזור לסביבתו המקורית, וייאלץ

 להתמודד עם תביעותיה של החברה. כך, מתנהל טיולו

ל התרמילאי בספרה המנותקת מהמציאות הארצית  ף

 של חיי בני אדם בכל מקום. התרמילאי למעשה חי

 בפנטזיה, שהופכת את טיולו לחסר גבולוח, ומשום כך

פוליטית ־  כחסר קונוטציה כלשהי למציאות הגאו

 הגלובלית.

 התרמילאי הוא למעשה הרומנטיקן המודרני, שמבקש

 ולהימלט ולו לרגע, מן הפוזיטיביזם התברתי, מן החברה

 הבשרנית והברוטאלית, שמבקשת לכפוף את חבריה

 למכאניזם חברחי בעל חוקים קבועים. דבר זה הופך את

 החרמילאי למי שמנסה ליצור אדם חדש, שאינו נמצא

 החח מכבש החברה הדרוויניסטיח שבה הוא חי.

 לפי אומדן זהיר, נמצאים בכל זמן נתון עשרוה אלפי

 חרמילאים ישראלים במדינוח המזרח הרחוק ודרום

 אמריקה. מדובר בבריתה, בהפניית עורף לתרבוח ממנה

 באו הצעירים האלו, ברצון להשתחרר מכל האילוצים

 הנובעים מחיים במדינת ישראל. ומדוע בריחה? משום

 שלראשונה מגלה הצעיר הישראלי שיש לו למעשה רצון

 חופשי, שחורג מהסטנדרטים הנוקשים של החברה

 הישראלית, ממודל הייעוד להגשמה של תנועה הנוער,

 הצבא והחברה. -

 עם שחרורו מהצבא, ניצב הצעיר הישראלי אל מול

 חייו הפוטנציאליים. במהלך תקופת השירות השוחקת,

 נוצל הפרט בדרך ששירתה היטב את מטרות המערכת

44 



 הצבאית מכווצת את עולמו של החייל לצייתנות פסיבית,

 ומשום כך ממוזערים מנגנוני ההגנה של החייל אל מול

 החשיפה האבסולוטית של ערכי הצבא. לכן, הלם

 האזרחות הישראלית מכה בצעיר הישראלי לא פחות

 מההלם הראשוני של המערכת הצבאית שממנה יצא

 זאת ועוד, שלאחר שעבר את חוויית המלחמה כחייל

 עומד החייל המשוחרר בפני המלחמה הפנימית הנוגעת

 לעתידו האישי. סביבתו של החייל המשוחרר סבורה, כי

 הוא קנה את בגרותו דווקא בזכות שירותו הצבאי. זהו

 שלב קריטי, והצעיר הישראלי לומד, כי יוכל לחמוק

 מהקונוסציות השליליות של המונח"חייל״, רק אם יימלט

 מן החברה. זאת מפני שאין הוא מסוגל לדלות כוחות

 מעברו הצבאי, שנותרה ממנו רק ההבטחה לשירות

 המילואים, ואין הוא מוצא סיפוק בהווה החברתי בו

 הוא נמצא.

 כך, הקושי לפתח אינדיבידואליזם התלטי מפתה את

 התיזה, כי רק מסע ארוך בניכר ייצור גמול הולם על

 תקופת השירות. נוצר כאן אבסורד חברתי: צה״ל, שנלחם

 בחירוף נפש בתופעת העריקים במהלך השירות, מייצר

 עריקים במספר גובר והולך שנמלטים מן הארץ לפני

 בוא צו המילואים הראשון. התנועה הזו יוצרת תופעה,

 לפיה האושר הוא משהו שניתן להגשים רק אם עוזבים

 את מדינת ישראל. שהרי, לתיות בישראל פירושו לסבול,

 והצעיר הישראלי אינו מוצא הסבר מניח את הדעת

 לשאלה מדוע החברה ראויה להקרבה הזו.

