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סוציולוגיה ישראלית

המוקדש  עת  ככתב   1998 בשנת  נוסד  אשר  דו–שנתי,  עת  כתב  הוא  ישראלית  סוציולוגיה 
המנהלים  למחקרים  במה  להוות  היא  העברית. מטרתו  בשפה  סוציולוגיים  למאמרים  כולו 
ולחומרים  לישראל  מבט  הפניית  תוך  העולמית,  בסוציולוגיה  מתקדמות  עבודות  עם  שיח 
מקומיים. כתב העת מעניק מקום למאמרים מדעיים ממגוון מתודולוגיות וגישות תיאורטיות, 
המשקפות את רבגוניותה של הסוציולוגיה. כמו כן, מציע כתב העת מסות ודיונים העוסקים 
בנושאים מרכזיים העומדים על סדר היום הסוציולוגי והשמים דגש על המציאות בישראל. 

בנוסף, מתפרסמות תגובות על מאמרים אשר הופיעו בחוברות קודמות.
בכתב העת מדור ספרים, המציע לקוראים מגוון חיבורים ביקורתיים על ספרים שזה עתה 

ראו אור ויש בידם לתרום להבנת החברתי בישראל.

הנחיות למחברים:

או בכל שפה  פורסמו, בעברית  מערכת כתב העת תשקול לפרסם רק מאמרים שטרם 
אחרת. 

מאמרים שיתקבלו במערכת יעברו שיפוט אקדמי–אנונימי על–ידי קוראים מומחים.
יש להגיש את המאמר בפורמט word באמצעות הדוא“ל, לכתובת: 

socis@post.tau.ac.il
ורשימת מקורות מלאה.  היקף מאמר לא יעלה על 9,000 מילה, כולל הערות שוליים 
על המאמר לכלול תקציר בן כ–120-100 מילה בעברית ובאנגלית. טבלאות וגרפים יש 

להגיש מוכנים להדפסה, כולל סימון בגוף המאמר היכן יש למקמם.
המאמר )ללא שם המחברים/ות( ילּווה בעמוד שער ובו: כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, 

שם המחברים, כתובת, מספר טלפון, דוא“ל ושיוך אקדמי/מקצועי של המחברים. 
.APA–הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על–פי כללי ה

כתב–היד חייב להיות בעברית. כתבי–יד באנגלית יישקלו רק במקרים יוצאי–דופן. אם 
כתב–היד יאושר לפרסום, יהיה על המחברים לדאוג לגרסה בעברית. 

טיוטת דפוס תועבר להגהה למחברים לפני הפרסום.
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•
•

•

•

•
•

•
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המערכת מבקשת להביע את תודתה לחיה שטייר, העורכת 
הקודמת של סוציולוגיה ישראלית, על תרומתה לכתב העת 
בכלל ולקידום גיליון נושא זה בפרט ועל תקופה מהנה של 

עבודה פורייה משותפת.



�    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

דחיקתו של הגוף )המטריאלי( מהדיון הסוציולוגי 
 כאחד ממאפייני מקומיותה 
של הסוציולוגיה הישראלית

גיליון נושא מעצם הגדרתו הוא החיבור שבין המקומי לגלובלי. הגיליון הנוכחי הוא גיליון 
המיוחד לנושא הגוף המטריאלי על היבטיו הסוציולוגיים, והנושאים הנדונים בו מתקשרים 
לדבריו של העורך החדש, פרופ‘ חיים חזן, על מקומיותה של הסוציולוגיה בישראל. המקומיות 
עליהם,  והמחלוקות  המשותפים  האתוסים  השפה,  בכוח  מעוצבת  הישראלית  בסוציולוגיה 
השיח הפוליטי והרב–תרבותי, וכן מתוך עיבודם של מושגים, של תופעות ושל שיטות מארגז 
הכלים ומהרפרטואר העולמי של הסוציולוגיה לשפת המקום. מחד, אפשר לראות בגיליון זה 
חלק מהמגמה המערבית הכללית והסוציולוגית ל“השבת הגוף להגות ולתיאוריה” ־ מגמה 
אשר באה לתקן מסורת מערבית ארוכה שבה הודר הגוף מהשיח, מהעיון ומהדיון בחברה 

ובתרבות; מגמה שלא פסחה גם על הסוציולוגיה הישראלית.
להדרה זו של הגוף המטריאלי מהסוציולוגיה יש כמה מקורות: )1( זיהויו של “החברתי” 
 .)Witz,	2000( הצורך להגדיר לסוציולוגיה זהות נפרדת מהביולוגיה )עם הנפש והתודעה; )2
הגוף אף נתפס כמכשול שיש להתגבר עליו בדרך לכינון החברתי, שזוהה לחלוטין עם הנפש 

הבלתי–חומרית.
אמנם הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של הגוף אינן תחום חדש לגמרי במחקר, בתיאוריה 
ובדיון הסוציולוגי, אולם גם כאשר הגוף נכנס לדיון )בתחילת שנות ה–30 של המאה ה–20( 
התעניינו חוקרים אך ורק בהקשרים התרבותיים שלו והזניחו את מאפייניו המטריאליים–

כינה   )Turner,	 1996( טרנר   .)Frank,	 1990;	 Johnson,	 1987;	 Layon,	 פיזיים )1997
את  הפעילו  הגוף  של  אלה  תיאורטיקנים   .”disembodied	 theories“ זה  מסוג  תיאוריות 
מערך הכלים והמושגים המסורתי של הסוציולוגיה על “הגוף”, והתעלמו מאותם הרעיונות 
המובלעים שמערך זה מגלם בנוגע לגוף. בעבורם, המציאות הגופנית הייתה ביסודה מציאות 

פיזיולוגית דטרמיניסטית שאינה תלויה בחברה. 
בסוף שנות ה–60 ובשנות ה–70 של המאה הקודמת החל השלב השני של הדיון בגוף ־ 
הדיון בגוף החומרי, המכונה פרספקטיבה מעוגנת גוף )embodiment(. בניגוד לגישה לפיה 
הגוף נתפס בהקשרו החברתי בלבד )body	disembodied(, הפרספקטיבות החדשות שאפו 
כינונו במרחב  ובין  הגוף  הפיזית השלמה של  הווייתו  בין  למורכבות המתקיימת  להתייחס 
	Douglas,( זו בלטו במיוחד החוקרות הפמיניסטיות  )body	embodied(. במגמה  החברתי 
1971	Firestone,	;1970(, שאתגרו את הנטייה הפוליטית לתייג את גופן של נשים כגוף 
“הסוטה” ו“המפריע” בשל מאפייניו הביולוגיים, כגון הפרשות, דימום הווסת, היריון ולידה. 
תיאורטיקניות אלה הדגישו את חשיבות העיסוק העיוני בגוף הביולוגי ובהתנסויות גופניות. 
חוקרות  ביקשו  האיכותניות,  המחקר  שיטות  להשתכללות  במקביל  וה–90,  ה–80  בשנות 
)Pandolfy,1990	1994;	Martin,	1992;	Gatens,	2000;	Birke,( להשמיע  פמיניסטיות 



דבר העורכת  דלילה אמיר    �

ולשלב את הקול הנשי של הגוף בתיאוריה ובמחקר הסוציולוגי תוך כדי תיאור התנסויותיהן 
הייחודיות של נשים. 

היו  לגוף  בהקשר  בישראל  הסוציולוגיות  וההגות  הכתיבה  אלו,  ממגמות  מובחן  באופן 
ועודן נדירות; גם כאשר הופיע הגוף בשיח הסוציולוגי הוא נותר שולי. הכתיבה הסוציולוגית 
בהקשרו של הגוף הייתה, בעיקרה, פוליטית ומטפורית והתמקדה בתיאור של מה שכונה בידי 
הכותבים השונים “הגוף ההגמוני” ־ “הגוף הציוני” או “הצבר יפה הבלורית” ־ בפרשנותו 
ובחיבורו לאידיאולוגיות חברתיות של “היהודי החדש”, שהנגידו אותו והבחינו אותו מדימוי 

הגוף “הנשי” של “היהודי הגלותי”. 
להדרה זו של הגוף המטריאלי מההגות ומהמחקר הסוציולוגי בישראל מאפיינים ייחודיים. 
בעוד שהוגות ופעילות במערב ראו בכתיבה ובמחקר על הגוף את האפשרות הכמעט בלעדית 
ופירוק מבנים מגדריים על ההנחות המובלעות בהם, עמיתותיהן הישראליות ראו  לניתוח 
בהצבעה על מאפייניו הייחודיים של הגוף הנשי מכשול בתביעה לשוויון והתמקדו בחקר 
המשפחה והמגדר כנטולות גוף )אמיר, העליון, שושי ומאור, בדפוס(. בנוסף, בעוד שנושא 
הגוף הפך לנושא לגיטימי ושגור בסוציולוגיה בכלל ובהקשרו המגדרי בפרט, בישראל החל 

הדיון בגוף המטריאלי ובהקשרו המגדרי רק בשנות ה–90, כעשרים שנה לאחר מכן. 
גיליון זה של סוציולוגיה ישראלית מבטא ומייצג את התמקמותו, ואנו מקוות שגם את 
התמסדותו, של נושא הגוף כנושא לגיטימי, פורה ומאתגר בהוראה ובעשייה הסוציולוגיות. 
אם להתחבר לנושאו של הגיליון הקודם, שהתמקד בקטגוריה הדורית, ייתכן שאנו עדות כאן 
לפריצתו של דור חדש של סוציולוגים/יות, הרואים כי סוגיית הגוף מאפשרת נקודות מבט 
חדשות ומורכבות על החברה בישראל. עדות לכך אינה באה לידי ביטוי רק בריבוי הנענים 
לקול הקורא, אלא אף יותר בריבוי הנושאים וההיבטים שעליהם כתבו; את הנושאים האלה 
אפשר לארגן סביב כמה צירים שהגוף המטריאלי משמש מוקד לכתיבתם: מההיסטורי אל 
העכשווי, מהגברי אל הנשי ואל כל מה שביניהם ומהמרכז אל השוליים. לקריאה זו נענו 25 
כותבות וכותבים, ולצערנו היינו חייבות1 להסתפק במחצית מהמאמרים שהוגשו ואנו מקוות 

שגם למאמרים החשובים הנוספים תימצא אכסניה הולמת.
הגברי  הגוף  של  שבכינונו  המאבקים  ואת  המתחים  את  במאמרו  בוחן  זלטנרייך  יאיר 
בגליל  פיק“א  מושבות  של  הכפרית  בזירה  התמקדות  תוך  הראשונה,  העלייה  בתקופת 
התחתון. המחקר מתמקד בזירה היסטורית ייחודית זו ־ בין “ברוני המושבות הראשונות”, 
את  שעיבדו  היהודים,  האיכרים  לבין  פיק“א(,   1924 )ומאז  יק“א  אגודת  ייצגה  שאותם 
“כבוד”  “גבריות”,  המושגים  בין  הסבוכות  הזיקות  את  ומפענח  ־  כ“צמיתים”  אדמותיה 
ו“גוף”. שני אירועים עומדים במרכז ניתוחו של זלטנרייך: האחד, ניסיון לאונס בת איכרים 
בסג‘רה ב–1923, והשני, רצח כפול של איכר ובנו במנחמיה ב–1924. דרך שני אירועים אלו 
קביעת  ועל  דומיננטיות  על  מאבק  מתנהל  שבו  סימבולי  כמרחב  הגבריות  תפיסת  נפרשת 
קודי התנהגות חברתיים. זלטנרייך מציג כמה תהליכים מקבילים שעיצבו את תפיסת הגוף 
הגברי, ובהם: יצירת מסגרת קהילתית הדוקה )מכורח הנסיבות ולאו דווקא מרצון(, שהובילה 
ניסיונם של הצעירים להדוף  לבין  קודים  רצונה של הסביבה הבוגרת להציב  בין  למתחים 
את השפעתה; עימות בין כינונה של הזהות החדשה ־ העברי החדש, ה“צבר” ־ לבין תווי 

בזמן עריכת גיליון זה הייתה חיה שטייר עורכת כתב העת.   1
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היהודי הגלותי; והתנגשות חלומו של האיכר להיהפך לבעל אדמות עם רמיסת דימויו הגברי 
בידי פיק“א. 

מאמרו של יוחאי חקק עובר אל כינון הגוף “החרדי” בישראל בת ימינו. גוף גברי זה, 
היהודי החילוני ־ “האחר” המשמעותי מבחינת  טוען חקק, מתכונן מול דמותו של הגבר 
החברה החרדית. חקק מדגיש את כפילות זהותם של גברים חרדים במרחב הציבורי הכללי, 
שבו מופעלים עליהם לחצים מתוקף היותם מיעוט, ובמרחב הציבורי הפנימי, שבו מופעלים 
עליהם לחצים להבדיל עצמם מהרוב החילוני. מאמרו מדבר על ההיברידיות של הגבר החרדי 
על קו תפר זה. יחסם של הגברים הצעירים החרדים אל הגברים החילוניים הוא אמביוולנטי ־ 
הוא נע בין תפיסות ביקורתיות שלהם כמשועבדים לדחפיהם, כיצריים, כאינטרסנטים, כחסרי 
ערכים, כגשמיים וכדומה, לבין מידה לא מבוטלת של קנאה, של הערכה ושל התפעלות. הוא 
בוחן את ההבדלים שבין הגוף היהודי, הישראלי והחרדי תוך כדי התמקדות בערכים חרדיים 
ובמערכת הגומלין שבינם לבין הגבריות. מתוך כך עולות כמה תמות עיקריות מדבריהם של 
אינדיבידואלי,  או  קולקטיבי  לביטוי  כאתר  הגוף  הגוף,  לתביעות  ושעבוד  חירות  הגברים: 
ועוד. ההשוואות שעורך חקק מאפשרות  עליונות הרוח על הגוף, פסיביות מול אקטיביות 
לו להראות כיצד גברים צעירים חרדים חותרים תחת מודל גברי–חרדי אידיאלי ומאמצים 

מאפיינים אסרטיביים יותר של גוף ושל גבריות. 
מאמרן של שירלי בר–לב ואפרת טילינגר עוסק בכינון זהותם של גברים הומוסקסואלים 
חולי איידס, תוך כדי ניהול משא ומתן עם הגבריות ההטרוסקסואלית הנורמטיבית. המאמר דן 
באופן שבו סיפורי המחלה של גברים הומוסקסואלים אלה, המתפרסמים באינטרנט, מאפשרים 
להם לנהל משא ומתן על הבנייתה של ההתמודדות עם המחלה כחוויה פיזית ורגשית. בר–לב 
וטילינגר עורכות ניתוח נרטיבי–פרשני של סיפורי התמודדות שהתפרסמו בשלושה מרכזי 
ל“בירור נוסף של  לתרום  עשויה  אלה  סיפורים  הבנה שבחינת  מתוך  וירטואליים,  תמיכה 
סוגיית הגבריות, בעיקר בקרב אלו שהחברה גם כך מטילה ספק בגבריותם”. הן מצביעות על 
כוחו הטרנספורמטיבי של האינטרנט, אשר מאפשר לגברים לנוע מקטגוריה של חריגות אל 
קטגוריה של גבריות הומוסקסואלית לגיטימית באמצעות פרסום סיפורם. זאת, תוך כדי קיום 
דיאלוג עם השיח הרפואי ועם שיח הגבריות ההטרוסקסואלי וההומוסקסואלי. נגיף האיידס 
מוצג כמאיים על גבולותיו של הגוף הפרטי והחברתי, הן ברמה הסמלית הן ברמה הפיזית. 
ההתמודדות עמו נעשית באמצעות שימוש בנרטיב של מעבר ממצב של הפקרות ומופקרות 

למצב של “כיבוש החיים”.
המתאמנים  ישראלים,  )בעיקר(  גברים  שבו  באופן  עוסק  כהן  בר–און  עינת  של  מאמרה 
במרכזים לפרקטיקות לחימה יפניות בישראל, מאתגרים את הפרקטיקות ואת הזהויות הגבריות 
ההגמוניות של תחרותיות ושל אלימות פיזית בסביבה גברית, באמצעות הניהול האלטרנטיבי 
של גופם לפי גישת האייקידו. המאמר מציע כהסבר תיאורטיזציה אנתרופולוגית של האופן שבו 
הגוף עצמו מעצב את סביבתו החברתית, ומעוצב בתורו באמצעות סביבה זו. בר–און כהן מראה 
כיצד האייקידו מערער על התפיסה המערבית הרואה בגוף–נפש ניגוד דואלי או שתי מציאויות 
מקבילות שאינן נפגשות. הערעור על התפיסה הדואלית של גוף/נפש מוביל גם לערעורן של 
המציאות  כהן,  בר–און  לטענת  וייצוג/מהות.  מסמן/מסומן  כגון  אחרות,  מערביות  דיכוטומיות 
החומרית, הבאה לידי ביטוי באייקידו )“התרגילים, גוף המתאמנים ועולם המשמעות”(, יוצרת 

את המציאות החברתית של ביטול האלימות ומייצגת אותה בעת ובעונה אחת, במעשה אחד.
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ארבעה מאמרים אלו שואפים להרחיב את הדיון בגבריות ובגוף הגברי לעבר ריבוי של 
“גופים” גבריים והיברידיות שלהם, והם מביעים נכונות לדון בגבריות מתלבטת ומפורקת, 

אשר מחפשת לה נתיבים וחיבורים חדשים.

בגיליון זה מופיעים חמישה מאמרים העוסקים בגופים נשיים. מחד, מאמרים אלה מתחברים 
הם  ונושאיהם  ה–70(,  )בשנות  בארצות–הברית  השני  הגל  של  הפמיניסטית  לביקורת 
המדיקליזציה של הגוף הנשי ודפוסי ההתנגדות לשליטה של הממסד הרפואי. מאידך, הם 
ובין  נשיות  בין  הזהות  את  במפורש  מאתגרים  שאינם  בכך  זו  פמיניסטית  ממסורת  סוטים 

אמהות בהקשר הישראלי. 
של  הגדולים  ההגירה  גלי  בתקופת  עוסק  שורץ  ושפרה  סטולר–ליס  של שחלב  מאמרן 
שנות ה–50 ומתייחס לדיכוין של נשים בידי נשים ־ או מה שקרוי בספרות הפמיניסטית: 
bargain	patriarchal, מצב שבו נשים ממעמד גבוה יחסית מפנימות ערכים גבריים הגמוניים 
שני  בין  המפגש  ניצב  מאמרן  במוקד  יותר.  נמוכים  ממעמדות  נשים  על  אותם  ומיישמות 
שעבדו  נשים  רובן  הבריאות,  מערכת  נציגי  של  גופם  הרפואי”,  “הגוף  אחד,  מצד  גופים: 
כאחיות; ומצד שני, “גוף העולה”, זהות זמנית הניתנת לעיצוב ולהגדרה מחדש בידי הגוף 
הרפואי. המאמר מדגים את תרומתו האפשרית של פוקו לניתוח הפעלת “ערוצי כוח” גם 
בפרקטיקות לא–שיחיות, כוחניות ופיזיות, שהיו בשימוש המערכת הרפואית. מפגשים אלו, 
טוענות סטולר–ליס ושורץ, עסקו בתהליכים משלימים של disembodiment	של גוף העולה 
)הפשטה וריקון הגופניות של גוף העולים( ושל embodiment, עיצוב הגוף באמצעות סידורים 
מושלמים  התהליכים  שני  בלתי–פורמליות.  ופרקטיקות  חברתיות  סטרוקטורות  פורמליים, 
ברגע שבו גוף העולה הופך ל“ניטרלי” ו“רגיל” או כאשר מוכרז כי העולה “נקלטה” ולכן 
זה  ממפגש  לגזור  מבקשות  הכותבות  המוסדיות.  הקליטה  למערכות  עוד  זקוקה  אינה  היא 

שאלות ספציפיות יותר ופותחות כיוונים פוריים למחקרי המשך. 
ר, המעוצב באמצעות  מאמרן של נגה וינר ויעל השילוני–דולב עוסק במעמדו של העּוּבָ
אלו  מקצוע  אנשי  המאמר,  לפי  מיילדותית.  ורפואה  גנטי  ייעוץ  רפואיות:  פרופסיות  שתי 
מתייחסים אל העובר על בסיס אתיקה הקשרית )ethics	relational(: מעמדו של העובר אינו 
נגזר ממאפייניו הביולוגיים, אלא ממקומו במערכת המשפחתית. בה בעת, נראה כי קיימים 
הטרום  האבחון  ושל  הגנטי  הייעוץ  של  הפרקטיקה  הרפואי:  השיח  בתוך  סותרים  דימויים 
לידתי מקדמת דימוי טנטטיבי של העובר, למשל, היא מעודדת הורים להימנע מהיקשרות 
רגשית אליו; לעומת זאת, הפרקטיקות של הרפואה המיילדותית, לפחות במקרים מסוימים, 

מאפשרות הבלטה של הסובייקטיביות של העובר.
אודות  על  הסוציולוגי–מגדרי  לדיון  מחובר  מישורי  ודניאל  )קניון(  נוי  סמדר  של  מאמרם 
טכנולוגיות הרבייה ושואל אם הן מהוות אמצעי להעצמת נשים או שמא משעבדות אותן לתפקיד 
קניון  הישראלי,  בהקשרה  הסוגיה  את  לבחון  כדי  רפואית.  לשליטה  אותן  ומכפיפות  “הולדה” 
ומישורי בחרו לעקוב אחר ההליכים המתרחשים בוועדה ל“תרומת” ביציות, כפי שהיא מכונה 
באופן רשמי, והכוונה היא להליך שבו מתקבלת החלטה איזו אישה “עקרה” תקבל תרומה מיתרת 
הביציות של אישה שעברה טיפולי פוריות. בניתוח של הרכב הוועדה ושל תכני השיח העולים 
ושיח המומחים בהתנהלות  ומישורי על התמסדות השליטה הרפואית  קניון  מדיוניה מצביעים 
הוועדה. הם טוענים כי שיח זה מאופיין, מחד, ברדוקציה של סוגיות אתיות, חברתיות ופוליטיות 
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לסוגיות רפואיות טכנולוגיות בלבד; ובמקביל הם מצביעים על קיומו של שיח נוסף והוא “שיח 
הצרכנות”. לטענתם, שיח זה מגדיר את הרופאים כמתווכים בשוק החופשי ־ שוק אשר מספק 
מענה לנשים לא פוריות, המוגדרות כצרכניות אוטונומיות שקונות ביציות מנשים בעלות “כמות 
יתר”. ביקורתם של קניון ומישורי קושרת בין שיחים אלו לבין הפקרת גופן של נשים ל“הפריות 

יתר” והכישלון להגן עליהן מפני ניצול ושימוש כוחני בטכנולוגיות רפואיות. 
מאמרה של הילה העליון בוחן את התמודדותן של נשים כאשר גופן הופך מושא להפעלתן 
של טכנולוגיות הפריה רפואיות על מכלול מנגנוני השליטה והכוח שלהן. העליון מנתחת 
	Grosz,( נרטיבים של 25 נשים שעברו טיפולי פוריות, תוך כדי שימוש בהמשגתה של גרוס
1994(, הטוענת כי שני כוחות פועלים על הגוף במפגש עם הטכנולוגיה: כוחות מכווננים 
מן החוץ אל הפנים )outside-in( ומן הפנים אל החוץ )inside-out(. באמצעות דימויי הגוף 
השזורים בסיפורן של הנשים, ממקמת אותן העליון במתח שבין שני קטבים: בקוטב האחד 
־ צייתנות וכניעה לשיח הרפואי, ובקוטב השני ־ אתגור והתנגדות לממסד הרפואי. מתח 
זה מקביל למתח שבין הבנייתו התרבותית–חברתית של הגוף, שבה הוא נתפס כסביל )הגישה 
הפוקויאנית(, לבין יכולותיו של הגוף להשפיע ולהגדיר את התנסותו ממקום פעיל ומאתגר 
)גישת ה–body	lived של גרוס(. חוויות גופניות שמתקבלות בדרך כלל כתופעות ביולוגיות 
כחוויות  כאן  מתגלות  לנפש,  הגוף  בין  דואלית  והפרדה  הגוף  כאבי  כגון  מאליהן,  מובנות 

משתנות בקרב נשים לפי מיקומן על הציר בין התנגדות לבין צייתנות. 
מאמרו של חגי בועז, “המאבק על הרגע האחרון: הוויכוח בין הדת והרפואה בישראל 
על אודות הגדרת המוות המוחי”, משתמש במאבק על הגדרת המוות כמקרה בוחן לתהליכים 
של  ולתרגומם  פרופסיונלית,  סמכות  יצירת  ושל  דה–מדיקליזציה  של  מדיקליזציה,  של 
תהליכים אלה למציאות המורכבת של יחסי דת וחברה בישראל. בועז משווה בין ההתנגדות 
למדיקליזציה של המוות בישראל לבין ההתנגדות המקבילה לה בארצות מערביות אחרות. 
הוא מוצא כי בישראל המחלוקת העקרונית על הגדרת המוות מנותבת לתרבות הפוליטית 

של מנגנוני ההסדרה בין דת למדינה. 

המאמרים  והיסטוריות.  תמטיות  חלוקות  וכמה  לכמה  המאמרים  את  ולקבץ  לחלק  אפשר 
העוסקים בגופים גבריים שואלים שאלות על התמודדות עם הזהות הגברית ועם דימויים של 
נוספים בכיוונים אלו  גבריות במרחב הציבורי בתקופות היסטוריות שונות. מחקר וכתיבה 
יוכלו לבחון את הרקע לדחייתן של זהויות ולקבלתן בידי קבוצות שונות, את הזיקות שבין 
התפתחויות גלובליות ולוקליות בממדים אלו ואת החשיבות של הגוף “האחר” להבניית הגוף 
“שלנו”. המאמרים העוסקים בנשים מעלים לדיון חוויות מעצבות של נשים, סיפורי התנגדות 
וסיפורי שיתוף פעולה. המאמרים מתמקדים בתיאורי הגוף הפועל במרחבים רבים והנאבק 
להשתחרר מנורמות ומציפיות שנחווים כמדכאים. מחקר עתידי יוכל לעסוק בשאלת ייצוגי 
הרופאים והרופאות, שאף הם צריכים להימנות עם מושאי הדיון והמחקר הסוציולוגי. עבודה 
זו על סיפורו של הגוף “הנעדר” עדיין מחכה למחברות נוספות )על אלה המעטות שכבר 

פתחו פתח לכתיבה בנושא( שישלבו ניתוח תרבותי, פוליטי וסוציולוגי של הגוף החומרי.
מבחינת  צפוי  בלתי  היה  הזה  הריבוי  מגוונים.  בנושאים  מאמרים   18 הוגשו  לגיליון 
המערכת, והוא מצביע על התעוררות העניין בתחומים אלה, על החשיבות שחוקרים וחוקרות 

צעירים מקנים להם ועל תרומתו של הדיון לגיבוש תובנות חדשות על החברה בישראל.
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הסוציולוגיה  את  ויעשירו  שימשיכו  להם  ומאחלת  והכותבות  הכותבים  לכל  מודה  אני 
הישראלית בתובנות ובדיון חשוב ומפרה.
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 סיפורו של הגוף: 
חוויות גוף–זהות של נשים מטופלות פוריות

הילה העליון*

הנשי;  לגוף  חדשות  משמעויות  מייצרים  החוץ–גופית  ההפריה  טיפולי  תקציר. 
הגדרת  על  הנאבקים  וממשמעים  מנרמלים  בשיחים  עתיר  הגינקולוגי  המרחב 

היחסים  למערכת  כביטוי  הגוף”  “דימויי  להבנת  רבה  חשיבות  יש  לכן  הגוף, 

הדיאלקטית המתווכת בין “סוכן פנימי פעיל” לבין “סוכן חיצוני חברתי”. מאמר 

על  הפמיניסטי  ומהדיון  “גוף”  בנושא  העכשווי  הסוציולוגי  מהמחקר  שואב  זה 

ריאיון מובנה–למחצה, שמטרתו לחשוף  נוסח  פוריות.1 לצורך המחקר  מטופלות 

את המשגות הגוף, הזהות והרגש של נשים ישראליות מטופלות פוריות. מממצאי 

הגוף” חושפת את עמדות הכוח של מטופלות  “דימויי  כי קריאת  עולה  המחקר 

הפוריות. “דימוי הגוף” פועם כאלפי נימים דקים ומשפיע על תיחום גבולות הגוף, 

על הבחירה להביע כאב או לחלופין על הבחירה להשתיקו. “דימויי הגוף” מעידים 

לנהל  אפשרות  גם  קיימת  הרפואית,  לפרקטיקה  הגוף  התמסרות  שלצד  כך  על 

משא ומתן. 

מבוא

פרקטיקות  של  פעיל  לצרכן  מבעבר,  יותר  הגוף,  את  הפכו  ואחת  העשרים  במאה  החיים 
	somatic( ”טכנולוגיות. חוקרים של נושא הגוף מכנים את המציאות החדשה בשם “חזרה סומטית
return(, לאמור, חזרה אל הגוף הגשמי, תוך כדי שכלול הניסיון לשלוט בו. מושג זה הוא בעל 
משנה חשיבות לדיון בגוף הנשי בהקשר של טכנולוגיות הרבייה החדשות. בשנים האחרונות 
הולך וגובר השימוש שעושות נשים בפרקטיקות הטכנולוגיות, ומציאות זו מרחיבה את שליטת 
המומחים בגוף האישה. הפיתוח הטכנולוגי מעורר את הצורך לבחון את עמדת הכוח של נשים 
)position	power( במרחב הגינקולוגי. בחינה גורפת זו כוללת גם את הצורך לדון במורכבות 
הביו–אתית, הנעוצה בשימוש התכוף בפרקטיקות הטכנולוגיות ובמכלול מנגנוני השליטה והכוח 
שהפרקטיקות הטכנולוגיות מפעילות על הגוף. כדי לדון באופן שבו הפיתוח הטכנולוגי מתווה 
את מערכת היחסים בין מטופלת הפוריות לבין סוכני המומחיות החדשים ומעצב את מיקומי 
הכוח של נשים, יתמקד המאמר ב–25 נרטיבים של נשים ישראליות מטופלות פוריות. באמצעות 

המחלקה ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר–אילן והחוג ללימודי משפחה, המכללה למנהל  1*
השימוש במונח “מטופלות פוריות” אינו מצביע על מצבן הפסיבי של כלל הנשים אשר עוברות טיפולי   1

פוריות. המונח נבחר מטעמי קיצור ועריכה לשונית. 
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טיפולי  במהלך  גופן  את  הנשים  תיארו  שבו  האופן   ,)body	 images( הגוף”  “דימויי  ניתוח 
הפוריות, אבקש לחשוף את המתח שבין צייתנות וכניעה לבין חתרנות והתנגדות.

ההיסטוריה הפוליטית של טכנולוגיות הרבייה החדשות

תאוצה  צבר   )new	 reproductive	 technologies( החדשות  הרבייה  בטכנולוגיות  השימוש 
טכנולוגיות  בליבת   .)Cooper	 &	 Glazer,	 1998( העשרים  המאה  של  השבעים  בשנות 
הרבייה החדשות עמדה שיטת ההפריה החוץ–גופית )fertilization	vitro	in(. עם השתכללות 
שיטות ההפריה החוץ–גופית החל להתגבש דיון ביו–אתי בנוגע להיבטים המורכבים הכרוכים 
החוץ–גופית  ההפריה  בטיפולי  המצדדים   .)Shildrick,	 1997( הטכנולוגיות  בפרקטיקה 
טענו כי יש לראותם כמנגנון מרחיב )1993	Overall,	1996;	LeMoncheck,(, אשר תורם 
הזוגי ממשבר  ובכוחו לחלץ את הקשר  עונה על בעיית אי–הפוריות  הזוגי,  לאיכות הקשר 
שהוא עשוי להיות נתון בו )1990	Sandelowski,(. יתר על כן, באמצעות טיפולי ההפריה 
מיני  מגע  ללא  להרות  יכולות  הטרוסקסואלי  בקשר  מצויות  שאינן  נשים  גם  החוץ–גופית 
)2001	Keith,	&	Oleszczuk(. לעומת זאת, המתנגדים גרסו כי טיפולים אלה מייצרים פערי 
מעמדות ועלולים להעצים את תחושת הדחק בחיי הזוג, שכן הסכמה לטיפולים יכולה להיות 
	Corea,	1985;	Raymond,	1993;	Shildrick,	1997;( מונעת מרצון לתרום לקשר הזוגי 
1988	Stenworth,(, והיא עלולה לעורר קונפליקטים כתוצאה מעלות הטיפול ומכניסתם 
של גורמים זרים לחיים הזוגיים )1993	Lorber,(. כמו כן, טיפולי הפוריות כרוכים בסיכון 
עוברים  מרובה  היריון  של  אתגר  עם  והתמודדות  פגים  הולדת  ולעוברים,  לנשים  בריאותי 
)2002	Saunders,	&	Healy(. דיון בהיבטים הביו–אתיים של טכנולוגיות הרבייה החדשות 

מחייב היכרות עם ההיסטוריה הפוליטית שלהן.
שנת 1978 מסומנת כשנה שבה התרחשה פריצת הדרך המשמעותית בתחום טכנולוגיות 
 )Patrick	Steptoe( הרבייה. בשנה זו הצליחו שני רופאים אנגליים, הגינקולוג ד“ר סטפטו
ועמיתו ד“ר ר“ג אדוארדס )Edwards	G.	R.(, לייצר את תינוקת המבחנה הראשונה, לואיז 
	Lasley( )Brown	Luise(, בפעולה כירורגית שבה נשאבו ביציותיה של לזלי בראון  בראון 
ולזלי  הוחזר לרחמה,  המופרה  העובר  זוגה.  בן  מזרעו של  בתנאי מעבדה  והופרו   )Brown
 ,)IVF(  in	 vitro	 fertilization ־  מבחנה”  “הפריית  לכינוי  זכה  התהליך  הרתה.  בראון 
מכיוון שתיאר מציאות הפוכה ל“הפריה בתוך הגוף” ־ fertilization	vivo	in. לידת תינוקת 
המבחנה הראשונה זכתה להדים תקשורתיים רחבים. העולם המדעי התפאר בקדמה, ותיאר 
ושל ההפרעות הקשורות בהם, אולם  את ההצלחה כ“מהפכה” בהבנה של תהליכי הפריון 
שהסתירו  הסוד  בספק.  מוטלת  הייתה   ,)Corea,	 1985( קוריאה  שטוענת  כפי  זו,  מהפכה 
הרופאים מעיני הציבור היה שלזלי בראון הייתה אחת מתוך 67 נשים אשר עברו את התהליך 
להרות,  הצליחה  נוספת  מטופלת  כי  התברר  סטפטו  ד“ר  עם  ריאיון  במהלך  הצלחה.  ללא 
אולם נשאה ברחמה עובר לא תקין. מידע זה עורר ספקות בנוגע למידת ההצלחה של תהליך 

ההפריה החוץ–גופית, משום שהועלתה האפשרות שהוא מקרי ולא סיבתי.
ההיסטוריה  המלאכותית,  ההפריה  שיטת  לראשית  קשורה   1978 ששנת  פי  על  אף 
הרפואית מעידה על ניסיונות מוקדמים שהחלו שנים רבות קודם לכן. נשים שימשו במשך 
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שנים אובייקטים למניפולציות מדעיות ללא ידיעתן וללא הסכמתן ).Ibid(. ההשראה ליישום 
הרפואה  בתחום  ב–1920  שנערכו  מוקדמים  מניסיונות  שאובה  החוץ–גופית  ההפריה  שיטת 
הווטרינרית. כך, למשל, הרופאים ד“ר גרגורי פינקוס )Pincus	Gregory( וד“ר א“ו אנזמן 
)Enzman	V.	E.( הדגימו במחקריהם כי ביציות של ארנבות שהושמו בתרבית המשיכו את 
 1938 שנת  עכברות.  ביציות של  על  בהמשך  נוסה  זה  מחקר  לגוף.  מחוץ  ההבשלה  תהליך 
	Egg( ”ֵציד הביציות“ )Ibid.( סימנה את סיומו של פרויקט בן 15 שנים, המכונה בפי קוריאה
	Arthur( ועמיתו הפתולוג ארתור הרטיג   )Johan	Rock( רוק  ג‘ון  ד“ר  הגינקולוג   .)Hunt
Hertig( לקחו אלפי ביציות מנשים עניות שקיבלו טיפול צדקה רפואי בבית חולים לנשים 
בברוקלין. בעדויות הרפואיות לא דווח שהנשים הללו ידעו על ההליך הרפואי או הסכימו 
לביצועו. בסוף התהליך הושגו 34 ביציות מופרות מ–211 נשים. מתוך נאמנות לאוניברסיטה 
	”Dominic השנייה  הביצית  ואת   ”Harvard	 egg“ הראשונה  הביצית  את  כינו  הם  שלהם 

 .)Ibid.( על שם הספורטאי דומיניק דימאג‘יו egg“
החוקר אדוארדס תרם למחקר הבשלת הביציות וטיפוחן במחקר שערך משנת 1960 עד 
 ,A matter of life (1965) ,1965. הניסיונות הראשונים שערך היו על ביציות עכברים. בספרו
טוען אדוארדס כי הוא התלווה אל גינקולוגים בניתוחים כירורגיים ומדד את קוטר הביצית 
ואת היקפה לאחר שנשאבה משחלות המטופלת. נוסף על כך, הוא טען כי נגישות לביציות 
אישה הייתה קשה מן הנגישות לביציות של פרות, של כבשים ושל קופות, לכן את מרבית 
עבודותיו ערך על בעלי חיים. לאחר ששכלל את שיטותיו החל להשתיל ביציות של נשים 
ובקופות, כדי להפרות אותן בגוף החיות. בשנת 1968 חבר ד“ר אדוארדס לד“ר  בארנבות 
סטפטו. התמצית הראשונה שהשניים רקחו הייתה מורכבת מהורמונים שנלקחו מנשים הרות 
	”What	was	true	for ומסוסות הרות, והיא הוזרקה לראשונה לעכברות. הרופאים קבעו: 

.)Edwards	&	Steptoe,	1980,	pp.	27–31(	mice	was	true	for	women“
העכברות  בגוף  זו  שליטה  עוברים.  מרובי  הריונות  השיגו  והרופאים  הצליחה,  השיטה 
יושמה ב–1968 על נשים. בשנת 1971 החזירו ד“ר סטפטו וד“ר אדוארדס לראשונה עוברים 
לנשים. ההחזרה עלתה בתוהו. הרופאים לא התייאשו, ומ–1971 עד 1977 הוסיפו וניסו זאת על 
80 נשים. כל הניסיונות כשלו. ב–1978, כששינו את שיטת הדגרת הביצית והזרע במבחנה, 

הצליחו להפרות את הגברת לזלי בראון. 
 ,1980 בשנת  באוסטרליה.  מלבורן  באוניברסיטת  ההן  בשנים  פעל  אחר  רפואי  צוות 
לאחר טיפול במאות נשים, הוא הצליח לייצר את תינוקת המבחנה הראשונה, קאנדיס ריד 

)Reed	Candice(, שהייתה התינוקת היקרה ביותר בעולם: $1,500,000. 
)IVF( למקור  עם התבססות הידע של מומחים במערכת הרבייה, הפכה “שיטת האם” 
השראה לסוגי טיפול שונים. ההיסטוריה הרפואית של טיפולים אלו מלמדת כי ההתבוננות 
ביציות  על  במניפולציות  האינטנסיבי  העיסוק  אדישה.  היא  נשים  של  הרבייה  במערכת 
או שק האשכים. ההתמקדות  הזרע  צינורית  לתיקון  לשוליים את האפשרות  דחק  ושחלות 
בגוף הנשי ככזה שמצריך טיפול נתנה לגיטימציה להפוך את גופה של האישה לגוף מורדם, 
נשאב ומאושפז. יתרה מכך, שכלולן של השיטות שעתק את הסטיגמה כי עקרות היא מצב 
בלתי נסבל עבור נשים. תמרונים מדעיים אלו, גם בהנחה שהושגה הסכמת המטופלות, דחקו 
כישלון  לנוכח  ובתחושותיהן  שחוו  הגוף  בכאבי  נשים,  של  ברגשותיהן  הדיון  את  לשוליים 

מחזור טיפול. 
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דיון ביחסי גוף–זהות 

הגדרה מחדש של הגוף הנשי באמצעות שיח המומחים 
חדשות  משמעויות  להתנסותן  העניקו  הן  בו,  ושהו  הטיפולי  למרחב  נכנסו  שנשים  משעה 
ומגוונות, וניסחו “התהוות גופנית חדשה”. לעתים, ללא כל קשר לאבחון מקור בעיית הפוריות, 
גברים  של  הפוריות  בעיית  נוכחות  אליו,  בניגוד  הטיפולי.  במרחב  המצוי  הוא  הנשי  הגוף 
נותרת עלומה. המרחב הרפואי עתיר בשיחים ובמנגנוני כוח מנרמלים וממשמעים. שיחים 
אלו נאבקים על הגדרת הגוף הנשי המטופל, והופכים אותו לאתר שבו תנועות הכוח מעצבות 
משמעויות  מייצר  הרפואי  המרחב  כי  טוענת   )Birke,	 2000( בירק  החוקרת  הגדרתו.  את 
חדשות למה שהיא מכנה “מציאות גופנית פנימית” )organs	body	inner(. לטענתה, אי–

יכולתן של נשים לצפות בגופן המטופל באופן ישיר גורם להן להישאר שבויות בשיח המגדיר 
בלשונו את “הבריא” לעומת “החולה” ואת “היצרני” לעומת “העקר”. כך נבצרת מנשים 
האפשרות לפתח “נרקיסיזם גופני”, מכיוון שהן לומדות על המציאות הגופנית בתיווך כאב; 

 .)Ibid.( גם האבחון מתבצע באמצעות בדיקות פולשניות המלוות בכאב עז
הרפואה הגינקולוגית מרחיבה בתיאורי לקויות רפואיות במערכת הרבייה של נשים, אולם 
תיאור הפתולוגיות בקרב גברים נותר תמציתי. חוקרות פמיניסטיות שעמדו על מגמה רטורית זו 
)1990	Sandelowski,	1985;	Pfeffer,	1981;	O’Brien,( טענו כי היא משפיעה על האופן שבו 
תופסות נשים את מערכת הרבייה שלהן. על–פי לויד )1997	Lloyd,(, השפה הרפואית המתמחה 
בפוריות, משתמשת בתיאורים צבעוניים חיים כשהיא מתארת פתולוגיה בגוף האישה. באשר 
לפתולוגיה הגברית, השפה הרפואית מתארת בתמציתיות את הלקויות באיברי הרבייה הזכריים, 
 )Martin,	1999( ובכך מצניעה את בעיית הפוריות במערכת הרבייה של הגבר. גם החוקרת מרטין
והביצית”. לטענתה,  הזרע  “אגדה סטריאוטיפית על תפקודי  כאל  הגינקולוגי  פונה אל השיח 
המחזור החודשי מתואר בספרות המקצועית באמצעות שיח פתולוגי על “מות הרקמות”, ואילו 
הזרע הזכרי זוכה לתיאור דינמי ואקטיבי. החוקרת ביגן )1988	Beagan,( טענה כי “השיח הרפואי 
מהווה איום אמיתי לנשים כקולקטיב”; היא בחנה טקסטים מדעיים ורפואיים, הלקוחים מכתב 
העת Fertility and Sterility, והראתה כיצד השפה הרפואית מייצרת דה–הומניזציה של נשים 
ומתייחסת אליהן כאל חומרי גלם של רבייה. לטענתה, מגמות רטוריות אלו נבעו מהעובדה כי 

גברים רצו מאז ומעולם לפצות את עצמם על יתרונן של נשים, היכולות ללדת. 
נוסף על השפה הרפואית המגדירה מחדש את הגוף הנשי, מציאות גופנית חדשה מיוצרת 
מתוודעות  נשים  מהרה  עד  חדשה;  התמודדות  כוללת  הטיפולים  שגרת  למעשה.  הלכה 
לזריקות הורמונליות, לניקוב הגוף ולחירורו )מציאות זו מתקיימת לעתים גם במקרה שהגוף 
הנשי לא הוגדר כמקור בעיית הפוריות(. יתר על כן, גבולות הגוף הנשי נפרצים באמצעות 
המבט התכוף בגוף המטופל ובאמצעות בדיקתו האינטנסיבית, וההתמקדות ברחם קוטעת את 
השלם הגופני–זהותי. יישומים אלה כורכים יחד את ה“טבעי” )natural( ואת ה“מלאכותי” 
הגינקולוגי מתנהל  הגוף. לצד השיח  יש “לתקן” את  כי  ומעבירים את המסר   ,)artificial(
שיח בדבר החופש “לצרוך” את שירותי הפרקטיקה הטכנולוגית. נשים מנותבות לבחור את 
המומחה “הטוב ביותר” ולעתים לשלם לו את מיטב כספן לשם הצלחת הטיפול. פרקטיקות 
אלו ואחרות הופכות את הגוף הנשי לאתר פוליטי הנע בין כניעה וצייתנות לבין חתרנות 
ובמקרים  המטופל  הנשי  הגוף  על  הפועלת  הכוח  תנועת  אחר  להתחקות  כדי  והתנגדות. 
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מסוימים נדחית ממנו, מתמקד המאמר באופן שבו נשים מתארות את גופן המצוי במרחב 
התיאורטית  המסגרת  את  המחקר  מאמץ  השונים  הכוח  כיווני  על  לעמוד  כדי  הגינקולוגי. 
מן החוץ אל  הגוף מכוונים  כוחות הפועלים על  )1999	Grosz,(. לטענתה,  גרוס  שמציעה 

 .)inside-out( ומן הפנים אל החוץ )outside-in( הפנים
)1977	Foucault,( על כוח  מן החוץ אל הפנים דומה לטיעוניו של פוקו  תנועת הכוח 
המגולם בשיח המומחים ומכוון למשמע ולנרמל את הגוף. מצב זה, שבו מופנם הכוח החיצוני 
בגוף הנשי, מותיר נשים מושתקות וכנועות. גרוס )1999	Grosz,( טוענת כי הפנמת הכוח 
 .)negative	force( ”בגוף מותירה נשים בעמדה של חולשה, שאותה היא מכנה “כוח שלילי
לעומת זאת, תנועת הכוח ההפוכה היא מן הפנים אל החוץ; כיוון זה מצביע על קיומה של 
סוכנת נשית אקטיבית )agency	active(, המתנגדת להכפפת הגוף לחוקים חיצוניים ומגדירה 
זו שונה מקודמתה, מפני שהאלם הנשי מוחלף בה במילה  כוח  את עצמה מבפנים. עמדת 
המדוברת, והאישה נהנית מ“כוח חיובי”. היכרות עם תנועות הכוח האמורות חשובה ביותר 
להבנת התנסויותיהן של נשים מטופלות פוריות. כדי להבין כיצד מתומרנות תנועות הכוח אל 
הגוף הנשי וכיצד הן נהדפות ממנו, ייבחנו “דימויי הגוף” )images	body( שמספקות נשים 
 )Williams,	2001( מטופלות פוריות בשעה שהן מתבקשות לתאר את גופן. החוקר ויליאמס
מקנה משנה חשיבות להבנת “דימויי הגוף” של מרואיינים במחקרים בנושא “גוף”. לטענתו, 
 )lived	 body	 experience( הגוף”  “חוויית  להבנת  פורייה  קרקע  משמשים  הגוף”  “דימויי 
)sensations( ואת השלם  )emotions(, את חוויות החישה  הכוללת את ההיבטים הרגשיים 
ומוגדר  מגודר  רפואי  במרחב  הנשי  הגוף  תנועת  עם  היכרות  כי  נראה  ההוליסטי.  הגופני 
יכולותיהן של  עשויה להאיר את המתח שבין הבנייתו התרבותית–חברתית של הגוף לבין 

נשים להגדיר את גופן ואת התנסויותיהן מעמדה פעילה ומאתגרת. 

כינון הזהות של מטופלת פוריות 
דרכים:  בשתי  מענה  לקבל  עשויה  הפוריות  בעיית  של  האובייקטיבית  המציאות  כיום 
אימוץ וטכנולוגיות רבייה חדשות. האימוץ הוא הסדר חברתי המאפשר הורות סוציולוגית 
מאפשרות  החדשות  הרבייה  טכנולוגיות  לעומתו,  ביולוגית.  הורות  במקום  ופסיכולוגית, 
	Shapiro,	Shapiro	&	Paret,( החוקרים שפירו, שפירו ופרט .)הורות ביולוגית )לנדאו, 1995
משפיעים  אנטי–הומניסטית,  סביבה  המייצרים  הגלובליזציה,  תהליכי  כי  טוענים   )2001
על בחירות שמקבלים זוגות בנוגע לסוג ההורות המועדף עליהם. זוגות רבים מבכרים את 
ההורות הביולוגית על פני אימוץ. לטענתם, נגישות טכנולוגיות הרבייה החדשות וזמינותן 
נשים  חקרה  אשר   ,)Inhorn,	2000( איינהורן  הסוציולוגית  זו.  העדפה  על  המשפיעות  הן 
מצריות שעברו טיפולי פוריות, גורסת כי בחירותיהן נעוצות באידיאולוגיות המדגישות את 
דומיננטיים, המשמשים  מוסדות  לטענתה,  הביולוגית.  הדם” של המשפחה  “קשר  חשיבות 
מעודדים  הרפואיים,  והמומחים  המדינה  הכנסייה,  הגנטית:  האידיאולוגיה  כוחה של  כבאי 
בשיח המעצב את הבחירה ב“הורות טבעית”. ממחקרה של ברג )1995	Berg,(, אשר ביקשה 
ללמוד כיצד מטופלות פוריות מתמודדות עם האפשרויות: אימוץ או הורות ביולוגית, עולה 
כי נשים מבכרות את האפשרות הטבעית. לטענתה, נשים רוצות להיכנס ל“קולקטיב הנשים 
הפוריות” ורק לאחר מכן ל“קולקטיב האמהות”. סדר עדיפויות זה תורם להחלטה לבכר את 

טיפולי הפוריות על פני האימוץ. 
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מוצגת  ישראל  מדינת  הישראלי.  בקונטקסט  לדיון  במיוחד  חשובים  אלו  ממצאים 
	Benjamin	&	Ha’elyon,	2002; ;1995 ,בספרות המחקרית כמדינה מעודדת ילודה )אמיר
2001	Remennick,	2000;	Kahn,	2003;	Birenbaum-Carmeli,(. אידיאולוגיות מוסדיות 
ב–1990  הפוריות.  טיפולי  כלפי  המדינה  גישת  את  הזינו  הציונות  ומן  ההלכה  מן  היונקות 
כולו  לעולם  בהשוואה  לפריון  קליניקות  של  ביותר  הגבוה  במספר  ישראל  מדינת  החזיקה 
וחצי תושבים(. מומחי הפוריות בישראל  יחידות לאוכלוסייה המונה חמישה מיליונים   24(
נתפסים כמנהיגי העולם בתחום המחקר והפיתוח הטכנולוגי, וישראל הפכה למרכז עלייה 
לרגל לזוגות מאירופה ומהמזרח התיכון המתקשים להרות )2000	Kahn,(. קאהן טוענת כי 
בארצות–הברית עלות טיפול הפריה חוץ–גופית נעה מ–$5,000 עד Ibid.( $20,000(. במדינת 
ישראל קבעו המחוקקים כי טיפולי הפריה חוץ–גופית ייכללו בסל שירותי הבריאות והמדינה 
תסבסד אותם )לנדאו, 1995(. נוסף על כך, כל אישה במדינת ישראל, ללא קשר למוצאה או 
לסטטוס הזוגי שלה, רשאית לקבל כמות בלתי מוגבלת של טיפולי הפריה חוץ–גופית ללא 
תשלום, עד שתביא לעולם שני צאצאים. מגמה הפוכה לתמיכה הממשלתית הגורפת בטיפולי 
הפוריות נשקפת מיחס המדינה לתחומים הבאים: שירותי תכנון המשפחה ומניעה של היריון 
גופים משפטיים בישראל תרמו   .)Kahn,	2000 )אמיר, 1995;  בלתי רצוי ושל מחלות מין 
באופן אקטיבי לקידום מאבק לחקיקה שתאפשר נגישות גבוהה לטיפולי הפוריות. המסגרת 
הפוריות,  לטיפולי  הגישה  את  שהגבילו  הקיימות,  התקנות  גבולות  את  מתחה  המשפטית 
	Kahn, ;1995 ,ובמקביל יצרה תקנות חדשות שהרחיבו את השימוש בטיפולי הפוריות )לנדאו
היחידה  למדינה  ישראל  מדינת  את  הפך   ,1996 בשנת  שאושר  הפונדקאות,  חוק   .)2000
בעולם המגדירה פונדקאות כחוזה אמהות חוקי. לצורך השוואה, מדינות כגון: מצרים, ערב 
הסעודית, יפן, אוסטריה, גרמניה, פינלנד, נורבגיה וכמה מדינות בארצות–הברית, אוסרות 
לחלוטין את הפונדקאות. מדינות אחרות, כמו אנגליה, מתירות את הפונדקאות בחוק, אך 
חל בהן איסור לשלם לפונדקאית באופן ישיר, והתשלום היחיד המותר הוא בגין ההוצאות 
הרפואיות. בניגוד לענייני דיומא אחרים במדינת ישראל, טיפולי הפוריות זוכים לקונצנזוס 
רחב )2000	Kahn,(. הקושי לקבל את העקרות משפיע על אופן ניהול הגוף מול סוכני הכוח 
של הפרקטיקה הרפואית, ומעלה את הצורך לדון במתח שבין צייתנות נשית לבין התנגדות 

חתרנית. 

מתודולוגיה 

מטרת המחקר היא למקד את המבט הסוציולוגי בתפיסות הגוף של נשים מטופלות פוריות. 
שאלות המחקר נועדו לברר את האופן שבו נשים חוות את גבולות הגוף החדשים הנוצרים 
עקב השימוש התכוף בהורמונים, את שגרת החיים שבה ניתנות זריקות מדי יום ביומו, את 
מנוהלת  שבו  באופן  עוסקת  נוספת  מחקר  שאלת  ועוד.  הביציות  שאיבת  לצורך  ההרדמות 
כיצד מתמודדות  )sensations(; לאמור,  חוויות החישה החדשות של הגוף  ההתמודדות עם 
“דימויי  הנשי.  הגוף  בניהול  הקשורות  החלטות  מתקבלות  וכיצד  הגוף,  כאבי  עם  נשים 
העוברות  יהודיות–ישראליות  נשים   25 המחקרי.  הניתוח  ליבת  הם  המרואיינות  של  הגוף” 
	semi( ריאיון מובנה למחצה  רואיינו  היריון ראשון  חוץ–גופית לשם השגת  טיפולי הפריה 
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נשים  מראש:  שהוגדר  סוציו–דמוגרפי  פרופיל  חלקו  המרואיינות   .)structured	 interview
שטווח גילאיהן הוא 23—45, המקיימות קשר נישואין הטרוסקסואלי ובעלות השכלה תיכונית 
גורם  בסיוע של  שימוש  היה  לא  אחד מהמקרים  באף  כי  נבדק  כן,  כמו  חלקית.  או  מלאה 
שלישי כדי להרות, כלומר תרומת ביצית או תרומת זרע. גיל המרואיינות והשכלתן נקבע 
בהתאם לפרופיל המופיע בספרות המקצועית ־ נשים בעלות השכלה גבוהה יחסית )12 שנות 
	Daniluk,	2000; ;1991 ,לימוד וחצי( וטווח גילאים מעל ממוצע גיל הפריון )בירמן ואחרים
1993	Lorber,(. לצורך המחקר הנוכחי הורחב טווח גילאי האוכלוסייה, משום שהשימוש 
הגובר בטכנולוגיות הרבייה החדשות מכנס בין שורותיו גם נשים אשר מצויות בגיל הפריון 
הממוצע. לצורך גיוס המרואיינות ננקטו כמה צעדים: )1( פרסום המחקר בשלושה מקומונים 
לנשים  המיועדים  באינטרנט  פורומים  בשני  המחקר  פרסום   )2( חודשים;  שלושה  במשך 
מטופלות פוריות. טרם פרסום המודעה נשלחה תכתובת למנהלי הפורומים, והמחקר הוצג 
כדור  דגם   )3( במקומונים;  שהופיעה  לזו  זהה  הייתה  בפורום  שהופיעה  המודעה  בפניהם. 
השלג: נשים שהתראיינו התבקשו לסייע באיתור נשים נוספות. נכונות הסיוע הייתה גבוהה, 
פנייה   )4( נוספות;  לנשים  נגישותן  את  מרחיבה  הפוריות  טיפולי  עם  היכרותן  כי  והתברר 
הביקור  אותי  שימש  ההפריה,  טיפולי  תחום  עם  אישית  היכרות  מתוך  למטופלות:  פרטית 

היומיומי בקליניקות לפוריות לאיתור מרואיינות. 
המרואיינות  של  זכויותיהן  על  הגנה  בדבר  החלטות  הרגיש,  המחקרי  הקונטקסט  בשל 
וביישומו  המחקרי  ההליך  בניהול  המחקר,  תכנון  בשלבי  מרכזי  חלק  היו  רווחתן  ועל 
)1999	Knight,	&	Arksey(. כדי למזער את הנזק האפשרי שעלול להיגרם למרואיינות, 
	DeVault,	1990;( ”ננקטו מספר אסטרטגיות המעוגנות באתיקה של “המחקר הפמיניסטי
1993	Wise,	&	Stanley	1996;	Marshall,	1993;	Harding,(. אסטרטגיות אלו כללו את 
“גישת השיתוף” ואת גישת “הקשב הפעיל”, כדי להפוך את הריאיון לחוויה חיובית עבור 
המשתתפות. בחלק האחרון של הריאיון הסברתי למרואיינות באיזה שלב נמצא המחקר, מה 
כיווניו ההמשכיים ומה ייעשה במידע שהן סיפקו לי. פעולות אלו נועדו להרחיב את תחושת 
והדגשתי  נוסף על כך, השארתי למרואיינות כרטיס הכולל את פרטיי האישיים,  ביטחונן. 
בפניהן כי תוכלנה לשוב ולפנות אליי אם יתעוררו אצלן שאלות, השגות, רגשות שליליים 
ביחס למחקר או חרטות שיובילו לבקשה שלא להשתתף במחקר. לכל המרואיינות הובטח 
חיסיון מלא של הפרטים האישיים, והשמות המוצגים בפרקי הממצאים הם בדויים. ניתוח 
הראיונות התבצע בכפוף לשיטת סאקס )1993	Sacks,( לחלוקה לקטגוריות ולניתוח רעיונות 

 .)MCD( מרכזיים

ממצאים

מממצאי המחקר עולה כי יחסן של נשים לטיפולי הפוריות מתבטא בעוצמות שונות, שאותן 
כוח שונות במרחב הטיפולים. עמדות הכוח השונות של מטופלות  אפשר לתרגם לעמדות 
הפוריות באות לידי ביטוי ב“דימויי הגוף” העולים מתיאוריהן, בתפיסת מאגר הזהויות שלהן 
נשים  של  הכוח  עמדות  רצף  את  המסמל  ציר,  קטבי  שני  יוצגו  להלן  זכויותיהן.  ובתפיסת 

מטופלות פוריות במרחב הטיפולים. 
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השתתפו  אשר  נשים   14 המטפל:  הגינקולוגי  במרחב  צייתנות  ־  ראשונה  כוח  עמדת 
הגוף  תנאי  את  היוצרים  ההגמוני  הסדר  כוחות  את  לקבל  צייתנית  נכונות  ביטאו  במחקר 
צייתנית,  כך שהן הפנימו תפיסה  נשים אלו הצביעו על  הגוף” שתיארו  “דימויי  המטופל. 
המקבלת את הסדרי הכוח החיצוני בצורה ישירה וכמעט ללא עוררין. “דימויי הגוף” כללו 
לבין  גוף  בין  בינארית  ולהפרדה  הכאב  להשתקת  שליטה,  לאובדן  זכאות,  לחוסר  ביטויים 
נפש. לפי מינוח שמציעה גרוס )1994	Grosz,(, נשים אלו הדגימו את תנועת הכוח מן החוץ 
אל הפנים: סובייקט נשי ממושמע וצייתני מורה על עמדת כוח שבה הופנמו כוחות הסדר 
זו מלווה בעיקר בחוויה של שסע המונעת את האפשרות לייצר הוליזם  ההגמוני. מציאות 

גופני ער וקשוב לתרחישי הגוף החדשים. 
אשר  אחרות  נשים   11 המומחים:  שיח  עם  פעיל  ומתן  משא  ניהול  ־  שנייה  כוח  עמדת 
הגינקולוגי  עם המרחב  פעיל  ומתן  המנהל משא  התמודדות  דפוס  הציגו  במחקר  השתתפו 
שיח  את  לאתגר  עיקשים  ניסיונות  שביטאו  גוף”  ב“דימויי  השתמשו  אלו  נשים  המטפל. 
המומחים ולחתור תחת ניסיונותיו לכפות משמעת על גופן. נשים אלו הפגינו נכונות לכופף 
בימי  הגוף  של  החישה  לחוויות  הקשבה  כדי  תוך  קנוניים,  חברתיים–תרבותיים  הסדרים 
הטיפולים. נוסף על כך, הן חשו זכאות לנגח את השיח הרפואי באמצעות מתיחת ביקורת. 
של  החישה  לחוויות  ערנית  בהקשבה  ביטוי  לידי  בא  פעילה”  פנימית  “סוכנת  של  קיומה 
הגוף. בשביל נשים אלו היה הכאב אמצעי לתיחום גבולות הגוף ולקביעת מהלכיו. באופן זה 
הדגימה ההתנסות תנועת כוח דו–כיוונית: מן החוץ אל הפנים, ובחזרה ־ מן הפנים אל החוץ, 
שתרמה לאפשרות לנהל משא ומתן עם סוכני הכוח. נשים אלו פנו מיד עם הידיעה כי הן 

עומדות לעבור טיפולי פוריות אל שיחי ידע חלופיים, זולת שיח המומחים. 

עמדת כוח ראשונה: צייתנות לשם שימור שגרת הטיפולים
הגוף הנשי במרחב הטיפולים

הגוף הנשי כאתר משמוע ונרמול ־ צייתנות לשיח המומחים 
עם תחילת טיפולי הפוריות, ביטאו חלק מהנשים נכונות לקבל בצייתנות את שיח המומחים 
המגדיר את תנאיו החדשים של הגוף. הנכונות הופנתה למומחים של ממש )קרי, לרופאים 
מטפלים( ולכאלו אשר הן תפסו כ“מומחים”. נטייה זו שיקפה את סירוב הנשים לקבל את 

ר:  העקרות הזמנית ואת רצונן לשנות באופן מיידי את מצבו של הגוף שלא עוּבַ

אני מוכנה לעשות מה שממליצים לי... אני לא מבינה הרבה... לכן אני משתדלת 
לקבל את ההמלצות של הרופאים, או בכלל כל מי שמבין בתחום )דינה זהבי, 33(.

בדומה טוענת מרואיינת נוספת:

)ניבה  הכול  לנסות  מוכנה  אני  שלי.  הזקן  על  יתגלחו  )הרופאים(  מוכנה שהם  אני 
קסיס, 30(.

קבלת כוחו האבסולוטי של הידע החיצוני והפנמתו בגוף הופכים את הכוח החיצוני לסוכן 
המחולל תמורות בחיי המטופלות. באופן דומה נשים מצייתות לצווי הצרכנות:
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כשהגוף לא הגיב לאיקוקלמין )סוג של הורמון(, החלטתי שאני חייבת לעזור לתהליך. 
הייתה תגובה טובה של הזקיקים  ולקחתי את הכדורים...  יכול לעזור...  “צנטרום” 
באותו חודש. כשניסיתי להסביר את התגובה הבנתי שבצנטרום יש ויטמין מסוג בי 6 

והוא עוזר בפוריות. מאז ועד היום אני מקפידה על זה באדיקות )רווית זמר, 25(.

שלפיה  התרבותית  התפיסה  לשעתוק  תורם  המומחים  שיח  עם  נשים  של  הפעולה  שיתוף 
ההולדה היא באחריות האישה, וגופן הופך לזירה שלתוכה מתנקזים תכנים חדשים. תמורות 
וסופו  פעולה  בשיתוף  שראשיתו  חדש,  נשי  סובייקט  לאטו  נרקם  שבו  באופן  ניכרות  אלו 

בנרמול מדעת ומרצון:

לפעמים  כושר,  במכון  התעמלתי  יומי.  באופן  בספורט  עסקתי  הטיפולים  לפני   ...
)חנית  וויתרתי על המכון  החיים,  אורח  בטיפולים שיניתי את  שחיתי. כשהתחלתי 

לביא, 31(. 

שינוי אורחות חיים עולה מדבריה של מרואיינת נוספת:

יוגה  של  לחוג  להצטרף  לי  הציעה  היא  להירגע...  לי  שכדאי  לי...  אמרה  חמותי 
שמתקיים במתנ“ס בנוסף לטיפול הרפואי... בשיעורים הראשונים... לא התחברתי 

בכלל... אבל לא ויתרתי לעצמי )טניה דויד, 34(.

הגוף,  המטריאלי”,  “האתר  שבו משתקף  האופן  את  מבטאים  לעיל  המתוארים  התהליכים 
הכפפה  של  קשר  באמצעות  מתארגנת  גוף–זהות  הדיאלקטיקה  ולהפך.  הזהותי  בסובייקט 

ושיתוף פעולה. 
כי  טוענת   )Benhabib,	 1992( בן–חביב  גוף–זהות.  ביחסי  דיון  מצריכים  אלו  הליכים 
זהות אינה מתבססת על פוטנציאל הבחירות שיש בידי נשים, אלא על הבחירות שננקטות 
בפועל. נראה כי הבחירה של נשים לשתף פעולה מותאמת לשגרת הטיפולים החדשה ולשיח 
המומחים, כפי שהסוכנים החיצוניים מייצגים אותו )1991	Giddens,(. מנגנון שיתוף הפעולה 
מצמצם את אפשרויות הבחירה ותוחם מסגרת חדשה ל“סובייקט הגופני השלם” אשר נחווה 
בתוכה באופן “שסוע” )1994( )split	Flax,(. בביטוי “שסע” אבקש להציג דפוס שראשיתו 
)2006	Ha’elyon,(, והמשכו ־  ־ ויתור על מאגר הזהויות השלם לטובת הזהות האמהית 

הכחשת רגשות שליליים, ואלחוש כאבי הגוף:

מטיפול לטיפול אני מוכנה לעשות יותר ויותר, לפעמים גם דברים שנוגדים אמונות 
שלי )עמית כימר, 38(. 

כשהכוח החיצוני חודר אל הגוף, מיוצרים “דימויי גוף” המעידים על היעדר שליטה ועל חוסר 
יכולת לתחום את הגוף. הכאב הופך אף הוא ללא רלוונטי. 
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גוף כואב, שותק ונעדר שליטה
גופנית  והתנסות  שפה  יחד  חוברים  שבו  לאופן  ביותר  הבולט  הביטוי  הם  הגוף”  “דימויי 
)2000	Punday,(. פרגוסון  ומגדירים את היחסים שבין גוף מטריאלי לבין סובייקט זהותי 
בתוכה  מקפלת  שהשפה  כיוון  המתארת,  ללשון  להקשיב  יש  כי  טוען   )Ferguson,	 1997(
הסדרים של כוח. מטרת השאלות הייתה לברר אילו “דימויי גוף” מיוצרים בתהליך הרפואי. 
במסגרת הריאיון התבקשו המרואיינות לתאר כיצד הן תופסות את גופן המטופל. “דימויי 
הגוף” של המרואיינות מעידים על שלוש נקודות ציון במסע הגופי: )1( התבוננות חיצונית 
	outsider( הצד  מן  כמעין מתבוננות  גופן ממקום מרוחק,  תיארו את  נשים  בגוף המטופל: 
viewers(; )2( אלחוש כאבי הגוף: נשים טענו כי הכאב אינו רלוונטי להתנסות, והדירו אותו 

לשוליים; )3( בינאריות קוטבית בין גוף לבין רגש.

ש: אם היית צריכה לתאר לי את גופך כיצד היית עושה זאת?
ת: שוב... אני מתייחסת לגוף שלי כמו אל ישות נפרדת, משהו עם חיים נפרדים... 
רצונות משל עצמו. לפעמים אני חושבת עליו שהוא בעייתי... הרחם שלא משתף 

פעולה, גם השחלות לא משתפות פעולה )עמית כימר, 38(.

תורם  ומהלכיו,  הגוף  לניהול  הפרטית  האפשרות  את  המפקיע  הרפואי,  הטיפול  כי  נראה 
לתחושת היפרדות מהגוף:

הגוף שלי מפתיע בכל פעם מחדש. כאילו גוף לא מאופס, יש ביציות ואין השרשה. 
יש מחזור ואין היריון. היום זה גם חוסר שליטה, כי אני לא יכולה לצפות מה תהיה 
אותו  עם  הזרקות,  אותם  את  קיבלתי  טיפולים  בשני  למשל  הביציות.  של  התגובה 
מינון, ועל–ידי אותה אחות, ועדיין פעם היו עשרים ביציות, ופעם אחרת רק שבע. 
אני לא מבינה איך זה. אני כבר מתחילה לחשוב ברמות מאוד גבוהות, אפילו שיש 

משהו מיסטי, שקורה בגוף בלי שום קשר אליי )תיקי צפיר, 29(.

הן חשות  וכתוצאה מכך,  נשים לשוליים,  דוחק את ההגדרה הפרטית של  הטיפול הרפואי 
שאינן מבינות את גופן. תהליך זה גורם לנשים לחוש שהן מתבוננות בתרחישי הגוף מהצד. 
ההתבוננות מן הצד מרמזת על כך ש“חוויית הגוף” מוחלפת בגישה שאיננה “מגולמת גוף” 
אותן  ותופסת  הגוף  של  המטריאליות  באפשרויותיו  רק  ממוקדת   ,)disembodied	 body(
כתנאי מוקדם להערכתו ולשיפוטו. גישה זו מתבטאת גם בנטייה של נשים לאלחש את כאבי 

הגוף: 

רוב הזמן הכאב הוא גדול והגוף שלי הוא רחם אחד מדמם... אני לא רוצה שייגעו בי 
ולא רוצה לגעת. מבחינתי יש את הטיפול ושם יקרה מה שצריך לקרות... בשבילי 
הכאב הוא חלק מהעניין ובטיפולים מסוימים אני מצליחה להתנתק ממנו, בורחת 
למחוזות אחרים... כמה פעמים חשבתי על פקירים שלא מרגישים כאב כשהם הולכים 

על גחלים רותחים, ניסיתי להגיע למצב כזה בצילום הרחם )נירית עקרון, 40(.
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אלחוש מלאכותי של הגוף מאפשר שיתוף פעולה עם שיח המומחים. “התנתקות פקירית” 
מכאב משמשת פרקטיקה מודעת לקבלת הכוח החודר לגוף הנשי: 

היו בדיקות שעשיתי בלי הרדמה. באחת מההחזרות אפילו עשו לי פעולה כירורגית 
של פתיחה או אני לא יודעת מה זה היה בדיוק, אבל הכניסו לי מין מוט דק עם סיכה, 

זה כאב לי מאוד. אבל אני מתאפקת... אני מתגברת על הכאב... )אדווה שרון, 36(.

לעמדה המכחישה כאב מצטרפת גם ניבה קסיס:

... לי יש סף סבל גבוה. בגלל זה גם לא התאשפזתי מיד כשהתחיל הגירוי. אפילו 
זוכרת  לא  אז  גם  אבל  קשים,  היו  הצילומים  כאב.  הרגשתי  ולא  מציסטות  סבלתי 

שאמרתי משהו... לקחתי משכך כאבים והלכתי לישון )ניבה קסיס, 30(.

אף על פי שהכאב הפיזי נחווה בגוף, הוא נותר שקוף. סקארי )1985	Scarry,( טוענת כי הנכחת 
הכאב מרכזית להבניית מציאות גופנית סובייקטיבית. לטענתה, יש ערך פוליטי רב לעובדה כי 
בניגוד לכל יתר החושים שהאדם יכול לחלוק עם זולתו )ריח, ראייה, שמיעה ועוד(, הכאב נשאר 
תמיד מציאות פרטית. לפיכך, סקארי טוענת כי כשאדם צריך לתאר את כאביו של הגוף במרחב 
החברתי הוא מסתכן בספקנות, שכן אף לא אחד בסביבתו החברתית יכול להיות שותף לחוויית 
הכאב ).Ibid(. הסוציולוג מוריס )1993	Morris,( מדגיש את הערך הצפון בהשמעת כאב. לטענתו, 
מתן ביטוי לכאב הוא אפשרות פרטית לארגן התנסות שלמה ואותנטית של הגוף. מתן הגדרה 
פומבית למציאות פיזיקלית פרטית הוא דרך בלעדית לגישה גופנית הוליסטית, ולהפך; הכחשת 
הכאב מבטאת את האופן שבו משוכלל הציות והגוף נתפס כסובייקט מובנה חברתית ולא כסוכן 
אקטיבי )1990	Johnson,(. נראה כי משעה שמופרדת החוויה החושית מהגוף החומרי נעדרת גם 
התאמה בין החוקיות השלטת ברגש לבין החוקיות המשתלטת על הגוף )בן–זאב, 1996(. אי–התאמה 
זו מתאפיינת ב“דימויי גוף” המעידים על בינאריות קוטבית בין גוף ונפש. ראשית תפיסה מפרידה 

זו באה לידי ביטוי בניכור שאותו מפנות נשים לגופן, במקרה שלא מושג היריון: 

הייתי מחליפה את כל הגוף שלי. הופכת אותו... לגוף של אישה שיכול בקלות להיכנס 
להיריון )נופית ים, 32(. 

אותי  אכזבת  אתה  שלי  לגוף  אמרתי  אכזבה,  והרגשתי  הטיפולים  במיטת  שכבתי 
)סילבי רם, 42(.

תחושה של אכזבה מהגוף ורצון להפוך את הגוף ל“משהו אחר” מעידים על האופן שבו היריון 
והתעברות משמשים כתנאי מוקדם להערכת הגוף )1990	Frank,(. באופן פרדוקסלי, דווקא 

הטיפולים משכללים את התפיסה הפולארית: 

אני מרגישה כמו מסננת, כמו חור שמכניסים לתוכו מתכות קרות באולטרה–סאונד, 
מזריקים לתוכו, שואבים ממנו, כמו בובת סמרטוטים מטולטלת )נגה צפוני, 31(.
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הגוף  גבולות  לנהל את  הכוח הרפואי את הסמכות  לבעלי  הגוף החדשה מעניקה  חוויית 
)1999	Battersby,( ולעצבם כראות עיניהם. החוקיות החדשה משתלטת על הגוף, מטלטלת 
אותו ומנערת ממנו באופן סימבולי את “העצמי הפנימי”, המגדיר והמתנגד. עד מהרה, 
הכרוך  מהרגש  ומתעלם  חלק”  “לקחת  רצון  לחוסר  החובר  מתחולל,  גוף”  “דימוי  נוצר 

בהתנסות:

אני  כאילו  מהצד,  בכולם  מתבוננת  אני  כאילו  שהרגשתי  אחת  הרדמה  זוכרת  אני 
שוכבת על המיטה של הטיפולים, אבל לא נמצאת שם... הרגשתי כמו עלה נידף ברוח 

ורק רציתי שירדימו אותי, כדי לא לראות יותר )טניה דויד, 34(.

גוף שסוכניו נמצאים בתחום הציבורי הוא גוף שייחודו הפיזיולוגי וייחודו הרגשי מתרחקים 
ממנו )2000	Goslinga-Roy,	1995;	Callahan,( והוא הופך לחומר בידיהם של יוצריו:

ש: אם היית צריכה לתאר לי את גופך כיצד היית עושה זאת?
ת: מוזנח, אין לי חשק לטפל בו... אצלי זה נדיר שאני לא צובעת את השיער. אין לי 
חשק לטפל בגוף. הכול הפך לחסר ערך. אז אני אמרח צבע, או אשים ליפסטיק, זה 

לא ישנה את החלל שיש לי בפנים.
ש: למה את מתכוונת במילה חלל?

ת: מהידיעה שאני לא אכנס להיריון טבעי, נפער לי חלל בנשמה. אני מרגישה שכל 
מה שנכנס לתוך החלל הזה, סרט טוב, חברים, בית קפה, בילוי... לא מצליחים למלא 

אותי )חנית לביא, 31(. 

התבוננות ב“דימויי הגוף” )2001	Williams,	1994;	Seidler,	2000;	Punday,( שמספקות 
שמכנה  למה  התורמת  הקוטבית,  הדיכוטומיה  את  תופסות  הן  כיצד  ממחישה  המרואיינות 
טרנר “approach	”disembodied	1996(	Turner,(. הגוף הנשי, שתואר בראשית התהליך 
כ“חסר”, מטופל בידי הפרקטיקה הכירורגית, שנתפסת ככזו שעשויה למלא את ה“חסר”. 
נקודת  אל  שבות  והנשים  הכירורגי,  ההליך  בעקבות  משתכלל  ה“חסר”  פרדוקסלי,  באופן 

המוצא, המתבססת על תפיסתו הקוטבית–יצרנית של הגוף הנשי.

עמדת כוח שנייה: ניהול משא ומתן פעיל במרחב הטיפולים
שימור עולם הזהויות הקודם: הקשבה אל הפנים

מראיונותיהן של 11 נשים אחרות עולה דיאלקטיקת גוף–זהות שונה. “דימויי הגוף” העולים 
יותר, ומאפיינים דפוס של משא ומתן. באופן מעניין, הנשים המנסות  מתיאוריהן פעילים 
לנהל משא ומתן קיבלו את השפה הרפואית ואת שיח המומחים, אך עשו בהם שימוש חתרני 
כדי לנגחם. ראשית, תגובותיהן התאפיינו בהקשבה פעילה לרצונותיהן הפרטיים ובהתנגדות 

לוויתורים בשם ההולדה:

אני בחורה מעשנת. ככה זה, ככה אני אוהבת. בכל מאמר או כתבה שפגשתי, נכתב 
מכירה  מי שאני  כל  הטיפולים  ומאז  הפוריות.  סיכויי  את  בפירוש שעישון מפחית 
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גם טורח להזכיר את זה... אני לא מוכנה להקשיב... העישון עוזר לי להירגע )דנה 
גבעתי, 35(.

כל  מומלץ  שלא  ייעוץ  קיבלתי  בטיפולים,  כשהתחלנו  חיי...  כל  ספורטאית  הייתי 
כך לעשות ספורט אינטנסיבי... אבל הטיפולים גרמו לי לעלייה במשקל, שאני לא 
מוכנה לקבל אותה. אני לא רוצה להגיע ל“אובר” משקל, לכן אני ממשיכה לעשות 

ספורט )שקד מודעי, 26(.

המרואיינת הבאה מסבירה את האופן שבו עולה על פני השטח ההגדרה הפרטית, המציבה 
התנגדות לקולות חיצוניים:

אני לא מוותרת על דברים שאני לא מעוניינת לוותר עליהם. הציעו לי לעבור לתזונה 
צמחונית, ואני אמרתי שאני לא משוגעת לוותר על בשר. הציעו לי ללכת לרבנים, 
לקורא בגלגל העין, כל מיני... אפילו סיפרו לי שיש באשדוד סופר מרקט עם כיסא 
שכל מי שיושבת עליו נכנסת להיריון... מה אני אגיד, אין סוף לשיגעון. אני לא הייתי 
כלום מכל הרעיונות  כלום,  אופן. לא עשיתי  בכל  לוותר על השפיות שלי,  מוכנה 

המופרעים האלו )רונה מזרחי, 27(.

מדבריהן של המרואיינות עולה המחויבות להמשיך ולשמר את זהויותיהן הקודמות, על אף 
הטיפולים המדגישים את הזהות האמהית. גידנס מכנה מציאות זו “המשכיות בתפיסת הזהות 

:)Giddens,	1991( ”העצמית

כשכולם ידעו שאנחנו עברנו לטיפולי פוריות... ניסו לעזור לנו, גיסתי זרקה לי שיש 
איזה מומחה סיני שנותן משקה מיוחד לפוריות, אמא שלי המליצה לי על תאנים 
סיבה  אין שום  זה בעבר  זה פשוט לא מדבר אליי... אם לא עשיתי את  ושקדים... 

להתחיל עם זה עכשיו )שירי חבר, 34(.

נשים המתארות את יחסי הגומלין בינן לבין סמכויות טיפוליות, מתארות ניסיונות פרטיים 
לסמן את התנסות הגוף ולקבוע את המשך מהלך הטיפול:

בהפריה הרביעית... שאבו לי הרבה ביציות, נשארו ארבעה עוברים לפעם הבאה. 
כשהגעתי להפריה אחרי, ברור היה שמחזירים לי את המוקפאים. טוב, בעלי ואני 
מגיעים לחדר שבו מבצעים החזרה, והלבורנטית אומרת לי: “הפשרנו את כל ארבעת 
העוברים”. הסתכלתי עליה, והרגשתי שאני בוערת מכעס. היה לי ברור שאני לא 
אסכים שיחזירו לי ארבעה עוברים לרחם... באיזה זכות הם החליטו, ועוד על דעת 
עצמם, להפשיר ארבעה עוברים בלי לשאול אותי בכלל? זה שיא החוצפה. כי תביני, 
ואם  לזבל,  הולכים  כבר הפשירו  נניח שניים, אלה שהם  לי  יחזירו  אומר שאם  זה 
ההפריה לא תצליח אני אצטרך לעבור שוב שאיבה... במקרה נורמלי, הם היו יכולים 
כל  שאיבה...  עוד  ממני  חוסך  היה  זה  בהקפאה.  להשאיר  ושניים  שניים,  להפשיר 
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כך התרגזתי, אני אומרת לך, יצאתי החוצה הלכתי לחדר של הרופא שלי והתחלתי 
לבכות. שאלתי אותו: באיזה זכות הם עושים דבר כזה מבלי להתייעץ איתי?...עצבן 
זה  על  עמדתי  אז  החוצפה.  שיא  שלהם...  בטעות  אותי  לשכנע  מנסים  שהם  אותי 
שיחזירו רק שניים. בסוף ההחזרה אמרתי להם: “תדעו לכם שאם ההפריה הזו לא 

מצליחה אני אזכור שאת השאיבה הבאה אני עוברת בגללכם” )טליה שחר, 39(.

“המובן מאליו הטיפולי”. הרגשות  הקול הפרטי העולה מתיאורים אלה מתנגד לקבל את 
השליליים של הנשים מקבלים לגיטימציה ואינם מוסתרים לטובת שימור הסדר הנאות ־ 
הם מוצגים בפומבי בדרך של התנגדות קולנית. תהליך זה משקף כינון של סוכנת פעילה, 
המבקשת להשיב לעצמה שליטה תוך כדי ניהול משא ומתן. נוסף על כך, תהליך המשא ומתן, 

בנתנו לגיטימציה לרגשות, מעצב בחירות חדשות: 

התחלנו עם רופא מאוד חסר רגישות, מה שהכי הפריע לי, שהוא תמיד חשב בינו 
לבין עצמו על דברים. למשל כשהוא הסביר לנו מה משמעות הבדיקות שבעלי עבר, 
הוא הסביר שאזוספרמיה יכולה לנבוע ממשהו גנטי, או אשכים תמירים שלא טופלו 
בילדות. אחר כך הוא אמר לבעלי “תעמוד רגע”, זה היה קטע מביך, בעלי קם, ואז 
הרופא חשב בינו לבין עצמו שייתכן שזה קשור במאפיינים פיזיונומיים. שאלנו אותו 
מה זה אומר, והוא מלמל משהו בינו לבין עצמו, ואנחנו הרגשנו כאילו הוא אומר 
לנו: “אתם לא תבינו כלום... ואנחנו ה‘גילדה’, רק לנו יש דרך לטפל בזה”... וכדרך 
אגב הוא זרק שלי לא היה ביוץ החודש, התחלתי לבכות... לא הסכמתי שהוא יפיל 

את התיק הזה עליי )צופית גבע, 34(.

בהמשך הריאיון צופית טוענת:

הרגשתי שאין כימיה, והאמנתי שקשר טוב עם רופא יכול לעזור להצלחת הטיפול, 
התעקשתי לעזוב אותו, ואז עברנו לטיפול בבית חולים.

זו  ניכרת בבחירה חדשה, קרי, החלפת הרופא המטפל. בחירה  תמורתה של “סוכנת פנימית” 
מכוונת להשבת כוח. גידנס )1991	Giddens,( טוען, כי דגם המשיב כוח לפרט במסגרת חוויית 
ה“זהות העצמית” מתרחש כאשר מושגת מודעות רפלקסיבית. לטענתו, “זהות עצמית” אינה נתון 
רגעי, אלא תוצר של השתקפות רפלקסיבית לאורך זמן. תיאורה של צופית ממחיש כיצד הופכת 

התודעה הרפלקסיבית: “הרגשתי שאין כימיה”, לכלי שרת, התורם לעיצוב בחירות חדשות. 

מציאות גופנית פעילה 
במהלך הריאיון נתבקשו הנשים לתאר את החוויות שעברו על גופן במהלך הטיפולים. סגנון 
המשא ומתן התאפיין בניסיון נשי פעיל לייצר “דימויי גוף” המתנגדים לקבלה מובנת מאליה 
הפניית   )1( פעולה:  דרכי  בשלוש  הופיעה  פעילה  גופנית  מציאות  הגמוניים.  הסדרים  של 
לתיחום  מחודשים  ניסיונות   )2( הכאב;  את  להשתיק  וסירוב  הגוף  לכאבי  מפוכחת  ערנות 

גבולות הגוף; )3( שימוש בשיח הרפואי כדי לאתגרו.
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הפניית ערנות מפוכחת לכאבי הגוף וסירוב להשתיק את הכאב
בסגנון  רלוונטי,  ללא  והופך  מושתק  הכאב  שבמהלכו  הראשון,  ההתנהלות  לסגנון  בניגוד 

ההתנהלות הנוכחי ניתן לכאב מקום מרכזי בהגדרת ההתנסות הגופנית:

... הטיפולים לימדו אותי להרגיש כל דבר בגוף: ציצי, ביוץ, חום גוף. אני מרגישה 
את הבטן, כאבים בצד. אני חושבת שאם לא הייתי עסוקה באופן אובססיבי בהרגשה 
הפנימית של הגוף, זה לא היה מפריע לי שהבטן והציצי כואבים. היום אני מתרכזת 
בכאב כל הזמן. מה הוא מתאר. האם זה סימן לביוץ, להשרשה, או לא. זה לא עיסוק 
בכאב כאילו “אוי, אני מסכנה וכואב לי”. אלא כל הזמן לסמן מה שקורה בגוף. זאת 

מציאות שלא הכרתי לפני הטיפולים... )סיוון גנית, 33(.

גוני הכאב, צורותיו וביטוייו משמשים כאמצעי ידיעה. הכאב הופך ל“מורה דרך” בלימוד 
נפתוליו הפנימיים של הגוף. שימוש בכאב מגביר את השליטה על פנים הגוף ומעמיק את 

ההיכרות עמו:

אני מצליחה להרגיש את הגוף שלי, מבפנים ומבחוץ. כל מחט שחודרת פנימה...
ש: למה את מתכוונת מבפנים ומבחוץ?

לי  יש  החזרה  אחרי  חדשות...  תחושות  יש  מבפנים,  לי.  מרגישה שכואב  אני...  ת: 
תחושה... של תסיסה. אני לא יכולה להסביר, כאילו מישהו פתח לי ברחם בקבוק של 

קולה... )בת פרומן, 29(.

סקארי )1985	Scarry,( גורסת כי בהיעדר שפת כאב ובהיעדר שפת גוף לובשת השפה הנשית 
מטפורות מגוונות, הכוללות טווח רחב של דימויים. מטפורות אלו משקפות את הצורך לאסוף 
מידע על הגוף ולהגדיר את החוויה באופן עצמאי. היכולת להשתמש בכאב כאמצעי ללימוד 

על תהליכים פנימיים ניכרת בביטוי הפומבי של הכאב:

... אין לי בעיה להגיד בקול רם שכואב לי, ואני לא חוסכת מאף אחד את הידיעה הזו 
)רונה מזרחי, 27(.

ההתנסות בכאב והשמעתו משכללים את היכולת לנהל משא ומתן מול סוכני הכוח ולהחליט 
על מהלכיו של הגוף באופן עצמאי. עמדת המיקוח מרחיבה את השליטה: 

פעם  בכל  גבוה,  כאב  סף  לי  אין  ואני,  האמת.  כל  את  לך  מספרים  לא  רופאים   ...
הוא  ]הרופא[ להגיד את האמת.  ביקשתי ממנו  צועקת... לפני הצילום  אני  שכואב 
הצילום  את  ועברתי  הסכמתי  לא  בסדר”,  ויהיה  כדור  ב“תיקחי  אותי  לפתור  ניסה 

בהרדמה מלאה )צופית גבע, 34(.

אחרי ההפריה הראשונה, התחיל כאב שלא הכרתי קודם. כאב לי בצד. הרופא אמר 
לי שזה בטח מהטיפולים. אני לא הסכמתי אתו, ופירטתי לניר מה אני מרגישה... 
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הבנתי שיש כאב... לא נורמלי. ביקשתי... אולטרה–סאונד... הבודקת אמרה לי שיש... 
עיגולים ענקיים... היא באמת אישרה שהרגשתי נכון, ושיש לי ציסטות ענקיות )סיוון 

גנית, 33(.

כאביו של הגוף הופכים לבסיסי ידע חלופיים להמשגתו, המגבשים את ה“מומחיות הנשית 
החדשה”. הכוח החיצוני החודר אל הגוף, משפיע על מהלכיו במישור המטריאלי ונתקל בתנועה 
נגדית המכוונת מן הפנים אל החוץ )1994	Grosz,(. תחושת הזכאות הנשית ־ להקשיב לגוף 
־ מסייעת בקבלת החלטות חדשות. עמדה אקטיבית זו הופכת את הכאב למחולל מהלכים. 
נוכחות הכאב תורמת להגברת תחושת השליטה של נשים בגופן. תנועה גמישה ודו–כיוונית זו 

).Ibid( באה לידי ביטוי גם כשנשים אלו נאבקות ב“גבולות הגוף החדשים”. 

ניסיונות מחודשים לתיחום גבולות הגוף 

... הגוף מלא כל הזמן. הוא נדחס בנוזלים. את יודעת... אני נמצאת המון בשירותים. 
כלומר, מנסה להבריח את המים החוצה... יש חומרים מגעילים, כשאני מכניסה אותם 
אני מרגישה איך בא לי מיד להוציא אותם החוצה. למשל הפתיליות הוגינאליות, 
מכניסים אותן אחרי החזרת העוברים, לתמיכה בהיריון. זה מין קרם לבן שאת דוחפת 
אני  שתיים...  להכניס  לי  אמרו  מפריש.  שהגוף  שאריות  לגלות  מגעיל...  פנימה... 

לפעמים שוכחת, לפעמים מכניסה רק כדור אחד )טליה שחר, 39(.

ושל  התנגדות  של  עמדה  מייצרים  הרפואי,  הטיפול  לנוכח  הגוף,  של  המשתנים  גבולותיו 
סירוב. חתרנות זו מתוארת כתגובה ישירה לניסיון סובייקטיבי להפנות קשב לרגשות )“זה 

מגעיל”( ולעצב באמצעותם את חוויית גבולות הגוף:

שמנתי... זה פשוט קרה פתאום. את קמה בבוקר ובגדים מאתמול לא עולים עלייך. 
אני לא מרגישה עם זה טוב. ואני נלחמת להישאר אני, עם הגוף שלי מפעם... שמענו 
מפעל  ולא  לול,  לא  אני  בהורמונים.  מטופלות  הפציצו  רופאים  איך  סיפורים,  על 
לביציות. איך שאני מתחילה להבין שיש יותר מדי זקיקים, אני שואלת את הרופא מה 

קורה פה. לפחות על ההשמנה הזו אני יכולה איכשהו לשלוט )יובל נון, 30(.

תרחישי עיצוב גבולות הגוף הפיזי, שראשיתם מן החוץ אל הפנים, פוגשים מודעות ערנית 
)“שמענו על סיפורים, איך רופאים הפציצו מטופלות בהורמונים”(, המכוונת מן הפנים אל 
החוץ. מתיאור זה עולה כי המושג inside, שבו משתמשת גרוס ).Ibid(, כרוך בעיקר בניסיון 
השינויים  את  ולהסביר  שאלות  על  לענות  המטפל  מהרופא  הדורש  פעיל,  דיאלוג  ליזום 
הביולוגיים. כך מה שמכנה מרשל )1996	Marshall,( “המאבק לשליטה” טמון באופן שבו 
נשים אלו מביעות רגש. הקשב המופנה פנימה מאפשר להן להביע רגשות ולחשוף תחושות 
אותנטיות. החיבור גוף–רגש הופך לממשי עוד יותר, משתכלל ומסייע בהכתבה עצמאית של 

גבולות הגוף:
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הרגשת הנפיחות היא לא נעימה, כאילו יש לך גז או שומן בתוך הבטן. לרוב, לפני 
השאיבה, הורמונים עושים בצקות פנימיות, זאת לא ביצית אחת, לפעמים את יכולה 
להגיע גם לעשרים ביציות פלוס... אחרי השאיבה הכול יורד. כמו אקורדיון. המשקל 
לא יציב... בימים שאני סתם שמנה, בימי ה“כאילו היריון” שלי... אני אוכלת חסות, 
הגוף  שלי.  גדולה  הכי  הבעיה  היה  יתר  הגירוי  מים...  שתיית  על  מקפידה  ירקות, 
טבעי,  לא  שהוא  שהרגשתי  היריון  שלי  ברחם  נשאתי  טבעי,  לא  באופן  גדול  היה 
והבטן לא הייתה טבעית, בגלל כל ההורמונים שקיבלתי לפני. אחרי הגרידה הבטיחו 
לי שהשחלות יירפאו ושהבטן תרד... היה שומן והתנפחות לא נורמליים. התחלתי 

בדיאטה, כששוב ירדתי במשקל הרגשתי נפלא )שירן אלמון, 28(.

ה“התרוקנות”  חוויות  הפעילה”.  הגופנית  “המציאות  את  תואם  שירן  של  תיאורה 
החדשים  הגוף  לגבולות  להתנגד  ניסיון  הן  אקורדיון,  לתנועות  המדומות  וה“התמלאות”, 
את  הופכות  ומתן”  למשא  המכוונות  “נשים  כי  נראה  הרפואי.  הטיפול  בעקבות  הנוצרים 
גבולות הגוף לעניין נתון למיקוח. גבולותיו של הגוף הופכים למעין בועה גמישה, המעוצבת 
ומתעצבת תוך כדי תנועה. ייתכן כי העמידה האיתנה מול פרקטיקות כוחניות מפתחת את 

היכולת הנשית לקבל את הגוף כמו שהוא ולייחס לו “כוח חיובי”:

שאני  בטיפול,  פעמים  יש  נוח.  אתו  מרגישה  ובהחלט  שלי,  הגוף  את  אוהבת  אני 
מרגישה שהוא מתוכנת )שירי חבר, 34(.

ובגוף,  גוף חולה. לקחו בנאדם בריא בנפש  גוף בריא שעשו ממנו  הגוף שלי, הוא 
ועשו אותו חולה בגוף ובנפש. אני במקור ספורטאית, הכול היה אצלי בריא ושרירי, 

ואני לא מבינה איך פתאום הפכתי לבית מרקחת מהלך )שקד מודעי, 26(.

היום אני יותר שלמה עם הגוף שלי. אולי כי אני בגיל יותר מבוגר, אני אוהבת אותו 
יותר מבעבר... אני מרגישה שהכי הגיוני זה להיאחז בשפה של רופאים... הטיפולים 
מעבירים מסר שהגוף חולה ושברירי. אני מנסה כל הזמן להזכיר לעצמי, שאני בסדר, 
חיה, נושמת, בסך הכול בריאה. עכשיו הגוף שלי משתקף לשניים. מצד אחד הוא 
במרכז התעניינות, כולם רואים אותו, בודקים אותו, דואגים לו, במיוחד במשפחה 
ובעלי. זה יכול להיות נעים. מצד שני זה רע לפעמים, אין לי כוח להתארגן כל הזמן, 
למשל לגלח שיערות ברגליים, במפשעות... אני מאלצת את עצמי לחשוב עליו כמו 
זה  על  וחושב  אותו מראה  את  יום  כל  רואה  בטוחה שהרופא שלי  אני  מכונה.  על 

בצורה הכי פרקטית שאפשר )דנה גבעתי, 35(.

“דימוי המכונה” מציג דפוס חשיבה רציונלי ומסייע בהרחקת רגשות שליליים. למרות זאת, 
התחושה שהגוף חצוי לשניים: צד אחד טעון בערך חיובי, הנובע מהיותו ב“מרכז ההתעניינות”, 
ועל הצד האחר מושלטת משמעת, רומזת על קיומו של דפוס חשיבה רפלקסיבי לצד הדימוי 
הטכני. נדמה כי הליכי רפלקסיה, החוברים אל הבנייתו של “דימוי המכונה”, מעידים על 
קיומה של סוכנת פעילה השולטת בגופה יותר מזו המתארת את הגוף באמצעות דימוי “בובת 
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הסמרטוטים”. נראה כי “דימוי המכונה”, המתאר כיצד מסתגל הגוף הנשי לתנאים החדשים, 
ואינה  רפואית  מטרמינולוגיה  מטפורות  השואלת  ופעילה,  מגיבה  גוף  לעמדת  ביטוי  הוא 

זונחת הליכי רפלקסיה פנימיים.

שימוש בשיח הרפואי כדי לאתגרו
המרואיינות נוקטות במונחים מהשיח הרפואי הקנוני ועושות בהם שימוש חתרני:

בהסברה מינית מוסבר שהתהליך אצל האישה זה שביצית אחת מבשילה ומתוארת 
הקשה.  הדרך  את  עושים  והזרעים  ואיטית,  קצרה  דרך  שעושה  מיוחדת,  כיחידה 
הביצית היא המחכה. וזה מתחבר למקומות פסיביים ואקטיביים של אמהות ואבהות. 
בטיפולים התברר לי שזה בכלל לא עובד ככה, ולא בגלל הטיפולים אלא גם במצב 
רגיל. הבנתי פתאום שבכל מחזור רגיל ישנם אלף זקיקים, שמתחרים ביניהם, וזה 
שיצליח לשתות הכי הרבה הורמונים הוא יצמח לזקיק הכי גדול שייתן את הביצית 
הכי פורייה ויבשיל. מכאן הבנתי שלהיות אם זה דבר הרבה יותר אקטיבי, כמו תחרות 

ומאבק של כוח )צופית גבע, 34(.

תיאורה של צופית הוא דוגמה מעניינת לשימוש חתרני בטרמינולוגיה הרפואית. באמצעות 
“זקיקים”,  במונחים  השימוש  ממש.  שיח  אותו  את  צופית  מנגחת  הרפואי  בשיח  אחיזתה 
“הורמונים”, “הבשלה” ועוד, מורה על מסקנתה כי “הסיפור המדעי” להגדרת הרבייה אינו 
תקף לגביה. מסקנה זו מעודדת אותה לנסח מחדש את “שפת הרבייה”. הניסוח החדש מאפשר 
לה להחליף את הדימוי התרבותי של הזרע בדימוי התרבותי של הזקיק, שכן היא טוענת כי 
“ישנם אלף זקיקים שמתחרים ביניהם”. מכאן קצרה הדרך גם לניסוח המשגה חדשה ל“דימוי 
האמהות,  לדימויי  מועתקים  האקטיביות  וסגולותיו  הזקיק  כישורי   .)Lloyd,	 1997( האם” 

הנתפסת כמקור עוצמה: “זה מתחבר למקומות פסיביים ואקטיביים של אמהות ואבהות”:

הטיפולים לימדו אותי... שלנו יש כמות ביציות שאנחנו נולדות אתה ואתה גם נמות. 
לגברים יש אינסוף תאי זרע. זה גם מהות ההבדל בהורות, אנחנו אמהות באיכות, 

וגברים אבות בכמות )שקד מודעי, 26(.

השימוש הרווח בטרמינולוגיה רפואית והפיכת השיח הרפואי על פיו מרחיבים את האפשרות 
לבחון מחדש את השיח הגינקולוגי המפצל את מערכת הרבייה הנשית ומתאר אותה. נראה כי 
דווקא ההתוודעות לפרקטיקה הטכנולוגית מסייעת לנשים להכיר את דקויות הליך הרבייה 
ולנסח מושגים חדשים החותרים תחת השיח המקובל. “שפת הרבייה החדשה” מפריכה את 
מיתוסי היסוד ).Ibid(. כאשר נשים אלו לומדות על “האגדה הסטריאוטיפית” על תפקודי 
זרע וביצית, הן מפרשות מחדש את “האמת הביולוגית”. אמת זו מתרחקת מהגדרת מערכת 

הרבייה הנשית כמהות חלשה וחסרה. 
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דיון

נשים  שבהם  התנאים  מהם  סוציולוגית–פמיניסטית:  שאלה  לדיון  מעלים  המחקר  ממצאי 
מצליחות להתנגד לכוח בסביבה שבה צייתנות לפרקטיקה הרפואית היא כמעט נתיב חד–

כיווני? סגנון המשא ומתן שמנהלות נשים במרחב הטיפולי מעיד כי למרות הגישה המעודדת 
ילודה והמשמעויות הרבות שהיא מייחסת להתעברות, ועל אף המרחב הבלתי פשרני של 
זו  יכולות לערער את המערכת ולכרסם בה בקעים. שאלה  הפרקטיקה הטכנולוגית, נשים 
גוררת שאלה נוספת: האם מדובר במקרים פרטיים או בתהליכים רחבים המעידים על שינוי 

המודעּות של נשים? אבקש להציע כמה הסברים לשאלות אלו.
הנשים  בקבוצת  כי  חושפת  המרואיינות  של  הסוציו–דמוגרפיים  במאפיינים  התמקדות 
שמקור  נשים  יותר  היו  ובהכפפה,  בכניעה  החברתי  הסדר  את  לקבל  נכונות  הובעה  שבה 
נשית”  “אחריות  של  הסובייקטיבית  תפיסתה  כי  ייתכן  בגופן.  היה  שלהן  הפוריות  בעיית 
לבעיית הפוריות היא זו שגרמה לנשים אלו לייצר “דימויי גוף” נעדרי שליטה וזכאות. נוסף 
על כך, ייתכן כי תפיסת “אחריות נשית” לבעיית הפוריות הובילה להשתקת הכאב וייצרה 
נכונות לציית לשיחי המומחים, לשנות את הרגלי החיים המוכרים ו“לעשות הכול” בשביל 
ילד. לעומתן, קבוצת הנשים שניהלה משא ומתן כללה יותר נשים שמקור בעיית הפוריות 
שלהן יוחס לבן זוגן או הוגדר כלא מוסבר. בקבוצת נשים זו נטל “האחריות הנשית” היה 
לגופן  הנוגע  בכל  לזכאות  להתחבר  לנשים  אפשרה  פחותה  אחריות  כי  ייתכן  יותר.  נמוך 

 .)Ha’elyon,	2006(
לצד הסבר זה אבקש להציע הסבר אחר. לצורך בניית הטיעון אתחיל מאפיון מתודולוגי 
של שיטת המחקר. ההנחה כי יש לתפוס את הגוף כמציאות שלמה, המצויה כל העת בהתהוות, 
הובילה  הציבורי,  במרחב  אחרים  גופים  באמצעות  מוגדרת  גם  אך  עצמה,  את  המגדירה 
	Birke,	2000;	Marshall,	1996;	Witz,( חוקרות לטעון כי חוויית הגוף הנשי היא ייחודית
2000(. כדי לעמוד על ההיבטים המורכבים של חוויית הגוף הנשי, הציעו החוקרות להבין 
את גוף האישה גם ברמת הנרטיב הסובייקטיבי והקשריו החברתיים, ובהתאם לכך לתפוס 
מעצבים  כוחות  מול  המתקיימת  פיזיולוגית  מציאות  של  כהשתקפויות  הגוף”  “דימויי  את 
חיצוניים. הבנת מרקם יחסים זה עוררה את הצורך להקשיב ל“קולן של נשים”. החוקרות 
מרשל )1996	Marshall,( וויטס )2000	Witz,( טענו כי “השבת הגוף אל התיאוריה” יכולה 
להיעשות באמצעות הצגת הגוף הנשי כטקסט הנקרא מתוך מושאו ־ האישה. החוקרת מינה–

	we( ”טענה כי מחקר מסוג זה צריך להשתחרר מהתיאור: “יש לנו גוף )Minh-ha,	1989( הא
bodies	have(, ולהחליפו בהבנה: “אנחנו זה גוף” )bodies	our	are	we(. לדידה, תיאוריה 
על הגוף אינה שקולה לכתיבה על הגוף, אלא לכתיבה מתוך הגוף דרך מבט על התנסותן 
הפרטית של נשים. מרשל הוסיפה כי חלק מהמאמץ הנשי להשגת שליטה יכול להיעשות דרך 
הבנת השפה, ובכללה הרטוריקה, של נשים )1996	Marshall,(. כקודמותיה, היא גרסה כי 
“על נשים לדבר את גופן” וכי פמיניזם של הגוף )feminism	corporeal( חייב להעניק מקום 

נכבד ל“שפה הנשית” בתיאור ההתנסות. 
חוות  שבו  האופן  על  ללמוד  כדי  אלה,  פרספקטיבות  לשאול  ביקש  הנוכחי  המחקר 
מטופלות הפוריות את גופן. שיטת הראיונות פתחה בפניי צוהר לעולמן של נשים. במהלך 
והריאיון  הנשית,  ההתנסות  טיב  על  עמדתי  נשים,  עם  הקולחת  השיחה  מתוך  הראיונות, 
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המובנה למחצה הרחיב את אפשרותי להכיר היבטים נוספים בהתמודדות של נשים עם טיפולי 
הפוריות. ברצוני לטעון כי ההבדל בין עמדות הכוח השונות שהפגינו המרואיינות חוצה את 
הזמן  את  המאפיינים  הידע  הרחבת  בתהליכי  דווקא  ועיקרו  הסוציו–דמוגרפיים,  המשתנים 
ומתן הציגו את עצמן בתחילת הריאיון כ“נשים רציונליות”  הנוכחי. הנשים שניהלו משא 
)העליון, 2005(. כחלק מהפרקטיקות הרציונליות  המעדיפות פרקטיקות פעולה רציונליות 
לרופאים  הגיעו  אלו  נשים  המומחים.  ומשיח  הרפואי  מהשיח  נפרד  ידע  לעצמן  ארגנו  הן 
על  מאמרים  וקראו  פוריות  על  ובפורומים  אינטרנט  באתרי  שביקרו  לאחר  רק  המטפלים 
פוריות )הכבירה לעשות אחת המרואיינות אשר תיארה בפניי כיצד ראיינה את אחיה, רופא 
שיניים במקצועו, ותבעה ממנו הסבר מצויר של הזקיקים ושל תהליך ייצור הביציות(. נראה 
כי התפיסה העצמית הרציונלית–פרקטית וכן תהליכי צבירת הידע תרמו לביסוס עמדת כוח 
נשי חיובי, שקראה תיגר על הסדר המנסה למשמע את גופן. לעומת זאת, נשים המשתייכות 
לקבוצה הראשונה סירבו להתחבר לידע עצמאי, והפגינו אמונה מוחלטת בשיח המומחים. הן 
טענו כי העמקה בנושא, כמו קריאה, עלולה לגרום לחרדה מיותרת. ייתכן כי חוסר יכולתן 
להתחבר לשיח באופן עצמאי הקשה על אפשרותן לשאת ולתת בתוך המרחב המטפל. שני 
ההסברים המוצעים לעיל מראים כי יש חשיבות רבה להיכרות רגישה ומעמיקה עם “הסיפור 
הנשי”, משום שלמרות הקונטקסט הזהה ותנאי הגוף המשותפים לנשים, האפשרות לצבור 

ידע עשויה לעצב עמדות כוח שונות. 

סיכום 

חשוב להכיר בנוכחותו הנראית של הגוף הנשי. ללא כל קשר לאבחון מקור בעיית הפוריות, 
גופן של נשים נמצא בחזית טיפולי הפוריות, ומציאות זו מדגישה את החשיבות שיש להשמעת 
“סיפור הגוף” הנשי. כחלק ממחויבות פמיניסטית וגם כפרויקט מחקרי של “חזרה אל הגוף” 
)return	somatic( נבחנו לעומק “דימויי הגוף” של נשים מטופלות פוריות. מממצאי המחקר 
עולה כי “האתר המטריאלי”, הגוף, הוא נוף רוחש וחי, ופוטנציאל האפשרויות המגולמות 
שיחים  בידי  מראש  כמעט  המוכתבת  תפאורה  ברקע   .)2003 )חזן,  ואינסופי  רב  בהבנתו 
הגמוניים–פוליטיים, סיפור הגוף הנשי מוכיח כי גם בנתיב חסום לכאורה מופיעים לעתים 
את  משקפת  הגוף”  “דימויי  של  רגישה  קריאה  נשית.  התנגדות  ושל  סרבנות  של  בקיעים 
עמדות הכוח השונות של מטופלות הפוריות. יחסי כוח אלו מצוירים על פני הגוף והופכים 
אותו לאתר דינמי מתחולל ומחולל בו בעת. בהקשר זה, לימוד פנומנולוגי של ההתמודדות 
עם הכאב כגורם “רוקם חיים” בתוך הגשמי מעיד על התהוות גופנית פעילה וגורם לנשים 
ומתן פעיל או לחלופין לקבל בהכנעה  יכולות להתחבר לזכאות, לנהל משא  כי הן  להבין 

תכתיבים ממשמעים. 
אף  על  פנים.  ורבת  מגוונת  התנסות  על  סיפור  הוא  המטופל  הנשי  הגוף  של  סיפורו 
האפשרות למסור את הגוף לידי הפרקטיקה הרפואית קיימת גם האפשרות לשנות סדרים 
מוכתבים מראש. תנועות הכוח השונות ותמרוניהן על פני האתר הגשמי מעוררים את הצורך 
לבחון תנאים נוספים הקושרים יחד מודעות נשית פעילה ותהליכי צבירת ידע עם הרחבה של 

חופש הפעולה של נשים ושל בסיסי הזכאות שלהן. 



33    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

מקורות

אמיר, ד‘ )1995(. אחראית מחויבת ונבונה ־ כינון נשיות ישראלית בוועדות להפסקת היריון. 
תיאוריה וביקורת, 7, 247—254.

נפשי  מצב   .)1991( י‘  ושנקר,  נ‘  לאופר,  א‘,  לוין,  ד‘,  גרינשפן,  ו‘,  סוסקולוני,  צ‘,  בירמן, 
וחברתי של נשים בטיפול הפריה חוץ–גופית. חברה ורווחה, 12)1(, 44—55.

בן זאב, א‘ )1996(. נפש. חיפה: זמורה–ביתן. 
העליון, ה‘ )2004(. התנסויותיהן של נשים ישראליות בטכנולוגיות הרבייה החדישות: דיון 
סוציולוגי משולב ביחסי גוף–זהות–רגש. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת 

בר–אילן. 
־ )2005(. דיון ביו–אתי בטכנולוגיות הרבייה החדישות. רפואה ומשפט, 32, 86—92. 

חזן, ח‘ )2003(. לגופה של הסוציולוגיה: על מעמדו הייצוגי של הגוף. סוציולוגיה ישראלית, 
ה)1(, 219—226.

לנדאו, ר‘ )1995(. תכנון משפחה, הפריה בסיוע וביטחונו האישי של הילד במשפחתו. בטחון 
סוציאלי, 44, 23—31.

Arksey,	H.	&	Knight,	P.	(1999).	Interviewing for social scientists.	London:	Sage.	
Battersby,	C.	 (1999).	Her	body	 /	 her	 boundaries.	 In	 J.	Price	&	M.	Shildrick	

(Eds.),	Feminist theory and the body	(pp.	342–358).	Edinburgh:	Edinburgh	
University	Press.	

Beagan,	B.	(1988).	The new reproductive technologies assessing feminist analysis of 
motherhood and reproductive choice.	Dalhousie:	Canada	University.	

Benhabib,	S.	(1992).	Situating the self: Gender community and postmodernism in 
contemporary ethics.	Cambridge:	Polity	Press.

Benjamin,	O.	&	Ha’elyon,	H.	(2002).	Re-writing	fertilization:	Trust	pain	and	
exit	points.	Women’s Studies International Forum, 25(6),	667–678.	

Berg,	 B.	 (1995).	 Listening	 to	 the	 voices	 of	 the	 infertile.	 In	 J.	 C.	 Callahan	
(Ed.),	Reproduction, ethics and the law	 (pp.	80–109).	 Indianapolis:	 Indiana	
University	Press.	

Birenbaum-Carmeli,	 D.	 (2003).	 Contextualizing	 a	 medical	 breakthrough:	 An	
overview	 of	 the	 case	 of	 IVF.	 Health Care for Women International,	 24(7),	
591–607.

Birke,	 L.	 (2000).	 Feminism and the biological body.	 New-Jersey:	 Routgers	
University	Press.

Callahan,	 J.	 C.	 (1995).	 Reproduction, ethics and the law.	 Indiana:	 Indiana	
University	Press.

Cooper,	S.	&	Glazer,	E.	(1998).	Choosing assisted reproduction: Social emotional 
and ethical consideration.	Indianapolis:	Perspectives	Press.

Corea,	G.	(1985).	The mother machine: Reproduction technologies, from artificial 
insemination to artificial wombs.	New	York:	Harper	&	Raw.	



סיפורו של הגוף  הילה העליון    34

Daniluk,	J.	(2000).	If	we	had	to	do	it	over	again…:	Couples	reflections	on	their	
IVF	experiences.	Family Journal,	9(1),	122–133.

DeVault,	M.	(1990).	Talking	and	listening	from	women’s	standpoint:	Feminist	
strategies	for	interviewing	and	analysis.	Social Problems,	37,	96–116.

Edwards,	R.	&	Steptoe,	P.	(1980).	A matter of life.	New	York:	William	Morrow	
and	Co.	

Ferguson,	H.	(1997).	Me	and	my	shadows:	On	the	accumulation	of	the	body.	
Body and Society,	3(3),	1–31.

Flax,	J.	(1994).	Disputed subjects: Essays in psychoanalytic politics and philosophy.	
London:	Routledge.

Foucault,	M.	(1977).	Discipline and punish.	London:	Penguin.	
Frank,	A.	W.	(1990).	Bringing	bodies	back	in:	A	decade	review.	Theory, Culture 

and Society, 7,	131–162.
Giddens,	A.	(1991).	Modernity and self identity.	Cambridge:	Polity	Press.
Goslinga-Roy,	 G.	 M.	 (2000).	 Body	 boundaries,	 fiction	 of	 the	 female	 self:	

An	 ethnographic	 perspective	 on	 power,	 feminism,	 and	 the	 reproductive	
technologies.	Feminist Studies, 26(1),	113–141.

Grosz,	E.	(1994).	Volatile bodies: Toward a corporeal feminism.	Sydney:	Allen	and	
Unwin.

—	(1999).	Thinking the new: Of futures yet untaught.	Ithaca:	Cornell	University.
Ha’elyon,	H.	 (2006).	Longing	 for	a	child:	Perceptions	of	motherhood	among	

Israeli	Jewish	women	undergoing	in	vitro	fertilization	treatments.	Nashim: A 
Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues, 12,	177–203.

Harding,	S.	(1993).	Whose science? Whose knowledge? Thinking from women’s Lives.	
New	York:	Cornell	University	Press.

Healy,	D.	&	Saunders,	K.	 (2002).	Follow	up	of	 children	born	 after	 IVF.	The 
Lancet, 9(359),	459–461.

Inhorn,	 M.	 (2000).	 Missing	 motherhood:	 Infertility,	 technology	 and	 poverty	
in	 Egyptian	 women’s	 lives.	 In	 H.	 Ragoné	 &	 F.	 Winddance	Twine	 (Eds.),	
Ideologies and technologies of motherhood: Race, class, sexuality, nationalism (pp.	
139–169).	London:	Routledge.

Johnson,	M.	(1990).	The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination 
and reason.	Chicago:	University	of	Chicago	Press.

Kahn,	 S.	 (2000).	 Reproducing Jews: A cultural account of assisted conception in 
Israel.	Durham:	Duke	University	Press.

LeMoncheck,	L.	(1996).	Philosophy,	gender	and	in	vitro	fertilization:	A	feminist	
ethics	of	reproductive	healthcare.	The Journal of Clinical Ethics, 7(2),	160–176.

Lloyd,	 M.	 (1997).	 The	 language	 of	 reproduction:	 Is	 it	 doctored?	 Qualitative 
Health Research, 7(2),	184–201.



35    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

Lorber,	J.	(1993).	The	dynamics	of	marital	bargaining	in	male	infertility.	Gender 
& Society, 7(1),	32–49.

Marshall,	H.	(1996).	Our	bodies	ourselves:	Why	we	should	add	old	fashioned	
empirical	phenomenology	to	the	new	theories	of	the	body?	Women’s Studies 
International Forum, 19(3),	253–265.

Martin,	 E.	 (1999).	 The	 egg	 and	 the	 sperm:	 How	 science	 has	 constructed	 a	
romance	based	on	stereotypical	male-female	roles.	In	J.	Price	&	M.	Shildrick	
(Eds.),	Feminist theory and the body	(pp.	179–189).	Edinburgh:	Edinburgh	
University	Press.	