 כשהצעיר הישראלי בוחר את היעד המיוחל, מתחילה

 קדחת הטרום־יציאה. בדומה לתקופת הטירונות

 שמטרתה להפוך את האדם לחייל, כך נוצרת הגדרה

 עצמית חדשה בעבור הצעיר שעומד להפוך לתרמילאי,

 ההתמסרות לחקר הארץ החדשה אותה עומד הצעיר

 לגלות, מגרשת את תחושת הריקנות שמילאה אותו

 חוסר הוודאות של החייל המשוחרר לגבי מיקומו בחברה

 מתחלף בהכרה לגבי מיקומו בתרבות של תרמילאים

 צעירים כמוהו, שיעניקו לו זהות מחוץ לגבולותיה של

 ישראל. החברה הישראלית, שאיבדה את הקשר עם

 עצמה, יוצרת דור של פליטים שמוצא את זהותו תוך

 קונפליקטים חברתיים, אינם מעניינים את החייל שנלחם

 למען קונפליקטים פוליטיים ובעבור החברה הישראלית

 כאלמנט הומוגני. מכאן, שהדבר שנותר זו רק הציפיי

 להיות מתוגמל בהתאם למה שהקריב באותן שנו

 שירות ארוכות. אלא, שגם התגמול הכספי הוא כזה

 המותנה בתעסוקה בעלת צביון קטגורי של "עדיפו

 לאומית", שבדיוק ממנה רוצה להימנע התייל המשותרר.

 שכן, לאחר שירות צבאי בו קיבל החייל הוראות אין

 קץ, אין הוא רוצה להמשיך בקו מחשבתי זה עם שחרורו

 הצבאי. רביעית, החייל המשוחרר מאוכזב מדור ההורים,

 מהוריו שלו. היכן הם היו, היכן הייתה החברה הישראלית

 כולה, בזמן שהוא ותבריו הגנו בגופם על ערכים שנויים

 במחלוקת? בכל מקום, ורק לא בהפגנות או במחאות

 התובעות לבדוק על מה בדיוק נלחם הצבא. המחאה

 קיימת, אולי, על דפי העיתונים ובתכניות טלוויזיה^

 מחאה שלא צריך להתלכלך פיזית בעדה, או לבזבז

 בעבורה זמן יקר. דור ההורים של חיילי האינתיפאדה

 המשיך בטירוף האמריקניזציה של החברה הישראלית,

 ;וכך ההתברגנות והסביאה נמשכו למרות הדם הנשפך,

 דם שהפך לזול מול הרצון שהתגיגה לא תסתיים. דור

 ההורים למעשה לא התעניין בחיילי האינתיפאדה, משום

 שבין כה וכה "הערבים״ הם תמיד "הרעים", ואנחנו

 "הטובים״. האימהות דואגות לבנים, אבל בלבן הןז

 שמחות, שהבן משרת כחייל ״קרבי", מה שמבטיח את

 האפשרות לסמן"^ג״על התחנה הקרייריסטית הראשונה

 של כל צעיר ישראלי. האבות שמחים, שהבן הופך ל״גבר",

 וממשיך את המסורת המשפחתית. שהרי, גם הם נלחמו,

 ןאז, במלחמה ההיא, ולא התלוננו יותר מדי. כך ניתן

 להשקיט את המצפון ולהמשיך להתעניין בעוד מוצרי

 צריכה וראווה, ומדי פעם לשוחח על המצב הפוליטי

 עם החברים במפגשים של ערבי שבת. וחמישית, העובדה

 שהחייל ראה במותם בטרם העת של חבריו ליחידה או

 לספסל הלימודים, גורמת לו להשתוקק לתיות את החיים

 ביתר שאת, משום טרגדיית המוות בסרם עת, שכה

 מאפיינת את התברה הישראלית.

 עולמו הפנימי של הצעיר הישראלי, עומד בפני שבר

 כדי מחקר על מדינות זרות.

 בדומה ליום הגיוס, נלקח הצעיר הישראלי על ידי הוריו

 לנמל התעופה. ההורים יוצרים כאן אלמנט של תלות

 אמוציונלי: הוא נע בין הצורך להתנהג כמבוגר בחברה

 שהוא סולד ממנה, ובין הצורך לחיות הזיה מסוימת.

 הול* בשירותו הצבאי, הוא חש שהוא חי חיים גדולים,

 כלומר, הם מבהירים לצעיר שעל אף מה שהוא חושב

 הם למעשה אלו שיוצרים את הדה־לגיטימציה לטיול

 ומשום כך מחכים לשובו. מאוחר יותר, יחכו ההורים

 וחיים אלו צריכים להימשך בדמותה של שליחות חדשה.