Minh-ha,	T.	 (1989).	Woman, native, poscoloniality and feminism.	Blomington:	
Indiana	University	Press.

Morris,	 D.	 (1993).	 The culture of pain.	 California:	 University	 of	 California	
Press.	

O’Brien,	M.	(1981).	The politics of reproduction.	London:	Routledge	&	Kegan	
Paul.

Oleszczuk,	J.	&	Keith,	L.	(2001).	Triplet	pregnancy:	High	risk	for	mothers	and	
infant	female	patients.	Chatman, 26(4),	54–61.

Overall,	 C.	 (1993).	 Human reproduction: Principles, practices, policies.	Tornto:	
Oxford	University	Press.

Pfeffer,	N.	(1985).	The hidden pathology of the male reproductive system: The sexual 
politics of reproduction.	Aldershot,	England:	Gower.

Punday,	D.	(2000).	A	corporeal	narratology.	Literary Criticism, 34(2),	227–242.
Raymond,	J.	(1993).	Women as wombs: Reproductive technologies and the battle 

over women’s freedom.	San	Francisco:	Harper.
Remennick,	L.	(2001).	Childless	in	the	land	of	imperative	motherhood:	Stigma	

and	coping	among	infertile	Israeli	women.	Sex Roles,	43(11–12),	821–841.
Sacks,	H.	(1993).	On	the	analysability	of	stories	by	children.	In	D.	Silverman	

(Ed.),	Interpreting qualitative data	(pp.	235–236).	London:	Sage.
Sandelwoski,	M.	 (1990).	Failures	of	volition:	Female	agency	and	 infertility	 in	

historical	perspective.	Signs, 15,	475–499.
Scarry,	E.	(1985).	The body in pain.	London:	Oxford	University	Press.	
Seidler,	 V.	 (1994).	 Unreasonable men: Masculinity and social theory.	 London:	

Routledge.	
Shapiro,	 V.,	 Shapiro,	 J.	 &	 Paret,	 I.	 (2001).	 Complex adoption and assisted 

reproductive technology.	New	York:	Guilford	Press.
Shildrick,	M.	(1997).	Leaky bodies and boundaries.	London:	Routledge.	
Stanley,	 L.	 &	 Wise,	 S.	 (1993).	 Breaking out again: Feminist ontology and 

epistemology.	London:	Routledge.



סיפורו של הגוף  הילה העליון    36

Stenworth,	 M.	 (1988).	 Reproductive technologies: Gender, motherhood and 
medicine.	Oxford:	Basil	bleckwell	Press.

Turner,	B.	(1996).	The body & society.	London:	Sage.
Williams,	 S.	 (2001).	 Emotions and social theory: Corporeal reflections on the 

(ir)rational.	London:	Sage.
Witz,	A.	(2000).	Whose	body	matters?	Feminist	sociology	and	the	corporeal	turn	

in	sociology	and	feminism.	Body and Society,	6(2),	1–24.



3�    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

 שליטה רפואית ודומיננטיות הרופאים
  בדיוני הוועדה הציבורית–מקצועית 

לבחינת נושא תרומת הביציות בישראל

סמדר נוי )קניון(*2 ודניאל מישורי**3

אמצעי  מהוות  הן  אם  השאלה  את  מעלה  טכנולוגיות–פריון  אודות  הדיון  תקציר. 
להעצמת נשים או שמא הן משעבדות אותן לתפקיד “הולדה” ומכפיפות אותן לשליטה 

רפואית. המאמר מראה, באמצעות בחינת הרכב חברי ועדה שהוקמה לבדיקת הנושא 

של תרומת ביציות בישראל וניתוח מבני השיח שלה, כיצד מתמסדת שליטה רפואית 

על קביעת המדיניות ועל ארגון התחום. בדיוני הוועדה, שיח פלורליסטי–לכאורה 

הן  בתחום  ואתיות  חברתיות  דילמות  שלפיו  אקסקלוסיבי  בשיח  במהירות  מתחלף 

רטוריקה  להכריע.  מסוגלים  רופאים  רק  שבהן  רפואיות  סוגיות  דבר  של  לאמיתו 

צרכנית–כלכלית, המציירת את הרופא כספק שירות לצרכניות אוטונומיות במסגרת 

באופן  במובלע  בו  משורטטות  הנשים  ודמויות  זה,  שיח  מלווה  החופשי”,  “השוק 

המשרת את מסקנות הוועדה. המאמר מעלה לדיון שאלות ביו–אתיות וחברתיות על 

מעמד המומחים הרפואיים המשמשים סוכנים בעלי אינטרסים מקצועיים ואחרים 

בתחום תרומת הביציות ובקביעת מדיניות חברתית ואתית, וזאת על רקע תהליכי 

המדיקליזציה של הפריון וחדירתו של השיח הכלכלי–צרכני לתחום הרפואה. 

 מבוא: מקומה של ועדת הלפרין בשיח הציבורי–מקצועי 
בנושא תרומת הביציות בישראל

עדויות של נשים

זה הכול קשור בטרמינולוגיה ־ בשפה... הם גונבים ממך דרך השפה שמוליכה אותך 
שולל... הייתי מטופלת ארבע שנים. הפעילו עליי לחץ ־ תתרמי. לא רציתי. אבל אם 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון  2*
בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב  3**

ברצוננו להודות לד“ר משה לוי, לגב‘ רחל הלל, לגב‘ שרונה ירדן, לד“ר הילה העליון ובמיוחד לפרופ‘ אברהם   

סהר על תרומתם לגיבוש המחקר. ברצוננו גם להודות לחברות ולחברי סקציית הגוף באגודה הסוציולוגית 

הישראלית, ובמיוחד לד“ר דלילה אמיר, על ההזדמנות לקיים דיון בממצאים ועל הערותיהם הפורות. תודות 

לקוראים/קוראות האנונימיים של מערכת סוציולוגיה ישראלית על הערותיהם החשובות לטיוטות המאמר.
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אני לא אתרום ־ הרי הוא זה שיעלה אותי על השולחן... והוא הרי האליל בתחום... 
אז את מגיעה אל האל והוא מנציח את המעמד שלו ־ עשר דקות ושוב שילמת שבע 
מאות ש“ח. ואת פשוט לא בסיטואציה שאת יכולה לסרב. ועד לרגע האחרון, שנייה 
כבר  ואת  הטפסים...  עם  מגיע  האליל  הכיסא,  על  כבר  ואני  אותי,  לפני שהרדימו 
מפוסקת... תרומת ביצית ־ ביצית! הוא לא אמר ביציות. אחר כך הוא התקשר אליי 
אותי  הפציצו  והרי  לקח שתים עשרה.  והוא  ומשהו  לי שהם שאבו עשרים  והודיע 
בהורמונים על מנת לקבל 24 ביציות. הורמונים בתא–פפטיל ־ זה סירוס כימי ־ 
הוא אומר למוח להפסיק פעילות והרחם הופך לנתין מוחלט של האליל, משתק את 
הפעילות ההורמונלית... אז מזריקים לך ככה וככה ובודקים איך התפתחו הזקיקים. 
למה הוא חיכה מעבר ל–12 זקיקים? למה הזריק לי על מנת שיהיו לי 24? ככה זה 

פועל )שרית, מטופלת לשעבר בטיפולי הפריה, בשיחה אישית עם סמדר נוי(.

אני צריכה כל החודש להיות מוכנה עם כדורי אסטרוגן, שזה במינון של בין שניים 
לשלושה כדורים... הרופא אמר לי, אפילו לא ברמיזה... התור פה מאוד ארוך, אני 
מציע לך להירשם במקומות אחרים ־ אלא אם כן הרופא שלך ידאג לך. אז כמובן 
טיפולים  על  פרטי  באופן  לו  ושילמתי  אתם,  לרופא שעובד  הלכתי  טבעי  שבאופן 
כדי שיהיה בינינו קשר ושהוא ידאג לי... הוא כאילו גרם לזה שכשהייתה לו תרומה 
ממטופלות שלו אז הוא דאג לי... הם מבקשים שתתקשרי לא כל חודש, אלא כל יום, 
שזה מתיש בפני עצמו, והם אפילו לא עונים “מצטערים, אין כלום”. “אין כלום” 
וסוגרים את הטלפון ־ משהו כזה ממש משפיל ולא נעים, אבל לא הייתה לי ברירה... 
בפעם האחרונה... כבר התחיל הסיפור של האנדומטריוזיס... שלחו אותי, במשך חצי 
שנה, עשיתי את כל הבדיקות שרק אפשר... כדי לוודא שזה לא שום דבר אחר, והם 
הגיעו למסקנה שזה פשוט זה. הם לא רצו להודות שזה נגרם מהאסטרוגן. עד שהייתי 
אצל רופא אחד שהוא אמר שזה ברור שזה מזה, כי זה כמויות עצומות של אסטרוגן, 
מעדות שמסרה  קטעים  ביציות;  תרומת  מטופלת המבקשת  )אפרת,  פשוט  עצומות 

בדיוני הוועדה הציבורית–מקצועית לבחינת נושא תרומת הביציות(. 

לפי נתונים סטטיסטיים רפואיים, כ–16—20 אחוזים מהזוגות במדינת ישראל סובלים מבעיות 
פוריות.1 עדויות שתי הנשים, שתיהן מטופלות בטכנולוגיות פריון חדשות, חושפות, מעבר 
לחווייתן האישית, את עוצמתם של רופאים ישראלים ב“ניהול” תהליכי פריון. עדויותיהן 
וחייהן בכלל. אצל אפרת, נראה כי  גופן, בחירותיהן  ספוגות בתיאורי שליטה רפואית על 
חייה סובבים סביב התלות במערכת הרפואית: רופאים רבים “מנהלים” את גופה וקובעים 
דרכי טיפול שונות, תוך שהם מלעיטים אותה בהורמונים, עד כדי חשש לפגיעה בבריאותה. 
ועל הביציות  גופה, על מוחה  אצל שרית מתואר האופן שבו שולט הרופא, ה“אליל”, על 
שלה. היא מתארת מצב שבו נשאבו מגופה ביציות, וחלקן הועברו לנשים אחרות, בתהליך 
עולה  מעדותה  בה.  הטיפול  שחייב  מזה  יותר  רב  בסיכון  אותה  ושהעמיד  אגרסיבי  שהיה 

נדלה   .2000 הביציות,  תרומת  נושא  לבדיקת  הציבורית–מקצועית  הוועדה  להקמת  רקע  מסמך  מתוך   1

http://www.health.gov.il/units/egg_cont/found.htm :מאתר האינטרנט של משרד הבריאות
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החשש כי הרופא שטיפל בה העמיד את הצורך בביציות להשתלה במטופלות אחרות מעל 
ובוודאי  ובריאותה. כל שיח ציבורי בנושא תרומת ביציות  לשיקול בדבר רווחתה האישית 

שכל ניסיון להסדיר עניין זה בחוק היו צריכים לבחון מצב זה. 
טכנולוגיות  של  לוואי  תוצאת  הן  ואפרת  שרית  מדברי  שעלו  והמצוקות  הדילמות 
רפואיות חדשות המאפשרות להגביר את תהליכי המדיקליזציה של הפריון. מדבריהן עולות 
שאלות בנוגע לקביעת המדיניות בתחום תרומת הביציות ולניהולה בשטח, ובמיוחד בנוגע 
לאינטרסים רפואיים–פרופסיונליים המעורבים בתהליך: האם רופאים הם שיקבעו מי תהיה 
הנשים  בין  הקשר  יתנהל  כיצד  ובמיוחד,  ביציות?  לתרום  תוכל  ומי  ביציות,  לקבל  זכאית 

התורמות והנתרמות לבין המערכת הרפואית והרופאים המטפלים, ומי יפקח על קשר זה? 

המצב החוקי והקמת ועדת הלפרין 

בישראל מוסדר נושא תרומת הביציות ב“תקנות בריאות העם” )הפריה חוץ–גופית( משנת 
תשמ“ז )1987(. לפי תקנות אלה, תרומת ביצית יכולה להתקבל רק מתורמת שעוברת בעצמה 
טיפולי פוריות הכוללים שאיבת ביציות ]סעיף 4 )1([. הסיבה לכך היא שתהליך התרומה כרוך 
שאיבת  מתהליך  והן  האינטנסיבי  ההורמונלי  מהטיפול  הן  הנובעים  בריאותיים,  בסיכונים 

הביציות.2 
)ורצברג, 2000( להסדיר בחוק תרומת  נוצר “לחץ ציבורי”  עם זאת, למרות הסיכונים 
הציבורי  הלחץ  בביציות.3  ה“מחסור”  בשל  וזאת  בעצמן,  מטופלות  שאינן  מנשים  ביציות 
להרחיב את מצאי הביציות התבטא במספר הצעות חוק שהוגשו בעניין.4 כמו כן, הלחץ בא 
לידי ביטוי בתקנה 2א שהוספה בשנת 2001 )תשס“ב( ל“תקנות בריאות העם”, המאפשרת 

יבוא ביציות מופרות מחו“ל מנשים שאינן מטופלות. 
בשנת 2000 הוקמה “הוועדה הציבורית–מקצועית לבחינת הנושא של תרומת ביציות” 
)להלן “ועדת הלפרין”(, מטעם שר הבריאות דאז הרב שלמה בניזרי. הוועדה הוקמה בעקבות 
מטרותיה הוגדרו  הצעות חוק שביקשו לאפשר לנשים שאינן מטופלות לתרום ביציות, אך 

מבחינת  יותר  ומסוכן  אגרסיבי  שהוא  ככל  ולהבשילן.  הביציות  “ייצור”  את  להגביר  מיועד  הטיפול   2

המטופלות, כך יכול הרופא לשאוב יותר ביציות מן התורמת. לוטן )2006( מונה סיבוכים רפואיים שהוצגו 

על–ידי ד“ר חנה קטן בוועדת הלפרין, ובהם: תסמיני גירוי יתר שחלתי ובכלל זה תסחיפים ואי ספיקת לב 

וכליות; סיכון לשיזור השחלה שעלול לגרור צורך בכריתתה; סיכון ליצירת ציסטות והצורך בשאיבתן; 

סיבוכים הקשורים להרדמה ולפעולת הדיקור, ביניהם זיהום באגן שעלול לגרום לאי–פריון בעתיד ועלול 

להביא לכריתת הרחם ו/או החצוצרות; נזק למעיים, לשלפוחית השתן ולשאר איברים פנימיים שיצריך 

פתיחת בטן; ואף מוות במקרים נדירים. 

אין נתונים מדויקים על מספר הנשים הזקוקות לתרומה. הערכות שונות, שלא ברור על אילו מקורות הן   3

מסתמכות, מדברות על בין 2,000 ל–10,000 נשים.

הצ“ח מס‘ פ/2204 שהונחה על שולחן הכנסת ה–14 )שם(, וחזרה והונחה על שולחן הכנסת ה–15 בידי ח“כ   4

דיין וקבוצת ח“כים ומספרה פ/423, וכן הצ“ח של ח“כ טיבי וקבוצת ח“כים ומספרה פ/1328. הצ“ח דומה 

בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת ה–16 בידי ח“כ אביטל וקבוצת ח“כים ומספרה פ/1388. הצעת החוק 

האחרונה, מס‘ פ/3459, הונחה על שולחן הכנסת ה–16 בידי ח“כ גולן ואח‘ ב–30.3.2005. 
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בצורה רחבה והקנו לה מנדט מקיף ־ לבחון את “ההיבטים החברתיים, האתיים, ההלכתיים 
והמשפטיים של השיטות הטיפוליות הקשורות לנושא הנ“ל” )מתוך כתב המינוי(. 

ועדת הלפרין הייתה אמורה להיות הזירה שבה יתקיים דיון שיטתי ויסודי בנושא תרומת 
הביציות, וניתן לה המנדט לגבש המלצות שיהפכו, במוקדם או במאוחר, לחוק. מבחינה זו 
פרופסיונלי–ציבורי  שיח  ניהול  של  סוציולוגית  לבחינה  ייחודי  אתר  מהווים  הוועדה  דיוני 
בתחום המערב מדיקליזציה של הפריון מחד, וזירה למאבק על מידת השליטה והדומיננטיות 

של הפרופסיה הרפואית בתהליכים אלה מאידך. 
המלצות הוועדה הוגשו כשנה לאחר הקמתה לשר הבריאות, ונוסחו כהצעת חוק המתירה 
תרומת ביציות מנשים שאינן נמצאות בטיפולי הפריה.5 עוד המליצה הוועדה כי תהליך הפניית 
ייעשה באמצעות “יחידת תיאום מרכזית” ארצית.  ולמתן תרומה  הבקשות לקבלת תרומה 
היחידה תחתום על חוזים עם תורמות ועם נתרמות, לאחר בחינת חוות–הדעת הרפואיות.6 יתר 
על כן, הצעת החוק קבעה את עקרון אי–התשלום בגין תרומת ביציות והסתפקות ב“פיצוי” 
שיוגדר בחוק בגין סבל ו“ביטול זמן” של התורמת. כמו כן, נקבעו כללים בעניין התשלום 

לרופא ולמוסד הרפואי המבצע את ההליך.7 
המלצות ועדת הלפרין “התגלגלו” במסדרונות שונים בכנסת במשך שש שנים ארוכות, 
כשמוקד הדיון עבר מהצורך בביציות למטרות ילודה לצורך בביציות למטרות מחקר )כפי 
והטכנולוגיה(.  המדע  לוועדת  בכנסת  האישה  למעמד  מהוועדה  הדיון  בהעברת  שהתבטא 
עברה  והיא  התשס“ז–2007”,  ביציות  “תרומת  הממשלתית  החוק  הצעת  הוגשה  לבסוף, 

בקריאה ראשונה במאי 8.2007  

מטרה ומבנה

דיוני הוועדה, במיוחד מן ההיבט של אופן ההתמודדות עם  מטרת המאמר הנה לנתח את 
שאלות בעניין אינטרסים רפואיים–פרופסיונליים ושליטה רפואית בתחום הפריון. לשם כך 

נבחרו שתי דרכי ניתוח: 

הצעת חוק ההסכמים לתרומת ביציות התשס“א–2001. נדלתה מאתר האינטרנט של משרד הבריאות:   5

http://www.health.gov.il/units/egg_cont/index.htm
הוועדה המליצה גם על הסדרים טכניים–בירוקרטיים שונים כגון: רישום התרומות, מיסוד תהליכי מתן   6

למתן  היילוד,  של  ההורות  ולהגדרת  סודיות  לשמירת  נוגעים  נוספים  כללים  ועוד.  וקבלתה,  התרומה 

מידע גנטי במקרה של בעיה רפואית של היילוד ולמתן מידע לזוגות לפני נישואין )בדיקת קרבה גנטית 

אפשרית(. נקבעה גם ועדת חריגים לנושאים שונים.

לדיון שיטתי בוועדת הלפרין, דיוניה והמלצותיה ראו קניון )2006(.   7

הצעת החוק משנת 2007 נשענת לכאורה על מסקנות ועדת הלפרין, אך למעשה היא רחוקה מהן מרחק רב.   8

הדבר נכון במיוחד בכל הנוגע ל“סירוס” מנגנוני הפיקוח המוגבלים על הרופאים המעורבים בתהליך ובהגנה 

על הנשים תורמות הביציות, אותם ניסתה ועדת הלפרין למסד. כמו כן, הצעת החוק משנת 2007 “מגניבה” 

נושא שלא עלה כלל בוועדת הלפרין, ושפותח גם הוא פתח לניצול נשים: הקצאה )בהסכמת התורמות( של 

ביציות למטרת מחקר. לסקירה של גלגולי הדיונים בחוק עד להעברתו בקריאה ראשונה, ולהשוואה מפורטת 

בין המלצות ועדת הלפרין להצעת החוק הממשלתית, ראו נוי )קניון(, מישורי והשש )2007(. 
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ניתוח הרכב הוועדה וניתוח הנחות היסוד שעלו מהדיון בתרומת ביציות.   .1
ניתוח דפוסי שיח מרכזיים שהופיעו במהלך דיוני הוועדה.  .2

הניתוח מתבסס על פרוטוקולים של ועדת הלפרין. מרבית הפרוטוקולים )פרוטוקולים משש–
עשרה ישיבות שנערכו בין ה–5.4.2000 ל–4.10.2000, וכן מספר נספחים( היו גלויים לציבור 
והוצגו באתר האינטרנט של משרד הבריאות. יש לציין כי גם לאחר ה–4.10.2000 נערכו כמה 

ישיבות נוספות שהפרוטוקולים שלהן לא פורסמו ולא נותחו במאמר זה.9 
הדוברים  בוועדה:  השיח  הבסיסיים של  באפיונים  בעיקר  עוסקת  הניתוח  מתודולוגיית 
בוועדה, הנושאים שנידונו בה והנושאים שלא נידונו בה, אף שהדיון בהם התבקש או נגזר 
ממנדט הוועדה; וכן דפוסים רטוריים מרכזיים )סוגי שיח( שעלו מהדיונים. במהלך הניתוח 
נתייחס גם לאופן שבו הוצגו בדיוני הוועדה דמויות הנשים: דמות התורמת ודמות מקבלת 
התרומה. החיבור בין זהות הדוברים לבין דפוסי השיח חושף את תהליך התגבשות הדומיננטיות 
של המבט הרפואי בוועדה, וזאת על רקע דיונים רלוונטיים בתחום המדיקליזציה של הפריון 

ודומיננטיות הפרופסיה הרפואית בתחום זה. 

מבוא תיאורטי 

מדיקליזציה, פריון והפרופסיה הרפואית 
המושג “מדיקליזציה” מתייחס להגדרה מחדש של מצבים, של בעיות ושל תופעות חברתיות 
כסוגיות שהנן רפואיות מעיקרן. לפי אירווינג זולה )1972	Zola,(, בחברה המודרנית מחליפות 

הגדרות מעין אלו טווח נרחב של הגדרות מסורתיות יותר, בעיקר דתיות או חוקיות.
תהליכי ההיריון והלידה נחשבים דוגמה מובהקת למצבים שעברו תהליכי מדיקליזציה 
מלאה במחצית השנייה של המאה העשרים )1991	Miles,(. הלידה עברה מהמרחב הפרטי 
של הבית למרחב הציבורי של בית–החולים, ממרחב המנוהל בידי נשים למרחב המנוהל בידי 
פרופסיונלים )בעיקר גברים( ונתון לפיקוחם, והפכה מאירוע ביולוגי טבעי לאירוע רפואי 

 .)Arney,	1982;	Oakley,	1984( וטכנולוגי
בעשורים האחרונים סבבו דיונים שונים את תהליכי המדיקליזציה והתפתחויותיה והציגו 
דילמות חדשות שנוצרו מן ההתפתחויות הטכנולוגיות, כמו תחום טכנולוגיות הפריון: ההפריה 
החוץ–גופית, שימוש במיקרו–מניפולציה ועוד. מאז שנות השמונים, בעקבות הצלחת הפריית 
הפסיכולוגיות  הרפואיות,  פמיניסטיות את המשמעויות  הוגות  חקרו   ,1978 המבחנה בשנת 
והחברתיות של טכנולוגיות הפריון. ההתייחסות שלהן איננה אחידה, והיא נעה מהתנגדות 

עזה ועד לקבלה אוהדת. 

בשיחה טלפונית שנערכה בספטמבר 2006 עם יו“ר הוועדה כדי לקבל את הפרוטוקולים, נאמר למחברת   9

כי הסיבה לכך שהם לא הועברו לאינטרנט הייתה שתוכנם היה “טכני” בלבד: הם לא עסקו בשאלות 

מהותיות, אלא בניסוח סופי של סעיפי הצעת החוק. בשל הטרחה שהייתה כרוכה בעיון בהם ובתיקונם 

לפני פרסומם החליט היו“ר לוותר על עריכתם לפרסום. יש לציין כי כל הפרוטוקולים שעלו לאינטרנט 

אושרו לפרסום לאחר סקירתם בידי חברי הוועדה. אנו מצרים על אי–הפרסום, מכיוון שלעתים קרובות 

דיונים “טכניים” חושפים שאלות מהותיות ועקרוניות מרתקות. 
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הזרם הליברלי בפמיניזם רואה בטכנולוגיות הפריון החדשות אמצעי טכני, המגביר את 
יכולות הבחירה והפעולה של נשים כסוכנות עצמאיות, שהטכנולוגיה מאפשרת להן לממש 
 .)Overall,	1993( את האוטונומיה שלהן בדרך של הרחבת טווח הבחירה בכל הנוגע לגופן
לעומתו, הזרם הרדיקלי מבקר את טכנולוגיות הפריון החדשות. חוקרות המשתייכות לזרם זה 
תופסות את טכנולוגיות הפריון כשלב נוסף בתהליכי המדיקליזציה של ההולדה, של ההורות 
ושל המיניות; נוסף על השלכותיהן הבריאותיות השליליות, הן מרחיבות את היכולות של 
מומחים רפואיים לשכלל פרקטיקות של שליטה על הגוף הנשי, הגורמות לנשים לחוות ניכור 
מגופן, ומובילות לדה–הומניזציה שלהן (1984	Minden,	&	Klein	Arditti,). מביקורות אלה 
מהדהדת הביקורת הכללית שהפנה איבן איליץ‘ )1976	Illich,( בשנות השבעים כלפי תיעוש 
הבריאות ותוצאותיו של תיעוש זה בדמות היאטרוגנסיס )iatrogenesis(: סיכונים בריאותיים 
הנובעים מעצם הטיפול הרפואי )יאטרוגנסיס קליני( ונזק חברתי שנגרם מהגדרות רפואיות 

“טכניות” המרדדות מצבים חברתיים מורכבים )יאטרוגנסיס חברתי או תרבותי(. 
הפרופסיה  )1988	Abbott,( של  תהליכי המדיקליזציה מרחיבים את “שטח השיפוט” 
מדעי  ידע  בעלי  שהם  המניח  הציבור  אמון  על  נשענת  שסמכותם  רופאים,  הרפואית. 
חברתית  לגיטימציה  מקבלים  פרופסיונאלית,  ומחויבות  מקצועית  מומחיות  אובייקטיבי, 

להגדיר ולהעניק “פתרונות” לקשת הולכת ומתרחבת של מצבים חברתיים. 
עם זאת, בשנים האחרונות הועלו טענות כי דפוסי המדיקליזציה עוברים שינוי וכי לצד 
אינטרסים של הפרופסיה הרפואית הופיעו “מנועים” חדשים לתהליכים אלה ־ בעלי עניין 
	Clarke,( כך, למשל, אדל קלארק ועמיתיה .)Conrad,	2005( כמו תאגידי תרופות וביטוח
ובאינטרסים  התאגידים  במעורבות  רואים   )Shim,	 Mamo,	 Fosket	 &	 Fishman,	 2003
הכלכליים שלהם גורמי מדיקליזציה. גורמים אלה, בשיתוף עם התרחבות הפרקטיקה של 
מעקב רפואי שוטף אחרי גורמי סיכון, הופכים אנשים בריאים ללקוחות קבועים של מערכת 
הבריאות ולחולים בפוטנציה.10 לטענת קלארק ועמיתיה, דפוסי המעקב הרפואי וההתפתחות 
האדירה בתחום הטכנולוגיות החדשות ברפואה ובמדעי החיים מצדיקים את מיתוג התהליך 
בכינוי חדש: “ביו–מדיקליזציה”. אחרים )לדוגמה, 2005	Conrad,( סבורים כי אין הצדקה 
לכינוי חדש, משום שמבחינה מהותית היכולת להגדיר סוגיה כלשהי כרפואית )ולא, למשל, 
כחברתית, פסיכולוגית או רוחנית( היא התכונה שיש לה את החשיבות הרבה ביותר בתהליך 

המדיקליזציה. 
עם זאת, שאלת מעמד המומחים הרפואיים נותרת מרכזית גם בעידן שבו קמים “מנועים” 
נוספים לתהליך המדיקליזציה; אף על פי שהם מוצגים לעתים כ“ספקי שירות” בלבד, סמכותם 
	Ehrenreich	&	English,( תרבותיות  הגדרות  יוצרת  הביצוע,  מתחום  חורגת  רופאים  של 
	Rothman,	1991;	Starr,( קובעת סדרי עדיפויות מוסריים ,)[1978]	1990;	Foster,	1989

 .)Brint,	1990;	Starr,	1982( ומתווה מדיניות בתחום הבריאות )1982

ערך הפריון בחברה הישראלית–יהודית ו“טכנולוגיות מסייעות רבייה” 
ישראל מתאפיינת באידיאולוגיה מעודדת ילודה, המקשרת בין נשיות נורמטיבית להולדה 
מכוננת  ההלכתי  בשיח   .)Amir	 &	 Benjamin,	 1997;	 Birenboum-Carmeli,	 1998(

 .)Remennick,	2006( לדיון בנושא בהקשר הישראלי ראו רמניק  10
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האישה בראש ובראשונה כאם. האמהות מוצגת כתפקידה הבסיסי, ועל כן זכויותיה האישיות, 
החברתיות והמשפטיות נגזרות בעיקרן מיכולתה ללדת )אליאור, 2001(. בשיח הציוני–לאומי 
נתפסת הפוריות כנכס פוליטי, ונשים מצופות “לגייס את רחמן” לטובת הדמוגרפיה. ההולדה 
	Amir	&	Benjamin,	1997;	Kahan,( ”היא ביטוי למחויבות שיש לנשים ל“פרויקט הציוני
1987	Yuval-Davis,	1998;	Portugese,	;2000(. ברקוביץ )1999(, שניתחה את “חוק שירות 
הביטחון” )1949(, את “חוק שיווי זכויות האישה” )1951( ואת השיח בכנסת סביב חקיקתם, 
מראה כי שוויון הזכויות של נשים אינו נגזר מהיותן אזרחיות, אלא מתבסס על ה“שונות” 
שלהן ־ תרומתן לאומה כאמהות בפועל או בכוח. במערכת החינוך מועברים לילדים מגיל 
צעיר מסרים, באמצעות סיפורי התנ“ך, בנוגע לקשר שבין הולדה לבין אושר ובין עקרות של 
האישה לעונש. עקרות נלמדת כגורל טרגי, ואישה שאין לה ילדים מוצגת כאומללה וכראויה 
כי  טוענת   )Remennick,	 2006( רמניק  לריסה   .)Kahan,	 2000( שמים  ולחסדי  לרחמים 
נשים שאין להן ילדים נושאות גם כיום סטיגמה, וכי סטיגמה זו מרוככת אם הן מנסות להרות 

באמצעים טכנולוגיים. 
רשמית  במדיניות  גם  מתאפיינת  ישראל  הילודה,  מעודדת  האידיאולוגיה  על  נוסף 
המעודדת הולדה,11 שהחלה מיד לאחר קום המדינה )1987	Yuval-Davis,( ונמשכת בצורות 
שונות גם כיום.12 ביטוי מרכזי למדיניות זו היא הנגשת טכנולוגיות המסייעות לפריון. ישראל 
היא המדינה היחידה בעולם המסבסדת במסגרת סל הבריאות הממלכתי טיפולי פוריות, ובהם 
הפריה מתרומת זרע ומתרומת ביציות ותהליך הפריה חוץ–גופי13 עד ללידת שני ילדים חיים 
מבן–זוג נוכחי, במגבלות של גיל ושל נתונים רפואיים. יש לציין כי מדובר בטיפולים יקרים 
מאוד; לפי ג‘ון קולינס, העלות הממוצעת של מחזור הפריה חוץ–גופית בישראל עמדה בשנת 
2002 על כ–$3,817. העלויות הישירות של טיפולים עד ללידת ילד חי מוערכות בכ–$19,000 

 .)Collins,	2002	in	Shalev	&	Gooldin,	2006(
עדויות להפנמת האידיאולוגיה מעודדת הילודה ולנגישות טכנולוגיות הפריון הן שיעורי 
ושמונה  ארבעים  בין  שנערכה  בין–לאומית  מהשוואה  בישראל.  פוריות  בטיפולי  השימוש 
נפש.  למיליון  טיפול  מחזורי  כ–1,657  בישראל  בוצעו   1998—1995 בשנים  כי  עולה  מדינות 

ילדים רבים. בישראל  לידת  בין מדיניות המעודדת הולדה לבין עידוד פריון, שמשמעותו  יש להבחין   11

התמיכה של המדינה באישה היולדת או בצאצא לאחר הלידה מצומצמת. לדוגמה, חופשת הלידה בישראל 

נמשכת 12 שבועות, זמן קצר בהרבה מזה הנהוג במדינות רבות באירופה. היעדר סבסוד למעונות יום 

לפעוטות וליום לימודים ארוך מהווים אף הם חסמים כלכליים לפריון. 

דוגמה קיצונית למדיניות מעודדת הולדה היא החקיקה בשנת 1996 של החוק לנשיאת–עוברים, הידוע   12

וזאת  כזה,  כ“חוק הפונדקאות”, שהפך את ישראל למדינה הראשונה שאישרה בחוק קיומו של מוסד 

למרות המשמעויות הבעייתיות הגלומות בו ־ למשל, מבחינת סיכונים רפואיים ואחרים של האישה 

הנושאת את ההיריון, ומבחינת השימוש המסחרי בגוף האישה והפיכתה ל“מכונה להולדת ילדים” ותו 

לא.

טיפולי  של  התקצוב  מדיניות  את  שסקרה   ,)Birenbaum-Carmeli,	 2004( בירנבאום–כרמלי  דפנה   13

הפריה בקנדה ובאנגליה )מדינות שבהן מערכת הבריאות היא ציבורית(, מתארת מדיניות שאיננה קבועה 

בחקיקה ראשית, אלא היא עניין של החלטות מחוזיות. מעבר לכך, גם כשיש מדיניות מקומית המסבסדת 

טיפולי פוריות, היא מתאפיינת בהגבלה של היקף המימון, של התנאים לזכאות )למשל בהקשר לגיל, 

למצב משפחתי ולילדים קיימים( ושל זמני ההמתנה לטיפול. 
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איש(,  למיליון  מחזורים   829 )הולנד:  השני  שבמקום  מהמדינה  כפולים  הנם  אלה  נתונים 
	Collins,	2002,	in	Shalev( 289–וכמעט פי שש מממוצע המדינות שהשתתפו בהשוואה: כ
2006	Gooldin,	&(. יתר על כן, השימוש בטכנולוגיות הפריון החדשות עולה בקצב מהיר 
	Israel( ביותר: בשנת 2003 כבר הגיע מספר מחזורי הטיפול בישראל ל–3,350 למיליון נפש
2006	Gooldin,	&	Shalev	in	2003,	Health,	of	Ministry(. לפי נתוני משרד הבריאות, 
מאז אמצע שנות התשעים ועד לשנת 2006, עלו שיעורי הטיפולים בהפריה חוץ גופית פי 

שניים )משרד הבריאות, 2008(.
נתוני  לפי  קסם.  פתרונות  אינם  הרפואה  עולם  הטכנולוגיים שמציע  הפתרונות  אולם, 
משרד הבריאות משנת 2006, שיעור ההריונות מכלל מחזורי הטיפול בהפריה חוץ–גופית 
כאמור,  מצטרפים,  אלה  לנתונים  בלבד.  כ–17%  היה  החי  לידות  ושיעור  לכ–25%,  הגיע 
מחקרים המלמדים על סיכונים משמעותיים לאישה ומחקרים המלמדים על סיכונים לעובר 

 .)Fathalla,	2001	in	Shalev	&	Gooldin,	2006(

המדינה ומקומם של המומחים הרפואיים בתחום טכנולוגיות הפריון 
יש  המדינה  עם  בפרט  הרפואית  הפרופסיה  ושל  בכלל  פרופסיות  של  היחסים  למערכת 
חשיבות מכרעת בעיצוב כוחן של הפרופסיות, מעמדן ויכולת ההשפעה שלהן. כדי שמקצוע 
	Abbott,	1988;( סביבו  העבודה  פרקטיקות  על  הידע,  על תחום  יקבל מעמד של שליטה 
 ,)Johnson,	1972( ועל הצרכנים )Larson,	1977( על שוק השירותים ,)Freidson,	1994

נדרשות תמיכת המדינה והרשאותיה. 
מחקרים שנערכו לאורך השנים ועסקו בפרופסיה הרפואית בישראל, מצאו באופן כללי כי 
	Harrison, ;1994 ,1990 ,עוצמתה של הפרופסיה הרפואית, בעיקר מול המדינה, מוגבלת )ישי
)ההסתדרות  הרופאים  של  היציג  בארגון  כלל  בדרך  התמקדו  המחקרים  זאת,  עם   .)1994
הרפואית בישראל ־ להלן הר“י(, ולא עמדו על כוחן של קבוצות מומחים ספציפיות בהתוויית 

מדיניות וסדרי עדיפויות בתחומן. 
מדיניות  התוויית  על  להשפיע  ויכולתם  הרופאים  של  כוחם  כי  נראה  הפריון  בתחום 
תקציב וסדרי עדיפויות אינו שולי, וזאת עקב “ברית” שנוצרה בינם לבין כוחות חברתיים 
בטכנולוגיות  שימוש  לעודד  המעוניינים  ילודה,  מעודדת  באידיאולוגיה  המחזיקים  שונים 
Birenbaum-( בעניין זה הראתה, לדוגמה, דפנה בירנבאום–כרמלי .)Kahan,	2000( פריון

2004	Carmeli,( כיצד התקיים בשנת 1998 שיתוף פעולה של חברי כנסת ושל נציגי קופות 
חולים ורופאים, בישיבת הוועדה למעמד האישה בכנסת, שנועד לעודד הקצאה נרחבת של 

משאבי המדינה לטיפולי הפריה. 
גם בניהול תחום הפריון ב“שטח” מעניקה המדינה למומחים הרפואיים סמכויות ניהול. 
שלו )1995(, לדוגמה, מתארת מערכת של הסדרים שנקבעו בישראל בתחומי ההזרעה וההפריה 
החוץ–גופית, שבה מועבר חלק מניהול התהליך ומהפיקוח עליו למערכת הרפואית, ולעתים 

גם לרופא הבודד, כשמקור הסמכות הוא בתקנות שר הבריאות ולא בחקיקה ראשית. 
ההנחה כי לגורמים רפואיים יש תפקיד מרכזי בהרחבת תחום הפריון ובארגונו מעלה 
ואינטרסים  רפואית  שליטה  בדבר  סוגיות  עם  התמודדה  הלפרין  ועדת  האם  השאלה  את 
תרומת  בתחום  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  המעורבים  רופאים  של  ואחרים  פרופסיונליים 

הביציות. 
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ועדת הלפרין ־ מבנה והקשר

הרכב הכוחות שפעלו בוועדה
בוועדת הלפרין כיהנו בסך הכל תשעה חברים, שמונו באופן פורמלי על ידי שר הבריאות 
דאז, הרב שלמה בניזרי. מעניין לציין כי מעבר לאזכור תואריהם של חברי הוועדה )דוקטור, 
פרופסור, רב, משפטנית( בפרסום שעניינו הרכב הוועדה לא מצוינים תחומי עיסוקיהם של 
החברים. בפועל, ליו“ר הוועדה, ד“ר מרדכי הלפרין, יש שלושה “כובעים”: רב, גינקולוג, 
ועוסק בנושאי אתיקה רפואית במשרד הבריאות. חמישה חברי ועדה נוספים הם גינקולוגים 
)מתוכם שתי נשים(. חברי הוועדה הנוספים היו שני רבנים והיועצת המשפטית של משרד 

הבריאות. 
בכתב  שכן  תמיהה,  מעוררת  מגינקולוגים  המכריע  ברובה  הורכבה  שהוועדה  העובדה 
של  והמשפטיים”  ההלכתיים  האתיים,  החברתיים,  “בהיבטים  תדון  שהוועדה  צוין  המינוי 
תרומת ביציות, ודווקא ההיבט הרפואי–טכני כלל אינו מוזכר בו. משתמע כי די היה ברופא 
אחד או שניים שיכהנו בוועדה, וכי הוועדה יכולה הייתה לזמן גינקולוגים–מומחים להעיד 
בה )דבר שאף קרה(. מנגד, נפקדים מהוועדה גורמים רלוונטיים כגון מומחים מן התחומים 
הבאים: עבודה–סוציאלית, פסיכולוגיה, חקר–התרבות ופילוסופיה, וכן נציגים של ארגונים 
פמיניסטיים ונציגי ציבור )בעלי תפקידים רלוונטיים אכן נקראו להעיד בוועדה, אך לא היו 

חברים בה(.14 15 
עיון במאגרי מידע באינטרנט חושף כי בין רבים מחברי הוועדה התקיימו קשרים קודמים 
בתחום הפריון ובתחום הדת. כך למשל, יו“ר הוועדה הוא מנהלו של מכון שלזינגר, הפועל ליד 
המרכז הרפואי “שערי צדק”, ה“רואה את ייעודו בהחדרת ערכי תורה למערכות הרפואיות 
המדעיות” )מתוך פרסום רשמי של מכון שלזינגר(. חברת הוועדה ד“ר קטן פועלת כמרצה 
במסגרת מכון שלזינגר ובמסגרת תנועת “אמונה” )תנועת האישה הדתית–לאומית(, ה“רואה 
בענייני  בעיקר  גם “מתמחה  היא  עיסוקיה  בין  בחיזוק התא המשפחתי”.  מיוחדת  חשיבות 
פריון, ייעוץ גינקולוגי על–פי ההלכה” )מתוך פרסום רשמי של מכון שלזינגר(. חבר נוסף, 
פרופ‘ שנקר, פועל שנים ארוכות ביצירת חיבורים שיאפשרו קבלה הלכתית של טכנולוגיות 
פריון. שנקר פרסם מאמרים בנושא והופיע בכנסים המשותפים לרבנים ולרופאים. חבר אחר, 
הרב בורשטיין, הנו מנהל מכון “פוע“ה” )פוריות ורפואה על–פי ההלכה(, ארגון מעודד ילודה 
הנותן ייעוץ הלכתי בענייני פריון לזוגות ומספק אכסניה לדיונים בין רבנים לבין רופאים 
בענייני פריון. באתר האינטרנט של מכון “פוע“ה” מופיע מכתב לרב בורשטיין, המשבח 

תמוה היה לקרוא במקום אחר ־ בפרוטוקול הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת ה–15 בישיבתה   14

מה–19.03.2001 ־ את דברי יו“ר הוועדה, הלפרין, שתיאר את ועדת הביציות בציינו כי “חברי הוועדה 

הם הטרוגניים... יש הטרוגניות רבה מאוד”. 

הציבורית– הוועדה  דומה:  בנושא  שעסקה  בוועדה  למצוא  אפשר  באופיו  לגמרי  שונה  להרכב  דוגמה   15

הבריאות  ושר  המשפטים  שר  בידי  הוקמה  זו  ועדה  חוץ–גופית.  הפריה  הנושא של  לבחינת  מקצועית 

בשנת 1991, וכללה תשעה חברים ובהם שופט בדימוס )יו“ר(, סוציולוגית, עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, 

אנשים העוסקים באתיקה ברפואה ורבנים. מתוך כלל החברים רק שניים שימשו גם כרופאים )המידע על 

החברים נדלה מאתר “דעת” ־ אתר לימודי יהדות ורוח(. 
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את תרומתו לחיזוק מצוות פרו ורבו בשיתוף פעולה עם בית החולים “ביקור חולים”. את 
המכתב כתב לא אחר מאשר חבר הוועדה ד“ר יפה, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב“ביקור 
חולים”, המרצה אף הוא בכינוסים משותפים לרבנים ולרופאים. נוסף על כך, חברי הוועדה 
סובבים בחוגים דומים: ד“ר רחל אדטו היא סמנכ“לית ב“שערי צדק”, שבמסגרתו פועלים 
ד“ר הלפרין וד“ר קטן. המשפטנית )היחידה( בוועדה, מירה היבנר, היא אישה דתייה. כלומר, 
רוב חברי הוועדה הם גינקולוגים–מיילדים או באים מרקע דתי או שניהם. ניתן לשער כי 

היכרותם המשותפת על רקע פעילות בנושאי פריון הובילה לבחירתם.16

הנחת היסוד: הרחבת הפרקטיקה של תרומת הביציות היא חיונית 
נוסף על הרכב הוועדה, המרמז כשלעצמו על מוכנות להרחבת השימוש בטכנולוגיות הפריון, 
כבר במהלך דיוניה הראשונים נראה שרבים בוועדה מחזיקים בדעה כי אין כל קושי מיוחד 
המחשה  חיונית.  היא  הביציות  תרומות  מעגל  הרחבת  וכי  הביציות,  תרומת  בטכנולוגיית 
מלומדת  בהרצאה  מתחילה  זו  ישיבה  הוועדה.  של  השנייה  בישיבתה  מופיעה  לכך  בולטת 
של יו“ר הוועדה שעניינה שאלות פילוסופיות: מהי זכות? האם הזכות לאמהות או להורּות 
היא מוחלטת? האם מזכות זו נגזר חוב של המדינה? כשהיו“ר מגיע לנקודה בהרצאתו שבה 
ביצית  ותרומת  בכלל,  פוריות  טיפולי  לקבל  הזכות  לנושא  מגיעים  ]אנו[  “מכאן  אומר  הוא 
בפרט”, מחליף אותו )לא ברור אם מתוך תכנון מוקדם( פרופ‘ שנקר, הפותח בהרצאה משל 
ליניארי  ממסלול  כחלק  הפריון  טכנולוגיות  את  מתארת  שנקר  פרופ‘  של  הרצאתו  עצמו. 
זו תרומת הביציות מעוצבת כשלב מתבקש במהלך  של התקדמות מדע הרפואה. במסגרת 
ההתפתחותי–הטכנולוגי הכולל )יש מקום לשאול אם כל מה שהטכנולוגיה מאפשרת צריך 

וראוי להיעשות(. 
הטכנולוגיה של תרומת ביציות מוצגת בוועדה כמענה היחיד למצוקתן של נשים שאינן 
יכולות ללדת עקב בעיה בביציות שלהן.17 הנחה זו מובילה את חברי הוועדה למסקנה המוצגת 
ככמעט הכרחית: יש להרחיב את אפשרות גיוס הביציות באמצעות פנייה לנשים “מתנדבות 

בשכר”, שאינן עוברות טיפולי הפריה בעצמן.
מסקנה זו של הוועדה כמעט ואינה נתונה לערעור. בשלב מסוים )ישיבה שתים–עשרה( 
וגם הנושא  לי.  גיבשתי דעה. קשה  “... אני עוד לא  יפה להרהר שנית בעניין:  מבקש ד“ר 
שמרדכי מדי פעם אומר זה כבר החלטנו, אני מרגיש עם זה לא טוב... אני לא חושב שאנחנו 
קיבלנו מנדט להגדיל את מצאי הביציות. אנחנו קיבלנו מנדט לדון בנושא הזה”. דברים אלה 

לא הצלחנו לברר כיצד התנהל תהליך המינוי, שהוביל להרכב ועדה כה בלתי–מאוזן. אנו מניחים שהסבר   16

חלקי לעניין קשור לעובדה שהשר הממנה היה רב, ונציג של מפלגה חרדית )ש“ס(. 

ד“ר הלפרין )ישיבה שש(: “אנחנו צריכים להשתדל למנוע את העכבות מסיבות הלכתיות. בכך ללא ספק   17

נרחיב את המעגל, ונסייע בכך להרבה נשים המצפות בכליון עיניים לפרי בטן”. ד“ר הלפרין )ישיבה 

שבע(: “המצוקה בשטח מאוד מאוד קשה, מזה בעצם הכל נולד”. פרופ‘ משיח )ישיבה שמונה(: “אנחנו 

פה במטרה אחת קדושה, אני חושב, לקדם את הנושא של תרומת ביציות ואני לא בכדי אומר נשים בחוץ 

משוועות לתרומת ביציות. אנחנו פה במטרה מסוימת, כולנו באותה מטרה, לפתור את הבעיה הזאת, 

הבעיה הקשה ביותר של נשים שמשוועות, זוגות שמשוועים לילדים”. פרופ‘ דור )ישיבה שמונה(: “...

נשים אומרות ומביעות הלוך וחזור: אם לא היה לי ילד אני משולה לאישה לא מושלמת”.
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אינם זוכים לתגובה עניינית ובמהרה חוזר הדיון ל“מסלול”, ומתמקד בפתרונות לבעיות ארגון 
טכניות כגון: הסדרים בענייני רישום תורמות, אבטחת מידע, צורות תשלום, הסדרי מס ועוד. 
אחד העדים שהופיע בפני הוועדה, מנכ“ל משרד הבריאות לשעבר פרופ‘ דן מיכאלי, 
מתמודד בעקביות עם הרעיון של “תורמות מתנדבות בשכר”, לאחר ששלח מכתב בעניין 
)ישיבה שבע, 28.6.2000(: מיכאלי מבקש שלא להתיר כלל פרקטיקה של תרומה מתורמות 
שלא  כלשהו  לסיכון  בריאה  אישה  לחשוף  שאסור  עקרונית  היא  שלי  “העמדה  מתנדבות: 
למטרה של הצלת חיים”. הוא מציג שאלות כגון: האם יש לרפואה זכות מוסרית לסכן את 
התורמות,18 והאם טובת הפציינטית עומדת בראש מעייניהם של הרופאים או שמא יוקרתם 
לחולה”,  תזיק  “אל  הוא  ברפואה  כי הכלל האתי הראשון  לרופאים  מזכיר  הוא  האישית.19 
וגם  שונה  כיום  היא  פנה”21  “הָאָ אם  גם  האתיקה20  לעקרונות  בניגוד  לפעול  להם  אל  וכי 
אם מופעלים עליהם לחצים שונים. כמו כן, הוא מדגיש את הסכנה הכרוכה בניצול נשים 

ובהפיכתן, בשיטות רמייה מתוחכמות, למעין “בית–חרושת לביציות”.22
וד“ר  יפה  ד“ר  ולאחריהם מביעים שניים מהחברים,  דברי מיכאלי נשמעים בסבלנות, 
קטן, מוכנות להרהר מחדש בעניין התרומה מנשים שאינן עוברות טיפולי הפריה )אצל ד“ר 
את  להגביל  חושבת שתפקידנו  אני   ...“ “חברתיים”:  מנימוקים  גם  נובעת  ההתנגדות  קטן 
הטכנולוגיות, לבקר אותן ולמצוא אלטרנטיבות שהן לא תפרקנה את התא המשפחתי... אנחנו 

“מימוש זכות טבעית של כל אישה היא לשמור על בריאותה, ואם היא לא משכילה לעשות את זה, אז   18

אנחנו כחברה צריכים להגן עליה”; “מה זה חקיקה? זה לשים סייגים על–פי ההסכמות מוסריות, אתיות, 

השקפות חברתיות ואחרות”. 

“אם אישה בגיל ארבעים וחמש חמישים נכנסת טבעית להיריון, אז אני לא מתערב בדברים האלה. אבל   19

כל מה שנעשה היום כשאני לא יודע אף פעם מי רוצה לשמור את השיא בספר השיאים של גינס, הרופא 

או הגברת”.

“... יש שני כללים שמנחים אותי, קודם כל, אל תעשה נזקים, ושניים: תקל על סבל. לכן אני מוכן לתת   20

לבן אדם שהוא במחלה סופנית מורפין, בלי שום בעיה. אבל אני לא מתחייב לפתור את כל הבעיות”.

“... זה שזה נעשה בכל העולם זו נטייה של היום. מחר תהיה נטייה אחרת. אז מדוע אני צריך לשנות   21

את העמדה שלי בהתאם למה שהתקשורת משדרת כנטיית הקדמה, או האי–קדמה, או המוסר או האי–

מוסר”.

“... אני רואה היבט נוסף, והוא הסיכון והסיכוי שהרשאה כזאת תחשוף נשים ללחצים לא כשרים כדי   22

שתסכמנה לתרום... אני יכול לראות הרבה מאוד מקרים שיתפסו בחורה כזאת או אחרת ויכניסו אותה 

למצוקה, או שהיא תהיה במצוקה, ויהיה בית–חרושת לביציות”.

בדיעבד, המלצות ועדת הלפרין התייחסו לנקודה חשובה זו. הוועדה המליצה להגביל את מספר הפעמים   

שבהן תוכל אישה לתרום לשלוש פעמים; המליצה על טווח זמן ממושך יחסית של לפחות חצי שנה בין 

תרומה לתרומה; הגבילה את מספר הנשים שיוכלו לקבל ביציות מתרומה אחת לשלוש נשים; והגבילה 

את כמות הצאצאים שייוולדו מתורמת אחת לשבעה. כמו כן, הוועדה המליצה שאת הביציות תתרומנה רק 

אזרחיות והן תיועדנה להשתלה רק לאזרחיות, וכי מתנדבות לא תוכלנה לתרום עבור נשים ספציפיות, 

אלא במקרים חריגים )קרובות משפחה בלבד(. עם זאת, לא נקבעה כל מגבלה לגבי כמות הביציות שניתן 

“להפיק” בכל תרומה. עניין זה קריטי עקב העובדה ש“תפוקה” גדולה יותר של ביציות היא אינטרס 

מובהק של הגורמים ה“מתרימים”, ומחייבת טיפול הורמונלי אגרסיבי. הצעת החוק הממשלתית ממאי 

2007 התעלמה מחלק ניכר מהמלצות אלה. 
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מאפשרים לאישה בגיל חמישים לפתוח מעגל נישואים חדש, ויהיה לה ילד מבעלה החדש, 
ואולי אנחנו בזה גם מעודדים בצורה עקיפה גירושין” )ישיבה שבע(. במהרה “מתעשתים” 

מרבית החברים; ד“ר אדטו אף מזכירה לחבריה כי: 

אני חשבתי שבאחד השלבים הראשונים שעברנו, כבר לפני מספר ישיבות, ההרגשה 
הכללית של כולם, של כל האנשים כאן הייתה שבסך הכל הרעיון של לאפשר תרומת 
ביציות, הוא הקו המנחה של הוועדה הזאת... זאת אומרת כל מה שאנחנו דנים עכשיו 
אחרי צאתו, זה איכשהו נוגד את מה שכבר קיבלנו, הסכמנו, קיבלנו מראש בתור 

הקו המנחה של כולם. 

ד“ר הלפרין מצדו “מסביר” לחברי הוועדה את הגישה שיש לנקוט כלפי עדותו של מיכאלי: 
“אני שמח שפרופ‘ מיכאלי הגיע... גם אני לא משוכנע שנקבל את דעתו. יש סבירות לא 

קטנה שדעתו לא תתקבל. אבל אנחנו חייבים להתייחס אליה”. 

“פרשת הסחר בביציות” 
שני  נחשדו  זו  בפרשה  הוועדה.  לדיוני  במקביל  לכותרות  עלתה  בביציות”  הסחר  “פרשת 
טיפולי  שעברו  מנשים  ביציות  של  יתר  בשאיבת  אשכנזי,  וד“ר  בן–רפאל  פרופ‘  רופאים, 
הפריה, תוך סיכונן, אי–יידוען על שנעשה בהן, וסחר בביציות שלהן )שימוש שלא בהסכמתן 
בביציותיהן עבור מטופלות אחרות(.23 פרשה זו אמורה הייתה להדליק נורת אזהרה ולעורר 
של  אינטרסים  מניגוד  ממשי  חשש  ובדבר  לתורמת  הבריאותיות  הסכנות  בעניין  שאלות 

רופאים המעורבים בתהליך ־ במצב שבו הם עוסקים בפועל בניהול התחום. 
אכן, ייתכן כי פרשת הסחר בביציות עמדה באופן סמוי בבסיס הרעיון שהתקבל בוועדה 
ובקרה”.  ולפקח עליו באמצעות “יחידה ארצית לתיאום  למסד את תחום תרומת הביציות 
סביר גם להניח שפרשה זו עמדה באופן סמוי גם בבסיסו של דיון שהתנהל בוועדה בנוגע 
להפרדה שיש לקיים בין התשלום לתורמת לבין התשלום לרופאים ביחידות ההפריה, כדי 

לצמצם את האינטרסים של רופאים בתהליך. 
המעניין הוא שכאשר הפרשה נידונה בצורה מפורשת )ישיבה שלוש–עשרה(, נטו כמה 
חברי וועדה להציג דווקא את המערכת הרפואית כָקרבן. ד“ר יפה: “המערכת הרפואית עברה 
טראומה. בצדק או לא בצדק, עברה טראומה”. היו“ר מחזק את דבריו: “ד“ר יפה אומר דבר 
חשוב ביותר. המערכת עברה טראומה, הציבור חושד ברופאים שהם אינטרסנטים, הייתה 
פגיעה בכבוד הרפואה, במקצוע הרפואה, בפרסונות הרפואיות, אלה שמעורבות ואלה שלא 
מעורבות”. היו“ר, כמו גם חברי הוועדה, אינם מציינים כי את הפגיעה גרמו למעשה רופאים 

מומחים בכירים בתחום ההפריות. 
ועדת הבדיקה שמשרד הבריאות  כי  הוועדה  נודע לחברי  הדיונים  כן, במהלך  יתר על 
בה  כחברים  שמונו  שרופאים  משום  תתכנס,  לא  הביציות”  “פרשת  בעניין  להקים  החליט 

בפברואר 2007 הורשע בן–רפאל על–פי הודאתו בבית הדין המשמעתי של משרד הבריאות בסעיפים של   23

התנהגות שאינה הולמת רופא ובכמה הפרות של “חוק זכויות החולה”, וזאת במסגרת עסקת טיעון עם 

פרקליטות המדינה. 
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סירבו להשתתף בישיבותיה. כלומר, הפרופסיה הרפואית סירבה לקיים בירור בפרשה. סירוב 
זה מרמז על הסגירות החברתית של קבוצת הרופאים העוסקת בתחום, ואף על חיפוי הדדי. 
זה,24 מחזקת  זה את  העובדה שהעוסקים בהפריות הם קבוצה מצומצמת, שחבריה מכירים 
טענה זו. עם זאת, גם אם צלצלו פעמוני אזהרה בקרב חברי הוועדה, הם לא דרבנו אותם 
לחזור ולהעלות את שאלת היסוד אם אין סכנה בהרחבת הפרקטיקה של שאיבת הביציות, 
עוברות  זאת משום שהנשים שאינן  טיפולי הפריה.  עוברות בעצמן  במיוחד מנשים שאינן 
טיפולי הפריה הן בדרך כלל נשים צעירות ובריאות, והאינטרס היחיד של יחידות ההפריה 
הוא לקבל מהן כמה שיותר ביציות. המחויבות שיש לרופא וליחידת ההפריה כלפי נשים אלה 
היא קצרת מועד, ואיננה דומה כלל למחויבות שיש לרופאים כלפי נשים המטופלות אצלם, 

לעתים במשך שנים. 
בכירים  גינקולוגים  שלושה  של  עדויותיהם  נשמעו  הוועדה  דיוני  במהלך  ועוד,  זאת 
העוסקים בתחום ההפריה. שלושת העדים עסקו בתחום הפריון גם באופן פרטי, אולם חברי 
הוועדה נמנעו מלהעלות בשיחה עמם שאלות נוקבות בעניין האינטרסים הכלכליים שלהם 
כרופאים במגזר הפרטי, כמו גם שאלות בעניין סכנת הניצול הטמונה בהתרת ה“התנדבות” 
של נשים.25 פרט תמוה נוסף הוא שאחד מאותם שלושה עדים מומחים היה פרופ‘ בן–רפאל, 

הרופא שנחשד נכון לזמן כינוס הוועדה בגניבת ביציות מנשים שהיו בטיפולו. 

דיוני הוועדה: שיח של מיסוד השליטה הרפואית וחיזוקה

ההרכב ההומוגני של הוועדה, שחבריה היו בעלי עניין בתחום הפריון ובתחום טכנולוגיות 
הפריון אשר קיימו ביניהם קשרים קודמים, תרם לארגון הדיון סביב הנחת היסוד שלפיה 
המטרה המרכזית של הוועדה היא להרחיב את הפרקטיקה של תרומת הביציות מנשים שאינן 
עוברות טיפולי הפריה. יתר על כן, מבנה הוועדה והנחת היסוד שלה היו בסיס לשיח שמיסד 
בנושאים  רבנית,  שליטה  גם  מוסדה  הרפואית  השליטה  על  )נוסף  בתחום  רפואית  שליטה 

שעליהם לא נעמוד במאמר(. 
השיח   )1( בוועדה:  שהתקיימו  דומיננטיים  שיח  מבני  ארבעה  להציג  נבקש  להלן 
הפלורליסטי–לכאורה; )2( השיח האקסקלוסיבי; )3( שיח הזכויות; )4( השיח הצרכני–כלכלי. 
מבני שיח אלה, כל אחד בתורו, חיזקו ומיסדו את השליטה הרפואית על הפרקטיקה של תרומת 

הביציות, על ההחלטות המתקבלות בנושא ועל פתרון הדילמות שעלו במהלך הדיונים. 

“אגב, יש בסך הכל עשרים או שלושים רופאים בארץ שמטפלים בתרומת ביציות ואחד מכיר את השני,   24

)פרופ‘  זה”  יותר כגוש אחד שלא מעיז לפרוץ את  והם כולם פועלים פחות או  והם מסתכלים הצדה, 

בן–רפאל, ישיבה שמונה(.

יש להדגיש כי הוועדה קיימה דיונים רבים בצורך להימנע מסחר בביציות, כסוג של סחר באיברי אדם,   25

במצב  המקצועית.  תרומתם  על  והן  התהליך  על  הן  תשלום,  לגבות  האפשרות  ניתנה  לרופאים  אולם 

עניינים זה, הסחר הישיר בביציות הופך לשולי לעומת השתלבות תהליך “תרומת” הביציות במסחור 

הרחב יותר של טיפולי הפריון וטכנולוגיות הפריון. 
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השיח הפלורליסטי–לכאורה
את  לבחון  הוועדה  שקיבלה  הרחב  המנדט  את  לייצג  אמור  הפלורליסטי–לכאורה  השיח 
“ההיבטים החברתיים, האתיים, ההלכתיים והמשפטיים” של תרומת הביציות. שיח זה מניח 
שתי הנחות יסוד: )1( עניינים הקשורים בתרומת ביציות אינם רפואיים בלבד; )2( בתהליך 
קבלת החלטות בעניינים אלה יש לערב גורמים חוץ–רפואיים. עם זאת, בחסות דיון פתוח 
לכאורה, נקבע כי בשל צידוקים כגון: “סכנות המתחוורות לוועדה”, “אחריותו של הרופא 
לפעול”,  לוועדה  שניתן  ו“המנדט  בירוקרטיות”  “בעיות  והיילוד”,  האישה  הציבור,  כלפי 

יועברו נושאים אלה לשליטת הרופא המטפל. 
לדוגמה, השאלה מי זכאית לקבל תרומת ביציות מוצגת בתחילת הדיונים כסוגיה שאיננה 
מהרהר  שהוא  תוך  השנייה,  בישיבה  כבר  העניין  את  מעלה  הוועדה  יו“ר  גרידא.  רפואית 
מסביר  אף  היו“ר  רב–גורמית.  ועדה  לדון  צריכה  זה  מסוג  ובהחלטות  ייתכן  כי  באפשרות 
של  להחלטות  מוחלט  באופן  נתונה  מכיוון שהיא  ראויה,  איננה  בנושא  ההתנהלות  שכיום 
רופאים ושל מוסדות רפואיים: “בהיעדר חקיקה, כל מוסד רפואי יש לו את ההגדרות שלו. 

וזה המצב הכי פחות טוב... איש הישר בעיניו יעשה”. 
רעיון הקמת ועדה רב–גורמית שתהיה לה הסמכות לקבוע זכאות לקבלת ביציות, זוכה 
שהרופאים  הבעיות  “רוב  כי  אומר  למשל,  אינסלר,  פרופ‘  נלהבת.  לתמיכה  ראשון  בשלב 
מתלבטים הן לא רפואיות. הן חברתיות... זה שרופאים זקוקים לעזרה של גוף שהוא רחב 

יותר מרופאים, זה ברור”. 
עם זאת המשך הדיון מוליך לנסיגה מהצהרת הכוונות החגיגית ולהשבת השליטה לידי 
הרופאים בשטח. ד“ר יפה הוא הראשון שמערער על ההנחה שהשאלה לגבי הזכאות לתרומה 
אינה רפואית בלבד. הוא מביע תמיהה מדוע עליהם לדון בעניין שלדבריו הוא נושא רפואי 

“כמו כל נושא רפואי אחר”. היו“ר מבקש להסביר: 

... מאחר שיכולות להיות בעיות רפואיות שיכולות לסכן את האם או את הילד, הן בעיות 
לא  לסיכון  להביא  שיכולים  קשים  חברתיים  נושאים  גם  מהמקרים  ובחלק  רפואיות, 

פחות חמור, אז לא רוצים להשאיר את זה פתוח לרופא המטפל כמו שזה המצב היום. 

או אז מופיע טיעון נוסף, הפעם מצד פרופ‘ שנקר: “אנחנו זורקים את הכדור למישהו אחר, 
שום דבר גם לא יצא מזה. לדעתי צריך ]להשאיר[ את הדברים כאן”, כלומר, אצל הרופאים. 
כלל.  לקבוע  ניתן  תמיד  לא  אבל  טוב,  הבעייתיות:  את  להציג  זאת  בכל  מבקש  היו“ר 
למקרים שיש זוגות שאתה חושב או בטוח שהתהליך יזיק, מה לכתוב, אם הוא נרקומן בדרגה 
פרופ‘ שנקר:  מפי  רפואית,  לשליטה  הנימוק  לחיזוק  דווקא  מובילה  זו  בעייתיות  שתיים”. 
מוסיף  בעיה”. שנקר  אין  זה  על  רפואיות,  בעיות  הכלל.  לקבוע את  כן אפשר  לי,  “תסלח 

טיעון חברתי: 

]אם לא נפתור את הסוגיה למי לתת ביציות[ בעצם לא תרמנו שום דבר לחברה. אנחנו 
נמצאים,  הם  איפה  ידעו  והמטופלים,  המטפלים  שאנשים,  לחברה  לתרום  צריכים 
לקבוע  יכולים  אנחנו  בבוקר.  מחר  עד  פה  וידונו  ועדות  פה  ישבו  מסגרות.  באיזה 

תנאים שהרופא חושב מבחינה בריאותית לאם, או לא. זה אנחנו יכולים לכתוב. 
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כלומר, בשם “טובת החברה” ואפילו בשם “טובת המטופלים” ישמש הרופא המטפל בעל 
הסמכות בהחלטה על ההקצאה. 

ד“ר הלפרין ממשיך לנסות למסד את הכללים ברמת הפרופסיה: “... הייתי מציע לתת 
את קביעת התנאים הרפואיים לוועדת הקונצנזוס של האיגוד הגינקולוגי, שתקבע ותפרט מה 
מזיק לבריאות”. פרופ‘ אינסלר עונה בתגובה: “אבל צריך להשאיר לרופא המטפל שיקול 

]דעת[ רפואי”. 
בהמשך קונה לו שביתה רעיון השליטה של הרופא הבודד על ההחלטה למי לתת ביציות, 
רציונלית  הלא  מהאישה  החשש  בין  משלב  שנקר  פרופ‘  חדשות.  הצדקות  לו  ומתווספות 
)שעליה יורחב בהמשך( לבין חשש מ“עומס בירוקרטי”. הוא מתאר מצב “מסוכן” שבו נשים 
חולות יפנו לרופאים שונים, כדי לקבל תרומה. הרופאים ינהגו אמנם באופן אחראי ויסרבו 
לבקשתן, אולם בטירופן יפנו אותן נשים ל“איזו שהיא ועדה, הלא כל הזמן יהיו פה ועדות”. 
הרופא מתואר בפי שנקר כ“מגן חברתי” רציונלי ושקול, לעומת “ועדות”, שנרמז עליהן על 

דרך ההשוואה כי הן עלולות לקבל החלטות לא שקולות ופחות איכותיות. 
סמכות ההחלטה חוזרת לידיהם הבלעדיות של הרופאים באמצעות ניסוחו ה“מקדם” של 
היו“ר: “האם ההמלצה המסתמנת היא שלגבי נושאים רפואיים ההחלטה תהיה בידי הצוות 

המטפל, כולל מדיניות של המוסד?”. יודגש כי לא הוגדרו כלל נושאים “לא–רפואיים”. 

השיח האקסקלוסיבי 
רופאים  של  הבלעדית  כשירותם  את  לקבוע  הוא  האקסקלוסיבי  השיח  של  המרכזי  עניינו 
לנהל את תחום הפריון בכלל ואת תרומת הביציות בפרט. שיח זה קיבל ביטוי מובהק וכוחני 
בדבריהם של שלושת הרופאים הבכירים שהעידו בוועדה )פרופ‘ בן–רפאל, פרופ‘ משיח ופרופ‘ 
דור ־ ישיבה שמונה(. לדוגמה, פרופ‘ בן–רפאל קובע במהלך עדותו כי: “העניין החברתי צריך 
להישאר בידי רופאים: העניין הרפואי, הסיכון הרפואי”. פרופ‘ משיח קובע כי השאלה אם 
משרד הבריאות רשאי להגביל פעולות רפואיות, עקב סיכון שהן עלולות לגרום, היא “שאלה 
רפואית זה לא שאלה משפטית”. פרופ‘ דור מציע, בצורה מעודנת יותר, להגדיר “... סייגים 

רפואיים ברורים... ולהשאיר את זה לשיקול של הרופא שהוא לא עובר על הקו המנחה”. 
בהמשך, אל מול הטענות, בעיקר של יו“ר הוועדה, כי נושא הדיון איננו רפואי בלבד וכי 
בסמכות הוועדה לקבל החלטות שינחו את הרופאים בשטח, מבטא פרופ‘ משיח את התפיסה 

האקסלוסיבית בבוטות בקובעו נחרצות כי: 

רבותיי, זה לא נושא שאתם יכולים לדון בו עם כל הכבוד... שום ועדה פוליטית או 
אחרת לא יכולה לקבוע את צורת הרפואה... וכל דבר שאתם תקבעו יהיה מבחינתי 
גזרה שהיא שרירותית לחלוטין ואסור לה להיקבע, אסור לה להיקבע, צריך להשאיר 

את זה פתוח. 

גורם אשר עלול  כל  ובעיקר דברי משיח, מתאפיינים בפסילה קטגורית של  דברי העדים, 
פרופ‘ משיח  הישיבה מתרה  כל  לאורך  להתחרות בסמכות ההחלטה של הרופאים בשטח. 
מנגנונים  יצירת  כולו  כל  שלדבריו  שלה,  המנדט  מתחום  תגלוש  לבל  ושוב,  שוב  בוועדה 
בישראל.  קיימת  “תהיה  ביציות  תרומת  כי  מכריז  הוא  התרומות.  אפשרויות  את  שירחיבו 
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הצורך כל כך גדול”. דברי משיח כוללים הצהרות כמו: “אנחנו לא אהבנו את הוועדה מראש 
ואני אוהב אותה עוד פחות עכשיו”, ו“אני רופא שלושים וחמש שנה, גם השר לא יקבע לי 
איך לעבוד”. דבריו כוללים איומים על הוועדה שלא תעז לחרוג ממה שהוא רואה כתפקידה 
היחיד ־ להתיר תרומת ביציות, שאם לא כן: “דעתי לא תיגמר פה, דעתי לא תיגמר פה כי 
אם אתם תכתיבו לרופאים מה לעשות יש לכם עניין עם הר“י והאיגוד שאני עומד בראשו 
]האיגוד הגינקולוגי[. אני לא אתן את זה שאתם פה תכתבו ספרי רפואה”. דבריו כוללים גם 

אמירות בוטות כלפי חברים ספציפיים בוועדה )בעיקר כלפי פרופ‘ אינסלר וד“ר קטן(.
אל מול איומים אלה עומד יו“ר הוועדה לבדו. הוא חוזר ומסביר לפרופ‘ משיח כי מנדט 
הוועדה רחב, וכי הנושאים שמשיח רואה כרפואיים הם חברתיים במהותם. הוא מדגיש כי 
זכות המדינה לקבל החלטות בעניין הרגולציה על הביציות על בסיס לא–רפואי. עם זאת, אף 
על פי שמהדברים מצטייר מאבק בין הוועדה לבין המומחים הרפואיים, הרי שבדברי היו“ר 
נרמזות גם הסכמות מוקדמות. היו“ר מזכיר כי לפני הקמת הוועדה נפגשו הוא ופרופ‘ משיח 
נייר העמדה של  לוועדה לאמץ את  ימליץ  כי הלפרין  וכבר שם הוסכם  אצל שר הבריאות, 

האיגוד הגינקולוגי )שפרופ‘ משיח עומד בראשו( בעניין תרומת הביציות.
לחזור  בוועדה  חברים  העידו המומחים, הקפידו  הישיבה שבה  כי לאחר  לציין  יש  עוד 
המשפטית  היועצת  למשל,  רפואיים.  בנושאים  להתערב  יומרה  לוועדה  אין  כי  ולהצהיר 
מדגישה בישיבה שלאחר מכן כי: “חוק הוא חוק יבש ולא ייכנס בו פרט רפואי אפילו לא 
בפיפס... מעולם ולעולם לא כותב משרד הבריאות ספרי רפואה. לא בחוק ולא בתקנות. ספרי 
רפואה כותבים מי שעוסקים ברפואה”. גם פרופ‘ אינסלר קובע כי: “אני מתנגד שפרטים 
של רפואה קלינית, של נהלים קליניים ברפואה, יהיו תוכן של חוק מדינה. לכן אין לי ספק, 
ואני מקווה שיש פה הסכמה, שבתוך המלצה שלנו על חוק, הדברים האלה לא יופיעו, כי זה 
לא מתפקידנו”. דברים אלה נשמעים תמוהים לאור הנאמר בישיבות קודמות, שבהן פרופ‘ 
אינסלר ופרופ‘ שנקר ביקשו להגדיר נוהלי עבודה לרופאים בבואם לקבל תרומת ביציות.26 

שיח הזכויות והאוטונומיה של האישה
שיח אחר המשמש לחיזוק השליטה הרפואית על תרומת הביציות הוא שיח ה“זכויות”. שיח 
)מונח הלקוח מדברי פרופ‘ משיח( לרבייה כמעט בכל גיל  זה מייחס לאישה “זכות יסוד” 
ומצב, ובה זכות האישה לסכן את עצמה בתהליך. זכות זו משמשת מצד אחד הצדקה להרחיב 
את מעגל התורמות, כדי שיכלול נשים שאינן זקוקות לטיפולי הפריה )בהגבלות מסוימות 
של גיל(, ומצד שני היא משמשת אמצעי למניעת הפיקוח על מעגל הנתרמות, מלבד פיקוחו 

של הרופא המטפל. 
למרבה הפלא, דובריו של שיח זה הם, שוב, שלושת המומחים הרפואיים שהוזמנו להעיד 
בוועדה. לדוגמה, פרופ‘ משיח קובע כי: “... זה מזכויות הפרט שהיא תקבע את גורלה, היא 
ובעלה תקבע את גורלה באשר לאם תקים משפחה, באיזה גיל, איזה משפחה, כמה ילדים, 
עד מתי וכו‘”. פרופ‘ דור מוסיף את ההיבט החוקי: “... אם אנחנו מסתכלים על האספקט 

פרופ‘ שנקר: “... אנחנו חייבים להוציא הוראה רפואית מהו פרוטוקול הגירוי של נשים כאלה”. פרופ‘   26

גם דף  נוכל למנוע את הבעיה”. ד“ר הלפרין: “צריך  גם אז לא  זה, אבל  נוציא את  אינסלר: “אנחנו 

הנחיות מקצועיות שהרופא יקבל”. פרופ‘ שנקר: “יקבל דף איך לעשות גרימת ביוץ” )ישיבה חמש(.
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החוקי יש פה גם חוק זכויות החולה במדינת ישראל אי אפשר להתעלם ממנו”. בשלב מסוים 
בדיון שואל היו“ר את פרופ‘ משיח אם היה מבצע טיפולי הפריה לאישה שהסיכון שלה למות 
כתוצאה מהיריון שהושג באמצעות תרומת ביציות הוא 1:800, וזאת בהנחה שאותה אישה 
וקיבלה אותו על עצמה. משיח עונה בצורה ברורה: “אפילו  הבינה את משמעויות הסיכון 
אחד למאה, אתה יכול להקצין את זה מצידי”. התנאי העקרוני לפעולה הוא הסכמה מדעת: 
עם  לחלוטין”.  עצמה  על  נוטלת  שהיא  הסיכון  את  תבין  שהאישה  בירור  לעשות  “שצריך 
זאת, ההחלטה הסופית לגבי תרומת ביציות תהיה שמורה תמיד בידי הרופא המטפל, מכיוון 
שבמצבי–קיצון ־ מצבים שבהם האישה בכמיהתה העיוורת לילד מסכנת את חייה בצורה 
המטפל  הרופא  יהיה  לכך  האחראי  הנשים.  של  הבחירה  חופש  את  לחסום  יש  ־  מוחשית 
אז  אלינו  שבאה  “אישה  זה:  בעניין  אומר  משיח  פרופ‘  בלבד.  והוא  הנתונים,  את  המכיר 
זכותנו, יכולתנו וחובתנו להגביל אותה רק על בסיס של הסתכנות בחייה ואם כך, אז אנחנו 

כרופאים יכולים לבדוק”. 
להיקבע  יכול  זה  וסייג  “המצב הרפואי”,  בלבד,  סייג אחד  מוטל  “זכויות” האישה  על 
וראוי  כנכון  זה  עניין  מציגים  הרופאים  הרופא המטפל.  באמצעות  רק  כן  להיעשות  וצריך 
על בסיס ההנחה שהם פועלים מתוך אחריות מקצועית ומוסרית. לפי פרופ‘ דור: “איש לא 
או  גיל  על  “הגבלה  בן–רפאל:  פרופ‘  לפי  או  הציבור”.  נסכן את  דעתו שאנחנו  על  מעלה 
התייחסות לגיל כמצב שהוא יותר תחלואה או יותר סיכון, זה עניינו של הרופא או עניינם של 
אותם אנשים שיעסקו או אותה ועדה שתחליט. יש ועדות אתיות בבתי חולים שהן מחליטות, 
ופרופ‘ משיח מוסיף: “אף אחד  יש אנשים שהתנסו בזה”.  ועדה אתית,  לפעמים לא צריך 

מאתנו לא מתכחש למוסר הרפואי שלנו”. 
אינסלר, מתארים  ופרופ‘  פרופ‘ שנקר  ובעיקר  בוועדה,  כולל חברים  חלק מהרופאים, 
את המפגשים ואת הדיונים שהם ורופאים אחרים עורכים בנושאי אתיקה כזירה “טבעית” 
להחלטות מקצועיות ומוסריות בנושאי פריון. הם אינם מבחינים בין סמכותם המקצועית לבין 
אחריות וסמכות מוסרית–חברתית.27 עמדה זו, שלפיה פרופסיות פועלות לטובת הקולקטיב 
אוטונומיה  לשימור  כאסטרטגיה  גם  להתפרש  יכולה   ,)Goode,	 1957;	 Parsons,	 1951(
	Abbott,( הפריון  בתחום  השיפוט  שטח  על  בלעדיות  לקבלת  וכהצדקה  רחבה  מקצועית 
1988(. מכל מקום, השיח כורך את “זכויות” המטופלת עם האתיקה המקצועית של הרופא 

המטפל, ומוביל אף הוא, בסיכומו של דבר, להענקת סמכויות ההחלטה לרופא המטפל. 

אוטונומיה לא–רציונלית?
זו נשענת על  יסוד בדבר אוטונומיה של הפרט. הנחה  זכויות מניח בדרך כלל הנחת  שיח 
התפיסה שהפרט הוא רציונלי, שקול ומודע לבחירותיו, ושבחירותיו של הפרט הן אמיתיות 

ארני )176–177	pp.	1982,	Arney,(, במחקרו על התפתחותו החברתית של מקצוע המיילדות ה“גברי”   27

)obstetrics(, טוען כי הרופאים לא היו מעוניינים בחדירת אתיקונים להחלטותיהם, והעדיפו שהדילמות 
האתיות יישארו בידיהם. לדעתו, הדיאלוג בין האתיקה לבין הרפואה, שהתפתח החל משנות השבעים 

של המאה הקודמת, מבטא היסטוריה של פשרה ושל שותפות מוגבלת, שבה האתיקונים הסכימו לסייע 

הטיפול  בצוות  זוטרים  לשותפים  אותם  הפכה  הרפואית  הפרופסיה  ואילו  הרפואי  הפרויקט  בהגנת 

בבריאות. 
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בדברי הרופאים  עיון  אולם  )אפשטיין, 2000(.  ומתבצעות מתוך שלל אפשרויות אמיתיות 
מגלה כי הם מייחסים, לפחות לחלק מהמטופלות, תכונות שונות לגמרי. לאורך כל הדיונים 
מצטיירות נשים המבקשות פרי–בטן כלא יותר מרחם משווע לא–רציונלי. העדים, כמו גם 
הרופאים בוועדה, מרבים בסיפורים “מסמרי–שיער”, שעניינם טירוף הדעת שמפגינות נשים 

המבקשות להרות. כך, לדוגמה, מספר פרופ‘ דור: 

ובמהלך  יש שני מקרים כאלה של נשים שילדו תאומים...  אישה שילדה תאומים, 
גם  אחת  טרומבופליה,  להם  שיש  הסתבר  קשות.  טרומבוזות  עם  הסתבכו  ההיריון 
דברים,  מיני  כל  ועשתה   CVA ועשתה  עזר,  לא  וזה  לטרומבופליה,  טיפול  קיבלה 
סיבוכים איומים. אותם נשים ילדו בסופו של דבר כמו שנקרא בעזרת כל הגורמים 
להם  יש  או.קיי.  הנחה,  מנקודת  לצאת  יכול  היית  ואתה  והעליוניים.  הארציים 
תאומים, כל אחת מהם ילדה תאומים, או.קיי., גמרנו, מה הם עוד רוצות? עכשיו הם 
באות לטיפול נוסף, יש להם כבר שני ילדים, בהיריון הם עשו את כל הסיבוכים הכי 

קטסטרופליים שיכולים להיות ועדיין רוצים ללדת עוד פעם. 

מסיפור זה, כמו מאחרים,28 משתקפת האישה כלא–רציונלית; האישה כמהה לילד אף שהיא 
נמצאת בסיכון רפואי, והיא תסכן את חייה על מנת להביאו לעולם. כלומר, מצד אחד יש 
לאישה זכות לרבייה וזכות לעשות כרצונה בגופה, לכן אין לאפשר התערבות בהחלטותיה, 
אלא על בסיס רפואי. מצד שני, שיקול הדעת של נשים בנוגע לסיכונים רפואיים עלול להיות 
משובש מאוד, ואז על הרופא לשמש כסוכן חברתי אשר יפקח על הנשים ויגן עליהן מפני 

עצמן. מובן שבשני המקרים אין מקום להתערב בהחלטות הרופא המטפל. 
תיאורי הנשים השונות מבססים גם הם את השליטה הרפואית על ניהול תחום הפריון: 
במהלך הדיונים נוצרת הלימה בין “טיפוסים” של נשים לבין הרופא ה“מתאים”: אל מול 
האישה האומללה, המשתוקקת לפרי–בטן, עומד הרופא המושיע המחזיק בידע ובטכנולוגיות 
החדשניות ביותר; בעוד שמול האישה הלא–רציונלית, המוכנה לסכן את חייה בפרוצדורה  
רפואית מסוכנת, ניצב רופא אחראי ושקול אשר יכול למנוע את הסתכנותה. כך, לכל אחד 

מטיפוסי הנשים, המוצגות כבעיה, מוצמד הפתרון בדמות רופא.

פרופ‘ בן–רפאל: “אם זאת אישה מושתלת לב או אישה עם אייזנמנגר שאני לא מרשה לה אפילו להרות,   28

ולמרות דעתי היא נכנסת להיריון והיא נפטרת, כי יודעים שנשים עם אייזנמגר שנכנסים להיריון חמישים 

אחוז תמותה. בלי שאתה מתעסק אתם חמישים אחוז תמותה, והן נכנסות להיריון. ואני מזהיר אותם ומביא 

אותם לרב ואומרים להם, עם רב ובלי רב, לא חשוב, הם לוקחות את הסיכון הזה”. פרופ‘ משיח: “אצלנו הגיעה 

אישה אתמול במצב גרוע ביותר אחרי שהיא לא הסכימה לנוכח דימום לעבור ניתוח קיסרי בלידתה העשירית 

בהיותה בת ארבעים, כי היא רוצה עוד ילדים. היא היתה במצב טרמינלי, כן במצב טרמינלי“. פרופ‘ שנקר 

)ישיבה שתיים(: “באה אישה ואומרת אני רוצה ילד ויש לי נניח מחלה, שנניח היריון ישפיע עליה לרעה. אז 

אני שוקל באופן רפואי... אז היא תלך והיא תשמע מחמישה, עשרה, שתים–עשרה, לא יודע כמה רופאים”.
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השיח הצרכני–כלכלי ואינטרסים כלכליים
שיח זכויות הפרט מתגלגל בוועדה לשיח צרכני–ליברלי שבו האישה–המטופלת היא צרכנית 
של טכנולוגיות רבייה, ואילו הרופא הוא ספק שירותים שמציע ה“שוק”. כאמור, חוקרים 
ציינו את חדירת היחסים הצרכניים כגורם המשפיע על תהליכי מדיקליזציה בפתח המאה 
7( כי “עקרון כיבוד האוטונומיה  )2000, עמ‘  העשרים ואחת. באופן דומה, טוען אפשטיין 
היסוד  מן  כדי הפיכה  תוך  וממילא  בריאות בסמוך להתמסחרותן,  נחלה במערכות  לו  קנה 
של יחסים בין מטפלים–סוחרים לבין החולים–לקוחות”. מבחינה זו, לא מפתיע כי לצד שיח 
זכויות האישה והאוטונומיה שיש לה לבחור את בחירותיה הצרכניות, מופיע בוועדה )ובצורה 

הברורה ביותר בעדויות המומחים( שיח בעל גוון כלכלי–צרכני מובהק. 
שרון בסן )2006( גורסת כי:

כלכליים,  במונחים  ושימוש  שוק  של  רטוריקה  ]בביציות[,  המחסור  נרטיב  לאור 
במיוחד מונחים של היצע וביקוש, היא מצב שכיח ואף מתבקש. השימוש ברטוריקה 
תוך  שוק,  ומתודולוגית  עסקאות  של  במושגים  המחשבה  דרך  את  צובע  כלכלית 
למונחים  העסקאות.  אותן  את  לשפוט  כדי  תועלת  עלות  כספי של  בניתוח  שימוש 
בביציות  המסחר  ומימוש  החוזים  חופש  כלפי  אידיאולוגית  הטיה  כאמור,  אלה, 
כקניין, ולפיכך הם משמשים כנרטיב פונקציונלי המוביל באופן טבעי להכרה בקנייה 

ומכירה של ביציות )עמ‘ 143(. 

בסן מראה כי הרטוריקה הכלכלית שבה ומופיעה בדיוני הוועדה: 

“אני חושב שעניין של תרומת ביציות, אין ברירה, צריך לעשות אותו בגלל שאין 
היצע בארץ” ]פרופ‘ בן–רפאל[; “יש בעיה בשוק שאין מספיק נשים שתורמות ביציות 
וככל  “עכשיו אם  בן–רפאל[;  ]פרופ‘  נשים שרוצות”  היצע לאותם  לך מספיק  ואין 
שמחלקים את הביציות זה עושה למערכת הכלכלית יותר רווח זה נכון, או פחות הפסד 
אם תרצי, מפני שבסך הכול אם אחת נותנת לאחת המערכת הפרטית מפסידה... אחת 
תתרום לאחת והפסדתי. אחת תתרום לשתיים ויצאתי מאוזן. אחת תתרום לשלוש 
והרווחתי, זאת אומרת כיסיתי על ההפסד. זה היבט כלכלי, רבותיי, המערכות האלה 
כי היא תקבל פיצוי כספי”  ]פרופ‘ משיח[; “התורמת תרוץ  הן מערכות כלכליות” 
]ד“ר יפה[; “אנחנו מעוניינים להגביר את ההיצע...” ]ד“ר קטן[; “זה כבר הפך להיות 
מסחרי” ]עו“ד היבנר–הראל[; “אם כוח האדם או הסחורה יותר זולה במקום אחר, אז 

הוא הולך איפה שהוא יכול לקבל את זה בזול יותר” ]פרופ‘ אינסלר[ )שם(.

עולה  הנשים,  של  הבחירה  חופש  את  להציג  נוח  שבמסגרתה  הכלכלית,  לרטוריקה  מעבר 
החשש כי גם שיקולי הרופאים הם, לפחות בחלקם, כלכליים. לדוגמה, פרופ‘ משיח מציע 
שלא להגביל את מספר הנשים אשר יכולות לקבל ביציות מתרומה אחת. יתר על כן, הוא 
מסכים עם העובדה כי המערכת הפרטית, שאליה הוא משתייך, תרוויח משיטה זו: כל אישה 
שתקבל ביציות מאותה תרומה )שעליה תתוגמל האישה התורמת ללא קשר למספר הביציות... 
)כיום  או באופן פרטי( את התשלום המלא  )דרך הקופה  זוהי תרומה בלבד(, תשלם  שהרי 
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חוסר  ועל  כלכלי  אינטרס  על  המעידה  בן–רפאל,  פרופ‘  הצעה אחרת של  לפי  כ–$1,600(. 
רגישות למצבה הכולל של המטופלת, נשים שאין באפשרותן לממן את טיפולי ההפריה שהן 
עוברות, יוכלו לפנות לנתיב שבו בטיפול אחד הן תשמורנה לעצמן את כל הביציות שלהן, 
ובטיפול שלאחריו הן תתרומנה אותן. כלומר, נשים שנמצאות בטיפולים קשים, הכרוכים 
בסיכונים  ואולי  רב  בסבל  כירורגיות,  בפרוצדורות  הורמונים,  של  גדולות  כמויות  בנטילת 
רפואיים נוספים, ייאלצו להכפיל את סבלן ואת הקשיים שהן עוברות וייתכן שאף להפחית 
את סיכוייהן להרות. הצעה זו מעוררת שאלות מוסריות קשות, בעיקר משום שהיא עשויה 

להוות מקור הכנסה נאה לבתי החולים ולרופאים הפועלים בהם. 

התורמת הפוטנציאלית
למעשה, בוועדת הלפרין לא התנהל דיון של ממש סביב הסוגיה מדוע אישה עשויה לרצות 
בכלל לתרום ביציות, בהנחה שהיא יודעת כי התהליך כרוך בסיכון. נראה כי בעיני הוועדה 
שתתרום  כלכלית,  במצוקה  הנמצאת  אישה  “סוחרת”:  מעין  היא  הפוטנציאלית  התורמת 
ביציות כדי ליהנות מהתשלום )כמו פונדקאית המשכירה את רחמה(. כך אומר פרופ‘ דור: “...

תבואנה לשם נשים שרובן תהיינה כאלה שנזקקות לכסף, לא תבואנה כאלה שחלמו בלילה 
שהן רוצות לתרום ביציות והלכו לקבל את הטיפולים ולעבור הרדמות”. ד“ר אדטו אומרת כי 
“... המתנדבות הרי למעשה הן כולן כאלה שזקוקות לכסף ולכן הן באות... מלכתחילה ברור 
לגמרי שהמתנדבות עושות את זה רק בעבור כסף... בקרב עמי אני יושבת, ברור לי לגמרי 
שהאלטרואיזם זה דבר שיהיה מאוד מינימלי. מעט מאוד נשים שלא כחלק מטיפול, אלא 
זה בצורה עצמאית ותלכנה לתרום איברים מתוך אלטרואיזם  נשים שתבואנה לעשות את 
לשמו, מעט מאוד נשים כאלה תהיינה”. גם פרופ‘ בן–רפאל מסביר כי “... היא תורמת הרי 

מתוך משהו. היא לא תורמת לשם שמים”. 
שרטוט מצמצם וסטריאוטיפי זה של הנשים העלים אלטרנטיבה שונה במהותה לארגון 
הפרקטיקה של תרומת ביציות ־ האלטרנטיבה של תרומה אלטרואיסטית, שאינה כוללת 
בחירה  יכולת  ובעלת  אחראית  פעילה,  כסוכנת  האישה  את  מציבה  זו  אלטרנטיבה  פיצוי. 
ומונעת מערכים של אחווה,  נובעת מאילוצים כלכליים,  כזו שאיננה  וחופשית ־  אמיתית 

אכפתיות וסולידריות נשית. 
נציגת  הוועדה:  בפני  שהופיעו  העדות  אחת  ידי  על  הוצגה  זו  שאלטרנטיבה  לציין  יש 
שדולת הנשים, הגב‘ גבי בר–זכאי. בר–זכאי התנגדה ל“תרומת” ביציות באופן שבו הגדירה 
אותה הוועדה, זאת מאחר ולדבריה מדובר למעשה במכירה, כשה“תורמות” תהיינה בדרך 
כלל נשים במצוקה כלכלית. למעשה, עלה החשש שלפי הצעת הוועדה, נשים אלה ינוצלו 
פעמיים: פעם אחת כשהן יסתכנו בבריאותן וברווחתן בשל התהליך הרפואי הנדרש לצורך 

שאיבת ביציות, ופעם שנייה כשהן יתוגמלו בתשלום נמוך, בחסות המושג “תרומה”.29 

הצעת ועדת הלפרין הייתה שלא להעניק תשלום, אלא “פיצוי כולל” על “... נזק, סבל, ביטול זמן, אובדן   29

וייקבע אחת לשנה...”, אולם  “יהיה קבוע  זמני של כושר השתכרות”. סכום הפיצוי  הכנסה או הפסד 

המספרים שדובר בהם נעו בין כ–$1,000 ובין שכר ממוצע של חודש במשק. סכומים אלה נמוכים בהרבה 

	Ameling,( מהמקובל בארצות–הברית, שבה מחירן של ביציות הנמכרות בשוק הנו כ–$4,200 בממוצע

 .)2007
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נוסף על כך, היחס הסטריאוטיפי לתורמת ־ כאל “סוחרת” ־ ובכל מקרה לא כאל אישה 
שיש לה מחויבות ואכפתיות לרעותה, אפשר לוועדה שלא לדון בצורה מעמיקה באפשרות 
ליידע את התורמת על אודות המשך קורות תרומתה )אם כי פרופ‘ שנקר העלה את הנושא(. 
נראה שהתורמות לא נתפסו ככאלה אשר יהיו מעוניינות לדעת אם הצליחו לסייע לאישה 
לנבוע  עשוי  לעדכנן  העניין  חוסר  כן,  על  יתר  תשלום.  לשם  “תרמו”  הן  שהרי  במצוקה, 
מתפיסתן כ“אמצעי טכני”, כלא יותר ממה שפרופ‘ מיכאלי כינה, בצער אמנם, “בית–חרושת 
לביציות”. יש לציין כי בפני הוועדה לא הופיעה עדה שתרמה ביציות או שהייתה מעוניינת 

לתרום, והדיון בתורמות נותר כללי מאוד. 
חשוב להדגיש כי אם אכן סברה הוועדה שהמניע העיקרי לתרומת ביציות יהיה תשלום, 
הרי שכינוי הביציות “תרומה” והצגת התשלום כ“פיצוי” גורמים עוול כפול לנשים התורמות. 
אם בשיקול כלכלי מצד הנשים עסקינן, הרי שבחסות מלל יפה )וסביר להניח שגם אמיתי( 
המתנגד לסחר בביציות, קובעת הוועדה תעריף נמוך לתרומת ביציות, במקום לתת ל“כוחות 
השוק” לקבוע את מחירן. לא מיותר לציין כי היבטים אחרים, המבטאים אף הם את מסחור 
התהליך ואת התפתחות אינטרסים כלכליים הקשורים בו כגון: הטיפול בבתי חולים פרטיים 
או אצל רופאים פרטיים, לא נכללו במסגרת מה שהוועדה ראתה כשייך לסחר ישיר בביציות 

ולמנדט של הדיון בוועדה. 

דיון

דומיננטיות השיח האקסקלוסיבי והמבט הרפואי בוועדה
ואחרים,  רפואיים  הוועדה,  בדיוני  שהשתתפו  הגורמים  כי  עולה  לעיל  הדיונים  מניתוח 
לנשים  ביציות  תרומת  של  הפרקטיקה  את  להרחיב  כמעט,  גורף  באופן  היו,  מעוניינים 
ערך  חשיבות  בדבר  התזה  את  לחזק  יכולה  זו  עובדה  בעצמן.  מטופלות  שאינן  “תורמות” 
הפריון בחברה הישראלית, מלבד העובדה שמדובר בפריון “רפואי”, המותנה באישור הליכים 
רפואיים וטכנולוגיות רפואיות חדשניות. מבחינה זו, ועדת הלפרין, שאותה מינתה המדינה 
ואשר מרבית חבריה נמנים על הפרופסיה הרפואית, משמשת בעצם מינויה ביטוי לכוח שיש 
לרופאים על מדיניות הרשויות בתחומם. כמו כן, החלטות הוועדה שימשו למיסוד ולחיזוק 

נוסף של כוחם הפרופסיונלי של רופאים.
ניתוח דיוני הוועדה לימד על העניין של מרבית הגורמים הרפואיים שנטלו חלק בדיונים 
להרחיב את הפרקטיקה של תרומת ביציות. דפוסי השיח השונים שהופיעו במהלך הדיונים 
הרופא  שליטת  למיסוד  יותר,  ומתלבט  עקיף  באופן  ומי  ישיר  באופן  מי  הובילו,  בוועדה, 

המטפל על קבלת ההחלטות בתחום תרומת הביציות. 
השיח הפלורליסטי–לכאורה, המופיע בתחילה אצל חברי הוועדה )מי יותר ומי פחות(, 
הנחשבים  בנושאים  הרפואית  מהשליטה  חלק  המשעות  פעולה  שיטות  לייצר  מבקש 
ל“חברתיים”, אולם במהלך הדיונים חל תהליך של השבת חלק ניכר מהשליטה לידי הרופא 
חתר  הגינקולוגי(,  האיגוד  יו“ר  )כמו  הפרופסיה  שהנהיגה  האקסקלוסיבי  השיח  המטפל. 
הפרופסיונליים  העוצמה  בסיסי  שני  על  נשען  שהוא  תוך  פשרות,  וללא  בגלוי  זו  למטרה 
חסרת  מוסרית  שליחות  היא  הפרופסיונלית  העשייה  כי  החברתית  האמונה  המסורתיים: 



שליטה רפואית ודומיננטיות הרופאים  סמדר נוי )קניון( ודניאל מישורי    5�

ואי–אפשר  ומופשט  מורכב  הוא  הרפואי  הידע  כי  והטענה   ,)Parsons,	 1951( אינטרסים 
לעבדו לנהלים ולתקנות )1988	Abbott,(, גם לא במסגרת חוק או הליך פורמלי אחר. 

שיח הזכויות, המדגיש את חופש הבחירה האוטונומי של האישה )“הסכמה מדעת”(, נוהל 
בידי אותם רופאים בכירים. אף שממבט ראשון נראה כי שיח זה מנוגד לשיח האקסקלוסיבי, 
בחינה מעמיקה חושפת כי גם הוא משרת את המטרה להשאיר את סמכויות ההחלטה בנושא 
ושיקוליו  וחסר–פניות  אחראי  שהוא  הנחה  מתוך  המטפל,  הרופא  בידי  הביציות  תרומת 
מקצועיים בלבד. כך, “חירות” האישה מתמזגת בשיח צרכני, המניח שיש שוק “חופשי” של 
ספקי שירות ולקוחות אוטונומיים ורציונליים, המאפשר לרופאים להשיג שליטה אופרטיבית 

וכלכלית רחבה על התחום. 
עם זאת, חלק מההחלטות שנתקבלו בסיכומו של דבר בוועדה ביטאו צמצום מסוים בכוחו 
של הרופא הבודד: הוחלט על הקמת “יחידה ארצית לתיאום ובקרה של תרומת ביציות”; כמו 
כן הוחלט כי גיל מקבלת התרומה לא יעלה על 51 שנים )החלטה שבכירי הפרופסיה התנגדו 
לה בכל תוקף( ונתקבלו החלטות נוספות שעניינן הגנה על תורמות הביציות )נוי ואחרים, 

 .)2007

סיכונים רפואיים למול רווחה כללית
חלק מדיוני הוועדה עסקו בסיכונים הרפואיים הכרוכים בפרקטיקה של תרומת ביציות לאישה 
ה“תורמת” ולאישה המקבלת את התרומה. הממצאים שעלו מתוך הנתונים הסטטיסטיים30 
שהציגו חברי הוועדה, ובעיקר ד“ר הלפרין, פרופ‘ שנקר ופרופ‘ אינסלר, הם שסיכוני התמותה 
התרומות.  מעגל  להרחבת  לגיטימציה  העניקו  אלה  רפואיים–סטטיסטיים  נתונים  נמוכים. 
לעומת העיסוק בסיכוני התמותה בלטה בדיון נטייה להתעלם מהמשמעויות הרחבות שיש 
well-“ המושג  במובן של  רווחתן  על  להם  ומההשפעות שיש  נשים  עבור  הפריון  לטיפולי 

being”, המתייחס לבריאות בצורה הוליסטית, וכולל מרכיבים נפשיים, פיזיים, בין–אישיים, 
נציגי  עם  הנשים  של  במפגש  גם  ביטוי  לידי  באה  כזו  התעלמות  כלכליים.  ואף  חברתיים 
דוגמאות לבעייתיות הגלומה בכך אפשר למצוא בעדויות של שרית  הפרופסיה הרפואית. 
ואפרת, שהובאו לעיל. נוסף על כך, לא נידונו צרכים של נשים תורמות ושל נשים המבקשות 
עם  למפגש  התהליך,  לאופי  בנוגע  העדפות  כמו  עצמן,  הביציות  להקצאת  מעבר  תרומה 

הרופא, להתניית טיפולי פוריות בתרומת ביציות, ועוד.
הבעייתיות  הייתה  כלל  דעתה  את  נתנה  לא  הוועדה  שעליהן  הסוגיות  אחת  כאמור, 
טיפולי הפריה ־ פרקטיקה  עוברת בעצמה  ביציות מאישה אשר  לקיחת  הבראשיתית של 
שהייתה ועודנה ההליך השגור להשגת תרומת ביציות להפריה )וכיום גם למחקר(. לכאורה, 

יש להעיר כי בחלק מן הנתונים שנראו בתחילה מוחלטים, התגלו חוסרים. חלקם התבססו על כמות קטנה   30

של מקרים, חלקם, כך הסתבר, התבססו על הערכות של הנוכחים, חלקם הגדול לא יכלו לספק מידע 

דווקא לגבי הקבוצה הרלוונטית לקבלת תרומות ־ נשים מבוגרות יחסית. יש לציין כי חוקרים שעסקו 

בנושא הראו זה מכבר כי הצגת הנתונים על סיכוני פריון “נגועה” באינטרסים. למשל, השיח הרפואי 

בעניין טיפולי פוריות התאפיין עד לשנות התשעים בהתעלמות מהסיכונים הטמונים בהם תוך הדגשת 

סיכויי ההצלחה )2001	Keith,	&	Oleszczuk, בתוך העליון, 2004(. גם בירנבאום–כרמלי הציגה תופעה 

 .)Birenbaum-Carmeli,	2004( דומה בישראל של שיח מומחים הממעיט מהסיכונים לאם ולעובר
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מדובר בפרקטיקה הגיונית וצודקת: האישה נהנית מטיפולי ההפריה המתקדמים ביותר, ואגב 
לשאוב  כדי  זאת,  עם  בביציותיהן.  בעיה  בשל  ללדת  המתקשות  לחברותיה  תורמת  גם  כך 
מספר רב של ביציות יש לעבור הליך רפואי והורמונלי קשה, ובתהליך זה עלולים להינזק 

טיפולי ההפריה של התורמת עצמה, בריאותה ורווחתה. 
רוב חברי הוועדה, פרט לד“ר קטן שטענה לעתים כי היא משמשת “פה” לנשים, התעלמו 
הביא  רופאים,  של  מוחלט  רוב  על  שנשען  הוועדה,  הרכב  כי  נראה  אלה.  בהיבטים  מדיון 
זו  תפיסה  לתמותה(.  בסיכון  )בעיקר  החד”  ב“קצה  המתמקדת  סיכונים  של  צרה  לתפיסה 
ומתעלם  חברתיים  מהקשרים  הפרט  את  המנתק  המכני,  הביו–רפואי  המודל  על  נשענת 

מהיבטים שאינם פיזיולוגיים–רפואיים צרים. 

כוחם של רופאים בקידום תהליכי החקיקה
הצעת החוק שהגישה ועדת הלפרין התעכבה במשך שש שנים ארוכות. במהלך אותן שנים 
הפריה  יחידות  מספר  בניהול  הפריה”,  לצורך  מאורגנים  “טיולים  של  תעשייה  התפתחה 
ישראליות פרטיות31 והרופאים הפועלים בהן ובשיתוף פעולה עם יחידות הפריה הממוקמות 
במזרח אירופה, בקפריסין ובמקומות נוספים. דומה כי החיוניות והדחיפות שיוחסו לחקיקת 
והבקרה  הפיקוח  מצטמצמים  גם  שבהן  המסחריות,  האפשרויות  מול  אל  התפוגגו  החוק 

החיצוניים על הרופאים למינימום. 
שינויים  בו  חלו  כי  התברר   ,2007 במאי  ראשונה  בקריאה  החוק  כשעבר  כן,  על  יתר 
עמוקים. השוואה בין הצעת החוק של ועדת הלפרין לבין הצעת החוק הממשלתית מלמדת 
כי המלצות ועדת הלפרין נבלמו ושונו כמעט בכל מקום שבו הגבילו את סמכות ההחלטה 

הכמעט בלעדית של הרופאים או הציעו מנגנון פיקוח חיצוני. 
נוסף על כך, נראה שהעברת החוק בקריאה ראשונה התאפשרה לבסוף בשל עניין נוסף, 
שלא עלה כלל בדיוני וועדת הלפרין, לא כל שכן בהמלצות החקיקה שלה: הקצאת ביציות 
למחקר. הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה מאפשרת הקצאה של חלק מהביציות למחקר 
בתאי גזע עובריים.32 מעניין לציין בנושא זה כי הצעת החוק הייתה מונחת זמן ארוך לפתחה 
של הוועדה למעמד האישה, אך רק כשהועברה לוועדת המדע של הכנסת, שדנה בנושא תאי 
גזע למחקר, חלה התקדמות בתהליך החקיקה. זוהי עדות לכך שהאינטרס המחקרי בביציות 

זירז את החקיקה. 
אפשר לשער שהדומיננטיות של רופאים מתחום הפריון ושל חוקרים ורופאים העוסקים 
בכנסת  לבסוף  שאושרה  כפי  החוק  הצעת  לעיצוב  תרמו  ביניהם  הפעולה  ושיתוף  במחקר 
להפריה  הביציות  תחום  על  בלבד  פרופסיונלי  באופן  לפקח  האינטרס  ראשונה.  בקריאה 

ולמחקר מצא אוזן קשבת אצל משפטני משרד הבריאות ואצל המחוקקים. 

לדוגמה יחידת ההפריה ב“אסותא” )בניהולו של פרופ‘ משיח(, יחידת ההפריה ב“הדסה”, יחידת ההפריה   31

פורום  ומתוך  בתי–החולים  של  אינטרנט  אתרי  )מתוך  ב“אלישע”  ההפריה  ויחידת  ב“אסף–הרופא” 

“תרומת ביציות” באתר “תפוז”(.

ההקצאה למחקר תיעשה לאחר הסכמה של התורמת, אולם יידוע התורמת על האפשרות להקצות חלק   32

מביציותיה למחקר ייעשה רק לאחר שתרמה ביציות.
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ביו–אתיקה ומגבלות הפיקוח הפרופסיונלי העצמי
מיעטה  לפרופסיה,  שייכים  חבריה  שרוב  כוועדה  הלפרין,  שוועדת  עולה  למעלה  מהדיון 
להתייחס לסוגיה ביו–אתית מרכזית בתהליך התרומה: הדומיננטיות המוחלטת של הרופא 
המטפל ושל הפרופסיה הרפואית בתהליך, והחשש מניגוד עניינים או אינטרסים של הרופאים 
)במיוחד בעידן של  ובתהליכי תרומת הביציות  או של המערכת הרפואית בטיפולי הפריון 
הפרטה ומכירת שירותי בריאות פרטיים או פרטיים למחצה(. “פרשת הביציות” יכולה הייתה 
לשמש זרז לדיון כזה. עצם העובדה שדיון זה לא התקיים כלל מצביעה על חולשות ההסדר 
הפרופסיונלי שלפיו סוגיות אתיות נידונות ונפתרות בתוך הפרופסיה עצמה ללא התערבות 

חיצונית של המדינה. 
בחירות אלה של הוועדה חיזקו את מיסוד השליטה הרפואית על תהליך תרומת הביציות 
והעלימו חלופות אפשריות. אמנם, המלצות ועדת הלפרין יצרו מנגנונים המרסנים את כוחו 
נעלמו מהצעת החוק הממשלתית ממאי  )מנגנונים שברובם  של הרופא הבודד במידת מה 
מסחור  2007(, ומאמץ רב הוקדש למניעת סחר ישיר בביציות )אם כי היבטים אחרים של 
התהליך הרפואי עצמו בבתי–חולים פרטיים ובשירותי רפואה פרטית לא נידונו כלל(. אולם, 
הליך הדיון בוועדה ומסקנותיו שימרו ואף העצימו את כוחם של המומחים הרפואיים להגדיר 
)רדוקציה של מרבית  ואתיות בתחום הפריון כסוגיות רפואיות  סוגיות חברתיות, כלכליות 
העמדה  התקבלה  לאלה  כשביחס  המילה(,  של  הצר  במובן  רפואיים  לסיכונים  הדילמות 

הגורסת כי אסור שמסקנות הוועדה יפגעו באוטונומיה של השיקול ה“רפואי”. 

מקורות

אליאור, ר‘ )2001(. “נוכחות נפקדות”, “טבע דומם” ו“עלמה יפה שאין לה עיניים”: לשאלת 
נוכחותן והיעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית. בתוך י‘ 
עצמון )עורכת(, התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית )עמ‘ 42—82(. תל 

אביב: חידקל.
היסטורי.  בהקשר  החולה  זכויות  חוק  כביכול:  וחירות  שוק  בריאות,   .)2000( מ‘  אפשטיין, 

רפואה ומשפט, 22, 6—13.
בסן, ש‘ )2006(. מחסור ומסחור: תרומת ביציות תמורת תגמול מתורמת שאינה עוברת טיפולי 

פוריות. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה. 
ברקוביץ, נ‘ )1999(. “אשת חייל מי ימצא”? נשים ואזרחות בישראל. סוציולוגיה ישראלית, 

ב)1(, 277—317.
אוחזר   .2001 במרס,   19 מתאריך  דיון  פרוטוקול   .)2001( האישה  מעמד  לקידום  הוועדה 
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/maamad/2001-03-19- מתוך 

01.html
העליון, ה‘ )2004(. התנסויותיהן של נשים ישראליות בטכנולוגיות הרבייה החדישות: דיון 
סוציולוגי משולב ביחסי גוף–זהות–רגש. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת 

בר–אילן. 
הצעת חוק פ/423, תרומת ביציות להפריה חוץ–גופית, התשס“א–2001.



61    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

הצעת חוק פ/1328, הפרייה חוץ גופית, התש“ס–2000.
הצעת חוק פ/1388, תרומת ביציות להפרייה חוץ–גופית, התשס“ג–2003.

הצעת חוק פ/3459, תרומת ביציות, התשס“ה–2005.
הצעת חוק ממשלתית תרומת ביציות התשס“ז–2007.

ורצברג, ר‘ )2000(. מסמך רקע לדיון בנושא: תרומת ביציות. הכנסת: מרכז המחקר והמידע. 
ישי, י‘ )1990(. כוחה של מומחיות: ההסתדרות הרפואית בישראל. ירושלים: מכון ירושלים 

לחקר ישראל.
— )1994(. עוצמת הרופאים במדינת הרווחה: מסגרת ניתוחית וחקר מקרה ישראלי. בטחון 

סוציאלי, 41, 20—47.
לוטן, א‘ )2006(. תרומת ביציות בישראל. הכנסת: מחלקת מידע ומחקר. 

http://www. מתוך  אוחזר  בישראל.   (IVF) גופית  חוץ  הפריה   .)2008( הבריאות  משרד 
health.gov.il/pages/default.asp?maincat=2&catId=842&PageId=4434

נוי )קניון(, ס‘, מישורי, ד‘ והשש, י‘ )2007(. אווזות המטילות ביציות זהב: הצעת חוק תרומת 
ביציות התשס“ז. רפואה ומשפט, 36, 161—179.

קניון, ס‘ )2006(. תרומת ביציות: היבטים חברתיים, אתיים ומשפטיים. רפואה ומשפט, 35, 
 .190—159

שלו, כ‘ )1995(. דיני פוריות וזכות הפרט להיות הורה. בתוך פ‘ רדאי, כ‘ שלו ומ‘ ליבן–קובי 
)עורכות(, מעמד האישה בחברה ובמשפט )עמ‘ 503—532(. ירושלים ותל אביב: שוקן. 

תקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית(, התשמ“ז–1987.
תקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית( )תיקון(, התשס“ב–2001.

Abbott,	A.	(1988).	The system of professions: An essay on the division of expert labor.	
Chicago:	University	of	Chicago	Press.	

Almeling,	R.	(2007).	Selling	genes,	selling	gender:	Egg	agencies,	sperm	banks,	and	the	
medical	market	in	genetic	material.	American Sociological Review, 72,	319–340.	

Amir,	D.	&	Benjamin,	O.	 (1997).	Defining	 encounter:	Who	 are	 the	women	
entitled	 to	 join	 the	 Israeli	 collective?	 Women’s Studies International Forum, 
20(5–6),	639–650.	

Arditti,	R.,	Klein,	R.	D.	&	Minden,	S.	 (Eds.)	 (1984).	Test-tube women: What 
future for motherhood?	Boston:	Pandora	Press.

Arney,	W.	R.	(1982).	Power and the profession of obstetrics.	Chicago	and	London:	
University	of	Chicago	Press.	

Birenbaum-Carmeli,	D.	(1998).	Reproductive	partners:	Doctor-woman	relations	
in	Israeli	and	Canadian	IVF	Contexts.	In	N.	Scheper-Hughes	&	C.	Sargent	
(Eds.),	Small wars: The cultural politics of childhood	 (pp.	75–92).	Berkeley:	
University	of	California	Press.

—	(2004).	‘Cheaper	than	a	newcomer’:	On	the	social	production	of	IVF	policy	
in	Israel.	Sociology of Health and Illness, 26(7),	897–924.

Brint,	S.	(1990).	Rethinking	the	policy	influence	of	experts.	Sociological Forum, 
5,	361–385.



שליטה רפואית ודומיננטיות הרופאים  סמדר נוי )קניון( ודניאל מישורי    62

Clarke,	A.	E.,	Shim,	J.	K.,	Mamo,	L.,	Fosket,	J.	R.	&	Fishman,	J.	R.	(2003).	
Biomedicalization:	Technoscientific	 transformations	 of	 health,	 illness,	 and	
U.S.	biomedicine.	American Sociological Review, 68,	161–194.

Conrad,	P.	(2005).	The	shifting	engines	of	medicalization.	Journal of Health and 
Social Behavior, 46(1),	3–14.

Ehrenreich,	B.	&	English,	D.	[1978]	(1990).	The	sexual	politics	of	sickness.	In	
P.	Conrad	&	K.	Rochelle	(Eds.),	The sociology of health & illness	(3rd	ed.)	(pp.	
270–284).	New	York:	St.	Martin’s	Press.	

Fathalla,	M.	(2001).	Introduction.	In	Current challenges in assisted reproduction 
(p.	4). Geneva:	World	Health	Organization.	

Foster,	 P.	 (1989).	 Improving	 the	 doctor/patient	 relationship.	 Journal of Social 
Policy, 18(3),	337–361.

Freidson,	 E.	 (1994).	 Professionalism reborn: Theory, prophecy, and policy.	
Cambridge:	Polity	Press.

Goode,	 W.	 J.	 (1957).	 Community	 within	 a	 community:	 The	 professions—
Psychology,	sociology,	and	medicine.	American Sociological Review, 25,	902–914.

Harrison,	M.	(1994).	Professional	control	as	process:	Beyond	structural	theories.	
Human Relations, 47,	1201–1231.

Illich,	I.	(1976).	Limits to medicine.	London:	Marion	Boyars.
Johnson,	T.	(1972).	Professions and power.	London:	Macmillan.
Kahan,	S.	 (2000).	Reproducing Jews: A cultural account of assisted conception in 

Israel.	Durham:	Duke	University	Press.	
Larson,	M.	S.	(1977).	The rise of professionalism: A sociological analysis.	Berkeley:	

University	of	California	Press.
Miles,	A.	(1991).	Women, health and medicine.	Buckingham:	Open	University	Press.
Oakley,	A.	(1984).	The captured womb: A history of the medical care of pregnant 

women.	Oxford:	Blackwell.
Overall,	 C.	 (1993).	 Human reproduction: Principles, practices, policies.	Tornto:	

Oxford	University	Press.
Parsons,	T.	(1951).	The social system.	New	York:	Free	Press.
Portugese,	J.	(1998)	Fertility policy in Israel: The politics of religion, gender, and 

nation.	Westport,	CT	and	London:	Praeger.
Remennick,	L.	(2006).	The	quest	for	the	perfect	baby:	Why	do	Israeli	women	

seek	prenatal	genetic	testing?	Sociology of Health & Illness, 28(1),	21–53.
Rothman,	D.	J.	(1991).	Strangers at the dedside: A history of how law and bioethics 

transformed medical decision-making.	New	York:	Basic	Books.
Shalev,	C.	&	Gooldin,	S.	(2006).	The	uses	and	misuses	of	in	vitro	fertilization	

in	Israel:	Some	sociological	and	ethical	considerations.	Nashim: A Journal of 
Jewish Women’s Studies & Gender Issues, 12,	151–176.