 אבל השירות הצבאי מעניק רק מידה קטנה של עצמאות

 וביטחון עצמי, למרות ההילה ששורה עליו. המערכת



 מכל העולם ולהכיר את התרבויות הזרות שמהן באו,

 ואך התרמילאי הישראלי שבוי בתשובות המקובלות

 לשאלות"מיהו יהודי" ו״מיהו ישראלי", ואינו יכול לפתת

 כל התרסה לשורשיו, בוודאי משום שהוא מוקף

 בישראלים.

 הצורך להשיג זהות תוך כדי הטיול, מוביל לרוב

 לאגרסיביות תרבותית, משום שהצעיר הישראלי מבין,

 כי הוא זכה לחקופה קצרה של חופש, חופש שיילקח על

 ידי המציאות הישראלית מיד עם שובו, ולכן מוטב לו

 כבר עכשיו לגייס לעצמו את הטמפרמנט הדרוש לשרידה

 בחברה הישראליח. מה עוד, שהטיול חושף את

 התרמילאי לתרבות ישראלית של מקומות עבודה שהם

 תולדה של הטיול. עבודה ביפן, באוסטרליה ובהודו, אצל

 ישראלים שירדו מן הארץ. התרמילאי נזכר, שפעם הוא

 קרא בארץ, על"המאפיה הישראלית" של יפן, שמעסיקה

 חרמילאים ישראלים כמוכרים בדוכני רחוב, וצעירות

 ישראליות כגיישוח, או"מארחוח". אבל מה זה משנה,

 |כי אחרי השירות הצבאי, זה הרי מגיע לנו. אם אפשר

 להישאר עוד קצת בחו׳׳ל, ובינתיים לקבל טיפים

 מקצועיים, דוגמת איך למכור לקונה

 היפני התמים משהו שהוא בכלל לא

 צריך, אז מה רע? רע, רע מאוד, כי

 מדובר בעבירות על חוקי הגירה,

ן מושלכים תרמילאים י  שבעטי

 ישראלים לכלא, או נזרקים

 ממדינוח המזרח הרחוק. זאת ועוד]

 מן הרגע בו התרמילאי זונח אח

 רעיון הטיול, ומפחח פנטזיות

 כלכליוח, הטיול למעשה מסתיים.

 שכן, איך אפשר עוד ליהנות מיופיה

 של קטמנדו, אם הכטף מתגלגל

 ברחובות טוקיו? כך או כך, גם אם

 נסתבך, ההורים הדואגים ישלחו

 כסף. ואם נושלך לכלא, יופיע

 השגריר, הקונסול או דיפלומט

 אמיץ אחר, שהרי מדינת ישראל ״לא מפקירה שבויים

 בשטח״. אנחנו היהודים ״רחמנים בני רחמנים״; אנחנו

 לצעיר שסיים את הטיול, בטרמינל הנוסעים. נוצרת כאן

 סגירת מעגל: ההורים מבהירים לצעיר שהם מקבלים

 אותו שוב בזרועות פתוחוח, ללא קשר לחוויות הטיול,

 משום שכעת תם עידן הסלחנוח שלאחר השחרור

 הצבאי, ומחחילים התיים "האמיתיים".

 כשיגיע התרמילאי הטרי למחוז חפצו, יקבל"חפיפה"

 מהתרמילאים הוותיקים. די מהר הוא ילמד, שהוא

 כחרמילאי אינו מגלה דבר חדש, אלא רק חוזר על

 מסלולים חבוטים ונשנים. מה שנשאר לו, אלה רק

 התוויות האישיות, הפרספקטיבה האישית. הסיבה לכך

 היא שקהיליות תרמילאים ישראליות כבר יצרו תשתית

 ישראלית במדינות העולם השלישי. מדובר בדפוס

 תרמילאי, שחוזר על עצמו שנה אחרי שנה. הודו, נפאל

 ותאילנד, הפכו זה מכבר ל״משולש ישראלי״, ויצרו

 קהילות מהגרים ישראליות, שהן תוצאה של הטיול.

 התרמילאי יחחיל בטיולו, ויגלה כי עושר החוויות

 מקשה עליו להשיג אפיון בטוח לגבי עצמו. בהתחלה,

 אין הוא מוטרד מכך, שהרי הוא בא "לחפש״ או ׳׳לאבד"

 את עצמו. והרי בין כה וכה, הוא חש שהוא מגשים את

 תופעת העדריוח, זו שהחלה בתנועה ונמשכה בשירות

 הצבאי. האם הוא לא מטייל עם ישראליים? שומע את

 זוכרים שהחרמילאי הזה, עם השיער הארוך והבגדים

 המרושלים, היה פעם חייל אמיץ. הוא הגן עלינו, ועכשיו

 אנחנו נגן עליו. -

 השפה העברית בכל מקום? אוכל מאכלים ישראלים?