63    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

Starr,	P.	(1982).	The social transformation of American medicine.	New	York:	Basic	
Books.

Yuval-Davis,	N.	(1987).	Gender and nation.	London:	Sage.
Zola,	I.	(1972).	Medicine	as	an	institution	of	social	control.	Sociological Review, 

20,	487–504.

אתרי אינטרנט

אמונה: תנועת האישה הדתית לאומית
http://www.emunah.org.il/index.asp

בית–חולים אלישע
http://www.ivf.co.il/hde.htm

“דעת”: אתר לימודי יהדות ורוח
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/halperin2.htm

הוועדה הציבורית–מקצועית לבחינת הנושא של תרומת ביציות
http://www.health.gov.il/units/egg_cont/index.htm

הלמ“ס: דפוסי פריון בישראל בשנת 2005 )הודעה לעיתונות(
http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=2006

הכינוס השנתי הראשון לרבנים ולרופאים בנושא גינקולוגיה פוריות ויילודים לאור ההלכה
http://www.daat.ac.il/daat/refua/shaar1.htm

מכון שלזינגר לחקר הרפואה ע“פ התורה
http://www.medethics.org.il/siteheb

מכון פוע“ה
http://www.puah.org.il/indexheb.htm

משרד הבריאות: בריאות בישראל 2005
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=2&catid=653&pageid=3607

משרד הבריאות, האגף למידע ומיחשוב, תחום מידע: טיפולי הפריה חוץ גופית
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=2&catid=842&pageid=4434



שליטה רפואית ודומיננטיות הרופאים  סמדר נוי )קניון( ודניאל מישורי    64

מרכז רפואי הדסה
http://www.hadassah.org.il/Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical

+departments/Woomen+And+Newborn+EK/Vitro+Fertilisation/donation.
htm

פורום תרומת ביציות באתר האינטרנט “תפוז”
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/anashim.asp?id=926



65    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

הקשרים: אתיקה הקשרית בייעוץ גנטי  רים ּבְ על עּוּבָ
 ובניהול רפואי של היריון בסיכון 

ר בישראל ומעמדו של העּוּבָ

נגה וינר* ויעל השילוני–דולב**33

וההולדה  הפריון  רפואת  מתחום  מקצוע  אנשי  שבו  באופן  דן  המאמר  תקציר. 
מעמדו  את  מבינים  מיילדותית,  וברפואה  גנטי  בייעוץ  המתמחים  בישראל, 

המומחים  טיפול  את  המנחות  האתיות  ההצדקות  בחינה של  העובר.  המוסרי של 

באישה  רואים  הגנטיים  היועצים  בעוד  כי  מגלה  בו(  אי–הטיפול  את  )או  בעובר 

ההרה את המטופלת שלהם )ולא בעובר(, הרופאים המיילדים המטפלים בהריונות 

בסיכון גבוה מכוננים את העובר כמטופל בפועל. זאת על אף שאין לו מעמד בחוק 

הישראלי ובהלכה היהודית. למרות הבדל זה נציגי שתי הפרופסיות מצדיקים את 

 ,)relational	ethics( התפיסות השונות שלהם באמצעות מודל של אתיקה הקשרית

שבו מעמד העובר נבחן על רקע מערכות היחסים המשפחתיות שלו. במאמר זה אנו 

טוענות כי הבלטת המודל האתי ההקשרי יונקת ממשטרי ההצדקה הזמינים לאנשי 

המקצוע בחברה הישראלית, קרי ־ מהאופן שבו עוצב מעמד העובר בהקשרים 

היסטוריים, פוליטיים, חוקיים ודתיים בישראל, ולא מהידע הרפואי–פרופסיונלי. 

הקדמה: הופעת העובר כשחקן חברתי בעת המודרנית

השאלה מתי הופך התוצר הביולוגי של ההיריון לבן–אנוש ומתי הוא מוגדר כ“חיים” היא 
בתקופות  כבר  דת  ואנשי  פילוסופים  שהעסיקה  וחוקיים,  מוסריים  היבטים  בעלת  שאלה 
כקטגוריה  כיום  לנו  המוכר  “העובר”  אבל   ,)Luker,	 1985;	 Schroedel,	 2000( קדומות 
החברה  של  והיסטורי  תרבותי  תוצר  הוא  בהתהוות  לאדם  תרבותי  וכמסמן  סובייקטיבית 

המערבית המודרנית. 
האדם,  בתפיסת  המודרניות  שחוללה  השינויים  רקע  על  להבין  יש  העובר  הופעת  את 
בתפיסת החברה ובתפיסת הטבע. העמקת אחיזתן של הלאומיות ושל הכלכלה הקפיטליסטית 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  33*
בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית של תל אביב–יפו  **

תודתנו נתונה לרופאים וליועצים שנטלו חלק בשני המחקרים שהיו בסיס למאמר זה ולאורי רם, לאילנה   

שוהם–ורדי ולקוראים האנונימיים של כתב העת סוציולוגיה ישראלית על הערותיהם המועילות לניסוחים 

קודמים של עבודה זו.
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בעידן המודרני העמידה את גודל האוכלוסייה ואת מידת בריאותה במרכז סדר היום המדיני 
בתקופה  לזכות  החלו  אז,  עד  הוזנח  בהם  הרפואי  תינוקות, שהטיפול   .)Foucault,	1981(
המודרנית לתשומת לב מיוחדת ולהגנה כאזרחים עתידיים של המדינה. קשרים אפשריים 
בין הסביבה התוך–רחמית שבה מתפתח התינוק ובין בריאותו העתידית של היילוד וסיכויי 
תינוקות  ושל  אמהות  של  הגבוהה  התמותה  את  להפחית  במטרה  להיבחן  החלו  הישרדותו 
)1998	Desmond,(. לא פחות מכך, עיתוי התהוות העובר קשור לשינויים שחלו בתקופה 
המודרנית בטבעו של הידע, באופני ייצורו וארגונו ובהערכה החברתית–תרבותית שלו. מדענים 
ורופאים בני התקופה הסתמכו על מחקרים על החיים לפני הלידה בטענתם לעדיפותה של 
ההבנה המדעית על פני סוגים אחרים של ייצור ידע, ותבעו להתקבל כמפרשיה הבלעדיים 
של ההתפתחות האנושית. הצלחתם ניכרת בהפיכת הידע הביו–רפואי לבסיס הכרחי לכל דיון 
חברתי ומוסרי עכשווי בעובר. לפיכך, ההיסטוריה של תפיסת העובר משקפת במידה רבה 
	Addelson,	1999;	Duden,	1993;	Luker,	1985;( את ההיסטוריה של הסמכות הרפואית

 1.)Morgan,	1999
עד אמצע המאה התשע–עשרה היריון של אישה בחברה מערבית נתפס כממשי בעיניה 
בבטנה.  העתידי  התינוק  תנועות  את  חשה  כאשר  רק  השתייכה  שאליה  הקהילה  ובעיני 
מבחינה חברתית, תחושה זו, שנשים מדווחות עליה בדרך כלל בין החודש הרביעי לחודש 
השישי של ההיריון, לא הייתה הוכחה לקיומו הנסתר עד לאותו רגע של “עובר”, אלא סימנה 
את נוכחותו מאותו רגע של “הילד העתיד לבוא” )1999	Addelson,(. התפיסה החברתית 
האנגלית  במילה  היטב  מודגמת  בהיריון,  מפנה  נקודת  העתידי  התינוק  בתנועות  שראתה 

המתארת את התופעה ־ quickening, שפירושה התעוררות או גילוי סימני חיים.2 
 ;quickening–הבניית העובר המודרנית הייתה תלויה בהפחתת המשמעות החברתית של ה
במהלך המאה התשע–עשרה נחלשה התפיסה שלפיה ההיריון מורכב משתי תקופות המופרדות 
באמצעות התחושה של תנועות הילד העתידי, והתפיסה שלפיה ההיריון הוא תהליך פיזיולוגי 
רצוף, שבו העובר הוא תוצר של התפתחות מרגע ההפריה, הפכה למרכזית. לשינוי התפיסתי 
נלוו משמעויות מוסריות וחוקיות; האם והעובר החלו להיתפס כשתי ישויות נפרדות בעלות 
	Addelson,	1999;( העובר  זכויות  על  להגנה  חוקית  ונוצרה תשתית  מובחנים,  אינטרסים 
1985	Luker,(. כינון העובר התרחש בשתי זירות מרכזיות שניזונו זו מזו: הזירה הראשונה 
־ האמבריולוגיה ־ הציבה את “הילד שטרם נולד” כאובייקט לחקירה מדעית, אספה עדויות 
אמפיריות לקיומם של חיים טרום לידתיים, הקנתה מוחשיות לגוף העובר והבנתה באופן 
בזירה השנייה פעלו   .)Duden,	1993;	Morgan,	1999( רעיון ה“התפתחות”  שיטתי את 

לדיון נוסף בטענה זו ראו וינר )בדפוס(.   1

מראשית המאה ה–13 ועד לשנת 1869, תחושת תנועות התינוק העתידי בבטן )quickening( שימשה את   2

הכנסייה הקתולית כדי להבחין בין הפסקות היריון “מוקדמות” ו“מאוחרות”. הפסקת היריון שבוצעה 

קודם ל–quickening לא נתפסה בעיני הכנסייה כרצח ולא היוותה עילה לנידוי. בשנת 1803, כאשר 

הגדיר החוק האנגלי את הפסקת ההיריון היזומה כעבירה, הוא אימץ את תחושת תנועותיו של התינוק 

)1985	Luker,(. מעמדו המוסרי של העובר בהלכה יידון בהרחבה  בבטן כקריטריון לקביעת חומרתה 

בהמשך.
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רופאים כדי להפוך את הידע הרפואי לסמכותי,3 ובתוך כך הגדירו מחדש את המושג “חיים”, 
 .)Addelson,	1999;	Luker,	1985( כך שיקיף את כל מהלך ההתפתחות התוך–רחמית

והרפואי  הביולוגי  הידע  הפיכת  של  בתהליך  כוננה  אשר  העובר,  של  הסובייקטיביות 
לידע סמכותי, השתרשה בתרבות המערבית במהלך המאה העשרים. המודל האבולוציוני של 
מעגל החיים הופנם בצורה רחבה, וכיום נשים מקבלות את תוצאות הבדיקה הכימית המעידה 
	Duden,	 1993;	 Schroedel,( ברחמן  עובר  של  לקיומו  כאינדיקציה  הורמונלי4  שינוי  על 

 .)2000
החברתי  מעמדו  ובין  המערביים  החברתיים  החיים  של  המדיקליזציה  בין  הזיקה 
מיד,  שנראה  כפי  חדשה.  סובייקטיבית  כקטגוריה  העובר  בכינון  הסתכמה  לא  העובר  של 
המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי מצביע על כך שרפואת הפריון וההולדה ממשיכה לעצב 
ידי  על  וגוברת  הולכת  במידה  מתווכת  שהשפעתה  אלא  העובר,  של  החברתי  מעמדו  את 
	new( ”הפרקטיקות הטכנולוגיות שלה, במיוחד אלה המכונות “טכנולוגיות הרבייה החדשות

 .)reproductive	technologies

(NRTs) העובר בדיון האקדמי על טכנולוגיות הרבייה החדשות

הפיכת הפריון וההולדה לבעלי אופי טכנולוגי, בעיקר במדינות מתועשות, עוררה בשליש 
החברתיות  ההשלכות  את  בחנו  אשר  מחקרים  של  גדול  גל  העשרים  המאה  של  האחרון 
והתרבותיות של אותן טכנולוגיות ־ המוכרות בשם “טכנולוגיות הרבייה החדשות” ־ במספר 
בכתיבתן,  השונים  והאמפיריים  התיאורטיים  הדגשים  למרות  אתנוגרפיים.  אתרים  של  רב 
חוקרות מרכזיות בתחום שותפות לטענה בדבר השינוי הדרמטי שחוללו הביו–טכנולוגיות 
	Davis-Floyd,( הלידה  ואת  ההיריון  את  ההתעברות,  תהליך  את  נשים  חוות  שבו  באופן 
	1992;	Georges,	1996;	Jordan,	1997;	Leavitt,	1986;	Oakley,	1984;	Rapp,	1999;
1991	Sandelowsky,	1986;	Rothman,(; הן מצביעות על התגברות ההסדרה )רגולציה( 
של פרקטיקות הפריון וההולדה )1995	Press,	&	Browner	1998;	Barker,( ועל התעצמות 
	Ginsburg( גלובליים  בהיבטים  והן  מקומיים  בהיבטים  הן  המרבדת5  החברתית  השפעתן 
אבחון  בדיקות  של  העולה  שכיחותן   .)&	 Rapp,	 1995;	 Inhorn	 &	 Van	 Balen,	 2002

)knowledge	authoritative( כידע שיש קונצנזוס לגבי  )1997	Jordan,( מגדירה ידע סמכותי  ג‘ורדן   3

היותו בעל משקל רב יותר מזה שיש למערכות ידע אחרות הקיימות בתחום מסוים. ההבניה של ידע 

כסמכותי היא תהליך חברתי מתמשך המייצר יחסי כוח ומשקף אותם.

ברחם,  השתרשותה  לאחר  המופרית  הביצית  שמפרישה   HCG–ה הורמון  רמת  את  המודדת  הבדיקה   4

יכולה לאשר היריון כבר ביום הראשון לאיחור הווסת ־ כשבועיים לאחר ההפריה.

	stratified( מרובדת”  “הולדה  המושג  את  מייחסות   )Ginsburg	 &	 Rapp,	 1995( וראפ  גינזבורג   5

reproduction( לשלי קולן )Colen	Shellee( ומסבירות אותו כיחסי הכוח שבאמצעותם קבוצות מסוימות 
וההולדה  הפריון  בתחום  ריבוד   .)Ibid.,	 p.	 3( אחרות  לקבוצות  בניגוד  ילדים  וגידול  ילודה  מעודדות 

בא לידי ביטוי לעתים קרובות, אם כי לא באופן בלעדי, בהבדלים בנגישות שיש לנשים המשתייכות 

לקטגוריות חברתיות–כלכליות שונות לטכנולוגיות הפריון וההולדה.



על עוברים בהקשרים  נגה וינר ויעל השילוני–דולב    6�

טרום לידתיות, במיוחד דיקור מי שפיר )amniocentesis(, הופכת את ההיריון בעבור נשים 
לחוויה טנטטיבית, ניסיונית )1986	Rothman,(, שכן בו בזמן שהן מצופות לקבל את ההריון 
ולמשטר את עצמן בהתאם מראשיתו )למשל על ידי הימנעות מעישון והקפדה על תזונה(, 
הן גם מצופות להפסיק אותו במקרה של אבחנה “חיובית”, דבר המעמיד בפניהן דילמות 

.)Rapp,	1999( מוסריות רבות
חוץ–גופית  הפריה  כמו  טכנולוגיות  באמצעות  שנוצרה  וההיריון  ההפריה  בין  ההפרדה 
או  פונדקאות  באמצעות  )למשל,  חדשים  משפחתיים  דפוסים  של  יצירה  אפשרה   ,)IVF(
תרומות זרע וביצית( וקראה תיגר על הגדרות קיימות של שארות )kinship( שהיו מבוססות 
בעיקר על יחסים ביולוגיים )1995	Strathern,	2000;	Kahn,	1993;	Franklin,(. בנוסף, 
היא עוררה דיון אתי על מעמדם של עוברים מחוץ לרחם ושל עוברים בשלבים השונים של 

.)Krones	et	al.,	2006( ההיריון
השינוי שחוללו הביו–טכנולוגיות החדשות בתפיסה החברתית של העובר ושל מערכת 
ובמיוחד אלו שבינו לבין האישה שברחמה הוא מתפתח,  היחסים בינו לבין בני משפחתו, 
העסיקה חוקרות רבות מתחום המחקר החברתי והתרבותי של הפריון וההולדה. אנו מוצאות 
כי עבודותיהן מצביעות על שתי מגמות מרכזיות שבהן משפיעות טכנולוגיות הרבייה החדשות 

על מעמדו החברתי של העובר. 
המגמה הראשונה מציגה את העובר כסובייקט חדש לכאורה על במת הפריון וההולדה. 
מחקרים שהבליטו מגמה זו קראו תיגר על הצגת התכונות האנושיות של העובר כטבעיות. 
הם הבליטו את ההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים שלאורם התפתחו ההמשגות והייצוגים 
המאנישים של העובר, ובמיוחד את הניהול הרפואי והטכנולוגי של ההיריון בעידן המודרני 

 .)Duden,	1993;	Morgan	&	Michaels,	1999;	Petchesky,	1987(
תרומה ניכרת להבניית העובר כ“שחקן חברתי” )1999	Addelson,( והצגת הדימוי של 
אשר  )אולטרה–סאונד(,  ההדמיה  לטכנולוגיות  מיוחסת  התפתחותו  כסביבת  ההרה  האישה 
	Duden,	1993;( הפכו לחלק משגרת האבחון והטיפול הטרום לידתי של הרפואה המודרנית
המאה  של  השנייה  במחצית  שנצבר  הגנטי  הידע   .)Petchesky,	1987;	Schroedel,	 2000
העשרים אישר בשנית את קיומו של פוטנציאל אנושי בשלבים המוקדמים של ההתפתחות 
של  הפעולה  יכולת  את  הדגישו  הרפואי  השיח  עם  בשיתוף  הביולוגי  והשיח  העוברית,6 
העובר. כך, בימינו מציג השיח הרפואי את העובר כסוכן עצמאי שיש בכוחו לפעול ולקדם 
את האינטרסים המובחנים שלו, לעצב את הסביבה התוך–רחמית ולהסדיר את התפתחותו 

7.)Franklin,	1991(
לעומת זאת, קבוצת מחקרים אחרת הדגישה השפעה שונה שיש לטכנולוגיות הרבייה על 
מעמדו החברתי של העובר. הם הבליטו את ההשגרה של טכנולוגיות האבחון הטרום לידתי 

במיוחד משפיעה בהקשר זה הטענה כי ההרכב הגנטי של אדם נקבע ברגע ההפריה כאשר גרעין תא   6

הזרע וגרעין הביצית חוברים זה לזה, וכי למבנה הגנטי של אדם יש תפקיד מכריע בקביעה של תכונות 

אישיות פיזיות וחברתיות )גנטיזציה(.

שינויים  מדרבן  ההיריון,  של  ההורמונלית  ההמשכיות  את  שמבטיח  זה  הוא  השליה(  עם  )יחד  העובר   7

	Findlay,	1984	in( וקובע את משך ההיריון )פיזיולוגיים אצל האם, פותר בעיות אימוניות )חיסוניות

 .)Franklin,	1991
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ודנו בזיקה שבין טכנולוגיות אלה ובין הציפייה החברתית ההולכת וגוברת לתינוקות בריאים 
ושלמים, ובמובנים מסוימים אולי אף “מושלמים”.

מחקרים אלה הדגישו מאפיינים טנטטיביים של ההיריון ושל העובר )קרי, את החוויה של 
ההיריון כמצב שהוא “על תנאי”, כל עוד לא אושרה תקינות רפואית של העובר( וקשרו אותם 
לשימוש הגובר בטכנולוגיות אבחון טרום היריוניות, כמו בדיקות לנשאות גנטית, המיועדות 
להערכת הסיכון של זוג הורים להוריש מחלות לצאצאיהם הביולוגיים, וטכנולוגיות אבחון 
שפיר  מי  דיקור   ,)chorionic	 villus	 sampling( שליה  סיסי  בדיקת  כגון:  לידתיות  טרום 
)amniocentesis( וסוגים שונים של הדמיות סונוגרפיות, המשמשות לאבחון מומים מולדים 
	Hashiloni-Dolev,	2007;	 Ivry,	 2004;	Rapp,	1999;( הלידה  לפני  תורשתיות  ומחלות 

.)Remennick,	2006;	Rothman,	1986
העובדה כי שני ייצוגיו של העובר: “העובר הטנטטיבי” ו“העובר האנושי”, סותרים זה את 
זה, אף על פי שהם מיוחסים לאותו תהליך תרבותי–חברתי ־ הטכנולוגיזציה והמדיקליזציה 
של הרבייה ־ היא נקודת המוצא לדיון במאמר זה. באמצעות ממצאים שנאספו בשתי זירות 
רפואיות ישראליות של פריון ושל הולדה ַנראה כי בתוך השיח הרפואי עצמו קיימים דימויים 
עובריים סותרים, ונטען כי בעוד שהפרקטיקה של הייעוץ הגנטי ושל האבחון הטרום לידתי 
מקדמת דימוי טנטטיבי של העובר, הפרקטיקות הרפואיות המיילדותיות ביחידה להריונות 

בסיכון מאפשרות להבליט במקרים מסוימים את סובייקטיביות העובר.8 
הפרקטיקה של האבחון הגנטי הטרום לידתי מעניינת בהקשר זה, משום שיועצים גנטיים 
 )repro-genetics( ניצבים כיום בצומת דרכים; אף שיישום המחקר הגנטי בתחום ההולדה 
מבקש להבטיח את בריאות העובר, יכולת הריפוי של מומים מולדים או של מחלות תורשתיות 
אינה מתקדמת בקצב דומה לזה שבו מתפתחת יכולת האבחון הטרום לידתי שלהם. לפיכך, 
נוצרת זיקה בין פרקטיקות הייעוץ והאבחון הגנטי ובין הפסקות היריון סלקטיביות, וכל דיון 

ב“רפרו–גנטיקה” נוגע הן לתפיסת מעמדו המוסרי של העובר והן לנושא הפסקות ההיריון.
המיילדותית,  הרפואה  העשרים  המאה  ממחצית  החל  המיילדותית:  לרפואה  באשר 
שדאגתה העיקרית עד אז הייתה נתונה בראש ובראשונה להישרדות האישה ההרה, הגדירה 
מחדש את יעדיה. היא כללה בהם את בריאות העובר המתפתח והדגישה את ההמשכיות בין 
החיים העובריים לבין חיי התינוק.9 התוצאה המיילדותית הרצויה של ההיריון נוסחה גם היא 
 10.)Desmond,	1998;	Isaacson,	1996( מחדש ־ אם חיה ובריאה ותינוק חי, בריא ושלם

לדיון נוסף בדימויים עובריים סותרים המאפיינים את השיח הרפואי ובהבניה של סובייקטיביות עוברית   8

באתרים רפואיים ראו וינר )בדפוס(. 

תרמה לכך ההפחתה המשמעותית בתמותת האמהות במדינות המערביות: מ–60 מקרי מוות ל–10,000   9

לידות בסוף המאה התשע–עשרה ל–3—4 מקרי מוות ל–10,000 לידות, בעיקר הודות להתפתחות היכולת 

לזיהוי מדויק של סוג דם עיקרי ומשני של האם, טיפול אנטיביוטי בדלקת של הלידה ושינוי בגבולות 

בבית  כלל התינוקות שנולדו  על  הילדים את האחריות  רופאי  קיבלו  המקצועות הרפואיים שבמהלכו 

 .)Desmond,	1998( החולים

אחד הביטויים להכללת מצב בריאות היילוד בתוצאות הלידה ולהבניית הזיקה בין העובר ליילוד הוא   10

תיעוד התמותה הפרינטלית )התקופה הפרינטלית נמשכת מרגע הוויאביליות של העובר ועד ל–28 הימים 

הראשונים שלאחר הלידה( ־ סך כל לידות המת ומקרי מוות של יילודים עד 28 יום לאחר הלידה. 
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תשומת הלב שמקדישה הרפואה המיילדותית לעובר נמצאת מאז בעלייה מתמדת המתווכת 
ההדמיה.  טכנולוגיות  באמצעות  ובעיקר  החדשות,  וההולדה  הפריון  טכנולוגיות  באמצעות 
הבניית העובר כמטופל נוסף של הרפואה המיילדותית אינה נטולת מתחים; לעתים הדאגה 
אלה  לבטים  ההרה.  המטופלת–האישה  ממרכזיות  לגרוע  עשויה  המטופל–העובר  לבריאות 
מוכרים ביחידות להיריון בסיכון גבוה שבהן שיקולים בנוגע לבריאותו של העובר הם חלק 

משמעותי מקבלת ההחלטות בנוגע לניהול ההיריון והלידה.11 
ורופאים  גנטיים  יועצים  תופסים  שבו  השונה  האופן  בהצגת  מסתפק  אינו  זה  מאמר 
מיילדים את מעמדו של העובר, אלא מוסיף ובוחן גם את הנימוקים שבהם נוהגים נציגי שתי 
הפרופסיות הרפואיות להצדיק את תפיסותיהם. נימוקים אלה, כפי שנציע בהמשך, נגזרים 

מאותו “משטר הצדקה” והמשותף להם רב מן השונה.

מודלים אתיים לדיון במעמד העובר 

משום שזהותם האנושית אינה מגובשת, מעמדם המוסרי של עוברים אינו מוחלט וזכויותיהם 
אינן מעוגנות בחוק. הקריטריונים המעניקים לבני–אנוש ולעוברים, כבני–אנוש פוטנציאליים, 
מעמד מוסרי המבטיח את ההגנה על החיים כזכות טבעית, עומדים במוקד דיונים פילוסופים 
המציעים  המרכזיים  המודלים  מן  שניים   .)Kaczor,	 2005  ;1989 )הד,  נרחבים  וחברתיים 
תשובה להבחנה הפילוסופית והחברתית שבין חיים אנושיים במובן הביולוגי ובין אנושיות 
והמודל   )individual-biological( הביולוגי–אינדיבידואלי  המודל  הם  מוסרי,  כמעמד 

.)Kaplan	&	Tong,	1996( )relational-social( ההקשרי–חברתי
אירוע  כי  מאמינים  הביולוגי–אינדיבידואלי  המודל  את  מאמצים  אשר  תיאורטיקנים 
ביולוגי הוא זה המקנה לעובר מעמד מוסרי כבן–אנוש. אירוע ביולוגי יכול להיות הפריה שבה 
ויאביליות  נוצר הצופן הגנטי, התהוותה של מורפולוגיה אנושית, התפתחותם של חושים, 
התפתחות  או  מוקדמת  לידה  של  במקרה  לרחם  מחוץ  לשרוד  העובר  יכולת  את  המציינת 
 .)Kaplan	&	Tong,	1996;	Krones	at	al.,	2006( שכבת הקורטקס במוח והלידה עצמה 
חלק מהתומכים במודל הביולוגי–אינדיבידואלי מקדשים סימנים ביולוגיים ספציפיים, ואילו 
אחרים מקנים חשיבות רבה לתהליך ההתפתחות הפיזיולוגית, או, במילים אחרות, לאפקט 
המצטבר של נתונים ביולוגיים )הד, 2005 ;1989	Kaczor,(. עם זאת, אלה גם אלה מייחסים 

משמעויות מוסריות לעובדות ביולוגיות )הד, 1989(. 
המודל ההקשרי–חברתי מתאר את האנושיות כתוצר של תגובות תרבותיות. לפי מודל 
זה, בן אנוש הוא מי שהחברה רואה אותו כישות שניתן לנהל עמה קשרים או מערכת יחסים 
)2006	al.,	at	Krones	1996;	Tong,	&	Kaplan(. תיאורטיקניות פמיניסטיות התומכות 
הרווחות  האינדיבידואליות  המוסריות  לגישות  חלופה  בו  רואות  ההקשרי–חברתי  במודל 
בחברות מערביות, שאותן הן מפרשות כ“גבריות”. יחידת המפתח של הניתוח המוסרי לפי 
האינדיבידואליזם הוא היחיד האבסטרקטי, נטול הקשרים חברתיים ותרבותיים, שבו ממוקמת 

האם,  אצל  או  העובר  אצל  סיבוכים  להתפתחות  בסיכון  הכרוכים  הריונות  הם  גבוה  בסיכון  הריונות   11

היכולים לבוא לידי ביטוי במהלך ההיריון עצמו, בלידה או אחריה.
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האינדיבידואליזם  התעלמות  כלפי  מופנית  הפמיניסטית  הביקורת  האנושיות.  של  מהותה 
שלפיה  הגישה  וכלפי  החלטות  ומקבל  פועל  היחיד  שבתוכם  ההיררכיים  היחסים  ממערך 
שיפוט מוסרי צודק הוא יישום אוניברסלי של עקרונות מוסר אחידים, הנגזרת מההתמקדות 
ביחיד האבסטרקטי )גיליגן, 1995(. לטענת המבקרות, בהקשרים בהם דן מאמר זה, עמדה 
	Morgan,( מוסרית אינדיבידואלית מעמתת באופן בלתי–נמנע את האישה ההרה עם העובר

.)1996;	Sherwin,	1992
יחד עם זאת, הכתיבה הפמיניסטית עצמה מנהלת דיון פנימי באשר לאופן ההמשגה של 
אנושיות לפי המודל ההקשרי–חברתי. לטענת מורגן )1996	Morgan,(, ההגדרה ההקשרית–

)לפיה בן–אנוש הוא מי שהחברה רואה אותו ככזה  חברתית לאנושיות שהוצעה קודם לכן 
אינה מתגברת על המשוכות שמציב האינדיבידואליזם,  יחסים(  לקיים אתו מערכת  שניתן 
משום שהיא עשויה להתפרש כמי שמתנה את ההקשריות בתכונות מהותיות של העובר, של 
האישה ההרה או של שניהם. במילים אחרות, מורגן גורסת כי הגדרה כזו מניחה תכונה קודמת 
להקשריות, שאותה החברה מזהה והיא זו המאפשרת את ההקשריות. לפיכך, הגדרה זו עלולה 
לחזור ולהסתמך על סימנים ביולוגיים. מורגן מציעה לראות את האנושיות ההקשרית של 
העובר כתוצר דינמי של פרקטיקות חברתיות שאנשים בסביבת העובר מכוונים כלפיו, ואשר 
משמעויותיהן מעוצבות ומפוענחות בהקשר היסטורי ופוליטי. המשגה זו מרחיבה את ההקשר 
החברתי שבתוכו מכוננת אנושיותו של העובר אל מעבר לצמד “אישה הרה–עובר”, וכוללת 
בו, למשל, גם את האב, את בני המשפחה, את חברי ההורים ואת הסוכנויות הממשלתיות. 
יתר על כן, הגדרה כזו של אנושיות הקשרית דורשת לקחת בחשבון לא רק את המשתנים 
החברתיים המוכרים, כמו גזע, מעמד ומגדר, אלא גם את מכלול הנתונים של האישה ההרה 
והנסיבות  בפניה  העומדות  הכלכליות  האפשרויות  הרומנטי,  מצבה  הדתית,  אמונתה  כמו 
מהווה  הקשרית  אנושיות  של  זו  פרגמטית  הגדרה  במהלכו.  התפתחו  או  להיריון  שקדמו 
לפי מורגן חלופה ראויה לנורמטיביות המוסרית האוניברסלית. בעבודה משותפת מסכמות 
מורגן וקונקלין )1996	Conklin,	&	Morgan( כי מאפייני המפתח של האנושיות טמונים 
בפרקטיקות חברתיות ולא בסימנים ביולוגיים אינדיבידואליים. ההקשריות היא זו המכוננת 
זו המאפשרת את  ולא אנושיות המעוגנת לכאורה בסימנים ביולוגיים היא  את האנושיות, 

ההקשריות. 
מציעות,  וקונקלין  שמורגן  לזו  הדומה  אנושיות,  של  הקשרית  פרשנות  כי  נטען  אנו 
בניגוד לפרשנות ביולוגית–רפואית, משותפת הן ליועצים הגנטיים והן לרופאים המיילדים 
בישראל.12 במפתיע, על אף שנציגי שתי הפרופסיות אינם רואים עין בעין את מעמד העובר, 
הם מצדיקים את תפיסותיהם השונות באופן דומה; שתי הפרופסיות מדגישות את ההקשרים 
החברתיים שבתוכם מתפתח העובר בשיקוליהן ובהצדקות האתיות שהן נותנות לפרקטיקות 
הפרופסיונליות שלהן, והן תופסות אותם כמכריעים בהבניית האנושיות או הסובייקטיביות 
של העובר )ethics	relational(. נציע כי הדומיננטיות של המודל האתי הקשרי בשתי הזירות 
הרפואיות שנחקרו בישראל נגזרת מהקשרים היסטוריים, פוליטיים, חוקיים ודתיים שבתוכם 

לדיון נוסף באתיקה הקשרית בהצדקות האתיות של רופאים מיילדים ורופאי ילודים ראו וינר )בדפוס(;   12

לדיון נוסף באתיקה הקשרית בהצדקות האתיות של יועצים גנטיים בישראל, ראו השילוני–דולב ווינר 

.)Hashiloni-Dolev	&	Weiner,	2008(
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נוסחה שאלת מעמדו המוסרי של העובר בישראל. טענה זו מאמצת את ההנחה של בולטנסקי 
ותבנו )1999	Thévenot,	&	Boltanski(, שלפיה התרבות מספקת לאדם נכסים מטפיזיים או 
הצדקות המאפשרים לו להפעיל שיקול דעת מוסרי. במילים אחרות, כאשר סוכנים חברתיים, 
שהם יצורים מוסריים מטבעם, בוחרים דרך פעולה מסוימת, הם נשענים על “משטרי הצדקה” 
־ ערכים שהתהוו בתהליך היסטורי, המשותפים לכל בני החברה ומציעים לאנשים עקרונות 

בסיסיים כדי להצדיק את פעולותיהם ולמתוח ביקורת על פעולותיהם של אחרים.13

מתודולוגיה

מאמר זה משלב ממצאים משני פרויקטים מחקריים: ממחקר שבו נבחן האופן שבו יועצים גנטיים 
תופסים את העובר, וממחקר שבו נבחן האופן שבו רופאים מיילדים תופסים את העובר. 

גנטיים  יועצים   18 עם  עומק  ראיונות  מתוך  חולצו  גנטיים  יועצים  של  העובר  תפיסות 
ישראלים שערכה השילוני–דולב בשנים 2000—2001, במסגרת מחקר שהשווה את הגנטיקה 
של הרבייה בישראל ואת גנטיקת הרבייה בגרמניה )2007	Hashiloni-Dolev,(. במחקרה 
כאלה  מכונים   11 מתוך  חולים,  בבתי  פעילים  גנטיים  מכונים  שמונה  של  יועצים  רואיינו 
בישראל. בין המרואיינים היו שבעה מנהלי מכונים. רוב המרואיינים היו רופאים גנטיקאים 
ורפואה  גינקולוגיה  ילדים,  רפואת  כגון:  מגוונים  רפואה  בתחומי  קודמת  התמחות  בעלי 
פנימית, ואילו שישה מבין היועצים שרואיינו היו יועצים גנטיים בהכשרתם. בעת המחקר 
בקהילה  שמדובר  מכיוון  רופאים(.  ושאינם  )רופאים  גנטיים  יועצים  כ–50  בישראל  פעלו 
מקצועית קטנה שחבריה מכירים זה את זה, המאמר חושף נתונים כלליים בלבד על היועצים 

שרואיינו, זאת כדי לקיים את החיסיון שהובטח להם.
הראיונות עם היועצים הגנטיים היו בנויים משאלות בנוגע לעמדותיהם ביחס לנושאים 
שונים כגון: הסטנדרטים להכלה בקהילה האנושית )1999	Rapp,(, טובת החברה, מעמדם 
המוסרי והמשפטי של העובר ושל הוריו, נכות, מטרות הייעוץ הגנטי, מדע וקדמה והשלכות 
ההיסטוריה של הגנטיקה במאה שעברה. בפועל התנהלו הראיונות כשיחה חופשית. בהתאם 
	Glaser	&	Strauss,( ”לעקרונות של מתודת המחקר האיכותנית ־ “תיאוריה מעוגנת בשדה
1967( ־ מאגר השאלות הורחב ושונה במהלך המחקר כפועל יוצא של הצטברות הידע על 
שדה המחקר ועל הדילמות המאפיינות אותו. הראיונות נמשכו בין שעה וחצי לשלוש שעות, 
מרביתם הוקלטו ותומללו, וחלקם נרשמו ביד. התכנים שעלו מהם קודדו ונותחו לפי תמות. 
האופנים שבהם תופסים רופאים מיילדים את העובר תועדו במהלך תצפיות אתנוגרפיות 
על פרקטיקות טיפול רפואי וסיעודי בנשים הרות המאושפזות ביחידה להיריון בסיכון גבוה 
באחד מבתי החולים הגדולים בישראל. תפיסות אלה נבדקו כחלק ממחקר אתנוגרפי שערכה 
וינר בשנים 2005—2006 בשתי זירות רפואיות: ביחידה להיריון בסיכון גבוה וביחידה לטיפול 
נמרץ ביילוד ובפג, שבו נבחנה סובייקטיביות של עוברים ויילודים כתוצר של הבניה של ידע 

רפואי ושל פרקטיקות רפואיות )וינר, בדפוס(. 

לדיון נוסף במשטרי הצדקה ראו רסניק ופרנקל )2000(.  13
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ה–20  השבוע  אחרי  כלל  בדרך  הרות,  נשים  מאושפזות  גבוה  בסיכון  להיריון  ביחידה 
להיריון, בעקבות גילוי ממצאים רפואיים אשר מאיימים על בריאותן, על בריאות העובר או 
על המשך ההיריון, ומחייבים ניטור או מתן טיפול תרופתי בבית חולים. התצפיות ביחידה 
נערכו באתרים השונים שבהם מתנהלת עבודתם היומיומית של הרופאים המיילדים, הבכירים 
והמתמחים: סבבי “ביקור רופאים”, מרפאת אשפוז יום למעקב ולטיפול בנשים הרות בסיכון, 
חדר לידה, יחידת האולטרה–סאונד; התייעצויות מקצועיות של הרופאים המיילדים עם רופאי 
תינוקות, עם נוירולוגים ועם קרדיולוגים בעניין הנשים המאושפזות ביחידה ובעניין עובריהן; 
ישיבות בוקר שבהן מעדכנים הרופאים הכוננים והתורנים את צוות הקבע של היחידה על 
התרחשויות חשובות שאירעו במהלך הלילה או במהלך סוף השבוע וישיבות בוקר אקדמיות 

שבהן מוצגות סוגיות קליניות ואתיות הנדונות בספרות פרופסיונלית עכשווית. 
כל האירועים שהתרחשו במהלך התצפיות וכל השיחות הפורמליות והבלתי–פורמליות 
שניהלה החוקרת עם אנשי הצוות תועדו בכתב. כאשר הנסיבות אפשרו זאת, תועדו האירועים 
במקרים  אקדמיות(.  וישיבות  בוקר  ישיבות  )למשל,  התרחשותם  כדי  תוך  בכתב  במלואם 
אחרים נרשמו התבטאויות חשובות ונתונים משמעותיים ב“זמן אמת” ופורטו בהרחבה ביומן 
המחקר בסיומה של כל תצפית. כדי להגן על פרטיות המטפלים ופרטיות הנשים המאושפזות 
היו  ייחודיים שעשויים  ואישיים  רפואיים  הוסוו פרטים  כן,  כמו  בדויים.  הוצגו בשמות  הם 

להסגיר את זהותם. 
הרשימות המובאות במאמר זה מתעדות דיונים שנערכו במהלך ביקורי רופאים ביחידה 
להיריון בסיכון גבוה, ביקורים הנערכים ביחידה מדי בוקר ובמהלכם מעריכים הרופאים את 
והן  מצבן של הנשים המאושפזות הן באמצעות בחינה של אינפורמציה רפואית מעודכנת 
באמצעות בדיקה פיזית. בעקבות ההערכה המחודשת מחליטים הרופאים על המשך הטיפול 
בהן. מלבד הרופאים נוכחות בביקור אחיות היחידה ובתקופות מסוימות נלווים לביקור גם 

סטודנטים לרפואה שנמצאים ביחידה כחלק מהסבב שלהם במיילדות ובגינקולוגיה.
מעבר למשמעות המיידית של החלטה על אופני הטיפול, ביקור רופאים הוא זירה חשובה 
שמנחים  הדיון  חניכה,  באמצעות  שנלמד  מקצוע  היא  שהרפואה  מכיוון  קלינית.  להכשרה 
הרופאים הבכירים המנהלים את ביקור הרופאים הוא אמצעי להנחיל לרופאים המתמחים 
העקרונות  פרופסיונליים:  ועקרונות  פרקטיקות  אליהם  שנלווים  לרפואה  ולסטודנטים 
החלטה,  בקבלת  המכריע  המשקל  בעלי  הנתונים  רפואית,  החלטה  מבססים  שעליהם 
הפרוטוקולים הנהוגים ביחידה וכדומה. בביקורי הרופאים של היחידה להיריון בסיכון גבוה 
נלמדים העקרונות המנחים רופאים מיילדים בניהול היריון ולידה במצבי סיכון והפרקטיקות 
ליישום העקרונות האלה ־ מתוכם אפשר לחלץ, כפי שנראה בהמשך, את האופן שבו נתפס 

העובר ברפואה המיילדותית.

ממצאים: העובר בשיח הרפואי

יועצים גנטיים
של  המוסרי  למעמדו  בנוגע  עמדותיהם  על  הגנטיים  היועצים  נשאלו  הראיונות  במסגרת 
העובר, להפסקות היריון יזומות, להפלות מאוחרות ולחוק המסדיר הפלות. במהלך הראיונות 
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לא דיווחו המרואיינים על חוויה של קונפליקט הנובע מקיומו של קשר גורדי בין עיסוקם 
לבין הפלות סלקטיביות. הם הצדיקו את עמדתם באמצעות הבלטת זכויות ההורים )במיוחד 

זכויות האמהות(, ובאמצעות הצגת חוסר זכויות הפרט המובחנות של העובר. 
רופאה ויועצת גנטית העובדת באחד מן המכונים הגנטיים הגדולים במרכז הארץ, ענתה 

כך:

אני  מקרה,  בכל  סבל.  להפחית  יכולות  חושבת שהן  אני  הפלות.  נגד  דבר  שום  לי  אין 
מכבדת את רצון ההורים, ואם הם רוצים להפיל אני רואה זאת כזכותם המוחלטת. באופן 
כללי, אני סומכת על ההורים שכשמדובר בהיריון רצוי, ואלו ההריונות שאני רואה, הם 
לא ימהרו להפיל מסיבה טיפשית. ואני גם לא מחליטה עבורם מהי בעיה חמורה ומה 
קלה. הפלה היא עניין קשה מאוד לנשים, המון צער ואבל מעורבים בכך, ואני מזדהה עם 
הכאב של האמא. אבל העובר? זה ממש כלום בשבילי. רק פוטנציאל לחיים, בלי זכויות. 

תגובת יועצת גנטית אחרת מאחד מבתי החולים הגדולים בארץ הייתה ישירה מאוד בנוגע 
לקשר שבין המקצוע שלה לבין הפלות סלקטיביות:

המטרה של ייעוץ גנטי היא למנוע את לידתם של תינוקות עם מומים מולדים, במידה 
שזה רצון ההורים. איך אנחנו עושים זאת? על ידי הפלות. מההתחלה התפקיד שלנו 
הוא להוביל להפלות. זה אולי נשמע אכזרי, אבל זו העבודה, בהגדרה. לו התנגדתי 

להפלות, הייתי מחליפה מקצוע.

אף על פי שלא נקטה במונח “זכויות העובר” באופן מפורש, אותה יועצת ביטאה מחויבות 
“... בכל מקרה, אני חושבת שעדיף לעובר לא להיוולד עם  להגנה על העובר מפני סבל: 

מחלה קשה”. 
רופאה ויועצת גנטית שעובדת בבית חולים אוניברסיטאי הסבירה כי העובר אינו המטופל 

שלה, וכי על אף שעוברים הם חלק בלתי נפרד מעבודתה, אין להם משמעות רבה עבורה:

אני לא באמת דואגת לעובר. לביצית מופרית אין משמעות עבורי. זה לא בן אדם. 
בעבודתי אני רואה עוברים כל הזמן, אך אני אדישה כלפיהם. אחרת לא הייתי יכולה 
להיות במקצוע הזה. אני חושבת על עצמי כמטפלת של ההורים ולא של עוברים ו]לא 

כמייצגת של[ הזכויות העכשוויות או העתידיות שלהם.

רופא ילדים ויועץ גנטי אשר עומד בראש מכון גנטי בבית חולים אמר בעניין הקשר שבין 
האם והעובר:

העובר שייך לאמו. זה העסק שלה, ומותר לה לעשות אתו דברים שאני לא אוהב. אני 
תמיד שם בעיקר בשבילה. אחרי הכול היא זו שתיאלץ לגדל את הילד הזה. עבורי, 
העובר הוא חלק מגוף האישה, עד מאוחר מאוד ]בהיריון[. ברור שבשבוע השלושים 

להיריון קשה לראות זאת באופן הזה, אבל אני בקושי רואה בעובר ישות עצמאית.
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מדבריו עולה כי יועצים גנטיים אינם תופסים את העובר כבעל זכויות אוטונומיות או כעצמאי, 
ונראה כי הם חושבים שסטטוס העובר נגזר מן ההקשר המשפחתי שבתוכו נוצר ומקשריו 
הנוכחיים והעתידיים עם אחרים; הם ממקמים את יחסה של האם או את יחסם של ההורים אל 
העובר במרכז שיקוליהם, ולא את העובר עצמו כישות אוטונומית. כך הם מבטאים דפוסים 
של “אתיקה הקשרית” )ethics	relational( במקום דפוסים של אתיקה רפואית או אתיקה 

.(Krones	et	al.,	2006;	Morgan,	1996) ביולוגית
יועצת גנטית צעירה סיכמה היטב עמדה זו כלפי העובר:

אני לא מתייחסת אל עוברים כאל ילדים, אלא אני מקשיבה לאיך שההורים מתארים 
אותם. אם הם קוראים לזה “ההיריון” או “העובר” אני מבינה שהם מרוחקים ממנו. 
אם הם אומרים “אבחנו בעיה אצל התינוק שלנו” אני מבינה שזה מבחינתם ילד. 
אני עוקבת אחרי עמדתם. אני עצמי עוד לא הייתי בהיריון, כך שאני מקשיבה למה 

שהם מרגישים.

יועצים גנטיים שדיברו על העובר כישות שיש להביא את ההגנה עליה בחשבון, התייחסו 
בדרך כלל אל עוברים בשלבים מאוחרים יותר של ההיריון, בעיקר אחרי ויאביליות.14 דוגמה 

לכך אפשר למצוא בדברי יועצת גנטית דתייה:

זה  מכן  לאחר  הפלה.  עם  בעיה  שום  רואה  לא  אני  ההיריון  של   21—20 לשבוע  עד 
כבר יותר בעייתי. בשבוע ה–32 למשל אני חושבת שזה כבר ילד בכל מובן. לפיכך, 
זה לא מספיק בשבילי שההורים לא רוצים אותו. לאחר השבוע ה–22 או ה–23 של 
ההיריון צריך להרוג את העובר לפני ההפלה, ואני רואה את זה כבעיה. מצד שני אני 
חושבת שאנחנו יכולים להיות גמישים. הייתי אומרת שאחרי השבוע ה–28 להיריון 
דלת  תמיד  להשאיר  צריך  אבל  יותר,  קשוחים  להיות  צריכים  שלנו  הקריטריונים 
פתוחה ליוצאים מן הכלל, לבעיות חמורות ביותר. יחד עם זאת, אני מבינה שלא יהיה 

קל להחליט לגבי מידת החומרה. 

זכויות האם  ושעד לשלב הלידה  אחרים חשבו שמודל ההתפתחות בשלבים הוא מלאכותי 
קודמות לאלו של העובר. יועץ בעל הכשרה ברפואת ילדים אמר:

אני חושב שעד רגע הלידה זכויות האמהות גוברות על אלו של העובר בכל מובן. 
לעובר יש אפוטרופוס ברור, אמו, והיא זו שצריכה להחליט על גורלו. כל זמן שאין 
מודעות עצמית ואני בטוח שלעובר אין, לדעתי ניתן להרוג אותו בלי בעיה. אני חושב 

שלהשתמש בשבועות ההיריון כקריטריון זה שטחי. הקו האחרון נחצה בלידה. 

כי  כיום  מוסכם  מוקדמת.  לידה  של  במקרה  אמו  לרחם  מחוץ  לשרוד  העובר  ליכולת  מתייחס  המושג   14

ויאביליות ־ חיּות ־ מושגת על פי רוב במהלך החודש השישי להיריון. דיון נוסף במושג יובא בהמשך 

־ במסגרת הממצאים העוסקים ברופאים המיילדים. 
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כפי שעולה מהראיונות, היועצים הגנטיים בישראל לא תופסים את העובר כישות עצמאית 
או כנושא של זכויות אוטונומיות )לפחות עד שלבי ההיריון המאוחרים(, והם אינם מתייחסים 

לשאלה המוסרית של מעמד העובר במונחים של התחלת החיים.
או  ביולוגיים  שלבים  הוצעו  עכשוויים,  אתיים  בדיונים  גם  כמו  ההיסטוריה,  במהלך 
לרגע  או  החיים  לראשית  כסימנים  התוך–רחמי  ההתפתחות  בתהליך  שונים  פיזיולוגיים 
שבו העובר הופך זכאי להגנה כגון: הפריה, השרשה, דיפרנציאציה של התאים העובריים, 

היווצרות של עובר דמוי–אנוש, תחושת תנועות העובר וויאביליות.15
היועצים הגנטיים שרואיינו השתמשו בידע הביולוגי על השלבים השונים בהתפתחות 
של  משמעותיים  כסימנים  ביולוגיים  שלבים  ציינו  לא  הם  בלבד.  כללית  בצורה  העוברית 
בעמדות  לתמוך  כדי  ההתפתחותיים  השלבים  על  התבססו  ולא  אוטונומי,  עובר  התפתחות 
המוסריות שלהם בהתאם לדפוס ההצדקה המקובל באתיקה הרפואית. במקום זאת, היועצים 
הישראלים דיברו על העוברים בתוך הקשר משפחתי ושיקפו דפוס הצדקה שמתאים למודל 

.)Krones	et	al.,	2006( אתי הקשרי
סלקטיביות  היריון  הפסקות  לביצוע  בנוגע  עמדתם  על  ספציפי  באופן  נשאלו  כאשר 
בשלבים מתקדמים של ההיריון, השיבו כל היועצים הגנטיים פרט לאחד כי הם אינם רואים 
בכך בעיה מוסרית רצינית. הם ציינו כי הם מרגישים שחוק ההפלות הישראלי הוא הגיוני. 
אם יש מקום לדאגה, טענו חלק מהם, הרי אין זה בגלל החוק הנוכחי אלא בגלל האפשרות 
הגנטיים  המכונים  אחד  בראש  העומד  ילדים  ורופא  גנטיקאי  לדוגמה,  בעתיד.  להגבילו 
זה  ושאין  רגיש  הוא  מחקרה  שנושא  החוקרת  בפני  ציין  חולים  בבתי  הממוקמים  הגדולים 

אינטרס של איש מהם לעוררו. הוא אמר: 

אני מקווה שאת מודעת לעובדה שיש קבוצות בציבור הישראלי, כמו החרדים, אשר 
רק מחכות להזדמנות כדי להגביל את חוק ההפלות. את כאישה צריכה להיות זהירה 
מאוד לא לשתף פעולה עם אותם הכוחות שפועלים לא רק כנגד הקדמה הרפואית, 

אלא גם נגד אינטרסים פמיניסטיים.

יועצים גנטיים ישראלים אינם תופסים את העובר כמטופל. ממצא זה מתיישב עם תיאור מפורש 
או מרומז של שוליות העובר ברוב המחקרים העוסקים בפריון והולדה בחברה הישראלית )אמיר, 
	Gross,	 2002;	Hashiloni-Dolev,	2007;	 Ivry,	2004;	Raz,	2004;	Remennick,  ;2007
הגנטי,  לייעוץ  בניגוד  כי  יראו  מיד  שיוצגו  הממצאים  זאת,  לעומת   .)2006;	Weiss,	 2002
בסיכון  להיריון  ביחידה  הנהוגות  המיילדותיות  הפרקטיקות  ובמיוחד  המיילדותית,  הרפואה 

הפריה ־ איחוד תא הזרע והביצית לזיגוטה; השרשה ־ תהליך שראשיתו כשבעה ימים לאחר ההפריה   15

 )blastocyst( ובו מצבור התאים העובריים שנוצרו בעקבות חלוקה חוזרת ונשנית של הביצית המופרית

נקלט ברירית הרחם ויוצר קשר עם כלי דם אמהיים לצורך הזנת העובר והמשך התפתחותו; דיפרנציאציה 

בהתאם  שינויים  בהם  וחלים  מתמיינים  העובריים  התאים  שבמהלכו  תהליך  ־  העובריים  התאים  של 

לתפקידים הפיזיולוגיים הספציפיים שהם עתידים למלא. התמיינות התאים העובריים מתחילה לאחר 

ההפריה;  לאחר   8—6 שבוע  ־  אנוש  דמוי  עובר  היווצרות  ההפריה;  לאחר  השלישי  בשבוע  ההשרשה, 

תחושת תנועות העובר המופיעה במהלך השליש השני של ההיריון; ויאביליות ־ ראו הערה מס‘ 14.
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גבוה, מצמיחות תפיסה שונה לגמרי של העובר ומכוננות את העובר כמטופל.16 עם זאת, בחינה 
מדוקדקת של התנאים שבהם מכונן העובר כמטופל מיילדותי תראה כי הרופאים המיילדים אף 

הם מקנים חשיבות רבה להקשרים המשפחתיים שבתוכם מתפתח העובר. 

רופאים מיילדים
אופן הטיפול המועדף  הדיונים על  תועדו  יומן שדה שבו  לקוחים מתוך  הטקסטים שלהלן 
בנשים המאושפזות במהלך ביקורי רופאים ביחידה להיריון בסיכון גבוה. הרופאים המיילדים 
הבכירים המנהלים את ביקור הרופאים, הרופאים המתמחים, הסטודנטים לרפואה ולפעמים 
גם הצוות הסיעודי שנלווה אליהם רואים בדיונים הללו את אחת הזירות המרכזיות להכשרה 
הקלינית, שבאמצעותה החניכים מעמיקים את הידע התיאורטי שלהם ורוכשים את עקרונות 
ההחלטות  קבלת  את  המנחים  העקרונות  מתוך  לפיכך,  שלה.  הפרקטיקות  ואת  הפרופסיה 
הבכירים  הרופאים  מציגים  שאותם  מבוססת,  היא  שעליהם  והפרוטוקולים  המיילדותית 
לתלמידיהם, אפשר ללמוד על התפיסות ועל ההנחות של הרפואה המיילדותית כפי שהיא 

מיושמת ביחידה, ובמיוחד על האופן שבו נתפס העובר. 
הקטע הבא מתאר את הדיון בעניינה של סשה, ומראה כיצד שיקולים הנוגעים לבריאותו 
הנוכחית והעתידית של העובר הם חלק בלתי נפרד מניהול היריון במצב של סוכרת היריון 

־ אחד המצבים אשר מגדירים היריון כנתון בסיכון.17 

בהצגת  מתחיל  סשה  של  בעניינה  הדיון  רופאים,  ביקור  במסגרת  הדיונים  כמרבית 
המקרה לנוכחים בידי מתמחה. המתמחה קורא מתוך תיקה הרפואי של סשה ומתרגם 
למילים את הנוסחאות והקודים הרשומים בו: סשה בת 28, בשבוע ה–36 להריונה השני, 
מאושפזת להשגחה במחלקה מזה מספר ימים. בדומה להריונה הראשון, גם בהיריון 
הנוכחי סשה פיתחה סוכרת ומטופלת באינסולין, אבל בזמן האחרון גם תרופה זו לא 
מצליחה לאזן את רמת הסוכר שלה בצורה מספקת. הרופא הבכיר המנהל את הביקור 
מופתע לשמוע מהם מינוני האינסולין הניתנים לסשה. הוא אומר שמלכתחילה מינוני 
האינסולין שנקבעו לה הם נמוכים במקצת, אבל בהיותה קרובה כל כך לסוף ההיריון 
הוא מעדיף שלא לבצע בהם שינוי. זאת משום שתהליך ההסתגלות למינונים חדשים 
עשוי לסכן את העובר. הוא פוסק שיהיה על סשה להישאר באשפוז עד למועד הניתוח 

הקיסרי שיתואם עבורה לסוף השבוע ה–39 להיריון.
והערכת  ראש  במצג  מכיוון שהעובר  כי  וטוען  מתנצלת  בנימה  אותו  קוטע  המתמחה 
המשקל שלו תקינה סשה מבקשת ללדת הפעם בלידה רגילה )וגינלית(. הרופא הבכיר, 
שהחל להתקדם לעבר המיטה הבאה, מפנה אליה בבת אחת את מבטו ונדמה שזה הרגע 
הראשון שבו הוא ממש רואה אותה, אבל דבריו אינם מכוונים אליה אלא אל לובשי 
החלוקים הלבנים בחדר: המתמחה, הסטודנטים לרפואה ואני. הוא אומר כי ניתוח קיסרי 
בלידה קודמת כמו במקרה של סשה אינו מהווה בפני עצמו אצל נשים רגילות התוויה 

לדיון המלא בהבניה של העובר הישראלי כסובייקט–מטופל בזירות סב–לידתיות )perinatal(, ראו וינר   16

)בדפוס(.

ראו הערה מס‘ 12.   17
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חד–משמעית ללידה נוספת באמצעות ניתוח, במיוחד אם הערכת משקל העובר תקינה 
סוכרתית.  באישה  אלא  רגיל,  במקרה  מדובר  שלא  מזכיר  הוא  אך  ראש,  במצג  והוא 
עוברים של נשים סוכרתיות גדולים מהממוצע ולכן יש להם סיכון גדול יותר לסיבוכים 
של לידה וגינלית. כדי להימנע מסיכון העובר בלידה, מעדיפים הרופאים ליזום ניתוח 
קיסרי מלכתחילה ונמנעים מדחיית הניתוח מעבר לשבוע ה–39 להיריון בשל הסיכון 
המוגבר של עובר כזה למוות תוך–רחמי. עם זאת, הרופאים חוששים גם ליילד עוברים 
של נשים סוכרתיות לפני שבוע 39, משום שריאותיהם מבשילות מאוחר יותר. יילוד 
של אישה סוכרתית לפני שבוע 39 חושף את העובר לסכנה של פיתוח מצוקה נשימתית 
הניתוח,  תובע מהמתמחה לתאם את  בכך שהוא  הבכיר מסכם  הרופא  הלידה.  לאחר 

ובפעם זו אף אחד מהנוכחים בחדר, ובהם סשה, לא מעז לערער על החלטתו. 