 האם לא היה זה דגל ישראל שנשלף מאחד התרמילים

bt.fi; ל פסגתו של ננעץ ע  בסיומו של טרק בנפאל, ו

 למעשה, הקטסטרופה של קהילות ישראליות שקמו

 באוטטרליה כתוצאה מהטיול במזרה, או בארצות הברית

 כהוצאה מן הטיול בדרום אמריקה, הן רק הרע במיעוטו.

 התשובה היא חיוביה, למרוח שהקטלוג הלאומי־דחי

 של התרמילאי הישראלי היה צריך להיעלם. בבסיס

 הרעיון התרמילאי מצוי הרצון להתבולל עם תרמילאים
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 הישראלית, שלמעשה נכשלה בניסיון שלה לייצר אזרח

 בוגר, בריא ובעל מודעות לעצמו ומקומו בעולם.

 סיכום
 הצורך הדחוף של החברה הישראלית לבדוק את תופעת

 הבריתה התרמילאית הופך למשמעותי, אל מול המספר

 ההולך ועולה של צעירים ישראלים שחוזרים לאחר

 הטיול עם בעיות נפשיות, כתוצאה משימוש מופרז

 בסמים ואבדן עולם הערכים שלהם. בארץ נוצרה תת־

 תרבות הודו, בדמות פסטיבלים, מוזיקה, סלנג וצריכת

 סמים. צעירים ישראלים בגילאי התיכון והצבא, מגיעים

 לפסטיבלים אלו דרך אחיהם וחבריהם שטיילו במזרח

 ונחשפים לשימוש בסמים כאקט תרבותי חיובי. תופעה

 הן תוצאה של שתי סיבות: האחת, מדינת ישראל כמדינה

 ללא גבולות ברורים, יצרה אזרח חסר גבולות, שיוצא

 מדעתו כשהוא מטייל בעולם כאדם חופשי. השנייה,

 החופש חסר הגבולות שהווה התרמילאי, מביא לפחד

 ומכאן לרצון להשתקע. במהלך טיולו, הרי רוצה

 התרמילאי הישראלי להשיג בכוח פיצוי על שנות השידול

 הצבאי. גישה זו מביאה לאובססיה מינית, שימוש בסמים

 והתבהמות חברתית על חופיה של גואה. מהו מודל

 האושר על פי קוד התרמילאים הישראלים? פשוט, איבוד

 עצמי. בדרך לכך, שקילת הסיכונים הופכת לשולית, אל

 ומול הסיכונים שהתרמילאי הישראלי זוכר, שנלקחו

 בצבא. אם בצבא ניהל הצעיר מאבק, הרי שהמאבק חוזר

 ,בטיול. הרי בצבא חווינו דיקטטורה, ולכן ני תן לפתח

 זו הגדילה מאוד את מספרם של צרכני סמים בקרב

 האוכלוסייה הצעירה, ולגיאות בסחר הסמים במיובאים

 ממדינות ערב השכנות.

 יש הטוענים, כי פתרונות פוליטיים יביאו ליצירתו

 של אזרח ישראלי המסוגל להגיע ליציבות מנטלית

 בחברה שפויה. אך בינתיים, מאות צעירים משוחרר׳

 צבא, הופכים לפליטים מאונס של התרבות התרמילאית

 ואובדים בסמינרים לחזרה בתשובה, במרכזי גמילה,

 במוסדות פסיכיאטריים ובמטרופולינים של העולם

 המערבי. המתמטיקה היא פשוטה: אם החברה

 הישראלית לא תסייע למשתחרר הטרי למצוא את דרכו

 היא תשקיע שנים אחר כך בטיפולים פסיכולוגיים

 לצעירים האבודים האלו, או תממן את שליתי הסוכנות

 היהודית שיטוסו לסידני וללוס אנג׳לס בניסיון לשכנע

 אותם לשוב ארצה. החינוך הישראלי ליצירת האזרח

 העתידי, אינו מסתיים בשירות הצבאי; שם, הוא רק

 מתחיל.
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