המשמעות  כי  מעידים  להחלטתו  כהסבר  המתמחה  בפני  הבכיר  הרופא  הטיעונים שמעלה 
שמייחסים רופאים מיילדים לאבחון סוכרת אצל אישה הרה אינה נוגעת רק לאישה עצמה 
היריון  הגדרה של  בדמה.  הסוכר  רמת  לאיזון  תרופות  לקחת  בכך שעליה  ואינה מסתכמת 
בסיכון גבוה בעקבות אבחנה של סוכרת היריון מחייבת את הרופאים המיילדים לעקוב באופן 
צמוד יותר לא רק אחרי האישה ההרה הסוכרתית, אלא גם אחרי העובר שבבטנה. ההחלטות 
שהם מקבלים כרופאים מיילדים לגבי אופן ניהול ההיריון אינן מבוססות רק על שיקולים 
הנוגעים לרווחתה ולבריאותה של האישה ההרה, אלא גם על שיקולים הנוגעים לבריאותו 
הנוכחית והעתידית של העובר. במקרה של סשה, שיקולים הנוגעים לטובתו הרפואית של 
העובר עולים מההחלטה שלא לשנות את מינון האינסולין, אף על פי שרמת הסוכר שלה 

אינה מאוזנת, מההחלטה ליילד באמצעות ניתוח ומההחלטה על מועד הניתוח. 
במסגרת  כיילוד,  העתידית  בריאותו  והערכת  ברחם  העובר  רווחת  על  מידע  הכלת 
מהלך  ניהול  אופן  על  להכריע  בבואם  מיילדים  רופאים  לשקול  צריכים  שאותם  הנושאים 
האישה  לצד  המיילדותית  הרפואה  של  נוסף  כמטופל  בפועל  העובר  את  מכוננת  ההיריון, 

ההרה. זאת על אף שהוא אינו בעל מעמד חוקי או הלכתי כמטופל. 
רבה  במידה  מתווכת  גבוה  בסיכון  להיריון  ביחידה  כמטופלים  עוברים  של  הנכחתם 
יכולת  הוא  והולדה  פריון  “ויאביליות” בהקשר של  הוויאביליות שלהם. המושג  באמצעות 
העובר לשרוד מחוץ לרחם במקרה של לידה מוקדמת. יכולת זו מוצגת לעתים קרובות בשיח 
של  הפרוטוקולים  מסוים.  היריון  גיל  של  סף  חוצה  שהעובר  ברגע  המושגת  ככזו  הרפואי 
היחידה להיריון בסיכון גבוה, שעליהם מסתמכים רופאים מיילדים בקבלת ההחלטות שלהם, 
מבחינים למשל בין עוברים מעל 24 שבועות היריון ־ המוגדרים ויאביליים ־ לבין עוברים 
לטיפול  המיוחדים  הפרוטוקולים  כלא–ויאביליים.18  המוגדרים  ־  זה  היריון  לשבוע  מתחת 

הצגת הוויאביליות כסף בשיח הרפואי רומזת לכך שהיכולות הגופניות המתפתחות באותו גיל היריון הן   18

שהופכות את העובר לוויאבילי. בפועל ויאביליות כורכת יחדיו יכולות גופניות, במיוחד בשלות ריאתית, 

ופרקטיקות טכנולוגיות אשר תומכות ביכולות אלה ומעצימות אותן וכך מאפשרות להן להיות אפקטיביות 

בשלבים מוקדמים יותר של ההיריון. המזיגה בין יכולות גופניות ופרקטיקות טכנולוגיות מביאה לכך 

שגיל החיּות משתנה מארץ לארץ )ולעתים גם בין מרכזים רפואיים שונים באותה ארץ( בהתאם לרמת 

הטכנולוגיה וזמינותה ובהתאם לכללים המגדירים את האופן שבו יש ליישם את הטכנולוגיה. 
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ובין  ויאבילי  עובר  היותו של  בין  זיקה  יוצרים  להיריון  ה–24  בעוברים שעברו את השבוע 
כינונו כמטופל של הרפואה המיילדותית. זאת מדגים הקטע הבא:

היא  להיריון.  ה–24  ומבוהלת בשבוע  צעירה מאוד  אישה  במיטה האמצעית שכבה 
בתיק  עיין  הבכיר  הרופא  ירדו.  שלה  שהמים  שחששה  משום  החולים  לבית  פנתה 
הרפואי שלה ובדק אותה ולאחר מכן קבע שהקרומים שלה שלמים, ולכן לא מדובר 
כמו  זה,  ניכרת. ממצא  במידה  צוואר הרחם שלה פתוח  אך  מוקדמת,  מים  בירידת 
בעבר  שביצעה  היריון  הפסקת  לגבי  האישה  של  הרפואי  בתיקה  שהיה  המידע  גם 
והעובדה שהיא לא חשה צירים, תומכים, כפי שהסביר הרופא לסטודנטים לרפואה 
יום לביקור, באבחנה של אי ספיקת צוואר הרחם. במצב כזה צוואר  שנלוו באותו 
הרחם נפתח באופן משמעותי ללא תהליך של לידה. הרופא הבכיר הסביר לאישה 
שיהיה עליה להישאר בבית החולים במנוחה גמורה עד שתלד. כאשר סיים את דבריו 
שאל אותו אחד מהסטודנטים לרפואה מדוע הוא אינו מציע לה “סרקלאז‘”. כשהוא 
פרוצדורה  הוא   )cervical	 cerclage( שסרקלאז‘  הבכיר  הרופא  הסביר  בי  מתבונן 
כירורגית שבה תופרים צוואר רחם אינקומפיטנטי, כדי למנוע ממנו להיפתח מוקדם 
מדי בהיריון ־ לפני שמתפתחת לידה. אז הוא פנה לסטודנט לרפואה והוסיף שאילו 
האישה הזו הייתה מאובחנת בשלב מוקדם יותר של ההיריון, די היה במידע לגבי 
לסרקלאז‘  מתאימה  למועמדת  אותה  להפוך  בכדי  שלה  הקודמת  ההיריון  הפסקת 
מניעתי, אשר בדרך כלל מבוצע סביב השבוע ה–14 של ההיריון לנשים עם היסטוריה 
של הפלות ספונטניות מאוחרות או עדות קלינית לטראומה נרחבת לצוואר הרחם 
)אחת הסיבות לטראומה כזו היא פרוצדורה של גרידה בעקבות הפלה ספונטנית או 
לשם ביצוע הפסקת היריון, נ“ו(. בשבוע ה–24 להיריון לעומת זאת, העובר של האישה 
הזו הוא ויאבילי ולפיכך אנחנו לא יכולים להציע לה סרקלאז‘ חרום, הסביר הרופא. 
לא זו בלבד שיתרונותיו של סרקלאז‘ לאחר ויאביליות עוד לא הוכחו לחלוטין, כל 
פרוצדורה ניתוחית באישה הרה עלולה להניע תהליך של לידה ולכן עלינו להיות 
זהירים במיוחד כאשר מדובר בעובר ויאבילי, ולקחת בחשבון את הסיכונים לתמותה 

או תחלואה עתידית שלו.

ובמיוחד  העובר,  של  הנתונים  כיצד  מציג  לרפואה  לסטודנט  הבכיר  הרופא  שנתן  ההסבר 
הוויאביליות שלו, מכריעים בעבורו כרופא מיילד בנוגע לאופן שבו יש לנהל את הטיפול 
כַבר–חיּות בעת האבחון מטה  צוואר הרחם. תפיסתו של העובר  אי ספיקת  זה של  במקרה 
ואי– את הכף בהחלטת הרופא הבכיר לטובת “ניהול שמרני” של ההיריון: מנוחה במיטה 

התערבות כירורגית. באופן זה, אף שחקיקה ישראלית הנוגעת להיבטים שונים במעמדו של 
מייחסת  אינה  הבריאות,19  וחוק  והאפוטרופסות  הכשרות  חוק  ההפלות,  חוק  כגון:  העובר, 
ביחידה  ויאביליות, המוגדרת  עוברית,  פיזיולוגית  משמעות לשלבים שונים של התפתחות 
להיריון בסיכון גבוה כיום הראשון של השבוע ה–24 להיריון, משמשת בפועל כשיקול בקבלת 
על  מרמז  כזה  שיקול  לכאורה,  כמטופל.  העובר  את  בכך  ומכוננת  המיילדותית  ההחלטות 

חקיקה הנוגעת לפריון בכלל ולמעמד העובר בפרט תידון יותר בהרחבה בפרק הבא.   19
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פעולתו של מודל אתי שבו ההיסק הנורמטיבי מבוסס על סמן ביולוגי. עם זאת, הוויאביליות 
כמעט ואינה משמשת ביחידה להיריון בסיכון גבוה כקריטריון יחיד בתהליך קבלת ההחלטות 
הקליני, אלא מפורשת בתוך הקשר אשר מבליט את היותו של העובר חלק ממערך משפחתי 
לרופא  המתמחה  הראשונים שמציג  הנתונים  אחד  למשל,  כך,  להיוולד.  עתיד  הוא  שאליו 
הבכיר בעת הביקור, מעבר לשמה של האישה המאושפזת ומספר ימי אשפוזה, הוא “הנוסחה 
מספר  האישה,  של  הכולל  ההריונות  למספר  מקוצרת  רישום  צורת  ־  שלה  המיילדותית” 
הלידות שלה ומספר ההפלות. להיסטוריית ההריונות והלידות של האישה יש ודאי משמעות 
רפואית, אך הרופאים גם מסיקים באמצעותה עד כמה ההיריון הנוכחי של האישה המאושפזת 
הוא מה שמכונה על ידם “היריון יקר”: היריון שהוא לא רק רצוי, אלא מיוחל, ואשר קדמו 
להשגתו תלאות קשות, כמו הפלות מרובות, טיפולי פוריות או התמודדות של האישה עם 
מחלה כרונית קשה. אחת הנוסחאות המיילדותיות שהרופאים מפענחים כ“היריון יקר” היא 
נוסחה שבה מופיע ערך מספרי גבוה ליד האות G המציינת את מספר ההריונות, ומספר נמוך 
מזה ליד האות P המציינת את מניין הלידות, לעתים אפילו הספרה אפס. נוסחה כזו מספרת 
סיפור של אישה שאינה מתקשה להרות, אך אינה מצליחה לממש את ההיריון בלידה, אם 
בשל הפלות טבעיות בשלבים מוקדמים של ההיריון או מקרים של מוות תוך–רחמי בשלבים 
כמו  “יקר”,  היריון  כמייצרות  שהוזכרו  האחרות  התלאות  על  ההיריון.  של  יותר  מאוחרים 
טיפולי פוריות או התמודדות עם מחלה כרונית, הרופאים למדים באמצעות התיק הרפואי 
של האישה המכיל מידע שמוסרת האישה בעצמה עם קבלתה לבית החולים ומידע מאשפוזים 
קודמים שלה. לעתים מופיע בתיק מידע על עוברים קודמים של האישה. הריונות שהצוות 
הרפואי תופס כהריונות “יקרים” אינם רק אלה הכרוכים בהתמודדות עם אתגר רפואי, אלא 
גם הריונות לאחר אירוע משפחתי טרגי, כמו מוות של ילד. מידע כזה על תולדות המשפחה 
או רקע סוציאלי אחר נאסף כחלק מהאנמנזה ־ הריאיון הרפואי, בעת הקבלה לבית החולים 
ובמהלך ביקורי הרופאים. שאלה כמו “כמה ילדים יש לך בבית?” עשויה להניב אינפורמציה 
ולא  הלידה20  לאחר  קצר  זמן  או  ההיריון  במהלך  אירעו  ילדים שלא  של  מוות  מקרי  לגבי 

מתועדים בתיק הרפואי המיילדותי. 
עוברים של הריונות “יקרים” נתפסים לא אחת כמטופלים גם לפני הוויאביליות. ההקשר 
המשפחתי שבו מתפתח העובר משפיע על קבלת ההחלטות המיילדותית בנוגע לטיפול בו, 
וזו עדות לפעולתם של הרופאים המיילדים מתוך מודל אתי שהוא גם הקשרי ולא רק ביולוגי. 
לאישה  נוסף  אולטרה–סאונד  לבצע  צריך  מדוע  כך למשל, בתשובה לשאלתו של מתמחה 
מאושפזת בשבוע ה–22 להיריון אשר ביצעה כבר אולטרה–סאונד ביום הקודם, אומר הרופא 

הבכיר: 

 22late	abortion 21 וגם אירוע שלIVF אנחנו מדברים פה גם על היריון תאומים, גם
בשבוע ה–18 בהיריון הקודם! אם הייתה לי אפשרות טכנית הייתי רוצה לראות מה 

שלומם של העוברים האלה בכל רגע ורגע!

.)perinatal	death( תמותה סב–לידתית  20

הפריה חוץ–גופית.  21

הפלה ספונטנית מאוחרת.  22
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אמירה זו של הרופא הבכיר מעידה יותר מכל על כך שבעיניו זוג העוברים הם מטופלים לכל 
דבר, זאת על אף שהם רחוקים לפחות שבועיים מגיל החיּות. הדאגה לשלומם לא התעוררה 
בעקבות עדות למצוקה ממשית כלשהי, אלא בעקבות ההקשר המשפחתי שלתוכו הם עתידים 
להיוולד: בעיית הפוריות של אביהם, המאפשרת לאמם להרות באמצעות הפריית מבחנה 
בלבד; והיריון קודם של בני הזוג, שהיה תוצר של טיפולי פוריות ארוכים והסתיים בהפלה 
טבעית מאוחרת בתחילת הטרימסטר השני להיריון. במילים אחרות, במקרה זה אלו הנסיבות 
המכוננים  ביצירתם,  הכרוכים  והקשיים  אליהם  ההשתוקקות  העוברים,  של  המשפחתיות 
ולא עצם הוויאביליות שלהם. על הכמיהה המשפחתית לזוג  אותם כסובייקטים–מטופלים, 
העוברים לומד הרופא לא רק מהמידע בתיק הרפואי על טיפולי הפוריות שעברה האישה 
ועל סיומו הטרגי של ההיריון הקודם, אלא גם מהתבוננות בהתנהלות בני הזוג ומשפחתם 
המורחבת במחלקה. האישה מאושפזת במחלקה כבר שבועות אחדים לשם “שמירת היריון” 
עצמם,  על  מעידים  שהם  כפי  משפחתה.  מבני  אחד  מישהו  לפחות  לידה  נמצא  הזמן  וכל 
הרופאים מפרשים את הנציגות המתמדת הזו של המשפחה המורחבת כסימן נוסף לחשיבות 

הצלחתו של ההיריון הזה. 
בחדרים  מאושפזות  היריון  הפסקת  ביצוע  לשם  מתאשפזות  אשר  נשים  זאת,  לעומת 
ויאבילי. החלטתה של אישה  ולא “מיילדותיים”, גם אם העובר שלהן הוא  “גינקולוגיים” 
להפסיק את הריונה מסמנת את עוברה כבלתי–רצוי, במיוחד כאשר מדובר בעובר ויאבילי 
נדרשים להמיתו ברחם כחלק מתהליך הפסקת ההיריון. לפיכך, באשפוז לשם  שהרופאים 

הפסקת היריון עוברים ויאביליים אינם נתפסים כמטופלים. 

סיכום פרק הממצאים
יועצים גנטיים מתמודדים עם דילמות מוסריות הנובעות מהקשר הגורדי שבין אבחון טרום 
החלטות  את  המנחים  האתיים  השיקולים  סלקטיביות.  הפלות  של  הפרקטיקה  ובין  לידתי 

.)Boltanski	&	Thévenot,	1999( היועצים מושפעים מהחברה שבה הם חיים ועובדים
היועצים הגנטיים בישראל מדגישים את קדימות זכויות האם ורצונותיה על פני אלה של 
העובר. הם אינם תופסים את העובר כישות אוטונומית בעלת זכויות מובחנות, הוא אינו עומד 
במרכז השיקולים האתיים שלהם ואינו נדון במונחים של “חיים” או ישות עצמאית הראויה 
לזכויות ולהגנה, אלא כחלק בלתי–נפרד ממשפחתו, ובמיוחד מאמו. במילים אחרות, היועצים 

.)Hashiloni-Dolev	&	Weiner,	2008( הישראלים משתמשים במודל של אתיקה הקשרית
נובעות  גבוה  בסיכון  להיריון  ביחידה  מיילדים  רופאים  מתמודדים  שאתן  הדילמות 
מהצורך שלהם לתמרן בין פרקטיקות רפואיות שונות שמטרתן לשמר את ההיריון ולהבטיח 
את הבריאות הן של האישה ההרה והן של העובר. ההתחשבות בצרכים הרפואיים המיידיים 
ביחידה  והלידה  ניהול ההיריון  והעתידיים של עוברים בתהליך קבלת ההחלטות על אופן 
להיריון בסיכון גבוה מכוננת אותם כמטופלים. תפיסה זו של העובר כמטופל נוסף של הרפואה 
המיילדותית שונה מההזדהות הגלויה שיש ליועצים הגנטיים עם האישה ההרה או עם זוג 
ההורים. עם זאת, העדויות לכך שרופאים מיילדים מקנים חשיבות רבה להקשר המשפחתי 
ייוולד העובר ולמידת היותו רצוי בכינונו כמטופל, ואינם מסתפקים בעצם היותו  שלתוכו 
ויאבילי, מצביעות על כך שכמו היועצים הגנטיים גם הרופאים המיילדים ביחידה להיריון 

בסיכון גבוה מיישמים מודל אתי הקשרי. 
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עלינו להסביר את הדומיננטיות של המודל האתי ההקשרי בשיקולים הרפואיים. כאמור 
לעיל, בהסתמך על בולטנסקי ותבנו )1999	Thévenot,	&	Boltanski( אנו טוענות כי שיקול 
דעת מוסרי של סוכנים חברתיים מושפע או נגזר מעולמות ערכיים או מ“משטרי הצדקה” 
המשותפים לכל בני החברה שהתגבשו בתהליך היסטורי. לפיכך, החלק הבא מרחיב לגבי 
מעמד  סוגיית  התגבשה  שבתוכם  וההיסטוריים  הדתיים  החוקיים,  הפוליטיים,  ההקשרים 

העובר בחברה הישראלית. 

עוברים ומדינה בישראל

בניגוד למתרחש במדינות כמו ארצות–הברית, גרמניה או אירלנד, בישראל לא היו הפלות 
מעולם נושא למחלוקת ציבורית קשה. למעשה, נושא זה מעולם לא עורר בציבור הישראלי 
נדונה  ההפלות  סוגיית  שבהם  המעטות  בפעמים   .)Morag-Levine,	 1994( רב  עניין 
חרדיות,  מפלגות  מצד  קואליציוניות  כחלק מתביעות  אירע  הדבר  הישראלית,  בפוליטיקה 
שהתנו את תמיכתן בממשלות שונות בהגבלת חוק ההפלות. לפי ישי )1993	Yishai,(, שינויי 
מדיניות בנוגע להפסקות היריון יזומות בחברה הישראלית ־ הכנסתו של הסעיף הסוציאלי 
לחוק ההפלות בשנת 1977 וביטולו שנתיים מאוחר יותר ־ משקפים שני היבטים סותרים של 
בעיית האוכלוסין הישראלית: מצד אחד הקשר בין גודל המשפחה ובין מצוקה חברתית, ומצד 
שני חוסר האיזון בין שיעורי הפריון של הקהילות היהודית ובין שיעורי הפריון של הקהילות 
הלא–יהודיות. ישי טוענת כי הליברליזציה של חוק ההפלות נבעה ממודעות בשנות השבעים 
המוקדמות לכך שמשפחות גדולות מהוות קבוצת סיכון חברתית. הדבר הניע קובעי מדיניות 
להתיר בחוק ביצוע של הפסקות היריון מסיבות שהוגדרו “סוציאליות”. מאוחר יותר, ביטולו 
של סעיף זה במסגרת הסכמים קואליציוניים הוצג כפתרון אפשרי למה שכונה “פצצת זמן 
דמוגרפית”. זאת משום שההבדלים בשיעורי הפריון בין יהודים וערבים נתפסו גדולים דיים 
כדי לסכן את אופייה היהודי של המדינה. חשוב לציין כי הגבלה זו של החוק לא השפיעה 
ועדות  בסיוען של  בישראל, משום שנשים,  ההיריון המבוצעות  על מספר הפסקות  בפועל 
הפלה ליברליות, ניסחו את בקשותיהן להפסקת ההיריון בהתאם לסעיפים הקיימים בחוק 
)1992	Biniamin,	&	Amir(. העובדה כי נכונות הצהרות הנשים מעולם לא נבחנה מעידה 
על הגמישות שבה מיושם החוק הרשמי, ועל כך שעל אף אופיו האוסרני של החוק וביטול 

ה“סעיף הסוציאלי” בשנת 1979, בפועל קל למדי להפיל בישראל.
נוסף על כך, חוק ההפלות בישראל אינו מציע למעשה כל צידוק לאיסור הכללי על הפסקת 
היריון. כפי שמציין גרוס, בתקופה שלפני הלידה, העובר הישראלי נעדר מעמד חוקי או מוסרי, 
באופן  היא המשנה  הלידה  רק  הוויאביליות(.  )לאחר  ההיריון  אפילו בשלבים מתקדמים של 

.)Gross,	2002( מהותי ופתאומי את מעמדו, בהעניקה לו מעמד חוקי ומוסרי כבן–אנוש
חוק ההפלות הישראלי אינו נתמך באמצעות חוקים אחרים העוסקים בזכות להגן על חיי 
העובר. להפך, פסק הדין הישראלי החשוב ביותר בתחום זה הנו בג“ץ זייצוב משנת 1986 
סוכנים  להאשים  מאפשרות  בעוולה  הולדה  תביעות  בעוולה.23  הולדה  על  בתביעה  העוסק 

זייצוב נ. כץ, פד“י מ)2( 85.   23
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רפואיים )בעיקר גינקולוגים ויועצים גנטיים( ברשלנות מקצועית: בכשל באבחון אנומליה 
עוברית או באי יידוע ההורים על הסיכונים הנלווים לה. עקב כך, הילד או הוריו, יכולים 
לדרוש פיצוי על חיי הילד, בהתבסס על הטענה כי עדיף היה לילד שלא לבוא לעולם מאשר 
להיוולד במצבו. בקבלת תביעה זו הכיר בית המשפט העליון בטענה כי במקרים מסוימים 
של הולדה בעוולה אי–הקיום עדיף על קיום עם נכות )ילינק, 1997(. מכאן שהזכות העיקרית 
הזכות  ולא  מסוימים(,  )בתנאים  להיוולד  לא  הזכות  דווקא  היא  הישראלי  לעובר  העומדת 

להגנה על חייו.
נוסף על כך, בישראל לא קיימים חוקים או תקנות המגנים על טרום–עוברים הנמצאים 
מחוץ לגוף האישה ־ עוברים הנוצרים בטיפולי IVF	־ ומכאן נובעת גם העמדה הישראלית 
	Prainsack,( שיבוט  או  גזע  בתאי  מחקר  כמו  במחלוקת  שנויות  סוגיות  כלפי  המתירנית 

.)2006
החברה,  של  מאינטרסים  נגזר  הישראלי  לעובר  היחס  עקרוני  באופן  כי  לטעון  אפשר 
ולא נדון בהקשרם של אינטרסים אוטונומיים שלו או של אמו. ההיסטוריה של חוק ההפלות 
הישראלי מספרת סיפור של דאגות דמוגרפיות וחברתיות ולא של קונפליקט בין זכויות של 
אמיר,  נשים )ראו  של  זכויות  במערב,  המקובל  לשיח  בניגוד  עוברים.  של  וזכויות  אמהות 
היו מוקד המאבק על חוק ההפלות בישראל. כפי  וזכותם של עוברים “לחיות” לא   )2007
שנראה בחלק הבא, בחוקים הקיימים בישראל יש הד לתפיסות יהודיות בנוגע למעמד העובר 

)שם(.

ההקשר הדתי
לעמדה  בהשוואה  גמישה  היא  עוברים  של  מעמדם  וכלפי  הפלות  כלפי  היהודית  העמדה 
מכיוון  חוקי,  מעמד  לעובר  מעניק  אינו  היהודי  החוק  הנוצרית–קתולית.  ובעיקר  הנוצרית, 
כן,  על  יתר   .)Jakobovits,	 [1959]	1967( עצמאית  כישות  ולא  מאמו,  כחלק  נתפס  שהוא 
עקרונות יהודיים קובעים שהפלה אינה רצח, אף על פי שהיא יכולה להיחשב כהריגה. הריגה 
מותרת בנסיבות של הגנה עצמית, כאשר הקורבן מוגדר כ“רודף”. עובר יכול להיות מוגדר 
כ“רודף” כאשר הוא מסכן את בריאות האם, ומכאן שלפי היהדות האינטרסים הבריאותיים 
)1991	Steinberg,(. בניגוד לדת הקתולית, שעיצבה  גוברים על אלה של העובר  של האם 
אינה  כלל  לידתו  לפני  אנושי  יצור  להשמיד  הזכות  במערב,  ההפלות  שיח  את  רבה  במידה 
 )redemption( המוות  שלאחר  גאולה  של  או   )animation( אנימציה  של  לשאלות  קשורה 
)1967	[1959]	Jakobovits,(. כמו כן, החיים לפי היהדות אינם מתחילים ברגע ההפריה, ולכן 
טרום–עוברים הנמצאים מחוץ לגוף האישה אינם מוגדרים כ“חיים” הראויים להגנה מיוחדת. 
טרום–עוברים,  כלפי  המדיניות  כמו  בישראל,  ההפלות  מדיניות  של  הכללית  המסגרת 
נגזרת מעקרונות אלה. לפי אמיר )2007(, חוק ההפלות הישראלי הוא חוק יהודי בעיקר בשל 
שני מאפיינים ייחודיים: ראשית, החוק אינו מבחין בין האם ובין העובר, דבר שמאפשר את 
)עניין שאינו נפוץ במדינות מערביות(. שנית,  היעדר הגבלת הזמן לביצוע הפסקת היריון 
בחוק קיים סעיף המאפשר הפלה בשל יחסי מין מחוץ לנישואים ומבוסס על החשש מפני 
לידה של “ממזר” לפי חוקי ההלכה. מכאן שההגנה או אי–ההגנה על העובר תלויה ביחסים 
שבין העובר לבין אמו או בין אמו לאביו, ולא במעמדו האוטונומי. לטענתנו, ייתכן כי עמדה 
זו, שמקורה בפילוסופיה היהודית, הבוחנת את מעמדו של העובר אל מול מערכות היחסים 
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שלו עם מולידיו, השפיעה לא רק על עיצוב החוק הישראלי אלא משמשת גם כנכס מטפיזי 
משותף המעצב את החשיבה ואת הפרקטיקה האתית של המומחים שנחקרו בעבודה זו, מפני 

שעמדה זו מזכירה במידה רבה את המודל האתי המבוסס על יחסים. 

סיכום

מחקרים קודמים על העובר דנו בהשפעות שיש למדיקליזציה של הפריון ושל ההולדה על 
מעמדו המוסרי והחברתי של העובר, והדגישו את תרומתן של טכנולוגיות רבייה להתהוותו 
כישות בעלת זכויות, או מנגד את התפקיד שממלאות טכנולוגיות רבייה אבחנתיות בהפיכה 
של ההיריון לטנטטיבי, תהליך שמחליש את מעמד העובר. בניגוד לדואליות זו, המתוארת 
הפריון  של  ותרבותיים  חברתיים  בהיבטים  העוסק  המחקר  במערב,  העובר  על  במחקרים 
בישראל מצביע על כך שהעובר הישראלי נותר חסר זכויות דווקא בעידן שבו הטכנולוגיות 

הרפואיות המאפשרות מעקב אחריו מתרבות בקצב מסחרר. 
באמצעות ממצאים ממחקרים שנערכו בשתי זירות פריון טכנו–רפואיות בישראל ביקשנו 
זירות סב–לידתיות בישראל  ישנן  להראות כמה מגמות. בניגוד לממצאי מחקרים קודמים, 
שבהן העובר אינו שולי. ממצאינו מראים כי ביחידה להיריון בסיכון גבוה שיקולים בנוגע 
לבריאותו התוך–רחמית והעתידית של העובר ממלאים תפקיד חשוב בקבלת החלטות קליניות 
ובכך מכוננים אותו כמטופל. עם זאת, גם בתוך הזירה הרפואית ישנם כמה קולות. בתנאים 
מסוימים רופאים מיילדים מייחסים חשיבות לצרכיו של העובר, ורואים אותם שווים לאלו 
של אמו. לעומת זאת, יועצים גנטיים אינם מתייחסים לעובר כאל ישות אוטונומית שצרכיה 
עשויים להימצא בסתירה לצורכי אמו. בעבור הגנטיקאים העובר הוא בראש ובראשונה חלק 
מאמו, ויחסה אליו הוא המגדיר את הסטטוס שלו גם בעיני המומחים. למרות ההבדלים האלו 
בין שתי קבוצות הנחקרים, אנו טוענות כי המצבים שבהם רופאים מיילדים רואים בעובר 
מטופל נובעים מתוך אותה לוגיקה המצדיקה בעבור היועצים הגנטיים את תפיסת העובר 
ביולוגי, המבסס את  למודל האתי  ובניגוד  מודל אתי הקשרי,  הוא  זה  מודל  זכויות.  כחסר 
מעמדו של העובר על שלבים בהתפתחותו, הוא מדגיש את מערכות היחסים המשפחתיות 
והאחרות שבתוכן מתהווה העובר. לטענתנו, גם כאשר רופאים מיילדים ישראלים התייחסו 
אל העובר כמטופל עצמאי בעקבות גיל ההיריון )ויאביליות(, בסופו של דבר המודל ההקשרי 
בנוגע לשאלת מעמד העובר בעיני הצוות המטפל. מכאן שיחסם של  היה הפוסק האחרון 
חברתיות  מתפיסות  בעיקר  אלא  ביולוגי,  אתי  ממודל  רק  לא  מושפע  לעוברים  המומחים 
ותרבותיות של העובר ומשפחתו. לבסוף, אנו טוענות כי עדיפותו של מודל הקשרי זה בתוך 
יועצים  בקרב  העובר  של  מעמדו  שאלת  ושל  והעובר  האם  יחסי  של  המורכבת  הדינמיקה 
גנטיים ורופאים מיילדים בישראל, נמצאת בהלימה עם משטרי ההצדקה שהתגבשו בהשפעת 

מסורות היסטוריות, פוליטיות, חוקיות ודתיות ייחודיות בחברה הישראלית. 
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 “גוף אל גוף”: אחיות ומהגרות 
בזירת הסדרת הלידות בישראל 1949—1956

שחלב סטולר–ליס* ושפרה שורץ**24

החמישים  שנות  עולי  של  הבריאותית  הקליטה  באופני  עוסק  המאמר  תקציר. 
בנושאים הקשורים להיבטי הרבייה של הגוף כגון: לידות, אמצעי מניעה, הפלות 

והנקה. המאמר יתאר את מאפייני המפעל הרפואי–חינוכי המקיף שהפעילו עובדי 

מערכת הבריאות, בעיקר באמצעות אחיות בריאות הציבור, ויבחן כיצד הוא פעל 

פי שבאופן  כי אף על  ייטען  ובעיקר את העולות.  כדי לעצב מחדש את העולים, 

מוצהר מפעל זה נועד לבטל את ההבחנות שבין עולים ו“ותיקים”, דווקא בתחומים 

הקשורים לרבייה ולפריון ־ המכונים בלשון התקופה “הסדרת הלידות” ־ נשמרו 

הלא–דיסקורסיביות  הפרקטיקות  יידונו  כך  בתוך  בקפידה.  וההבחנות  ההבדלים 

בעיקרן שאפיינו את מפגש העולים עם האחיות ועם ערוצי הכוח אשר הפכו את 

נושאי הרבייה לזירת מאבק במישור הגוף. המחקר מתבסס על כ–35 ראיונות עומק 

עם אנשים שעבדו במערכת הבריאות בשנות החמישים ועל מחקר ארכיוני מקיף.

תהליכי קליטה של מהגרים מנותחים על פי רוב ברמת המקרו ־ ניתוח חברתי, תרבותי, 
קימרלינג,   ;1999 ליסק,   ;1994 )הכהן,  רפואי–אפידמיולוגי  או  כלכלי  מוסדי,  אידיאולוגי, 
מחקרי   .)Fairchild,	 2003;	 Shlomowiitz,	 1997  ;1999 ודשן,  שוקד   ;2002 קמפ,   ;1999
הגירה מהזרם הפוסט–קולוניאלי מתמקדים באופנים שבהם אוכלוסיית הרוב בחברה קולטת 
בהם  מטפלים  מוסדותיה  שבהם  ובאופנים  המהגרים  של  השונות  האתניות  הקבוצות  את 
)למשל מלמד, 2003 ;2004	McPherson,(. כשהמחקר מתבצע ברמת המיקרו הוא מתבסס 
נגד,  כביטוי של תרבות  מוצגים  סיפורי המהגרים הנקלטים בתרבות, אשר  בדרך כלל על 
	Santa	Ana, ;1996 ,יצירה ספרותית או מעבדה ליצירת מיתוסים )מירסקי, 2005; שלי–ניומן
1999(. במאמר זה נציע התייחסות לתהליכי הקליטה במישור הגוף, בהשפעת טענתו של 
שילינג על היותו של הגוף “נוכח נפקד” במחקר החברתי. המסגרת המושגית של הגוף עשויה 
להאיר באור חדש את האופן שבו קלטה מערכת הבריאות את המהגרים בתקופת העלייה 

 .)Shilling,	1993 ;2003 ,הגדולה בשנות החמישים )חזן
המאמר יציג את תפיסותיהם של אחיות ושל כמה רופאים שעבדו עם עולים בשנים אלה, 
ויראה כיצד הם תופסים את עצמם כ“גוף הרפואי” וכיצד הם תופסים את העולים כגוף אחר, 

המחלקה לתקשורת והתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  24*
המרכז לחינוך רפואי על–שם משה פריבס, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון   **

גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, המרכז הרפואי על–שם שיבא, תל השומר
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)embodied( את  ולרופאים שהפנימו  ומובחן מהם. ב“גוף הרפואי” הכוונה לאחיות  שונה 
הרעיונות הרפואיים המערביים ואת הרעיונות הלאומיים הציוניים, ואלה השתקפו בגופם, 

במראם, בהתנהגותם ובתפיסות העולם שלהם. 
למפגש בין הגוף הרפואי לגוף העולה היו מטרות גדולות הן מבחינה לאומית )כור היתוך(, 
הן מבחינה רפואית )הפחתת תמותת תינוקות בקרב העולים, הפחתת תמותת אמהות, הפחתת 
תחלואה ומניעת סכנת הדבקה לאוכלוסיות ה“וותיקות”( והן מבחינה תרבותית )הפיכת “הם” 
ל“אנחנו”(. לצד זאת, היו גם מטרות קטנות, מקומיות וממשיות ־ ניקוי הגוף האחר שנחשב 
למזוהם, ריפוי הגוף האחר שזוהה כחולה, שחרור הגוף האחר שנתפס כמדוכא וחינוך והארת 

הגוף האחר שזוהה כבור וכאוחז בהרגלים נחשלים.1
לפי פוקו )]1976[ 1996(, המפגש בין שני הגופים מתאפיין בהפעלת ערוצי כוח מרובים 
לעומת  כאן,  המתואר  המפגש  דפוס  של  הייחוד  העולה”.  “הגוף  על  הרפואי”  “הגוף  של 
נובע מהשימוש הרחב בפרקטיקות לא–מילוליות בתהליך  פוקו,  הידע–כוח שניתח  משטרי 
הטיפול; מתיאורי האחיות עולה כי הן לא היססו לרחוץ את העולים ולהפשיטם, להשליך 
בגדים צואים, לסטור לנשים, לגזור חיתולים הדוקים או להיכנס למגוריהם. האחיות רואות 
בעצמן ובגופן: במראן, במדיהן, בלבושן, בהיגיינה שהן מפגינות, ואפילו בשמן, מודל לגוף 
נשי ראוי ולגוף לאומי נכון. גוף העולים נדרש להתעצב מחדש לפי מודל רפואי שמציגות 

האחיות, ופרקטיקות פיזיות וכוחניות מניעות אותו להשתנות.
הטיפוליים  המקצועות  נוסף;  רובד  לניתוח  להוסיף  מאפשרת  הגוף  של  הפרספקטיבה 
גופים  של  מחדש  ובהבניה  בהבניה  עוסקים  בפרט,  הרפואה  ומקצועות  בכלל,   )care(
גוף  נזקי  לתיקון  פעולות  מבצעים  רק  לא  המטפלים  אותם.  המייחדות  ההבחנות  ובעיצוב 
או מגישים עזרה לגופים סובלים, אלא גם מעצבים את אופני הפעולה הראויים של הגוף 
)2005	Kvande,	&	Brandth	Morgan,(. כך, במקביל לתהליכי ההפנמה של הגוף הרפואי 
 .)disembodiment( איונו  של  או  העולה  גוף  ריקון  של  תהליך  מתנהל   )embodiment(
תהליך זה גם הוא מתוך נקודת הראייה של הגוף הרפואי, הקולט, מרוקן ומאיין את העולים 

מזהותם ומתפיסותיהם ומאפשר בכך את תהליך הפיכתם מ“הם” ל“אנחנו”.
המונחים embodiment ו–disembodiment מתארים שני תהליכים חברתיים הכרוכים זה 
בזה: עיצוב “הגוף הרפואי” לפי סידורים פורמליים, סטרוקטורות חברתיות ופרקטיקות בלתי–

פורמליות מחד, והפשטה של הגוף העולה וריקונו מתכונותיו הבולטות מאידך. תהליך ריקון הגוף 
יכול להפוך את הגוף בסוף תהליך הקליטה ל“ניטרלי”, מנורמל או, במילים אחרות, ל“אנחנו”.

תהליך ריקון הגוף מאפשר לבחון את קטגוריית הגוף העולה מחוץ למסגרת הזהות האתנית. 
כפי שנראה בהמשך, מכונניו ומגדיריו של “הגוף העולה” תופסים אותו כזהות זמנית, הניתנת 
)או  לארץ  העולה  הגיע  שבו  מהרגע  החל  התקיים  העולה”  “הגוף  מחדש.  ולהגדרה  לעיצוב 

במקום אחר הרחבנו בעניין ההבחנה שערכו אנשי מערכת הבריאות בין “בורות” ־ חוסר ידע הניתן לתיקון   1

בידי  ומנהגים תרבותיים לא–מערביים המתויגים  נחשלים” ־ פרקטיקות  “הרגלים  לבין  יחסית,  בקלות 

אנשי מערכת הבריאות כנחשלים, אך העולים מסרבים לוותר עליהם בקלות. שני המונחים היו בשימוש 

לשוני רווח במהלך שנות החמישים ונגזרו מהתבטאויות כתובות בנות התקופה, ראו סטולר–ליס ושורץ 

)2004, עמ‘ 33—37(; שחרור הגוף המדוכא המוזכר כאן כולל גם יוזמות חקיקה כמו קביעת גיל הנישואין, 

אם כי יש הטוענים כי יוזמות מסוג זה שיקפו מדיניות המפלה על בסיס אתני, ראו מלמד )2004(.
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למחנות המעבר בדרך אליה(, והפסיק להתקיים כשהעולה “נקלט” או כשנתפס כמי שאינו 
נזקק יותר למערכות הקליטה המוסדיות. במובן זה זווית ההתבוננות של המאמר שונה מזו של 

מחקרי הזהויות ושל המחקר הפוסט–קולוניאלי, המתמקדים בזהות האתנית.
מגדרית  זהות  הייתה  העולה  לגוף  הן  הרפואי  לגוף  שהן  היא  נוספת  משמעותית  נקודה 
ברורה; עיקרו של המפגש הרפואי בעלייה של שנות החמישים התנהל בין נשים. אחיות בריאות 
בנשים  בטיפול  בהמשך,  שיתוארו  מסיבות  התמקדו,  והן  הרפואי”,  “הגוף  עיקר  היו  הציבור 
תחומים  נחשבו  הלידות”,  “הסדרת  התקופה  בשפת  שכונו  והפריון,  הרבייה  תחומי  העולות. 

נשיים מובהקים, לכן הם מהווים מקרה מבחן מעניין למפגש בין גוף העולה לגוף הרפואי. 
החמישים  שנות  עולות  עם  הרפואי  הממסד  התמודד  שבו  האופן  אופי  את  לבחון  כדי 
הרפואי”  “הגוף  התיאורטיים:  הגוף  טיפוסי  שני  תיאור  את  תחילה  נרחיב  רבייה,  בנושאי 
ו“הגוף העולה”. בהמשך המאמר נתאר את המפגש הכוחני שבין שני הגופים ־ הקיימים 
והמדומיינים כאחד ־ המתרחש בזירה של ערוצי כוח. לסיום נציע כמה הסברים לחריגה של 
הסדרת הילודה: מדוע הודרו תחומים כמו מניעת היריון, הפלה והנקה מרפרטואר ההדרכה 
ההבחנה  נשמרה  מדוע  וכן  בו?  נכללו  הלידה,  תחום  ובעיקר  שאחרים,  בשעה  ההיגיינית, 
בתחומים אלה בין עולות ו“ותיקות” בשעה שבתחומים קרובים כגון לידה, היגיינה אישית או 

טיפול בילדים נעשה כל מאמץ למחיקת השונות וליציקת “הן” בדמות “אנחנו”?

שדה המחקר

המחקר מתבסס על ניתוח הרעיונות המרכזיים של ראיונות עומק עם אנשי מערכת הבריאות 
שעבדו עם עולי שנות החמישים במהלך העלייה הגדולה.2 בראיונות השתתפו 30 מרואיינים, 
מתוכם 24 אחיות, ארבעה רופאים ורופאות ושני עובדים נוספים )נהג ואנתרופולוגית(. עשר 
אחיות  ושש  מוסמכות  אחיות   18 עולות;  היו  אחיות  ו–14  הארץ  ילידות  היו  האחיות  מבין 
מעשיות; עשר מבין האחיות המוסמכות היו בוגרות “הדסה” ירושלים ושבע היו בוגרות גם 
קורס בריאות הציבור. ארבע מבין האחיות הבלתי–מוסמכות עברו קורס מטפלות או קורס 
בריאות הציבור לאחיות מעשיות, ושתיים לא למדו כלל. 15 היו עובדות משרד הבריאות, 
ארבע עובדות “הדסה”, שלוש עובדות קופת חולים ושתיים עובדות מלב“ן.3 עשר מהן עבדו 

ביישובי עולים זמניים, במחנות ובמעברות, ו–14 עבדו ביישובי הקבע.4 

הראיונות נערכו בשנים 2001—2004, הוקלטו ותומללו. אנו מבקשות להודות למרואיינות ולמרואיינים   2

על תרומתם למחקר.

מלב“ן ־ ראשי תיבות של “מוסדות לטיפול בעולים נחשלים”, שירותי הג‘וינט בישראל לטיפול בעולים   3

חולים, זקנים ונכים. נוסד ב–1949 )מייסודם של הסוכנות, הממשלה והג‘וינט(, כדי לטפל בעשרות אלפי 

חולים כרוניים וקשישים. כעבור שנה עבר במלואו למימון הג‘וינט. נוהל בידי ד“ר בוריס פליסקין.

נבע מהמאפיינים הדמוגרפיים השונים של הרופאים, הרופאות  המספר המועט של הרופאים במחקר   4

והאחיות ־ הרופאים והרופאות עבדו עם העולים אחרי הכשרה ארוכה יותר שהתקיימה בחו“ל וגילם 

שנות  עולי  עם  שעבדו  מהרופאים  רבים  נפטרו  כבר  הראיונות  נערכו  שבה  בתקופה  יותר.  גבוה  היה 

החמישים, או שמצבם הבריאותי לא אפשר את קיום הראיונות.
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זירת הסדרת הלידות

האידיאולוגיה הציונית ראתה במשפחה כלי מרכזי ליצירת “היהודי החדש”, לגידולו ולחינוכו, 
ומאוחר יותר ליצירת “הצבר”, “בן הארץ” או ה“ישראלי”. לצורך כך השקיעו אידיאולוגים, 
המאפיינים  את  לזהות  ולהדריכן  האמהות  את  ללמד  כדי  גדול  מאמץ  ואחיות,  רופאים 
הרצויים של דור הילדים, להעדיף “איכות” על “כמות” ולהגיע ליעד של “נפש בריאה בגוף 
בריא”. כבר בתקופת היישוב הדריכו אחיות ורופאים ברוח זו. בשנות הארבעים הגיע החלק 
ה“ציוני” ביישוב לשיעורי תחלואה ותמותה אירופיים.5 שיעורים נמוכים אלה יוחסו להקפדה 
וכלה  ידיים  והקשר תרבותי ־ החל בשטיפת  זמן  על עקרונות הרפואה המונעת של אותו 
בגידול קפדני, מפוקח, “מדעי” ו“רציונלי” של תינוקות. לפעולות אחיות “טיפת חלב”, לצד 
חומרי ההדרכה הכתובים, הייתה חשיבות גדולה ביישוב ה“וותיק”, והן המשיכו לפעול בקרב 
היישוב המבוסס גם לאחר קום המדינה. ההדרכה התנהלה גם בחלקים אחרים של היישוב 
־ בייחוד ב“יישוב הישן” ובריכוזי העולים התימניים ־ כדי להשוות גם את שיעורי התמותה 
2001; ברנשטיין,  )אלבוים–דרור,  באוכלוסיות אלו לשיעורי התמותה האירופיים הנכספים 

1993; הירש, 2000; סטולר–ליס, 2003; שחורי–רובין ושורץ, 2003; שילה, 1998(.
לצד הזרם המרכזי של הרטוריקה הרפואית–לאומית התנהלו גם מגמות הפוכות. הפלה 
הייתה פרקטיקה מקובלת ל“הסדרת לידות” כבר בתקופת המנדט הבריטי ונשים “ותיקות” 
היו  פי שההפלות  על  בה. אף  היישוב”( השתמשו  “מן  נשים  )שכונו בשפת התקופה  רבות 
אסורות בחוק, למדו נשים רבות להשיג מרופאיהן אישורים רפואיים להפלה חוקית. במאמר 
יוסף  בדבר הפועלת משנת 36‘,6 התייחס המנהל הרפואי של קופת החולים הכללית, ד“ר 
מאיר, להיבט הלאומי של שאלת ההפלות וגרס כי יש “להציל נפשות רבות ליישוב העברי 
בארץ”. הוא תיאר כיצד הנשים המשוועות להפלה נוהגות לעבור מרופא לרופא, כדי לקבל 
“הסיבות  המנדט.  בתקופת  היחידה  החוקית  ההפלה  ־  בריאותיות  מסיבות  להפלה  אישור 
המדיציניות הן כידוע דבר סובייקטיבי מאוד” כתב מאיר וסיכם כי בסופו של דבר מצליחות 
בין “אם  הנחושות מבין מבקשות ההפלות למצוא רופא שיאשר את ההפלה. מאיר הבחין 
“צעירה  ובין  בעיניו,  מוצדקת  להפלה  שתביעתה  משפחתה”,  את  המפרנסת  ילדים  לכמה 
נשואה חסרת ילדים... שתלבושת הנשף אינה מתאימה למצבה זה, וגם לריקודים זה מפריע 
נכון לאשר הפלות בנסיבות  מאוד”, ושאת בקשתה הוא אינו מוכן לאשר. ד“ר מאיר היה 
מסוימות, בעיקר לחלקים מהציבור, שילדיהם נחשבו בעיניו לפחות רצויים, כלומר משפחות 
היהודי.  בציבור  יותר  העניות  מהשכבות  משפחות  או  עובדות  אמהות  של  ממילא  גדולות 
עמדה זו בוטאה במפורש במאמר מאוחר יותר שלו שהתפרסם באיתנים בשנת 1952, ובו הוא 
שם ללעג את פרס מאה הל“י לעידוד הילודה שקבע בן–גוריון. “אין לנו עניין בילד העשירי 
ואפילו לא בשביעי במשפחות העניות יוצאות המזרח... במציאות כיום יש להתפלל תכופות 

בשנת 1947 היה שיעור תמותת התינוקות ביישוב העברי 29 לאלף, והשיעורים האירופיים היו 23 לאלף   5

בשוודיה, 39 לאלף בסקוטלנד ו–45 לאלף בבלגיה )חיים שיבא, “תשובה על שאלות”, דבר, 28 באוגוסט 

1952, עמ‘ 2(. זאת מבלי לכלול בנתונים את האוכלוסיות הלא–ציוניות ־ אנשי היישוב הישן, הערבים 

והחרדים.

מאיר, י‘ )1936(. לשאלת הפסקת ההיריון. דבר הפועלת, 8, 148.  6
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לילד שני במשפחה הנמנית על האינטליגנציה” הוא כתב וסיכם: “אין להדריך את השכבות 
העניות של האוכלוסייה לריבוי לידות אלא לקיצובן”.7

הפסקת ההריונות של נשים “מן היישוב”, הרצויים כל כך מהמבחינה הלאומית, נבעה 
־ על–פי מאיר ־ מאי–הרצון הפרטי שלהן לייצר את הילד הנכסף. לעומת זאת, בהריונות של 
נשים שאינן “מן היישוב” )“אחרות” מכל סוג ־ אורתודוקסיות, מזרחיות, בנות היישוב הישן 
ועוד( ש“איכותם” נתפסה כנמוכה יותר מבחינה לאומית ומספרם היה רב, היתה נטייה נמוכה 
לנשות  להציע  והאחיות  הרופאים  ניסו  הפלות  במקום  להפלה.8  אישור  לקבל  לנסות  יותר 
שטיפות  נסוג,  משגל  ובהם  היריון  למניעת  מגוונים  אמצעים  המדינה(  כך  )ואחר  היישוב 

למיניהן ואמצעים מכניים שונים.9
אין בנמצא נתונים מדויקים על שיעורי ההפלות בתקופת היישוב ובימי ראשית המדינה, 
היחידים  הנתונים  נתונים.  עליה  פורסמו  ולא  לכאורה  התקיימה  לא  שהפרקטיקה  מכיוון 
שבנמצא הם הערכות שונות שפרסמו רופאים. ד“ר יוסף אשרמן מבית החולים “הדסה” בתל 
אביב העריך, על סמך ראיונות עם כאלף מטופלות שלו, כי לפחות 21 אחוזים מהנשים ביצעו 
לפחות הפלה אחת.10 רופא אחר העריך באמצע שנות החמישים כי השיעור נע בין 20—30 

אחוזים )הורן, 1959, עמ‘ 372(.
ממשלתי  בסיס  על  )ולא  וארגוני  וולונטרי  בסיס  על  הוקמו  החמישים  שנות  במהלך 
מאורגן( ועדות הפסקת היריון של קופת החולים הכללית. ועדות כאלה, כמו לדוגמה הוועדה 
שפעלה ברעננה בשנים 1954—1958 ודווח על פעילותה בכתב העת הרפואי דפים רפואיים, 
פיתחו לעצמן על בסיס מקומי קריטריונים לאישור הפלות מלאכותיות. אחד הקריטריונים 

היה היותה של האם עולה חדשה.11

מאיר, י‘ )1952(. הגברת הילודה או ריבוי הילדים. איתנים, ה)3—4(, 76.  7

למסגרת  חייהם  באורח  השייכים  בחוגים  ורק  אך  קיימת  מלאכותיות  הפלות  קיום  של  הזו  “העובדה   8

התרבות המערבית... בארץ יש לכן שתי התנהגויות שונות תכלית השינוי בקשר עם הפריון: מצד אחד 

ריבוי מבהיל של הפלות מלאכותיות ומצד שני ריבוי לא פחות מבהיל של לידות. טעות היא לחשוב 

שהשוני בהתנהגות הפריונית נובע מזה שיש בארץ שתי תרבויות שונות לחלוטין... לפנינו אפוא רק 

הרות  לנשים  בוועדה  ניסיון  שנות   5  .]1959[ ר‘  )הורן,  אחת”  תרבות  של  בהתפתחותה  שונות  דרגות 

ברעננה. דפים רפואיים, 5—6, 373—374(.

עובד  עם  אביב:  תל  רביעית(.  )מהדורה  לתקופותיה  האישה  חיי  של  ההיגיינה   .)1957( מ‘  אהרונובה,   9

בשיתוף עם מחלקת ההסברה של מרכז קופת חולים.

אשרמן, י‘ )1951(. השפעת ההפלה מלאכותית על פריון האישה. הרפואה, מ“ג)ג(, 27—29.  10

בין הקריטריונים של הוועדה ברעננה לאישור הפלה חוקית לאישה: היריון מחוץ לנישואין, משפחה   11

מרובת ילדים, אם מעל גיל 40, אם מפרנסת עיקרית, מקצועה של האם דורש התמחות ממושכת, אם 

בעלת מום קשה או מטפלת בילד בעל מום קשה ואם עולה חדשה )פחות מ–12 חודשים בארץ(. כרבע 

מ–4,500 הפונות לוועדה ברעננה בתקופה הנזכרת פנו בגלל סיבות רפואיות, רבע נוסף פנו בטיעון כי יש 

להן די ילדים ושמינית בגלל רווח קטן בין ההריונות. שיעור הפונות בגלל היותן עולות חדשות היה פחות 

מאחוז וחצי. אף על פי שנפלו טעויות בחישובים המופיעים במאמר של הורן, וחלק מהנתונים חסרים, 

בגלל ייחודו של המחקר בחרנו להציגו בהקשר זה. על כן נמנענו מלנקוב באחוזים המופיעים במאמר 

והצגנו סדרי גודל כגון: רבע ושמינית )הורן, 1959, עמ‘ 382—383(.
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לצד גוף האם הציוני, הראוי והנכסף התקיים גוף אם סרבני שלא שיתף פעולה בהתלהבות 
עם האידיאולוגיה הרפואית, הלאומית והציונית. גוף האם תויג לפי ותק בארץ )אם כי הוותק 
הזה לא נמדד בהכרח בזמן, אלא לפי מידת ההשתלבות ביישוב, ובעצם לפי מידת הפיכת 
הרצויים  הגופים  דווקא  זאת,  עם  הלאומית.  תועלתו  מידת  ולפי  היישוב”(  מן  ל“גוף  הגוף 
פחות של המהגרים ייצרו את עיקר הילודה. ההבחנות הללו התקיימו לצד רטוריקה ציונית 

שקיבלה באהבה כל עולה וראתה בכל ילד הצלחה של הציונות.
קבוצות  ־  “אחרים”  של  קבוצות  מול  המנדט  בתקופת  שהתפתחו  הללו,  ההבחנות 
של  הגדולה  העלייה  במהלך  ובעיקר  המדינה,  בתקופת  התחדדו  ־  יחסית  קטנות  מהגרים 
הגדולה.  העלייה  בעקבות  עצמו  ושילש  כמעט  ה“וותיק”  הקולט  היישוב  החמישים.  שנות 
בקרבם  והסדרתה  הילודה  ובעיות  המדינה  ובניינה של  מניינה  רוב  להיות  הפכו  המהגרים 
הפכו לדחופות. עם זאת, מאפייני תקופת טרום המדינה, ובהם ההימנעות מאיסוף נתונים 
רשמיים ומסודרים, והסטריאוטיפים והדעות הקדומות על הסדרת הלידה של מהגרות נותרו 

בעינם.

הגוף הרפואי

נתפס  האחות  תפקיד  ומובחנת;  נפרדת  פרופסיה  הסיעוד  עדיין  היה  לא  החמישים  בשנות 
באופן רשמי כמסייעת לרופא, ועולם הידע שאליו הייתה האחות אמורה להתייחס, ובמסגרתו 
ברופאים  והמחסור  ההמונית  ההגירה   .)2001 )ברטל,  הרפואי  הידע  עולם  היה  לפעול, 
)שמרביתם ישבו/פעלו במרכז הארץ ־ דורון ושורץ, 2004( הותירו את אחיות בריאות הציבור 
־ אחיות “טיפת חלב” ־ אחראיות כמעט בלעדיות על הקליטה הבריאותית של העולים. 
תחומי האחריות של האחיות לא היו ברורים ומוגדרים, והן הגדירו את תחומי פעולתן על 
בסיס מקומי ועצמאי: חלקן קיבלו לידות, חינכו לתזונה, הדגימו בישול “נכון” או התמקדו 
תינוקות  חיסונים, שקילת  )כגון:  הרגילים  בנוסף לתפקידיהן  בבית  ניקיון  הרגלי  בהקניית 
ומעקב אחר נשים הרות(. האחיות היו צעירות ברובן, בשנת עבודתן הראשונה או השנייה 
במקצוע )כלומר לרוב לפני גיל 20(. הן היו מבודדות )אחות אחת הייתה אחראית על כמה 
מאות ולעתים אף על כמה אלפי משפחות(, ורבות מהן חיו ביישובי העולים ושבו לביתן בסופי 
שבוע בלבד. “הגוף רפואי” ־ הדימוי הברור של דמות האחות, מקורות הסמכות והכוח שלה 
ועולם המטרות והאפשרויות שלה ־ היה אמצעי להתמודד עם הקשיים. תהליכי ההפנמה 

)embodiment(, כפי שעלו בראיונות, הציגו חמישה מאפיינים של “הגוף הרפואי”:
ו“אנשים  הארץ”,  “מלח  הארץ”,  “בת  עצמן  את  כינו  המרואיינות  ־  הארץ”  “מלח 
שכן  כל  ולא  הארץ  מאוכלוסיית  האחיות  קבוצת  את  מייחדים  אלה  מונחים  מהיישוב”. 
סוג של  מובחנת ־  כבנות שכבה חברתית  ומציגים את המרואיינות  העולים,  מאוכלוסיית 
אצולה ארץ ישראלית מקומית. מקום הלידה, הבית, מוצא ההורים וההגדרה “משפחה טובה” 
“מלח  לקבוצת  מלידה  ההשתייכות  אחרים.  לבין  המרואיינות  בין  המבחין  סמן  משמשים 
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הארץ” מהווה רובד ראשון של הבחנה בין “אנחנו” לבין אחרים.12 הערכים ציונות, פלמ“ח 
ו“חינוך מהבית” מהווים רובד נוסף המבחין בין המרואיינים לאחרים. המרכיב האידיאולוגי–

לאומי–חינוכי חיוני אף הוא ליצירת התרכובת, שאותה כינו “מלח הארץ”. האחיות קשרו 
למסגרת  בהתנדבות  )למשל  לחברה  התרומה שתרמו  ובין  שקיבלו  החינוך  בין  מוצאן,  בין 
במפעל  השתתפותן  התוצאה:  לבין  המדינה(  קום  שלפני  בתקופה  הפלמ“ח  של  היוקרתית 
קליטת העלייה. בהיעדר ההשתייכות מלידה לקבוצת “מלח הארץ”, האחיות העולות הדגישו 

במיוחד את הרובד האידיאולוגי–ערכי. 
השכלה ־ הלימודים לתואר אחות מוסמכת שייכו את האחיות לשדה הרפואה והבחינו 
בינן לבין אחיות לא–מוסמכות. בתוך קבוצת האחיות מוצגות בוגרות “הדסה” ירושלים כמעין 
אצולה בתוך אצולה. “הדסה”, שהיה במשך תקופת ה“יישוב” בית הספר היחיד לאחיות, הפך 
במהלך שנות החמישים לאחד מני רבים. רבות מהאחיות שקיבלו משרות אחריות וניהול היו 
הציבור”.  “בריאות  בקורס  ההשתתפות  היה  נוסף  ומרבד  מבחין  מנגנון  “הדסה”.13  בוגרות 

האחיות שסיימו את הקורס נחשבו אף הן לאצולה בתוך אצולת האחיות. 
קבוצת האחיות המוסמכות, שהיו בוגרות קורס בריאות הציבור ובנות הארץ, הייתה הדגם 
של “הגוף הרפואי” שאותו הפנימו האחיות שעבדו עם העולים. בפועל, בעיקר אחיות לא–

מוסמכות, אחיות מעשיות או מטפלות בעלות הכשרה מינימלית היו אלה שטיפלו בעולים. 
תנאי הסף לקבלה לעבודה היו נמוכים ביותר וכך גם השכר ותנאי העבודה. מסיבה כלכלית 
או בגלל קשיי השפה לא היו רבות מהאחיות העולות יכולות להשתלב בלימודי בית הספר 
לאחיות, אבל המחסור בידיים עובדות היה כה גדול, שגם הכשרה מינימלית, כמו למשל ליווי 
של אחות בעבודתה למשך כמה שבועות, נחשבה מספקת. חוסר ההשכלה הרשמית נחשב 

בקרב המרואיינות לנושא מביש, והן מיעטו לשוחח עליו. 
מדים ־ רבות מהאחיות הזכירו את המדים כחלק מתדמיתן המקצועית. חשיבות בגדי 
האחות הייתה טמונה בחידוד ההבחנה בינה לבין האחרים, גררה עמה גם הבדלים היררכיים 
ואפשרה הפעלה של סמכות. מרואיינות הזכירו פעמים רבות את הכיבוס היומי ביד של בגדי 
האחות. הן ביקשו להדגיש בכך את קשיי החיים בתקופת העלייה הגדולה ואף את הקפדתן 
על ניקיון אישי, בניגוד לקהל שאתו עבדו. אחיות אחדות אמרו כי המדים המתייבשים על 

החבל היו גם הם דוגמה לעולים.
“הגוף  של  מרכזי  כמאפיין  בראיונות  הוצגה  ההתנדבות  ־  אידיאולוגית  התנדבות 
הרפואי”. האחיות שדיברו מיוזמתן על הסיבות לעבוד עם עולים הדגישו את משקלה הרב של 
האידיאולוגיה. עם זאת, משנשאלו שאלות קונקרטיות לגבי הנסיבות שהביאו אותן לעבוד 
עם עולים, הזכירו מעטות בלבד התנדבות. חלק מהאחיות הגיעו לעבודה עם עולים מתוך 

“ותיקים”,  בין  ־  כפולה  הבחנה  בתוכו  הצופן  לענייננו,  חשוב  ביטוי  הוא  מהיישוב”  “אנשים  הביטוי   12

משמע אנשי היישוב )שקדם להקמת המדינה(, לעולים שמקרוב באו ־ אבל גם הבחנה נורמטיבית בין 

אנשים המתנהגים כראוי לבין “אחרים”, שהתנהגותם אינה מקובלת ב“יישוב”.

האחיות שרואיינו לא הסתירו את גאוותן להיות בוגרות “הדסה”. רבות מאחיות “הדסה” שמרו על שם   13

נעוריהן כשם מקצועי או צירפו לשם הנעורים את שם המשפחה מהנישואין. השימוש בשם הכפול לא 

רווח בשנות החמישים, ועזר לזיהוי מהיר של בוגרות “הדסה”.
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עבודה אחרת במערכת הבריאות או בעקבות הפניה של בית הספר לאחיות. מרבית האחיות 
המרואיינות הגיעו לעבוד עם עולים במסגרת התחייבות ל“שנת שירות”.14

מסירות ־ המרואיינים הרבו לתאר את ההשקעה המרובה בעבודתם ואת המסירות היוצאת 
מגדר הרגיל שהפגינו בתקופת העלייה הגדולה, ולעתים מזומנות נלוו לכך תיאורי התנאים 
דומים לתנאי העולים15  ביטוי במגורים בתנאים  לידי  הקשים של התקופה. המסירות באה 
ובשעות עבודה ארוכות, שאינן מתוארות ככורח מערכתי או כדרישה מקצועית, אלא כביטוי 
עם  או  תחבורה  היעדר  עם  התמודדו  האחיות  הבריאות.  מערכת  אנשי  של  הטוב  לרצונם 
בעיות תחבורה למקומות עבודתן ועבדו גם במהלך היריון. המרואיינים תיארו יוזמות שונות 
החורגות מהגדרת התפקיד הצרה של האחות או של הרופא או הקרבה יוצאת דופן בעבור 
העבודה. מדי פעם הושמעו בראיונות אמירות כלליות לגבי המסירות הגדולה שאפיינה את 

עובדי הבריאות באותה התקופה.16
חמשת מאפייני “הגוף הרפואי” משקפים את תהליכי ההפנמה )embodiment( כתהליכים 
בלתי– או  רוחניות  הן  פיזיות  הן  ־  תרבותיות  משמעויות  ועתירי  רבדים  רבי  מתמשכים, 

מוחשיות ־ משמעויות שחלקן מוקנות מלידה וחלקן נרכשות. חמשת המאפיינים מתיישבים 
עם המשגתו של מורגן שסידורים פורמליים ומבנים חברתיים יוצרים את תהליכי ההפנמה 
ומאפשרים אותם )2005	al.,	et	Morgan(. לצד הסידורים הפורמליים והמבנים החברתיים, 
המרכיב השלישי של תהליכי ההפנמה שמונה מורגן ־ פרקטיקות בלתי–פורמליות ־ בלט 
העולים  מטופליהם  על  הבריאות  מערכת  אנשי  שהפעילו  הפרקטיקות  בראיונות.  הוא  אף 

מאורגנות כאן לפי סדר עולה של מידת המעורבות הגופנית של פעולות הצוות הרפואי.
או  הנחיה  במתן  עיקרה  ביותר.  המתונה  השינוי  פעולת  היא  ההדרכה  פעולת  הדרכה: 
עצה באורח מילולי, בדרך כלל בשטח תחנת “טיפת חלב” במהלך ביקור הייעוץ. ההדרכה 

בסיטואציה זו מתבצעת ביחידות ־ אחות מול עולה ותינוקה.
הדגמה: פעולת ההדגמה היא פרקטיקה פיזית יותר מן ההדרכה. ההדגמה מפחיתה את 
המדגים  את  מגדירה  והיא  חד–כיוונית,  היא  ההדגמה  שבייעוץ.  המילולי  החלק  על  הדגש 
המדגימה  מילה;  ללא  כמעט  שהתנהלו  הדגמות  תוארו  בראיונות  לחקות.  שיש  כ“מודל” 

שנת השירות הייתה תנאי להשתתפות בקורס לבריאות הציבור ובחלק מהמקרים גם ללימודים בבית   14

ספר לאחיות. משמעות שנת השירות הייתה שהבוגרות התחייבו לעבוד במשך שנה בכל מקום שאליו 

יישלחו. אחיות אחרות גויסו ושירתו במעברות כחלק משירותן הצבאי. במסגרת שנת השירות נשלחו 

רבות מהאחיות לאזורי ספר שהגישה אליהם קשה. דרך נוספת לעבודה עם העולים הייתה גיוס רשמי. 

היה בדרך כלל לארבעה עד שמונה  הגיוס  צווים רשמיים של משרד העבודה.  בוצע באמצעות  הגיוס 

בין  בצו  שגויסו  אחיות  היו  לא  אחיות.  גם  באמצעותו  גויסו  כי  אם  רופאים,  על  בעיקרו  וחל  שבועות 

המרואיינים במחקר זה.

עם זאת תוארו בראיונות הבדלים דקים בתנאי החיים בין האחיות לבין העולים, ואלה שמרו על ההבחנה   15

בעינה. כך למשל תיארה אחת האחיות האזנה למוזיקה במחנה שאין בו חשמל, ואחות אחרת תיארה מצב 

שבו לעולים לא הייתה אספקה של נייר טואלט, בעוד שהמוצר עמד לרשות הצוות הרפואי.

כך למשל תיארה אחות כיצד הביאה מוצרי מזון מביתה כדי לחלק בתחנה, ואחות אחרת תיארה כיצד   16

וילונות שתפרה בעצמה.  ולתלות  ואת הרהיטים  כדי לצבוע את המבנה  הגיעה בשבת לתחנה חדשה, 

אחות שלישית תיארה כיצד כמעט ילדה במעברה, שכן לא הצליחה להתנתק מעבודתה ולנסוע בזמן 

לבית היולדות.



��    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

הציגה גזר, תפוח אדמה, סיר ומים; היא עשתה מול הקהל את כל הפעולות הדרושות להפיכת 
המוצרים למרק; הפעולה לא הוצגה כעצה או אפילו כהנחיה, אלא כפעולת–מודל שאין עליה 
עוררין. ּעצמת ההדגמה גברה כשהיא יצאה את גבולות התחנה אל עולמן הציבורי והפרטי 

של העולות. 
פרקטיקת הפיקוח מתייחדת בהעברת שדה יחסי הכוח מהתחנה או מהמרפאה  פיקוח: 
)השדה של הצוות הרפואי( אל מגורי העולים, מקומות העבודה ומרחבי הלימוד שלהם, כלומר 
ומוכרת  ידועה  ותיקה,  פרקטיקה  היה  הבית  שביקור  פי  על  אף  העולים.17  “של”  לאתרים 
עוד בתקופת המנדט )הירש, 2000(, הרי שהצורות, האופנים והמטרות שלו השתנו בעלייה 
הגדולה. פרקטיקת הפיקוח הפורמלית הייתה ביקור בית לאמהות אחרי לידה, שכלל לרוב 
נוספו טיפוסים של  גם הדגמה של האמבטיה הראשונה לתינוק. בתקופת העלייה הגדולה 
ביקורי בית ־ ביקורי היכרות שהתמקדו בניקיון בתי העולים וביקורים יזומים אצל אמהות 

שלא הגיעו לתחנה. 
התערבות אקטיבית: ההתערבות האקטיבית היא סדרת הפרקטיקות החריפות והמתערבות 
ביותר שנקטו האחיות. מדובר בפעולות שננקטו על דעת האחיות, ונגעו )תרתי–משמע( לגוף 
המהגרים. ההתערבות האקטיבית תוארה כתגובה למצבי דחק קיצוניים של העולים וכמענה 
למטרה הדחופה ביותר של מאמצי הצוותים הרפואיים ־ הצלת חיים. עם זאת, ההתערבות 
החריפה פילסה את הדרך לטיפוסים נוספים של התערבות אקטיבית שלא נגעו להצלת חיים, 
אלא להרגלי היגיינה, וההחלטה על הצורך בהם הייתה של האחות בשטח.18 הדוגמה הבולטת 
ביותר להתערבות אקטיבית כזו היא פעולת החיסון, שעל פי רוב הייתה פעולה מוסכמת. עם 
זאת, היו גם פעולות ללא הסכמת העולים; היו אחיות שתלשו קמעות מעל תינוקות, חתכו את 
חבלי החיתולים שבהם נקשרו חלק מהתינוקות או שיזמו מבצעי ניקוי ראשים מכינים. מידת 
הדחיפות והחיוניות של כל אחת מהפעולות הללו היא שונה, ובחלק מהמקרים אף נתונה 

לוויכוח, אבל תוצאתן אחידה ־ האחיות נוטלות את העניינים לידיהן. 
ממאפייני הגוף הרפואי מצטיירת תמונה מורכבת של דימוי עצמי מקצועי גבוה מחד, 
אינן  הפרקטיקות  או  הפעולה  אפשרויות  מרבית  מאידך.  פעולה  אפשרויות  מגוון  ושל 
הפעולות  את  ההופכים  הם  והכוח  העמדה  הבדלי  ואילו  גופניות,  אלא  דיסקורסיביות, 

והפרקטיקות לכוחניות.

לפרקטיקות אלו שייכים השירות הרפואי של בתי הספר, שהיה לו תפקיד רב באיתור ילדים חולי גזזת   17

וגרענת והעברתם לטיפול, הפיקוח הרפואי על מקומות עבודה וביקור הבית. הן הפיקוח במקומות עבודה 

הן הפיקוח בבתי הספר היו פרקטיקות מוסדיות שבוצעו על סמך החלטות שהתקבלו בדרגים הגבוהים, 

בניגוד לאופיין המקומי והאקראי של הפרקטיקות המתוארות כאן.

יום שישי,  ידיה אלפיים ציפורניים לילדי המחנה בכל  לכאן שייכים סיפורה של האחות שקצצה במו   18

ההזנה  למפעלי  זכאים  היו  שלא  חולניים  או  קטנים  תינוקות  והאכילו  הרות  לנשים  שבישלו  האחיות 

הרשמיים, האחיות שהדגימו לעולות במהלך ביקור הבית כיצד לנקות את הבית ולרחוץ את הילדים, 

והאחיות שהפעילו על דעת עצמן “טפלית” ־ תחנה לאשפוז יום לתינוקות.
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הגוף העולה

נתפסו העולים, על  סיכון. בראיונות  גם  “הגוף העולה” טמן בחובו פוטנציאל לרבייה אך 
יהודי אירופה, כמקור למילוי שורות  רקע מיעוט הילודה ביישוב והשמדתם המסיבית של 
העם היהודי בארץ. משפחות גדולות של יוצאי המזרח, כמו גם גל ילודה גדול של ניצולי 
השואה, הפכו את דור העלייה הגדולה לדור שהתאפיין ברבייה. מאידך, עלו גם תיאורים 
רבים של נשים שהותשו והזקינו בטרם עת עקב עודף לידות. יתר על כן, תפיסות נוספות של 
הגוף העולה הציגו אותו כגוף מזוהם וחולה, הנמצא בסיכון אך גם מסוכן )עלול להדביק(. 
הקשה  התחלואה  העולים.19  של  הבריאותי  מצבם  חומרת  את  להדגיש  הרבו  המרואיינים 
בזיכרונם  קיבעו  לבצע,  מהמרואיינים  חלק  נדרשו  שאותם  והכואבים,  הקשים  והטיפולים 

תפיסה שלפיה העולים היו קבוצה חולה מאוד, שהיה צורך לטפל בה בכל מחיר.
ומוגבל. המרואיינים מתייחסים  זמני  קיום  לו  כגוף שיש  בראיונות  נתפס  העולה  הגוף 
שינוי  ערב  העולים  עמדו  שבה  זמנית  תקופה  כאל  ובדיעבד,  בזמנה  הגדולה,  לעלייה 
מהותי, ולמרות כל הקשיים צלחו אותו בהצלחה. עמדה זו מאפיינת את אידיאולוגיית כור 
ההיתוך שרווחה בשנות החמישים. מאפייניהם החיצוניים של העולים ־ לבוש ותכשיטים, 
מאפייניהם התרבותיים ומאפייניהם האישיים עמדו להשתנות ואף להימחק לטובת אימוץ 
מאפיינים ישראליים. הרופאים והאחיות ראו בפעולה הבריאותית חלק בלתי–נפרד מתהליך 
ההשתלבות של העולים ־ זרז לתהליך השינוי המבטל את מעמדם הזמני כ“אחרים” לטובת 

המעמד הקבוע יותר של “אנחנו”. 
קטגוריה נוספת שעלתה מהראיונות ייחסה תכונות מסוימות לגוף העולה. הראשונה שבהן 
היא הבכיינות. בניגוד לקטגוריה של הזמניות שהתייחסה אך ורק לעולים בתקופת העלייה, 
קטגורית ה“בכיינים” שעלתה בראיונות היא קטגוריה מעורבת מבחינה דורית ותקופתית. 
חלק מהמרואיינים ייחסו קטגוריה זו לעולים ממוצא מזרחי ובעיקר לעולים ממוצא מרוקני. 
חלק מהמרואיינים טענו כי היא נוצרה בקרב העולים בארץ, עקב קשיי הקליטה של הגברים, 
שהתקשו להשתלב יותר מנשים, ובקרב בני הדור השני והשלישי שפיתחו מודעות פוליטית. 
שפוליטיקאים  פוליטיים  נכסים  הם  והקיפוח  הבכיינות  כי  הטענה  חזרה  רבים  בראיונות 

מזרחיים המציאו, שימרו או העמיקו. 
לגוף העולה יוחסה גם אלימות. תיאורי האלימות שעלו בראיונות ובכתבי הצוות הרפואי 
לא היו רבים, אך ניכר בהם כי תגובה אלימה של העולים לא הייתה פרקטיקה בלתי–מקובלת.20 
רופאים סיפרו בראיונות על אירועים אלימים כגון: השלכת אבן על רכבו של הרופא וניפוץ 
הזגוגית, הרמת קול בדרישה לטיפול או בדרישה לאישורים רפואיים מקני הטבות. האלימות 

היו  שלא  מדבקות,  זיהומיות  מחלות  בשמות  להשתמש  המרואיינים  הרבו  הרפואי  המצב  תיאור  לשם   19

ושיתוק  שחפת  הנפוצות  המחלות  בראיונות  הוזכרו  בקושי  למשל  כך  הוותיק.  היישוב  בקרב  נפוצות 

בהרחבה  הוזכרו  זאת  לעומת  עצמות.  שחפת  כמו  יותר  הנדירות  גרסאותיהן  הוזכרו  כבר  ואם  ילדים, 

מחלות מאיימות, מידבקות ובולטות לעין כגון: מחלות העיניים )ובראשן גרענת(, מחלות העור )ובראשן 

גזזת( ומחלות המין.

האנתרופולוגית פיליס פלגי סיפרה בריאיון על גירוש הצוות הרפואי מאחד המושבים באמצעות השלכת   20

אבנים.
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שהוזכרה במידה הרבה ביותר בראיונות הייתה אלימות בתוך המשפחה. חלק מהמרואיינים 
הציגו את העולים כאוכלוסייה מהירה לכעוס, שהאלימות שזורה באורחות חייה.

הזנחה היא תכונה נוספת שיוחסה לגוף העולה ־ הזנחה של הטיפול בגופם ובגוף ילדיהם. 
אל טענת ההזנחה הצטרפה טענה הפוכה בדבר טיפול יתר או דרישה לטיפול יתר. טיפול 
יתר מתואר אף הוא בעיני הצוות הרפואי כהזנחה, וכך גם הביקוש המוגזם לעצה רפואית 
מחד והימנעות מציות לה מאידך. מבחינת הצוות הרפואי טיפול היתר היה גרוע לא פחות 
מההזנחה, וסכנותיו לבריאות הילד, כמו העומס שהטיל על הצוותים הרפואיים, היו דומות. 
בהימנעות  הילד,  של  ההיגיינה  על  הקפדה  בחוסר  ההזנחה  התבטאה  הרפואה,  אנשי  לפי 
מכביסה בתדירות מספקת ובמקרים קיצוניים גם באדישות ובאי–הבעת עניין בתינוק. טיפול 
היתר כלל הזנה מוגזמת, דרישה למתן תרופות שלא לצורך וכדומה. התיאורים השליליים 

מיוחסים הן לעולים ממוצא אירופי והן לעולים ממוצא מזרחי. 
לתפיסות אלו של הגוף העולה נלוו ציונים חוזרים ונשנים של אזורי אי–ידיעה ועיקשות 
תרבותית בקרב חלק מהעולים שהביאו לשימור פרקטיקות תרבותיות לא–מערביות ולשימוש 
בהן ־ מהימנעות משימוש באסלות ושימוש לא–מקובל בהן )החמצת זיתים(, דרך היגיינה אישית 

לקויה ואי שמירה על ניקיון הבית, ועד לריבוי נשים או טיפול רפואי באמצעות כוויות.
עם זאת, לא נמצאו בראיונות עדויות לתפיסה המקובלת שלפיה ייחסו הצוותים הרפואיים 
את הבעיות ואת התופעות השליליות לעולים ממוצא מזרחי והעדיפו עולים ממוצא אשכנזי 
)למשל הירש, 2000; מלמד, 2004; רוזין, 2002(. אף על פי שלפרקים היו תכונות שליליות, 
כמו הבכיינות, שתויגו לפי עדה, הרי שהתבטאויות על היגיינה נמוכה, טיפול לקוי בילדים 

והזנחה אפיינו את בני כל העדות. 
מערכת  אנשי  השתמשו  שבהם  אחרים  ניגודים  צירי  שלושה  עולים  הראיונות  מניתוח 

הבריאות כדי ליצור טיפולוגיות של גופי עולים “רצויים” ו“בלתי–רצויים”:
א. נשים מול גברים ־ הקליטה בראי המגדר: חלק ניכר מהמרואיינים הצביעו על הבדל 
נשים,  של  הפעולה  שיתוף  ובין  הרפואי  הצוות  עם  גברים  של  הפעולה  שיתוף  בין  ברור 
והעדיפו קשר עם הנשים העולות. המרואיינים קשרו בין ההשתלבות החברתית המוצלחת 
יותר של הנשים לבין שיתוף הפעולה הרב יותר שלהן עם הצוותים הרפואיים. הנשים העולות 
לעבודה.  במהירות  שיצאו  וכמי  פעולה  כמשתפות  כחברותיות,  ללמוד,  כמהירות  תוארו 
הנשים–העולות העובדות בשנות החמישים זכו להערכה ולאהדה של הצוות הרפואי שהיה 
מורכב ברובו מנשים עובדות או מורגל בעבודת נשים. לעומת זאת, קליטת הגברים הוצגה 
כתהליך בעייתי וקשה. המרואיינים תיארו בהרחבה חוסר תעסוקה של גברים או תעסוקה 
בעבודות דחק, פגיעה בתחושת הכבוד שלהם והרגלי בטלה והסתגרות, כמו התקבצות בבתי 
קפה ועישון, שהאטו את השתלבותם בחברה הקולטת. הבעיות גרמו להתנהגות אלימה של 
הגברים בתוך המשפחה ולחוסר הבנה של כללי המשחק מחוצה לה. במצב א–סימטרי זה, 
שבו הגברים לא משתלבים והנשים משתלבות, רבו תיאורי המרואיינים על חייהן הקשים 
והילדים,  הנשים  מנות  את  האוכלים  כאגואיסטים  שתוארו  בעליהן,  במחיצת  העולות  של 
כאלימים וכשיכורים המוכרים את מנות הצנע של המשפחה בעבור משקה. העמדה התרבותית 
השלילית כלפי הגברים העולים )ראו גם רוזין, 2002( השתלבה עם גישת מערכת הבריאות, 
מונע  טיפול  במתן  מאמץ  השקיעה  לא  וכמעט  ואמהות  נשים  בהדרכת  בעיקר  שהתמקדה 
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לגברים. הטיפול המרפא ניתן בידי רופאים למי שפנה לטיפול, בניגוד לטיפול המונע שכוון 
לנשים ולא היה היסוס לכפות אותו עליהן במקרה הצורך.

ב. כפריות מול עירוניות: בראיונות עלתה בבירור העדפה של עירוניים על פני כפריים. 
הכפריים תוארו כפרימיטיביים, והם הכירו פחות את אורחות החיים המערביים גם אם הגיעו 
ונכונות מועטה ללמוד.  היגיינה  בית, הקפדה פחותה על  לידות  יוחסו  מאירופה. לכפריים 
דרגה נמוכה עוד יותר מה“כפריים” באה לידי ביטוי בייחוס מוצא העולים ל“טבע” ־ להרים, 
ולימוד.  ביותר לקליטה  העירוניים כמתאימים  נתפסו העולים  לעומתם  וכדומה.21  למערות 
ברבים מהראיונות היה קשר ברור בין תיאורי “הבערות וההרגלים הנחשלים” לבין מוצאם 

הכפרי של העולים.
ג. פסיביות מול אקטיביות: רוב המרואיינים תיארו את העולים כפסיביים. האחיות סיפרו 
של  הפרקטיקות  כשתוארו  לפעולותיהן.  העולים  מצד  התנגדות  גילויי  היו  ולא  כמעט  כי 
ההתערבות האקטיבית צוינה הפסיביות של העולים לטובה. הפסיביות הייתה תכונה רצויה, 
כמעט משאלת לב, והמשתנה המשמעותי מבחינתו להשתלבות העולה היה הסכמה לקבל 
נתפסה  הפסיביות  מאידך,  ויכוח.  ללא  הרפואה  אנשי  ההמלצות שהציעו  ואת  הטיפול  את 
גם כחולשה, או ליתר דיוק כתוצר של חולשה. הנשים היו תלויות לחלוטין בסיוע הרפואי, 
ונדמה שאין זה מקרה שפסיביות היא גם תכונה שנתפסת כ“נשית”. פן נוסף של הפסיביות 
הייתה “תרבות הבטלה” שיוחסה לחלק מהעולים. כשם שעמלנותן של הנשים העובדות זכתה 
להערכה, אבטלת הגברים ועבודות הדחק שלהם ובטלה של נשים או של גברים זכו לגינוי. 
זוהתה בעיקר עם גברים. תוארו מקרים של  ניגודה של הפסיביות,  ההתנגדות האקטיבית, 

התנגדות גברים לרופאים, כאשר נדמה היה לעולים כי נמנע מהם טיפול.22
ההתנגדות לקבלת טיפול הופנתה גם כלפי האחיות. עיקר ההתנגדות של הנשים העולות 
היה סמוי, והיא התבטאה בחלק מהמקרים בהתעלמות מזימונים לתחנות “טיפת חלב” או 
בהתעלמות מן ההנחיות של האחיות ומהדגמותיהן באשר לטיפול בבית ובילדים, כמו למשל 
הימנעות מבישול מרק לפי ההנחיות. רבות מהעולות נהגו להגיב בהסכמה לכל מה שאמרו 
האחיות ולהמשיך בשלהן. במהלך ביקורי הבית הייתה מראית עין של ציות להנחיות, וחזרה 

לשגרה עם תום ביקור הבית.
מאפייני “הגוף העולה” הם מאפיינים שליליים בעיקרם ־ הגוף העולה הוא גוף חולה, 
מזוהם, אלים, בכיין ומוזנח. עם זאת, התכונות השליליות הללו הן זמניות שכן הגוף העולה 
השליליות  תכונותיו  ואיון של  מחיקה  וסופו  ומוגבל  זמני  קיומו  שינוי,  בתהליך של  נמצא 

העלייה הגדולה כולה תוארה במונחים של תופעת טבע הרסנית כגון: שיטפון, מבול, כוח טבע. השימוש   21

במונחים מהטבע כולל בתוכו את הסיכון הצפון בכוח בלתי מרוסן ובלתי מתורבת.

טיפול  לקבל  הרופאים  על  הלוחץ  תובעני  כציבור  העולים  הוצגו  רפואיים  דפים  העת  כתב  דפי  מעל   22

אנטיביוטי, זריקות או פטור רפואי ומגיב בצעקות ובאלימות על חוסר שיתוף הפעולה של הרופא. ד“ר 

פריליך הדגיש במאמרו כי חש באווירת התנגדות קשה בקרב המטופלים: “כולם היו תמימי דעה שהרופא 

לא בא לעזרתם אלא לנצלם”. בתגובה לגילויי האלימות הפיזית סגר ד“ר פריליך את המרפאה במעברה, 

ותושביה נאלצו במשך עשרה ימים לנסוע לטבריה כדי לקבל טיפול רפואי. המרפאה נפתחה מחדש רק 

ד‘  )פריליך,  יתקבלו מעתה ללא התנגדות  בפני הרופא שהחלטותיו  אחרי שנכבדי המעברה התחייבו 

]1956[. רשמי רופא בית חולים מעבודתו כרופא בכפר. דפים רפואיים, טו]א[, 72—83(.
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הגוף  ריקון  תהליך  ולאומית.  תרבותית  מבחינה  רצויות  תכונות  של  והפנמה  ורכישה 
וכדי  בחברה  המהגר  קליטת  את  לשפר  כדי  המרואיינים,  בעיני  חיוני   )disembodiment(

להתאימו למטרות החברתיות הלאומיות והרפואיות של תהליך הקליטה.

גוף אל גוף

העלייה הגדולה הציבה כמה סימני שאלה בפני המפעל הרפואי–חברתי–היגייני של הציונות. 
ילדים רבים הגיעו בעלייה; המשפחות היו בחלקן מרובות ילדים, והאמהות נמצאו במעגל 
מתמשך של הריונות ולידות. “הסדרת הלידות” הייתה לכאורה הדרך הנכונה ביותר להתמודד 
באותה  ביישוב  המקובלים  באמצעים  השימוש  אבל  תוצאותיו,  ועם  הגדול  הלידות  גל  עם 
גם  כפי שנראה להלן,  מוכר לחלק מקבוצות העולים.  היה  תקופה ל“הסדרת הלידות” לא 
אם העולות הכירו הפלות ואמצעי מניעה מארצות מוצאן, הרי שהנגישות אליהם ביישובי 
העולים הייתה נמוכה מאוד. המערכת הרפואית לא גיבשה מדיניות רשמית בנושא הסדרת 
לפי הבנתה של  טופל  זה  נושא  גם  רבים באותה תקופה  בריאותיים  נושאים  וכמו  הלידות 
האחות בשטח, תפיסותיה ויכולותיה. בהיעדר מדיניות נושא הסדרת הלידות נפרט לנושאי 
משנה וחלק מן האחיות בחרו במה להתערב. בדיון להלן נבחן שלושה היבטים של הסדרת 

הלידות שעלו בראיונות בהרחבה: )1( לידות הבית; )2( הפלות; )3( הנקה ואמצעי מניעה.

לידות הבית
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )לוח 1( מצביעים על ירידה בשיעור לידות החי בבתי 
חולים בשנים 1951—1953. עיקר הירידה מיוחס ליולדות עולות מאסיה ומאפריקה. היולדות 
שלא ילדו בבתי חולים ילדו בלידות בית, כלומר נשארו ביישובי העולים וילדו בבית בתנאים 

לא סניטריים.23 חלק מלידות הבית אף הסתיימו במות היולדת.24 

בדיון עם משלחת ארגון הבריאות העולמי טענה ד“ר טובה ישורון–ברמן, המנהלת הרפואית של קופת   23

החולים הכללית, כי שיעורי לידות הבית בקרב העולים גבוהים מהנתונים הרשמיים, וכי רק 30—35 אחוזים 

מהיולדות מתאשפזות. הערכה זו נתקלה באותו דיון בהתנגדויות חריפות של ד“ר תאודור גרושקה ממשרד 

הבריאות שטען שמרבית הלידות בקרב העולים מתקיימות בבתי חולים, ושל ד“ר ג‘ני טאושטין שטענה 

כי במחצית הראשונה של 1951 התקיימו למעלה מ–90 אחוזים מהלידות בבית חולים. ישורון–ברמן דבקה 

.)]Betesh,	1952,	p.	355[ בטענתה כי שיעור לידות הבית גבוה יותר )מופיע אצל בטש

“יולדת מתה מחוסר טיפול רפואי”, הבוקר, 24 באוקטובר 1951, עמ‘ אחרון: “גב‘ סאריה שראבני, בת   24

35, כרעה ללדת. היה זה בשעה שלוש לפנות בוקר, אור לשמחת תורה. כמה משכניה של גב‘ שראבני 

מיהרו לכפר אחים הסמוך, כקילומטר אחד בלבד, וביקשו את רופא המקום, ד“ר ארוך, לבוא במהירות 

את  ילדה  שהאישה  לאחר  בינתיים,  תמימות!..  שעות  שש  ארכה  האפשרית’  ה‘מהירות  האפשרית, 

התאומים, חשה ברע ובזמן ששכניה הגישו לה עזרה ראשונה בצורת נשימה מלאכותית, מתה האישה”.
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לוח 1. אחוז לידות חי בבתי חולים מסך הלידות לפי ארץ לידת האם )יהודים(1

1�4�1�501�511�521�531�541�55ארץ לידת האם

93.194.891.387.183.390.395.9כל הלידות

78.371.866.780.591.9——אסיה

90.580.873.186.494.8——אפריקה

99.198.998.599.299.5——אירופה ואמריקה

96.697.397.198.699.4——ישראל

88.980.277.386.994.7——לידות עולות חדשות

77.068.463.597.191.0——אסיה

90.579.272.486.294.9——אפריקה

98.998.498.299.099.6——אירופה ואמריקה

מקור: השנתון הסטטיסטי לישראל, כרך 8, עמ‘ 24, לוח 18. הנתונים על השנים 1949 ו–1950 נלקחו   1

מתוך: ישורון–ברמן, ט‘ )1954(. הטיפול המונע באם ובילד בשנים 1942—1954 )הרצאה בכנס רופאי ילדים 

של קופת חולים ב–14.5.1954(. דפים רפואיים, י“ג)ג(, 203—208.

בבית  ללדת  העולים  של  בסירובם  הבית  לידות  תופעת  את  הסבירו  ופוליטיקאים  רופאים 
חולים )שטרנברג, 1973, עמ‘ 91(. בדיון בכנסת בנושא הדגישו מרבית הדוברים את ההיבטים 
ה“מוסריים” של לידה ללא פרטיות בבית החולים ואת הביישנות מטעמים תרבותיים, ורק 

מיעוטם התייחס לתנאים הקשים במעברות וביישובי העולים האחרים ולקשיי התעבורה.25 
במקביל לעלייה בשיעור לידות הבית עלו גם שיעורי תמותת התינוקות )לוח 2(. הנתונים 
מראים כי התמותה עלתה באופן משמעותי בריכוזי העולים, וכי לאורך כל תקופת העלייה 
הגדולה נשמר הבדל ברור בין נתוני העולים לנתוני האוכלוסייה היהודית הכללית. במאמר 
ההיגיינה  בתנאי  הבית  לידת  סכנות  מפני   )1954( ישורון–ברמן  טובה  ד“ר  הזהירה  מ–1954 
תמותת  שיעורי  להעלאת  תרומתה  ומפני  במעברות  והפחונים  האוהלים  של  הירודים 

התינוקות.
לפיכך, נרתם ה“גוף הרפואי” למלחמה בתופעת לידות הבית. מרבית המרואיינים במחקר זה 
העלו מיוזמתם את נושא לידות הבית ואת המאבק בהן כממד מרכזי של פעולותיהם במהלך 
העלייה. ההתייחסות הרווחת תיארה כיצד “לימדו” הצוותים הרפואיים את העולות, ש“לא 

הכירו את המושג בית חולים” או הסתייגו ממנו, ללדת בו. 
ובבתי החולים. מערך בתי  היולדות  הייתה העומס בבתי  נוספת שעלתה בראיונות  בעיה 
החולים, שהצליח לאפשר לפני העלייה הגדולה לידות בבית חולים לקרוב ממאה אחוז מהיולדות, 
לא עמד בנטל במהלכה. מספר כרטיסי הלידה שהוקצו לעולות מהמעברות היה מוגבל ולא תאם 

את שיעורי הילודה הגבוהים. בהיעדר כרטיסי לידה נדרשו העולות לשלם בעבורה. 

ח“כ חנה למדן )מפ“ם( אמרה: “במעברות היו לידות באוהלים לראווה לכל ילדי המעברה בשל חוסר   25

אמצעי תחבורה )נוסף על הקושי של סירוב האישה לעבור לבית חולים(. מדוע צריך היה לחכות חצי 

שנה עד שיקימו במעברות אחדות אוהלי–לידה...” וח“כ חסיה דרורי )מפא“י( הוסיפה: “אנחנו יודעים 

שהנשים אינן יולדות בבתי החולים לא רק מחוסר תחבורה, אלא גם משום שהן מתביישות ואינן רוצות 

ללכת לבית החולים. יש צורך בטיפול אחר הלידה, ולכן מן ההכרח שיהיו חדרי חולים במעברות” )המצב 

במעברות, דיון, 11 בדצמבר 1950, דברי הכנסת, כרך 7, עמ‘ 409—417(.
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לוח 2. שיעורי תמותת תינוקות לאלף תינוקות חיים1

כלל האוכלוסייהלא יהודיםבכפרי עבודהבמעברותיהודים שנה

1�4�36.26————

1�4�51.71————

1�5046.222157.8———

1�5139.20104.1110.048.7840.75

1�5238.7070.459.067.7443.10

1�5335.6651.442.360.0939.64

1�5434.1249.1362.861.2339.84

1�5533.5946.748.462.5437.31

1�5635.5640.357.261.5140.26

הלוח עובד על–פי לוחות “לידות, פטירות ריבוי טבעי ופטירות תינוקות לפי צורת יישוב”; “נישואין,   1

גירושין, ילודה, תמותה, ריבוי טבעי, תמותת תינוקות ולידות מת” בתוך השנתון הסטטיסטי לישראל, 

כרכים 1—8. הנתונים על לא–יהודים וכלל האוכלוסייה חושבו רק משנת 1951. הנתונים על יישובי העולים 

נעזרו גם בישורון–ברמן )1954(.

יומן בן–גוריון, 11.2.1952, עמ‘ 8, ארכיון המכון למורשת בן–גוריון; ישורון–ברמן, 1954.  2

דברי   ,1956 בינואר   16 סנה,  מ‘  ח“כ  של  לשאילתה  הבריאות  שר  תשובת  התינוקות,  תמותת  שיעורי   3

 15 של  מספר  על  מתבסס  העבודה  בכפרי  הגבוה  האחוז  כי  נטען  בתשובה   .791 עמ‘   ,19 כרך  הכנסת, 
פטירות בלבד.

הפעולה  גם  ננקטה  הבית  בלידות  לכך שלצד המאבק  גרמו  והפיזיים  הקשיים התרבותיים 
ההפוכה ־ עובדי השטח של מערכת הבריאות עזרו בלידות הבית, בייחוד ביישובי העולים 
המרוחקים מהמרכז )משמע רוב יישובי העולים שהוקמו מאז פירוק מחנות העולים(. בחלק 
מהמקומות היו לידות הבית באחריות הרופאים או המיילדות המוסמכות ובמקומות אחרים 
היו הלידות הרגילות באחריותה של אחות המחנה או החובשת, ורופאים הוזעקו רק במקרה 
של סיבוך. האחיות, שחלקן היו אחיות מעשיות, לא תמיד ידעו לקבל לידות; חלקן למדו 
לקבל לידות רק בשטח. אחת האחיות תיארה כיצד בכל עת נשאה עמה תיק לידה ובו יוד, 
אלכוהול וסרטים לקשירת הטבור. הרופאים שהוזעקו לא באו תמיד בזמן, וגם כשבאו לא 

תמיד באו ברצון.26 
פרקטיקה נוספת הייתה הסתמכות על מיילדות מטעם העולים או על שיתוף פעולה אתן. דפוסי 
שיתוף הפעולה לא היו מוסדרים, והיחסים בין האחות האחראית לבין המיילדת נעו בין התעלמות 

הדדית לשיתוף פעולה. בכמה מקרים עברה האחות מעין בחינה אצל המיילדת העולה.

חושבת שלפחות שבעה  אני  לדוקטור...  היולדת[...  של  בעלה  את  ]או שלחה  רגלית  הלכה  “החובשת   26

שמונה קילומטרים. זה שעה הליכה, זה בטח. אז, הוא החזיר לה פתק עם הבעל, שהוא יבוא, אבל קודם, 

והוא היה מאוד גס, מה שהוא כתב... אז הוא כתב לה... שתשפוך קודם בקבוק ליזול על היולדת לנקות 

אותה, ואז הוא יבוא” )אחות(.

ברומן “המעברה” מספר שמעון בלס סיפור דומה על חוסר נכונותו של רופא להגיע למעברה לעזרתה   

של יולדת בגלל סירובו לטנף את רגליו בבוץ. התיאור יכול להיקרא גם באופן מטפורי, כביטוי לתחושת 

ריחוק וסיאוב של הרופא כלפי העולים. הספר נכתב סמוך מאוד לעלייה הגדולה )בלס, 2003, עמ‘ 15(.
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הפעולה הדו–כיוונית של האחיות ־ חינוך ללידה בבית חולים מחד, ועזרה בלידות הבית 
מאידך ־ לא הפחיתה את שיעורי לידות הבית. התופעה נפסקה רק בשנת 1954, משהתערבה 
או  חולים  בבית  שילדה  אישה  לכל  לידה  מענק  וקבעה  חקיקה  באמצעות  בנושא  המדינה 
שהגיעה אליו בתוך עשרים וארבע שעות מזמן הלידה. משמעות החוק הייתה שהאם אינה 
חייבת ללדת בבית החולים, אלא רק להוכיח שרצתה ללדת בבית חולים ושעשתה מאמץ 
סביר כדי להיות זכאית לדמי הלידה.27 לפי נתוני לידות הבית )לוח 1( נראה כי רוב העולות 

השתכנעו בעקבות מענק הלידה של 1954 והחלו ללדת בבתי חולים. 
בעקבות החוק התפתחה תופעה חדשה בקרב העולות במעברות וביישובים המרוחקים ־ 
לידות יזומות בדרכים. “לידת–דרך” עקפה את הצורך ללדת בבית חולים וזיכתה את היולדת 
בדמי הלידה. על אף שאין רישום מדויק, נראה כי מדובר במאות מקרים של לידות–דרך החל 

מאמצע שנות החמישים. גם בלידות הדרך טיפלו אחיות “טיפת חלב”.28 
בשנת 1956 ילדו 95.5 אחוזים מהיולדות היהודיות בבתי חולים, אך שיעורי האשפוז בקרב 
בזכות  הבית  לידת  הגוף העולה שוחרר מתלאות  נמוכים.29  נותרו  האוכלוסייה הלא–יהודית 
התערבותן האקטיבית של האחיות במישור המקומי ומאוחר יותר של המדינה במישור הארצי. 
המאבק להפסקת לידות הבית היה נמרץ ואידיאולוגי, אולם התמודד אך במעט עם הבעיות 
נטולות  שהיו  האחיות,  החולים.  לבתי  העולות  האמהות  הגעת  את  שחסמו  האובייקטיביות 
כלים מוסדיים לפתור את סוגיית לידות הבית השתדלו להתמודד אתן במו גופן. במידה שיכלו, 
והיכן שהצליחו, לקחו על עצמן האחיות לבריאות הציבור אחריות על יילוד נשים. המעורבות 
למעורבות  הפרסים  הלידות.  הסדרת  של  ביותר  הגלוי  השיח  באזור  התקיימה  הזו  הגופנית 
האישית;  ברמה  שולם  המעורבות  מחיר  ותינוקות.  יולדות  הצלת  ־  ברורים  היו  האחיות 
של  או  הממונים  של  אחריות  וללא  ברורות  הנחיות  ללא  מרכזית,  הדרכה  או  תמיכה  ללא 
מערכת הבריאות נאלצו האחיות הצעירות להתמודד בגפן. בראיונות עלו תיאורים קשים של 
התמודדות אחיות צעירות עם מות תינוק בלידה, חרדה מהאחריות על יולדות רבות ותיאורים 

של הקושי לקום בלילה ליילד. גוף אל גוף התמודדו עולות ואחיות עם לידות הבית. 

הפלות
זאת,  לעומת  רווחת.  תופעה  לעיל,  כאמור  ההפלות,  היו  הוותיק  היישוב  תושבות  בקרב 
מוצא  מארצות  בייחוד  החדשות,  העולות  בקרב  ההפלות  מצב  על  המרואיינים  כשנשאלו 
לא–אירופיות, הייתה התשובה כמעט אחידה ־ העולות לא ביצעו הפלות מלאכותיות. רבות 

הנוסח הסופי של החוק מ–1954 התנה את קבלת המענק בהזדקקות לאשפוז בבית החולים. הסעיף לא   27

התייחס באופן מפורש לחובת הלידה בבית החולים, אלא לאשפוז עצמו. בפירוש לחוק נכתב באותה 

שנה כי “פתוחה לפרשנות היא השאלה אם תנאי זה מחייב אשפוז ממש של היולדת או שמא יראו את 

תנאי ההזדקקות לאשפוז כמקוים אם היולדת עשתה כל שביכולתה על מנת ללדת בבית חולים ומסיבות 

]1954[. חוק הביטוח הלאומי, עמ‘ 46. תל  צ‘  )בר–ניב,  שאינן תלויות בה... ילדה מחוץ לבית–חולים” 

אביב: יבנה. ראו גם קריאה שנייה ושלישית לחוק הביטוח הלאומי תשי“ד–1953, 17 בנובמבר 1953, דברי 

הכנסת, כרך XV, עמ‘ 160(. 
לתיאור תופעת הלידות בדרכים ראו סטולר–ליס ושורץ )2004(.  28

דין וחשבון של המחלקה לטיפול באם ובילד לשנת 1956, עמ‘ 3, ג“מ, ג-6/961/1.  29
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מהאחיות סירבו להתייחס לנושא בטענה שהן לא יודעות על הפלות או שהפלה לא הייתה 
ולא היו  שייכת לתחום עיסוקן. גם בין מי שהסכימו לדבר בנושא טענו הרוב כי לא עזרו 
עוזרות לעולה למצוא את הדרך לרופא המבצע הפלות. האחיות הסבירו בראיונות כי הניחו 
אחרות  שלהן.  )הלא–מערבי(  והתרבותי  הדתי  הרקע  בגלל  בהפלות,  רוצות  לא  שהעולות 
)למשל  ההיריון  את  להפסיק  רפואית  דרישה  של  חד–משמעיים  במקרים  שאפילו  הדגישו 
במקרה של מחלת לב( סירבו העולות לבצע הפלה. נוסף על כך הועלתה הטענה כי להפלה 
מלאכותית נדרשה הסכמת הבעל, וסיכויה של הסכמה זו להינתן בתוך הקשר דתי ומסורתי 
היו נמוכים. חלק מהאחיות זכרו שנתקלו בעולות ממוצא אירופי שנזקקו להפלות, אבל גם 

במקרה זה טענו רובן שהן סירבו לעזור או שהעולות הצליחו “להסתדר לבד”.
מאוד  קיצוניים  במקרים  מלאכותיות,  הפלות  בארגון  מעורבות  שהיו  סיפרו  בודדות  רק 
של אונס, גילוי עריות והריונות נעורים. העזרה הייתה, על פי רוב, ביצירת הקשר עם רופא 
בבית חולים. ההפלות, הליך לא רצוי מבחינה רפואית–לאומית–חברתית, נחסמו בפני העולות 
החדשות במו גופן של האחיות. כדי להשיג גישה להפלה היה על העולה להבין את אופן הפעולה 
של מנגנון אישור ההפלות בשנות החמישים או לקבל עזרה מהאחות. לנשים ותיקות או לנשים 
שהיו להן קרובים בארץ, וכן לנשים ששלטו בשפה והיו עצמאיות יחסית מבחינת תנועה ויציאה 
לעבודה, היה סיכוי רב יותר להשיג הפלה. נשים מסורתיות, שלא יצאו לעבודה מחוץ ליישובי 
העולים ולא הכירו את המנגנונים הרפואיים שמחוץ ליישוב, היו בעלות סיכויים קטנים יותר 
להשיג אישור להפלה. החסימה המבנית של הגישה להפלות בפני חלק מהאוכלוסייה תרמה 
להגברת אי–השוויון בין עולים וותיקים. האירוניה היא שהרופאים והאחיות שהלינו על שיעור 
הלידות הגבוה בקרב העולים, חסמו בפניהם בפועל את האפשרות לבצע הפלות. לעומת זאת, 

הוותיקים שמרו על שיעורי לידה נמוכים באמצעות שימוש נמרץ בהפלות.
עצמו  ניתק  הבית,  בלידות  העזרה  למשימת  שנרתם  האחיות,  של  גופן  הרפואי,  הגוף 
מסוגיית ההפלות. חלק מהאחיות הסבירו את השוני כבחירה מוסרית. הן ראו את תפקידן 
גבולות  שהיו  הסבירו  אחרות  חיים.  הפסקת  שעיקרה  מפעולה  והסתייגו  ולרפא,  להציל 
ברורים לנושאים שעליהם יכלו לדבר ולנושאים שמחוץ לתחום שליטתן. אחות אחת דימתה 
את השתקת ההפלות להשתקת האלימות כנגד נשים בקרב העולות. ידעו על זה, אבל במקרה 

הטוב פנו לעזרה של הרב ובמקרה השכיח לא עשו דבר.

מניעת היריון
מבחינה  ביותר  המורכב  הוא  ־  היריון  מניעת  ־  הלידות  הסדרת  של  השלישי  ההיבט 
אידיאולוגית ומבחינה רפואית. באווירה אידיאולוגית המעודדת יצירת ילדים בריאים בגוף 
התפיסה  לא–רצויים.  ילדים  של  לידתם  למניעת  כלי  להיות  אמורה  היריון  מניעת  ובנפש 
גדולות  עניות,  לתפיסה שלפיה משפחות  התווספה  ומזוהם  חלש  כחולה,  העולה  הגוף  של 
ומרובות ילדים פוגעות בבריאות האמהות ולא תורמות למטרות הלאומיות. חוסר שביעות 
הרצון משיעורי הלידה הגבוהים של העולים, שעלו במחיר בריאותי כבד לאמהות ושלדעת 
חלק מהרופאים גם הכבידו על תהליכי בינוי האומה, הביאו להמלצה של רופאים לשימוש 

באמצעי מניעה להסדרת הלידות בקרב העולים.
האחיות שעבדו עם העולים דיווחו בראיונות כי היססו לפני שהתערבו בנושא אמצעי 
דיון  בין דתיות להתנגדות לאמצעי מניעה. בתקופה שלא עודדה  מניעה. רבות מהן קשרו 
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פתוח על מין גם בחברה הכללית, לא עודדו האחיות דיון בנושא. לא יהיה זה מגזם להניח 
כי  בגלוי  הודו  מהאחיות  מעטות  בנושא.  הדיון  את  המשיכה  לא  העולה  עידוד  שבהיעדר 
ניסו לעזור לנשים להסדיר את הלידות באמצעות טכניקות או באמצעות עזרי מניעה. היו 
אחיות שהסבירו לנשים את שיטת הימים הבטוחים, ואחרות הביאו להן אמצעים למניעת 
היריון. אחיות אחרות ניסו לשכנע את העולות הדתיות להזיז את תאריכי ההליכה למקווה, 

כך שיוכלו להימנע ממגע מיני בתקופות שיא הפוריות שלהן. 
לפי הראיונות, בסוגיית אמצעי המניעה נתקלו האחיות בהתנגדות גלויה ובוויכוחים. מדובר 
לא רק בהתנגדות גורפת לאמצעי המניעה, אלא גם בכעס שהופנה כלפי הצוותים הרפואיים 
במקרה שההתערבות לא נשאה את הפירות הרצויים. כך תואר מקרה של אישה שלא רצתה 
ללדת, אבל נכנסה למצוקה מרגע שאיבדה את היכולת להיכנס להיריון. במקרה אחר כעסה 
עולה על כך שנכנסה להיריון, אף על פי שהסכימה לשימוש באמצעי מניעה. אירועים כאלה, 

יש להניח, הפחיתו את רצון האחיות שבשטח להתערב בסוגיית אמצעי המניעה.
כמו ההפלות, גם אמצעי המניעה לא היו די נגישים לעולות החדשות. התפיסה כי מדובר 
הוותיקים,  בקרב  שננקטו  הלידות  הסדרת  פרקטיקות  בין  הבחנה  יצרה  דתיות  במשפחות 

העירוניים והמבוססים, לבין אלו שננקטו בקרב העולים, תושבי הפריפריה והעניים.
שוב, כמו במקרה ההפלות, היה הגוף העולה מובחן ושונה מגוף הוותיקות ומגוף האחיות. 
פרט למקרים בודדים של עזרה בסתר העדיפו האחיות לשמר את ההבחנה במקום לנסות 
לבטל אותה. יש לזכור כי אמצעי המניעה של שנות החמישים היו בעייתיים מאוד מבחינת 
תפקודם ושיעורי הצלחתם. עם זאת, בולט ההבדל בין נשות היישוב הוותיק לבין העולות 
הדתיות  אף  על  כי  לראות  מעניין  עליהם.  והמידע  המניעה  אמצעי  של  הנגישות  בשאלת 
העולות  כי  רבות  אחיות  טענו  מין,  בנושאי  על שיחות  לכאורה  והטאבו  לעולות  המיוחסת 
התמידו בפרקי הנקה ארוכים כדי להימנע מכניסה להיריון נוסף. לא ברור אם האחיות שמעו 

את ההסבר מהעולות או שהן ייחסו להן הסבר שכבר היה מוכר ומקובל בחברה הקולטת.
המניעה,  ואמצעי  ההפלות  ־  שתוארו  הקודמים  למקרים  בניגוד  ההנקה,  של  במקרה 
החמישים  בשנות  הרפואי.  הגוף  של  האינטרסים  עם  העולה  הגוף  של  האינטרסים  נפגשו 
התינוקות  תזונת  ועיקר  מאוד  נמוכים  היו  הוותיקים  הארץ  תושבי  בקרב  ההנקה  שיעורי 
התבססה על חלב ב“נוסחאות” שונות ועל דייסות. זאת למרות התעמולה המתמשכת מצד 
הרופאים, שביקשו לעודד הנקה בגלל יתרונותיה הבריאותיים לתינוק )סטולר–ליס, 2003, 
עמ‘ 286—288(. שיעורי ההנקה הגבוהים בקרב העולות זכו לעידוד הצוותים הרפואיים, אף 

על פי שהסיבה המוצהרת להנקה ־ הרצון להימנע מהיריון ־ נראתה להם כאמונה טפלה.
למרות אהדת האחיות להנקה בקרב העולים, היו להן דברים רבים לומר על טיב ההנקה, 
על קצבה, על משכה ועל תוספות מזון ליונקים. בכל הפרמטרים הללו סטו חלק מהעולות 
מהמלצות הצוותים הרפואיים. היו אחיות שניסו ללמד את העולות להניק לפי שעון, כפי 
די  בהנקה  שאין  העולות  את  לשכנע  ניסו  ואחרות  החמישים,  בשנות  עדיין  מקובל  שהיה 
לתינוק וכי עליהן להוסיף לו חלב או דייסות. אחיות נתקלו באמהות שהניקו במשך שנים, עד 
גיל הילדות, וטענו כי תת–התזונה של ילדי העולים נבעה גם מהנקות ארוכות ללא תוספות 

מזון.
היו  אקטיבי;  באורח  בהנקה  התערבו  האחיות  לתמונה.  שבה  גוף  אל  גוף  ההתמודדות 
אחיות שהדגימו את פעולת ההנקה על גופן או על גוף העולה; היו שהציעו הצעות מילוליות 



10�    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

לשינוי משך ההנקה, אופייה והרכבה; היו מי שניסו לקעקע את האמונה בהנקה כאמצעי 
נוסחאות  הכנת  הדגימו  הן  בידי האחיות ־  פיזי  באורח  הוצגו  גם תחליפי ההנקה  מניעה; 
חלב פרה, בישול דייסות והכנה של מרקים מזינים; המאבק בעד הזנה טובה ונגד הנקה בגיל 

מאוחר הוא בעצם מאבק נגד “אמצעי המניעה” היחיד שלעולות נותרה גישה אליו.

דיון וסיכום

מערכת  אנשי  של  הקולקטיבי  והדימוי  העצמי  הדימוי  ממאפייני  כמה  הצגנו  זה  במאמר 
הבריאות כפי שעלו בראיונות עמם, ותיארנו אותם כ“גוף הרפואי”. נוסף על רובד בסיסי 
של הערכה עצמית גבוהה ושל הערכה חיובית של המגזר שאליו הם משתייכים, הן משום 
גורמים שיוכיים )מוצא, משפחה, יישוב(, הן מגורמים נרכשים )חינוך, אידיאולוגיה, ערכים 
והירתמות למשימות לאומיות(, הן מגורמים השכלתיים )בית ספר לאחיות, “הדסה”, קורס 
לבריאות הציבור(, אנשי הבריאות מייחסים לעצמם מאפיינים ייחודיים. עבודתם עם העולים 
מוצגת כמפעל התנדבותי שהוא התוצר ההגיוני של מעמדם האישי והציבורי המובחן. הם 
העבודה  שעות  את  הקשים,  המגורים  תנאי  את  ־  לעולים  מסירותם  את  להדגיש  מרבים 
הארוכות, את בעיות התחבורה ואת העבודה במהלך תקופות היריון. זאת אף על פי שבפועל 
הגיעו מרביתם לעבודה עם העולים לתקופות מוגבלות ובדרך כלל באמצעות רמה מסוימת 

של כפייה חיצונית. 
הדימוי הקולקטיבי העולה מן הראיונות הוא דימוי עצמי מחמיא, מובחן מזה של כלל 
האוכלוסייה ובוודאי מזה של העולים. דמות האחות המייצגת את “הגוף הרפואי” היא אמיצה, 
לובשת לבן או ירוק וחובשת לראשה “קאפ”;30 היא נלחמת בקשיים עצומים, מפגינה מסירות 

רבה ומדגימה במו גופה את הגוף הנשי והלאומי הראוי. 
דימוי הגוף העולה, בעיני אנשי מערכת הבריאות, הוא דימוי מוחלש פיזית ותרבותית. 
הגוף העולה הוא חולה, סובל, בור, אלים ומזניח. גוף האישה העולה סובל עוד יותר מריבוי 

הריונות ולידות, מנישואין בגיל צעיר, מאלימות במשפחה ומקיפוח במזון.
על בסיס דימוי דיפרנציאלי זה מתרחשות הפרקטיקות הכוחניות שאימצו אנשי מערכת 
הבריאות ובעיקר האחיות ביחסיהם היומיומיים עם העולים. האחיות יכולות לעשות בבית 
בעיקרם  גופניים  כלים  הם  הן משתמשות  הכלים שבהם  הכול.  ובגופם  בתרבותם  העולים, 
כגון: הדגמה,  גופניות  תופסות פרקטיקות  דיסקורסיביים. את מקומו של השיח  כלים  ולא 
זה מעניין לראות את ההימנעות מפעולה דווקא  פיקוח ופעולה ישירה על הגוף. על רקע 
בזירה הציונית מן הראשונות במעלה ־ זירת הסדרת הלידות. בתחום הלידה האחיות נוקטות 
והופכות מאחיות למיילדות בתנאי שדה קשים. לצד שכנוע נמרץ  פיזית פעילה  מעורבות 
מעורבות  הלידה(  מענק  בדמות  ממסדי  לחיזוק  דבר  של  בסופו  )שזכה  חולים  בבית  ללדת 
צוותי השדה ניסתה להקל על לידות הבית שאותן אי אפשר היה למנוע. שיתוף הפעולה בין 
הצוותים הרפואיים לבין המיילדות העולות, במידה שהתרחש, עזר ליולדות בלידת הבית. גם 

ה“קאפ” היה מעין כתר קרטון מצופה בד לבן שעליו סמל מגן דוד. בשביתת האחיות בשנות החמישים   30

המשיכו האחיות בעבודתן אך הסירו את ה“קאפ” כביטוי סמלי לשביתה.
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כשהתפתחה הפרקטיקה המקומית והזמנית של “לידה בדרכים” הוסיפו האחיות והתאימו את 
עצמן, כדי לעזור ליולדות ולהבטיח במידת האפשר את שלום היולדת והיילוד.

בפרקטיקות האחרות של הסדרת הלידה ־ הפלות ואמצעי מניעה, מהוות אותן האחיות 
ואף  הפלות,  לבצע  יכולות  הן  החולים שבהם  בתי  לבין  העולות  בין  כמעט  מוחשי  מחסום 

מונעות ־ או לפחות לא יוזמות ־ הפצה מסודרת של אמצעי מניעה בקרב העולים. 
הצוותים  של  השדה  דרגי  רוב  פי  על  סירבו  והפלה  היריון  מניעת  של  במקרים  מדוע 
אולי מהתנגדות אישית– נבעה  הרפואיים להתערב? המעורבות המינימלית בתחומים אלו 

מוסרית, אולי מאידיאולוגיה לאומית ואולי מאתוס מקצועי שהתהדר בעזרה להבאת חיים 
לעולם ולא במניעתם. כך או כך, בחירה זו הותירה את העולות ללא כתובת מוכרת וזמינה 
את  שהכירו  יותר,  הוותיקות  הנשים  של  למצבן  בניגוד  זאת  בנושא.  לפנות  יכלו  שאליה 

הנתיבים להשיג אמצעי מניעה והפלות. 
מדברי האחיות המרואיינות לא עלה מידע רב על הפלות לא–חוקיות בקרב העולות או 
על השימוש במתכונים מסורתיים, שיקויים וכדומה למניעת היריון. אפשר לברר סוגיות אלו 
במחקר המשך שבו ירואיינו העולים. המרואיינים הציגו את ההנקה כאמצעי המרכזי למניעת 
היריון בקרב העולות. מכיוון שהנקה נחשבה רצויה מבחינה רפואית, התקבלה הפרקטיקה 
סגולות  את  במיוחד  העריכו  לא  הרפואיים  שהצוותים  פי  על  אף  זאת  התנגדות.  ללא  הזו 
מניעת ההיריון שלה. ההנקה מייצגת זירה של הבנה יחסית בין הגופים המתנגשים: למרות 
הניסיונות לעצב את ההנקה, לתרבת אותה ולמשטר אותה, ולמרות הלגלוג על סגולותיה 
הבלתי–משכנעות בתחום מניעת ההיריון, נותרה ההנקה כמישור של פעולה ואפשרה דו–שיח 
מסוים בין הגוף הרפואי לבין הגוף העולה. בניגוד לגזרות המושתקות של ההפלה ושל מניעת 
ההיריון, יצרה ההנקה המדוברת בסיס לשינוי תרבותי שגרם בסופו של דבר להורדת שיעורי 
והרחיבו את  ולהפיכת “הם” ל“אנחנו”. זאת בשעה שהאזורים המושתקים הגביהו  ההנקה 

חומות ההפרדה והניכור הגופניות והתרבותיות שבין הקולטים והעולים.
ובוודאי  הלאום  למדינת  מחליפה  פרדיגמה  בה  הרואה  ברב–תרבותיות,  המחקרי  הדיון 
תחליף לקליטה ברוח כור ההיתוך, הוא תוצר מאוחר של תהליכי ההגירה האינטנסיביים לארץ, 
ובייחוד של הגירת שנות החמישים )יונה, 1998; יונה ושנהב, 2000; מאוטנר, שגיא ושמיר, 
1998; פלג, 2003(. במצב של ריבוי קבוצות מהגרים שירת מודל כור ההיתוך שבבסיס מדינת 

הלאום )כפי שהיה בשנות החמישים( את ההגמוניה ־ הרוב הליברלי, השבע, ה“לבן”. 
למרות השינויים שעברו מאז הן על תפיסת ה“מהגר” הן על תפיסת ה“מדינה”, עד היום 
נותרו בעינם התנגדות לשמירה על תרבויות מובחנות של מהגרים, סטריאוטיפים, ובמקרים 
רבים גם גזענות, המשקפים את יחס החברות הקולטות למהגרים. תוצר המפגש הלא–שוויוני 
הוא אקולטורציה ־ שינוי  בין המהגרים לחברה הקולטת  הון חברתי(  הון,  עוצמה,  )גודל, 
חברתי הנובע ממגע חברתי ישיר בין שתי קבוצות חברתיות מובחנות. על פי רוב עוצמתה 
המפגש  תוצאות  המהגרים.  אצל  השינוי  עיקר  יחול  לכן  יותר,  רבה  הקולטת  החברה  של 
תרבותיות:  חברתיות  עמדות  מארבע  באחת  המהגרים  את  למקם  הזמן  במשך  יכולות  הזה 

 .)Berry,	1992( אינטגרציה, טמיעה, שוליות והפרדה
 )embodiment( האקולטורציה הפכה לאפשרית בגלל קיומם המקביל של תהליכי ההפנמה
)disembodiment( של המהגרים. מפגש  הגוף  ריקון  ותפיסתן את תהליכי  בקרב האחיות 
כור  רטוריקת  לפי  למיזוג  רק  לא  הביא  החמישים  בשנות  הציונית  הרבייה  בזירת  הגופים 
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ההיתוך, אלא גם לחיזוק בו–זמני של מגמות שוליות והפרדה. זהו ביטוי אחד מני רבים של 
האמביוולנטיות שאפיינה את הגוף הרפואי הקולט בשנות החמישים ־ קליטה הדוקה מחד, 
והסתייגות וריבוי סטריאוטיפים מאידך; התפעלות מהעלייה וגם רצון לשנות את העולים; 
התלהבות מהאקזוטי כמו גם דאגה עמוקה מהשפעתו. בערבו של יום התברר כי הכוונות, 
הרעיונות והאידיאות שהנחו את יצירתו של מפגש הגופים הציוני ־ הרפואי והעולה ־ בזירת 

הרבייה מרוחקים שנות אור מתוצאותיו התרבותיות והחברתיות של מפגש זה בפועל.

מקורות

התשמע  )עורכת(,  עצמון  י‘  בתוך  האידיאלית.  הציונית  האישה   .)2001( ר‘  אלבוים–דרור, 
קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית )עמ‘ 95—115(. ירושלים ותל אביב: מכון ון 

ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד.
בלס, ש‘ )2003(. “המעברה”. תל אביב מזרח: טרילוגיה )עמ‘ 9—162(. תל אביב.

ברטל, נ‘ )2001(. ההכשרה התיאורטית והמעשית של אחיות יהודיות הארץ ישראל בתקופת 
המנדט, 1918—1948, בראי התפתחותו של ביה“ס לאחיות ע“ש הנריאטה סאלד, הדסה, 

ירושלים. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.
ברנשטיין, ד‘ )1993(. בין האישה האדם לבין אשת הבית: אישה ומשפחה בציבור הפועלים 
היבטים  הישראלית:  החברה  )עורך(,  רם  א‘  בתוך  הישוב.  בתקופת  העירוני  היהודי 

ביקורתיים )עמ‘ 83—103(. תל אביב: ברירות.
של  לתחייתה  ועד  בנגב  לעולים  משירות  בקהילה:  הרפואה   .)2004( ש‘  ושורץ,  ח‘  דורון, 

רפואת המשפחה. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
הירש, ד‘ )2000(. “אנו מפיצים כאן תרבות”: חינוך להיגיינה בישוב היהודי בארץ ישראל 

בתקופת המנדט הבריטי. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.
הכהן, ד‘ )1994(. עולים בסערה: העלייה הגדולה וקליטתה בישראל 1948—1953. ירושלים: 

יד יצחק בן צבי.
ליסק, מ‘ )1999(. העלייה הגדולה בשנות ה–50: כישלונו של כור ההיתוך. ירושלים: מוסד 

ביאליק.
חזן, ח‘ )2003(. לגופה של הסוציולוגיה: על מעמדו הייצוגי של הגוף. סוציולוגיה ישראלית, 

ה)1(, 219—230.
יונה, י‘ )1998(. מדינת כל אזרחיה, מדינת–לאום או דמוקרטיה רב תרבותית? ישראל וגבולות 

הדמוקרטיה הליברלית. אלפיים, 16, 238—263.
יונה, י‘ ושנהב, י‘ )2000(. המצב הרב תרבותי. תיאוריה וביקורת, 17, 163—188.

מ‘  בתוך  בישראל.  תרבותיות  רב  על  הרהורים   .)1998( ר‘  ושמיר,  א‘  שגיא,  מ‘,  מאוטנר, 
מאוטנר, א‘ שגיא ור‘ שמיר )עורכים(, רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית: ספר 

הזיכרון לאריאל רוזן–צבי ז“ל )עמ‘ 67—92(. תל אביב: רמות.
מירסקי, י‘ )2005(. ישראלים: סיפורי הגירה. מבשרת ציון: צבעונים.

מלמד, ש‘ )2004(. “כעבור עשרות שנים מועטות נהיה כולנו בני עדות המזרח”: אמהות, פיריון 
והבנייתו של “האיום הדמוגרפי” בחוק גיל הנישואין. תיאוריה וביקורת, 24, 69—96.



“גוף אל גוף”  שחלב סטולר–ליס ושפרה שורץ    110

ישראליים  הארץ  והאם  התינוק  הבניית  ציוני:  תינוק  אגדל  כך   .)2003( ש‘  סטולר–ליס, 
באמצעות ספרי הדרכה להורים. עיונים בתקומת ישראל, 13, 277—294.

סטולר–ליס, ש‘ ושורץ, ש‘ )2004(. “נלחמות בבערות ובהרגלים נחשלים”: תפיסות ופרקטיקות 
של אחיות ורופאים כלפי עולים בעלייה הגדולה של שנות ה–50. ישראל, 6, 31—62.

פוקו, מ‘ )]1976[ 1996(. תולדות המיניות. כרך I: הרצון לדעת )עמ‘ 7—53(. תל אביב: הקיבוץ 
המאוחד.

פלג, מ‘ )2003(. שונים ועוינים. פנים, 26)סתיו(, 37—46.
סוציולוגיה   .1951—1948 הגמוניה  של  והיווצרותה  הגירה  מדינה,   .)1999( ב‘  קימרלינג, 

ישראלית, ב)1(, 168—208.
קמפ, א‘ )2002(. נדידת עמים או הבערה הגדולה: שליטה מדינתית והתנגדות בספר הישראלי. 
בתוך ח‘ חבר, י‘ שנהב ופ‘ מוצפי–האלר )עורכים(, מזרחים בישראל: עיון ביקורתי מחודש 

)עמ‘ 63—67(. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד.
בעיני  האיסלם  מארצות  עולים  של  והורות  היגיינה  סלידה:  של  תנאים   .)2002( א‘  רוזין, 

ותיקים בשנות החמישים. עיונים בתקומת ישראל, 12, 195—238.
שוקד מ‘ ודשן, ש‘ )1999(. דור התמורה )מהדורה מורחבת(. ירושלים: יד יצחק בן צבי.

שחורי–רובין, צ‘ ושורץ, ש‘ )2003(. הדסה לבריאות העם: פעילותה החינוכית–בריאותית של 
הדסה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. ירושלים: הספרייה הציונית.

שטרנברג, א‘ )1973(. בהיקלט עם. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
שילה, מ‘ )1998(. הזהות המשתנה של האישה העברית החדשה בארץ ישראל. ירושלים: המכון 

לחקר תולדות הקרן הקיימת ־ החוג לתולדות קרן קיימת לישראל, חוברת מס‘ 33.
עופר  ד‘  בתוך  החדש.  ומקומם  עולים  בין  מפגשים  הלילי:  המסע   .)1996( א‘  שלי–ניומן, 
יד  ירושלים:   .)298—285 )עמ‘  הגדולה  בעלייה  ישראל  לוותיקים:  עולים  בין  )עורכת(, 

יצחק בן צבי.
Berry,	J.	W.	(1992).	Acculturation	and	adaptation	in	a	new	society.	International 

Migration	(Special	Issue:	Migration	and	Health	in	the	1990s),	XXX,	69–86.
Betesh,	 S.	 (1952).	 Proceedings of the WHO/USC Medical Teaching Mission to 

Israel.	Tel	Aviv:	Ministry	of	Health.
Fairchild,	A.	L.	(2003).	Science at the borders.	Baltimore	and	London:	The	Johns	

Hopkins	University	Press.
McPherson,	K.	 (2003).	Nursing	and	colonization:	The	work	of	 Indian	health	

service	in	Manitoba	1945–1970.	In	G.	Feldberg,	M.	Ladd-Taylor,	A.	Li	&	K.	
McPherson	(Eds.),	Women’ health and nation, Canada and the United States 
since 1945 (pp.	199–222).	Montreal	&	Kingston:	McGill-Queen’s	University	
Press.

Morgan,	D.,	Brandth,	B.	&	Kvande,	E.	(2005)	Thinking	about	gender,	bodies	
and	work.	In	D.	Morgan,	B.	Brandth	&	E.	Kvande	(Eds.),	Gender, bodies and 
work	(pp.	1–15).	Aldershot:	Ashgate.	

Santa	Ana,	O.	(1999).	Like	an	animal	I	was	treated:	Anti-immigrant	metaphors	
in	US	public	discourse.	Discourse & Society, 10(2),	191–224.



111    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

Shilling,	C.	(1993).	The body and social theory.	London:	Sage.
Shlomowiitz,	R.	(1997).	Coerced	and	free	migration	from	the	United	Kingdom	to	

Australia	and	indentured	labour	migration	from	India	and	the	Pacific	Islands	
to	various	destinations:	Issues,	debates	and	new	evidance.	In	J.	Lucassen	&	L.	
Lucassen	(Eds.),	Migration, migration history, history	(pp.	141–142).	Berne:	
Peter	Lang.





113    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

היעשות גוף באייקידו ־ אומנות לחימה פציפיסטית

עינת בר–און כהן*

”But	intelligence	is	a	slippery	customer;	if	one	door	is	closed	to	it,	it	
finds,	or	even	breaks,	another	entrance	to	the	world“.	

(Suzanne	Langer,	[1942]	1979,	p.	86)

אותה  את  פעם  בכל  יוצרים  אייקידו  היפנית  הלחימה  אומנות  תרגילי  תקציר. 
ההתרחשות: אחד המתאמנים מתקיף, והשני מגלגל את המתקיף אל מחוץ לתחום 

האלימות. פעם אחר פעם נוצרת אלימות, ופעם אחר פעם היא נכחדת. אייקידו 

שואבת ממקורות תרבותיים יפניים מרובי רבדים, והיא עשויה מגוף המתאמנים 

באופן כמעט בלעדי. באימון נוצר עולם שבו האלימות מתממשת ומתבטלת מיד, 

ומעוצבת בו גופניות היוצרת גוף לא–דואלי: גופניות המוחקת את הפער בין גוף 

לנפש, ביני לאחר, בין אלימות לביטולה ובין מעשה למשמעותו. בחיפוש אחרי 

מציעה  אני  מתממש,  הזה  הפציפיסטי  העולם  שבו  לאופן  אנתרופולוגי  הסבר 

כלים חדשים שיאפשרו לבחון את הגוף היוצר עולם משמעות באמצעות תנועה 

וחישה, שבו היכולת של “הגוף–שבו–אנו–חיים” לפעול מעוצבת באופן רקורסיבי 

באמצעות פעולתו עצמה. 

הקדמה1

אייקידו היא אומנות לחימה הדוגלת בפילוסופיה ובדרך חיים פציפיסטיות, אך הפציפיזם 
שלה אינו אידיאולוגיה העשויה מרעיונות מופשטים, מייצוגים או משיח, אלא מפרקטיקה. 
כל אחד מהתרגילים שאותם מבצעים המתאמנים באומנות הלחימה היפנית אייקידו, מתחיל 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
אף על פי שעבודתו של דון הנדלמן אינה מצוטטת בהרחבה במאמר זה, מחשבתו עומדת בבסיס הדברים.   1

ברצוני להודות לאריק כהן, לאיל בן–ארי, לדלילה אמיר, למיצ‘יקו אוטה ולברוס קפרר על עצותיהם, 

על תמיכתם, על עזרתם ועל תרומתם הרבה לחידוד מחשבותיי ולהבהרת ניסוחן. כמו כן, ברצוני להודות 

לקוראים האנונימיים של כתב העת סוציולוגיה ישראלית על הצעותיהם ועל הערותיהם. תודה מיוחדת 

לדניאל הרמן ולשאר המורים והמתאמנים בירושלים, על סבלנותם ועל מאור פניהם.
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בהתקפה, ובכל אחד מהתרגילים הללו ההתקפה נכשלת. זאת משום שבכל פעם מסיט המגן 
ממעגל  אותו  המוציאים  וגלגול,  נפילה  לבצע  אותו  ומוביל  מדרכו,  המתקיף,2  יריבו,  את 
ההתקפה בלא פגע. רצף פעולות זה חושף בכל פעם מחדש את חוסר התוחלת שבאלימות. גוף 
כל אחד מהמתאמנים, המכונים אייקידוקה, מסכל את ההתקפה באמצעות תנועה ומוציא את 
המתקיף ממעגל האלימות. ההתקפה נבלמת ומתבטלת, ותוצאותיה מסוכלות פעם אחר פעם. 
אומנות הלחימה עצמה, כעולם חברתי המבנה משמעות, מורכבת בראש ובראשונה מגופו 
הנע של המתאמן, והתנועה החוזרת על עצמה בכל תרגיל יוצרת את המציאות החברתית, 

מקנה משמעות לפעולה ובאותה עת גם מבטלת את האלימות. 
התבוננות במתרחש באימון אייקידו מאפשרת לגבש תיאוריה אנתרופולוגית–סוציולוגית 
על האופן שבו מעצבות פעולות הגוף את סביבתו החברתית, המשפיעה על הגוף ומעצבת 
אותו בתורה. רקורסיביות השימוש בגוף אינה מוגבלת לאייקידו או לאומנויות לחימה כלל 
ועיקר. החברה האנושית נוצרת, במידה רבה, באמצעות הגוף שמעצב, משנה, מתערב ומייצר 
של  והאנתרופולוגיה  הסוציולוגיה  תחום.  בכל  כמעט  ומגוונים  רבים  באופנים  סביבתו  את 
שיח,  של  תוצר  והוא  סמל  משמש  הוא  שבו  באופן  הגוף,  במשמעויות  לעסוק  הרבו  הגוף 
ובתפקידו במערכי הכוחות בחברה. אף על פי שבאופן אינטואיטיבי ברור לנו כי הגוף אינו 
משמש לחשיבה בלבד וכי הוא שחקן פעיל בחברה, המייצר את החברתיות עצמה ומשנה את 

סביבתו בפעולתו, היבט זה כמעט ולא נדון בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה של הגוף. 
הגישה הגורסת כי תפקידו החברתי המרכזי של הגוף הוא לייצר סמלים מושתתת על 
התפיסה הדואלית, הגורסת הפרדה חד–משמעית בין גוף ונפש ומתעלמת מתפקידו של הגוף 
ידי פעילותו  על  מיוצר  ולהיות  פועל  הוא  לייצר את המציאות החברתית שבה  האנושי ־ 
זו. בעקבות מחקרו על ריפוי בקרב נוצרים כריזמטיים בארצות–הברית עשה תומס צ‘ורדש 
)1994b	1990,	Csordas,( את הצעד הראשון לקראת הבנה אנתרופולוגית של הגוף הפעיל, 

תוך שהוא שואב מפילוסופיה פנומנולוגית. 
הפרקטיקות  שהן  היפניות,  הלחימה  ואומנויות  בודהיזם  הזן  ובמיוחד  היפנית,  התרבות 
ויכולה  הנפוצות בעולם המזוהות עם הזן בודהיזם, מציעה דרכים מעשיות לביטול הדואליות 
לעזור לגבש תיאוריה. התפיסה הדואלית מושרשת בחשיבה המערבית ובשפה המערבית, ולכן 
האתנוגרפיה, המתעדת פיסת תרבות שצמחה על רקע מסורת שמתמודדת זה מאות בשנים עם 
אתגר אי–הדואליות באמצעות הצבת חלקי גוף בסדר חדש האחד כלפי השני, יכולה להקל על 
התרת הקשר המורכב בין דפוסי המחשבה של מדעי החברה ובין הדואליזם. משמעות אומנויות 
הלחימה היפניות והמנגנונים המוטבעים בהן ליצירת אלימות ולביטולה מבוססת על הגוף. הגוף 
הוא השחקן המרכזי, וכמעט היחיד, באומנויות הלחימה, והוא בונה את המציאות החברתית שבה 
מתבטלת הדואליות. זאת ועוד, מאחר שמשמעות אומנויות הלחימה, ובכלל זה יצירת האלימות 
וביטולה, מוטבעת באופן ישיר בצורת ארגון פעילותה, אפשר להעבירה ממקום למקום ומזמן 

לזמן מבלי לאבד את המנגנון הטבוע בה המבטל את הדואליות ואת האלימות. 
האנתרופולוגיה, יותר מדיסציפלינות אחרות, יכולה לבחון את הגוף, מפני שהיא חושפת 
אופנים שונים של שימוש בגוף בחברות שונות ומשווה ביניהן. כך עולות הבנות של תפיסות 

ולגברים. בהשוואה לאומנויות  כדי לפשט את הכתיבה, אך הכוונה לנשים  זכר  אני משתמשת בלשון   2

לחימה אחרות, באייקידו מתאמנות נשים רבות )20%—40% מהמתאמנים הן נשים(.
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אלטרנטיביות של הגוף שמקורן בתרבויות אחרות. אופני השימוש בגוף בתרבויות שלמות 
 )T.	Turner,	1995( משקפים מערכים שלמים של הבניה, הבנה ופעולה ־ מעין תיאוריות
)ישראלים(,  מערביים  אייקידוקה  של  בתנועתם  התבוננות  הגוף.  של  פרקטיות  תפיסות  ־ 
המתבססת על תפיסת גוף אלטרנטיבית, לא–דואלית, הנובעת מן התרבות היפנית ונישאת 
על גלי הגלובליזציה, מצביעה על האפשרות לעצב גוף לא–דואלי בתוך המכלול התרבותי 
של המתאמנים החיים בחברה המערבית, כזו שתפיסת הגוף שלה, לפחות באופן משתמע, 

דואלית.3 
אינני טוענת כי הגוף )מן ההיבט האונטולוגי( הוא דואלי, ואינני טוענת שאינו דואלי. 
טענתי נוגעת לאופן שבו שימושי הגוף השונים מיוצרים באופן חברתי המדגיש דואליות או 
מבטלה. הזן בודהיזם אף הוא אינו טוען טענה בדבר מהות הגוף. פרקטיקות הזן יכולות לנתב 
את האדם העוסק בהן למצב שבו ההבדלים בין חלקי הגוף הפיזיים והמנטליים מיטשטשים עד 
שאי אפשר להבחין ביניהם באופן חד–משמעי. השאיפה לאי–דואליות אינה נובעת מתפיסה 
אונטולוגית הטוענת למהות לא–דואלית של הגוף, אלא להפך; משום שהגוף אינו בהכרח 
	Faure,( לא–דואלי, שואף הזן בודהיזם למוטט את ההבחנות החד–משמעיות כדרך להארה 
73–74	pp.	,1991(. השאיפה לאי–דואליות של הגוף בזן בודהיזם היא תוצאה של האימון. 

היא אינה מטרת האימון, אלא הדרך להשגת מטרה כלשהי.
אימוני אומנויות לחימה מתרחשים בממשק האינטר–סובייקטיבי שבין פנים הגוף להוראה 
חיצונית, מפני שבכל תרגיל מגיב המתאמן לתנועת יריבו, מפנים את דברי ההסבר של המורה 
ומיישם את ההדגמה. המתאמנים משננים את השינויים ומתקנים את טעויותיהם לפי הבחנות 
והבהרות שעולות מאימוניהם לאורך השנים. הם לומדים להיות מושפעים יותר ויותר, עד 
שגופם נבנה: המבנה הפיזי משתנה וכן גם אופן הבנת הגוף, אפשרויותיו ומגבלותיו. הגוף 
הופך לבעל יכולת חדשה: חושיהם של האייקידוקה מתחדדים, שריריהם מתחזקים ומשתנים, 
הם מסוגלים לבצע פעולות שכלל לא ידעו על קיומן בתחילת תהליך האימון, ובה בעת גם 
אנחנו  האופן שבו  אחר  )2004	Latour,( מתחקה  לטור  ברונו  הגוף מתעצבת.  את  הבנתם 
לומדים “להיות” הגוף שלנו, ומתאר את התהליך שבו הגוף הופך להיות “הגוף שלנו” או 
“הגוף–אנחנו”, הגוף–שבו–אנו–חיים. כדי להבהיר את כוונתו, הוא מתאר את התהליך שעובר 
האייקידוקה כהכשרה של מומחים בתעשיית הבשמים. כדי שיוכלו להבחין בהבדלים דקים 
שיהיו  כדי  הבדלים,  ולשנן  ללמוד  עליהם  אף”.  “להיות  לומדים המשתלמים  ריחות,  שבין 
עובדים יעילים, ויזהו בבירור באופן הדרגתי ריחות שונים רבים. החשיפה המאורגנת לריחות 
שהדבר  כפי  והופכים,  חדשות,  גופניות  יכולות  מפתחים  ביניהם  להבחין  המלמד  והאימון 
מכונה בתעשייה זו, ל“אף”. ה“גוף”, טוען לטור, נבנה באופן דומה, גם הוא נוצר בממשק 
שבין פנים הגוף לחוץ, והופך, בתהליך הדרגתי שבו אנו לומדים להיות מושפעים מדברים 

רבים, למובחן ולמפורש, ולפיכך ניתן לתיאור. 
התבוננות באייקידוקה הישראלים, הלומדים לשלוט באומנויות לחימה יפניות ומעצבים 
וליצור  ולא–דואלית  מעשית  בצורה  הגוף  את  לתפוס  אפשרות  על  להצביע  יכולה  “גוף”, 

המתאמנים משתמשים בגופם בצורות שונות בהקשרים שונים. מתאמנים דתיים הם דוגמה טובה לכך,   3

פי  על  אף  הדתיים,  בחייהם  הגוף  לגבי  דואליות  בתפיסות  קושי  ללא  להחזיק  ממשיכים  שהם  משום 

שבאימון הם משתמשים בתפיסת אומנויות הלחימה.
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זו. עם  באמצעות תפיסה זו משמעות, גם במנותק מהתרבות היפנית שבה צמחה פרקטיקה 
הזמן הופכים האייקידוקה למומחים המסוגלים לבצע את התרגילים במהירות, ללא מעצורים 
)praxis	perfect(, שבה לא קיים הבדל בין תכנון לביצוע.  ואף להגיע לפרקטיקה מושלמת 
טמונה  שבגוף  מפני  הזו,  התרבותית  האפשרות  למימוש  נחוצה  אינה   )exegesis( פרשנות 
התכונה הייחודית המאפשרת למוטט את כל המישורים הסמיוטיים לכלל פעולה, עד שהם 
מסוגלים למלא את המציאות כולה. “בדיוק כפי שהאלים יכולים למלא את היקום כולו, כך 
 .)Handelman,	1991,	p.	222,	note	2( ”הגוף החי השלם יכול להשתוות ליחידה בכל גודל

גוף ואלימות באייקידו

כדי ללמוד כיצד לבצע את התנועה הנכונה שתבטל את האלימות, על גוף האייקידוקה להתנסות 
בביצוע תנועות חדשות ולתקן טעויות. במובן זה עליו “לחשוב”: לבחור בדרך פעולה מסוימת 
אחד  ולכל  בזוגות,  מתרגלים  האייקידו  את  אחרות.  פעולה  דרכי  ולפסול  לניצחון,  שתוביל 
מבני הזוג יש תפקיד מוגדר: מגן ־ נגה )nage(, ומתקיף ־ אוקה )uke(. בכל תרגיל מקבל כל 
אייקידוקה את אחד משני התפקידים האלה, ובכל תרגיל האוקה מתקיף את הנגה, וזה תופס 
את ידו של המתקיף, מפנה את מקומו, מסית את האוקה מהכיוון שבו החלה תנועת ההתקפה, 
וגורם לו להתגלגל אל מחוץ לתחום ההתקפה. מיד אחר כך מחליפים המתאמנים תפקידים. 
אייקידו יוצרת מעגל תנועה: מעבר מעמידה זקופה לגלגול, חילופי תפקידים בין מגן למתקיף, 
וכך נוצרת אלימות ומיד נכחדת. בכל תרגיל מתגבר המגן על המתקיף, ומגלגל אותו אל מחוץ 
למעגל האלימות. שני המתאמנים יוצרים יחידת תנועה בלתי ניתנת להפרדה, יחידה קינסתטית 
אחת, ששיווי המשקל שלה נמצא ביניהם, ונעשים למיקרו–קוסמוס של שני אנשים שאינו ניתן 
להפרדה. בכל פעם הצד האלים מפסיד, ונחשף חוסר התוחלת שבאלימות. כדי ליצור את מעגל 
התנועה, על המתאמן לגלות כיצד למלא את שני התפקידים ולהכיר את פעולות הגוף המאפיינות 
כל תפקיד. כך, אף שאופן הלמידה של הגוף וצורת השימוש בו נובעים מהסביבה החברתית והם 
רוויים תרבות, ה“חשיבה” של הגוף נובעת מבפנים. מה שנלמד מבחוץ מתגלה מבפנים, מתוך 

הגוף, והגוף חושב כשלעצמו, מבלי להזדקק לסמלים או לכלים סמיוטיים אחרים. 
סמיוטיים  ומישורים  מילים  גם  הפיזיים,  התרגילים  מלבד  כוללת,  אייקידו  זאת,  עם 
מפני  סמלים,  במילה  ולא  סמיוטיים”  “מישורים  המסורבל  בביטוי  משתמשת  אני  אחרים. 
הכוונה  כאן  ואילו   ,)Ohnuki-Tierney,	1994 )למשל  חסר  דבר  במקום  עומדים  שסמלים 
חסר,  דבר  במקום  עומדים  אינם  השונים  הסמיוטיים  המישורים  ההפוך;  לדבר  בדיוק  היא 
אלא מנהירים ומעמיקים את מובנו של הדבר הנמצא. במהלך האימון לומדים האייקידוקה 
לערוך טקסים, ומכוננים כללי נימוסים בתוך אולם האימונים: לנהוג זה בזה באדיבות, לבקש 
רשות להצטרף לאימון, להודות לבן–הזוג וכדומה; הם לובשים בגדים מיוחדים המאפשרים 
להבחין בין בעלי החגורות השחורות לבין המתאמנים האחרים; חלק מהאימון כרוך בלימוד 
תדיר,  באופן  המתאמנים  משתמשים  שבה  )תודה(,4  “אונגה–א–שימס”  כמו  ביפנית,  מילים 

ביפנית יש כמה מילים המשמשות לאמירת תודה. המשמעות המדויקת של הביטוי “אונגה–א–שימס”   4

היא: “תודה על שירות שנתת לי”. יש המבינים את הביטוי כ“תודה על מה שלימדת אותי”.
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ובשינון שמות התרגילים ומובנם; הם גם מתייחסים לסימני כתב יפניים )קנג‘י( כפי שאראה 
בהמשך, ובמיוחד לאלה המרכיבים את השם איי–קי–דו )ראו את הסימנים הגרפיים בתחילת 
המאמר(; כל אלה מעשירים ומעמיקים את הממשות הנובעת מהתרגילים ־ יצירת האלימות 
והכחדתה ההכרחית. אומנויות לחימה יפניות בכלל, ואייקידו בפרט, משתמשות באפשרות 
וסמלים,  מילים  זה  ובכלל  הסמיוטיים,  המישורים  כל  התמוטטות  בגוף:  ורק  אך  הנעוצה 
וכך   ,)Bar-on	Cohen,	2006( ייצוגית  ולא  לתוך מציאות הוליסטית סומטית לא–דואלית 
הן מעודדות את ההופעה של גוף הוליסטי לא–דואלי. לגוף יש תכונה ייחודית המאפשרת לו 
לכלול מילים וסמלים בדרך הבולעת את המישורים הסמיוטיים לתוך הגוף הזז באופן בלתי 
ליניארי, בלי פירוט ובלא הבחנות חד–משמעיות, מפני שכדי לבצע פרקטיקה גופנית באופן 
מושלם ללא היסוס ולהכיר אותה על בוריה על הגוף להפסיק לחשוב, לחדול מלשנות את 
טעויותיו ומלתקן את התנועה, עליו להכיר את התנועה ולבצע אותה בלי היסוס, בלי תכנון 
ובלי מחשבה, באופן שנובע מתוכו, וכך הופכת התנועה למושלמת. אז שוב אי אפשר להצביע 

בבירור על המישור סמיוטי שבו מתרחשת התנועה. 

הגוף כשלעצמו ־ באנתרופולוגיה

ההתבוננות באופן שבו אנשים פועלים ובמה שהם עושים חושפת את ”הגוף–שבו–אנו–חיים”. 
“למעגל  הופכים  הם  כיצד  מראה  התרגילים  את  האייקידוקה  מבצעים  שבו  באופן  צפייה 
תנועה”, למיקרו–קוסמוס של שני אנשים, שבו נוצרת האלימות ונכחדת, בעוד המתאמנים 
מחליפים מקומות ותפקידים. לפיכך, רק תצפית, ובמידת האפשר תצפית משתתפת, יכולה 
להניב הבנה של הגוף כשלעצמו, תשומת לב למה שהם אומרים בלבד אינה יכולה להניב הבנה 
של הגוף כשלעצמו, ולכן ראיונות אינם כלי איסוף נתונים מספק לשם כך. “הגוף–שבו–אנו–

חיים” עשוי מפרקטיקה: הוא נבנה תוך כדי שימוש ספציפי בחושים ובתנועה וקביעת יחסי 
משמעות בין השימושים הללו. לא די בהצהרה שהגוף הוא תוצר פיזי ותוצר סמלי–תרבותי 
בעת ובעונה אחת )7	p.	1987,	Lock,	&	Scheper-Hughes(, אלא שהסימולטניות הזאת 
מצויה בפעולה אחת, במחווה אחת, בפרקטיקה אחת, שהרי הפרקטיקה עצמה מייצרת יחסים, 
ובמובן זה היא כבר סמיוטית–פרשנית. בדומה להצעה של האנתרופולוגים דון הנדלמן וברוס 
 ,)Handelman,	2004;	Kapferer,	2004( )in	its	own	right( קפפרר לבחון את הטקס עצמו
וקפפרר  הנדלמן  היוריסטית.  רבה,  במידה  היא,  הגוף כשלעצמו  לבחון את  גם ההצעה  כך 
מציעים דרך להתבונן בפרקטיקה עצמה ובתוכן היצוק באופן ארגונה, מבלי להניח הנחות 
מוקדמות הנובעות מהחברה שבה נערך הטקס. בהתאמה, בחינת הגוף כשלעצמו משמעותה 
חשיפת אופני הכניסה לדינמיקה שיוצרת את הגוף עצמו, דינמיקה של “היעשות גוף”. גישה 
כזו כורכת יחד תיאור מדוקדק של ההתרחשות עצמה ופענוח, והיא תלויה בהתייחסות אל 

התיאור הזה כאל המקור הבסיסי והמשמעותי ביותר להבנת המתרחש. 
ניתוח אנתרופולוגי של הגוף כשלעצמו כרוך במעקב צמוד אחרי אופני העשייה המארגנים 
את הגוף ואת היחסים בין הגוף לבין העשייה, כך שהגוף יוכל לעשות את מה שהוא עושה, וגם 
להיעשות למה שהוא. משמעות “היעשות גוף” היא להבין כי הגוף אינו מולד או נרכש, אלא 
נמצא תמיד בטבורו של תהליך התהוות )13	p.	2005,	Deleuze,(. הגוף איננו מופשט, אלא 
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חלק בלתי–נפרד מן היחסים החברתיים )168	p.	1995,	Turner,	T.(. מאחר שבניית הגוף 
הפיזי והחברתי היא תהליך אינטר–סובייקטיבי, המתרחש בעולם החברתי והתרבותי בממשק 
שבין פנים הגוף ובין העולם החיצוני, “הגוף–שבו–אנו–חיים” נוצר מתוך יחסיו החברתיים, 
ובה בעת יוצר גם את סביבתו. הפיכתנו ל“גוף–שבו–אנו–חיים” היא תהליך החוזר על עצמו, 
שבו הגוף פועל באמצעות עיצוב הסביבה וקביעת היחסים בין מרכיביה. כך, הגוף ההוליסטי 
הלא–דואלי, הגוף–עצמי, הופך לתנאי ליכולת לפעול בעולם בכיוון מסוים ־ יכולת התכוונות 
)intentionality(, שהרי רק מי שגופו הפך לגוף של אייקידוקה יכול ליצור את עולמה של 

אייקידו ולפעול בתוכו. 

אייקידו ־ אומנות לחימה פציפיסטית

כמו באומנויות לחימה אחרות, גם באייקידו היעילות בקרב חשובה, אלא שבאייקידו המטרה 
היעיל  הניצחון  את  להשיג  אין  בקרב:  הניצחון  כמו  מידה  באותה  חשובה  הפציפיסטית 
בקרב בכל מחיר, והקרב צריך להסתיים בלא נפגעים. אומנויות לחימה יפניות רבות הן גם 
פרקטיקות זן, במיוחד אלה ששמן מסתיים במילה דו, שמשמעה “דרך” )בר–און כהן, 2005; 
1998	Hurst,(, ולכן מצויים בהן מנגנונים להכחדת אלימות. עם זאת, באומנויות הלחימה 
האימונים.  בעת  מילולי  ביטוי  לו  ואין  סמוי  הוא  האימון  מטרות  שתי  בין  הקשר  האחרות 
באייקידו האידיאולוגיה הפציפיסטית היא גלויה ומודגשת באופנים שונים במהלך האימון 

ובחיי המתאמנים מחוץ לאימון.
אייקידו )כמו ג‘ודו וקרטה( היא אומנות לחימה מודרנית. כלומר, היא מסורת מחודשת או 
“מומצאת”. מוריהיי אואשיבה )1883–1969	Ueshiba,	Morihei(, מייסד האייקידו, הכיר 
לתפיסת  שהתאימו  אלה  את  רכיביהן  מבין  ובחר  עתיקות  לחימה  אומנויות  כמה  בנעוריו 
 .)Yoshimitsu,	1994( עולמו הפציפיסטית. יתר על כן, הוא הוסיף עליהם תרגילים שהמציא
אואשיבה היה מאמין של אחת מ“הדתות החדשות” ביפן, אומוטה–קיו )omote-kyo(, השייכת 
לדתות השינטו.5 בניגוד לשינטו הלאומי שרווח בתחילת המאה העשרים, שלוחמנותה הגיעה 
לשיא במלחמת העולם השנייה, אומוטה–קיו הייתה כת בעלת מסר אוניברסלי ופציפיסטי, 
שדגלה בהרמוניה בין בעלי אמונות שונות )9	p.	2002,	Ueshiba,(. אואשיבה החזיק בדעותיו 
הפציפיסטיות גם בזמן שהיה קשה לעשות כן ביפן, בזמן מלחמת העולם השנייה. בתקופה זו 
הוא החליט לקרוא לאומנות הלחימה “אומנות השלום” )18	p.	Ibid.,(. כיום השפעת השינטו 
עדיין מקבלת ביטוי באייקידו, למשל, בהצבת חרב על קיר ה“שומן” )shomen(, שאליו קדים 
המתאמנים בתחילת האימון ובסופו. החרב היא אחד משלושת החפצים המוצבים במקדשי 
השינטו. בניגוד למקדשים הבודהיסטיים, אין במקדשי השינטו דמויות אלילים, ובכל אחד 

מהם מוצבים מראה, חרב או אבן–חן )שילוני, 2001(. 
בני  בין  ואחווה  בעולם קשורה לממד האוניברסלי שלה ־ שלום  התפשטות האייקידו 
אדם. רובד זה נובע מהתפיסה הסינו–יפנית של אנרגיה אוניברסלית ־ הקי. טקסי השינטו 

הכוונה היא לשינטו כדת יפנית עממית ולא לשינטו הלאומי )על השינטו ותפקידו בלאומיות היפנית ראו   5

שילוני ]2001[(.
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קולטים את האנרגיה הזו ומעבירים אותה לבני אדם. כך הם מחדשים את מאגר האנרגיה 
בא  האלימות  ביטול  פרויקט   .)Averbuch,	 1996 )למשל  היומיום  בחיי  שאבדו  והנעורים 
לידי ביטוי בשם אייקידו: איי )ai( משמעו ביפנית מפגש, ובצירופי מילים הוא יכול לקבל 
הגוף הקוסמולוגית, המקנה  הוא אנרגיית   )ki( קי  או של התמזגות.  מובן של הרמוניה  גם 
עוצמה ובריאות, או, כפי שמגדירו ג‘ון סטיבנס, המרבה לפרסם ספרים על אייקידו והשקפת 
עולמה, בהקדמה לספרו של אואשיבה: האנרגיה החיונית והמעודנת, המשמשת מנוף לתבל 
ושהבריאה רוויה בה, היא הכוח המאחד, המחזיק הכול ביחד )X	p.	2002,	Ueshiba,(. דו 
הקשר  ועל  הלחימה  אומנויות  של  הדאואיסטיים  המקורות  על  המרמזת  הדרך,  הוא   )dō(

שלהם לזן בודהיזם. 

התרגיל של אן והקוסמולוגיה של אייקידו 

רצפת אולם האימונים, הדוג‘ו, מכוסה כמעט כולה במזרנים. האייקידוקה יושבים על מזרנים 
אדומים, המקיפים ריבוע מזרנים ירוקים, בישיבת ברכיים המכונה סזה )sieza(. על המשטח 
הירוק מדגימים המורה אן והאייקידוקה אסי את התרגיל. באייקידו אי אפשר להתאמן לבד ־ 
הלוחם מתאמן תמיד עם בן זוג. המורה מראה את האופן שבו הנגה )המגן( צריך לפעול, כדי 
להוציא את האוקה )התוקף( משיווי המשקל, להפיל אותו ולגלגלו. האוקה עוזר לנגה לבצע 
את התרגיל. “תעשו איי )ai(” אומרת אן ומדגימה. אסי האוקה, שולח יד לגובה המצח של 
אן בזמן שהוא צועד קדימה. אן צועדת גם היא לקראתו ומגנה על גופה באמצעות הושטת יד 
כלפי מעלה. הן ההתקפה והן ההגנה הנם רכים ולא מאיימים, וכף היד של הלוחמים פתוחה. 
התוצאה היא התנגשות חזיתית אלכסונית בין שתי הידיים המושטות כלפי מעלה. אן מסיטה 
את ידו של אסי ובעזרת תנועה סיבובית, שהגוף כולו משמש לה כציר, היא מפילה אותו. אסי 

מתגלגל על המזרן, מחייך חיוך רחב, וקם לבצע שוב את התרגיל. 
אן ואסי לבושים בגי לבן: קימונו קצר עשוי כותנה, המצטלב בחזית, ומכנסיים קשורות, 
והם חגורים חגורה שחורה. אי אפשר לראות את החגורה השחורה ואת המכנסיים, משום 
שמעל הגי הם לובשים חצאית המכונה הקאמה )hakama(: חצאית מכנסיים ארוכה בעלת 
קפלים רבים בצבע שחור או בצבע כחול כהה. חצאית זו היא חלק הקימונו התחתון6 בתלבושת 
היפנית המסורתית לגברים. היא קשורה מעל לחגורה התחתונה בקשר מדויק דמוי פרפר. רק 
לבעלי חגורות שחורות יש זכות, ואולי גם חובה, ללבוש הקאמה. המתאמנים שאינם בעלי 
חגורות שחורות לבושים בגי לבן, וחוגרים חגורה לבנה בלא הקאמה. כשאסי, הלבוש הקאמה 
כחולה וחולצה לבנה, מתגלגל, אפשר להבחין בצורת סמל הִין והַיְנג ־ חצי מעגל לבן מתחלף 

בחצי מעגל שחור. 
של  דינמי  משקל  שיווי  על  לשמור  חייב  המגן  אסי.  של  גופו  את  מובילה  אן  של  ידה 
מקום  היריב.  גוף  במשקל  גם  אלא  גופו,  במשקל  רק  לא  כך  לשם  להתחשב  ועליו  הגוף, 
יסתובב  שסביבו  ולציר  השניים,  של  החדש  הכובד  למרכז  הופך  הידיים  שתי  בין  המפגש 
המתקיף. לימוד השימוש בשיווי המשקל החדש והפיכת חוסר שיווי המשקל למצב נוח, רצוי 

קימונו פירושו “משהו ללבוש”, לכן גם בגדי גברים מכונים קימונו.  6
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ונשלט, יוצרים אפשרויות נוספות וחדשות בחלל. הגלגול הופך למצב נוח, ממש כמו הליכה 
באמצעות הרגלים. לאחר שאן ואסי מסיימים את ההדגמה, הם מתיישבים בישיבת ברכיים זה 
מול זה, וקדים קידה עמוקה אחד כלפי השני. אן אומרת את שם התרגיל ביפנית: שומנוצ‘י 
)shomenuchi( ירימי נגה )nage	irimi(. כלומר, התקפה בגובה המצח והפלה תוך תנועה 
קדימה. משמעות התרגיל של אן מגולמת בשמו: שומנוצ‘י הוא שם ההתקפה ואילו ההגנה 
נקראת ירימי. סטיבנס מתרגם ירימי כך: “להיכנס ולהתערבב” )blend	and	enter(, ומוסיף 
אלא  מהתוקפנות,  הימנעות  או  נסיגה  איננה  להתקפה  אייקידו  של  הטיפוסית  שהתשובה 
כניסה היישר אל תוך ההתקפה. הוא מצטט מדברי אואשיבה: “כשהיריב בא לקראתך בוא 

 .)Stevens,	2001,	p.	20( ”לקדם את פניו
תרגילה של אן טיפוסי לאייקידו. המגן אינו מפעיל כוח, אלא מוביל את המתקיף למקומו 
את  ומוביל  התנועה,  כיוון  את  המגן  קובע  המתקיף  של  היד  כף  הטיית  באמצעות  החדש: 
המתקיף אל מחוץ למעגל. כף ידו של המתקיף הופכת לציר שיש לו זווית קבועה ושסביבו 
יכול לנוע גוף המתקיף רק בכיוון אחד. כל המתאמנים קמים, מתחלקים לזוגות ומתחילים 
לתרגל. תוך שניות האולם הקטן מתמלא בתנועת ידיים מורמות ומתנגשות ובגלגול של אחד 

מבני הזוג. 
יש מספר קטן יחסית של תרגילי אייקידו, לכן הם מוכרים בדרך כלל למתאמנים. במקרה 
זה המצב שונה: המתאמנים אינם מכירים את תחילת התרגיל, משום שהתרגיל ה“חדש” של 
הוא בעל  גם  מייקל,  גרסה של תרגיל קלסי. אסי מתרגל עם האייקידוקה  הוא למעשה  אן 
ואז  למעלה  “חיבור  ואומרת  אליהם  ניגשת  אן  התרגיל.  על  מתווכחים  והם  חגורה שחורה, 
להוריד. עוד יותר גבוה, נראה מה יקרה לך”. היא מתעקשת על כך שהמתאמנים יניפו את 
הידיים כלפי מעלה בחוזקה, ורק לאחר מכן ישנו את התנועה כלפי מטה תוך כדי סיבוב. אסי 
מתלונן על התרגיל ובמיוחד על ההוראה להעלות את הידיים בחוזקה. הוא טוען ש“זה לא 
ריאלי, ואייקידו היא בכל זאת אומנות לחימה”. אן מוחאת כפיים ועוצרת את האימון. כולם 
מתיישבים בחזרה על המזרנים האדומים, והיא מדגימה מחדש את התרגיל עם אסי: “החרבות 
מתנגשות ומתמזגות ־ איי”. היא מסבירה מדוע היא מתעקשת על הרמת הידיים גבוה למעלה: 

“זה אולי לא תרגיל ריאלי, אבל תנסו אותו. אני חושבת שיצא מזה משהו טוב”. 
סימן הכתב )קנג‘י( בקליגרפיה היפנית ־ איי ־ המילה הראשונה בשם איי–קי–דו, מצויר 

כריבוע קטן שמעליו גג משופע גדול:

החלק הארי של הקנג‘י מורכב משני קווים, הנפגשים באלכסון. בתרגיל שאן מדגימה מציירות 
הידיים, המצטלבות מעל לראש בצורת גג משופע, באוויר את צורת הקנג‘י ־ איי, ומדגימות 
את משמעות המילה: מפגש והתנגשות ההופכת להתמזגות. משמעות תנועת הגוף מתאחדת 
עם משמעות הקנג‘י, שבעצמו הוא ציור של תנועה בחלל. הקליגרפיה נובעת מצורת הגוף, 

ותנוחת הגוף נובעת מהקליגרפיה. אולי בשל כך אן חושבת ש“יצא מזה משהו טוב”.
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התרגיל והקנג‘י מקיימים יחסי מראה: הם משקפים ומעצבים זה את זה עד שאי אפשר 
השונים  הסמיוטיים  המישורים  מובחנות  מזאת,  יתרה  שיקופו.  לבין  המקור  בין  להבחין 
הקנג‘י  מסמן:  הוא  שאותו  העולם  ובין  המסמן  בין  הפרדה  אין  שבו  למצב  עד  מיטשטשת 
)המסמן( ומשמעותו )המסומן( מחליפים ביניהם תפקידים ־ שניהם מתמזגים בתנועת הגוף 
של שני המתאמנים. עיקרון זה אינו מתבטא באומנויות לחימה ובקליגרפיה בלבד, אלא גם 
בפרקטיקות זן בודהיסטיות אחרות. למשל, גני סלעים יפניים משקפים באותו אופן את הנוף, 
)1983	Casalis,(. גם שמו של התרגיל  עד שאין לדעת מהו הנוף ומהו שיקופו בחלל הגן 
ומשמעותו ־ ברכת שלום שבה ניתן “לקדם” את פני היריב התוקפן, ממוטט את המתקיף 
משמעותה,  המתאמנים,  ידי  על  וחיקויה  האות  צורת  כך,  המעגלית.  הגוף  תנועת  תוך  אל 
מימוש משמעותה באמצעות התרגיל של אן וכן משמעות שמו של התרגיל במילים ובמעשים, 
הופכים כולם למציאות הוליסטית המעודדת את ביטול האלימות. כל המישורים הסמיוטיים 
הללו, האות, משמעותה, תנועת הגוף המחקה את האות, ברכת ה“שלום” ושם התרגיל, אינם 
מתקיימים בפני עצמם, אלא מתמוטטים אל תוך התנועה המעגלית עצמה ־ אל הגוף ההופך 

למשותף לשני המתאמנים החגים במעגל התנועה.

גוף ודואליזם באנתרופולוגיה 

המקורות האנתרופולוגיים לגישה המתבוננת בגוף כיוצר משמעות חברתית מצויים בעבודתם 
של גרגורי בייטסון ומרגרט מיד על בלינזיה )1942	Mead,	&	Bateson(. בהקדמה לספרם 
על  לדווח  קשה  לטענתם,  אנתרופולוגים.  בפני  העומדת  ההיריסטית  לבעיה  מתייחסים  הם 
שונים  ובהוראות  במובנים  במילים  משתמשות  שונות  שחברות  מאחר  הנחקרות,  החברות 
מאלה המופיעים בשפות שבהם כותבים האנתרופולוגים, כלומר בשפות המערביות. על כן, 
הם מציעים להתבונן מקרוב באופנים שבהם אנשי הכפר שאותו חקרו משתמשים בגוף. הספר 
מציג את חיי הכפר הבלינזי באמצעות צילומים והסברים, ותוך כך הם מתארים את האופן 
 .)Ibid.,	p.	XI( שבו החיים הרגשיים של בני הכפר מאורגנים למערך תרבותי בעל קביעות
הספר מראה, למשל, את המחוות הגופניות של אמהות כלפי תינוקותיהן, ושם דגש על האופן 
שבו האמהות הצעירות מרגיזות את הילדים. המחברים מצביעים על הדמיון בין אופני הצבת 
הגוף של האמהות כלפי ילדיהן כאשר הן מטפלות בהם, ובין היחסים בין בני אדם כפי שהם 
משתקפים במיתוסים, בריקוד ובטקסים הנערכים באותו כפר. תנועות הגוף של האמהות אינן 
מייצגות את הפסלים, את הטקסים ואת הריקודים, וגם לא להפך: האירועים הציבוריים אינם 
מייצגים את תנועות הגוף הפרטי. באופן זה מתגלה הרקורסיביות התרבותית במלוא עוצמתה, 
המחול  ואת  הטקסים  את  הפסלים,  את  משקפת  הצעירות  האמהות  של  הגוף  תנועת  שהרי 

הבלינזיים, מעצבת תרבות זו, ובונה את ה“גוף–שבו–הן–חיות”, את גופן ואת גוף ילדיהן. 
משמעויות המילים בשפות המערביות משקפות את הנחות היסוד של החברה המערבית, 
המושתתות על הבחנה חד–משמעית דואלית )קרטזיאנית( בין אובייקט לסובייקט, בין מילה 
לדבר מה, בין גוף לנפש, בין טבע לתרבות, בין ביולוגיה לידע, בין אני ואחר וכדומה. תכונה 
נוספת של התפיסה הקרטזיאנית היא הנטייה להעריך באופן מוסרי מושגים מופשטים כגון: 
למצב  ולשאוף  ודבר,  טבע  גוף,  כגון:  מוחשיים  מושגים  מאשר  יותר  ומילה,  תרבות  נפש, 
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אידיאלי שבו המופשט, הנתפס כנושא האנושיות, שולט במוחשי: הנפש מרסנת את הגוף, 
לפי   .)Featherstone,	 1991( וכדומה  בביולוגיה  שולט  הידע  הטבע,  את  מאלפת  התרבות 
על  )אלימות(  כוח  מפעיל  המופשט  שבו  זה  הוא  הנעלה  האנושי  ההישג  האידיאלי,  המצב 
לנפש,  גוף  בין  הן  אף  מבחינות  אחרות  חברות  ולבייתו.  לעצבו  כדי  אותו  ומדכא  המוחשי 
זו אינה דואלית תמיד; דברים הנתפסים בתרבות  בין טבע לתרבות וכן הלאה, אך הבחנה 
מתקיימים  שונות  ובתרבויות  אחרות,  בחברות  בהכרח  כך  נתפסים  לא  כהפכים  המערבית 
בין הישויות האלה יחסים אחרים, שבהם המוחשי לאו דווקא כפוף למופשט, והמופשט לאו 
דווקא עדיף על המוחשי מבחינה מוסרית. מכך נובעים סדר מוסרי שונה ופרויקט אנושי אחר 

כמו זה של הזן בודהיזם והאייקידו. 
האופן שבו אנו חווים את גופנו: הולכים, רוקדים, מציגים את עצמנו ונלחמים במחלות, 
הניסיון  דואלי.  לזיהוי  ניתן  אינו  הוא  ולכן  ונפש,  לגוף  מפורק  אינו  אנחנו”,  “הגוף שהוא 
הסיבה  הוא  המערביות,  בשפות  המוטבעת  הדואלית,  החד–משמעית  ההבחנה  את  לעקוף 
לשימוש הנרחב בסימן הפיסוק של המקף בשפה הפנומנולוגית, כמו בביטוי “הגוף–שבו–אנו–

חיים”. דרו לדר )1984	Leder,( טוען בספרו הגוף הנעדר )The Absent Body( כי דואליזם 
ואיננו מודעים אליו, אלא  נעדר  הגוף  בחוויה שלנו  גופנו.  חווים את  אנו  הוא האופן שבו 
במקרה שהוא שרוי במצב של מצוקה, כמו כאב ומחלה, או במצב שבו מופנה אליו תשומת 
לב מכוונת, כמו באימון המשנה את הרגליו. היעדר הגוף בתודעתנו מאפשר לנו להשתמש 
בו, מפני שאם נשים לב לאופן שבו אנחנו מציבים כל רגל לא נוכל ללכת, ואם נקפיד לשים 
לב לכל תנועת יד לא נוכל לכתוב; אם לא נאבד את המודעות לגוף לא נוכל לפעול כלל. 
המקור לתפיסה הדואלית, לדעת לדר, הוא החוויה האנושית. כלומר, המקור להבחנות בין 
גוף ותודעה הוא פנומנולוגי, ואולם הטעות של הדואליזם נובעת מהענקת ערך מהותי לפער 
הזה. לדעתו, השגיאה נובעת מהנחה שהפער בין היעדר הגוף בתודעתנו להימצאותו נובע 

ממהות הגוף וממהות התודעה, מהענקת ערך אונטולוגי לחוויה הפנומנולוגית. 

היעלמות הגוף באנתרופולוגיה ובסוציולוגיה

מטרת העמדת הגוף במרכז הדיון בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה בעשרים השנים האחרונות 
הייתה להעניק מוחשיות להשפעות החברה ולראות את הגוף כקטגוריה בסיסית המאחדת את 
רובדי הקיום האנושי: הרובד התרבותי, הרובד החברתי, הרובד הפסיכולוגי והרובד הביולוגי. 
“הגוף המיודע חברתית” )ביטוי שטבע בורדייה ]Bourdieu[( פועל הן כמייצר והן כמיוצר 
זמין  הגוף  היות  בתהליך שבו מנוכס הביולוגי לחברתי, המעוצב בהשפעת הביולוגי. בשל 
	T.( בכל מקום, הוא משמש בחברות רבות גם פרדיגמה של המבנה החברתי ושל היקום כולו
והאנתרופולוגיים  ניכר מהדיונים הסוציולוגיים  זאת, בחלק  145	p.	1995,	Turner,(. עם 
הפך הגוף לנושא לשיח, לסמל ולייצוג בלבד, והגוף כשלעצמו, ביכולותיו ליצור חברתיות 
לכרזה  הסוציולוגי  בתיאור  הפך  האישי  הגוף   .)Frank,	 1990,	 p.	 133( נמוג  במעשיו, 
שעליה כותבת החברה את דברה, ולחומר שעליו היא מפעילה שליטה וכוח ומכפיפה אותו 
לצרכיה ולרצונה. בתיאורים רבים מיטלטל הגוף בין כוחות שונים, אך כוחו הפרטי ־ יכולת 

ה“התכוונות” שלו ־ אינו מוסבר ואינו מובן, עד כי נדמה שאינו קיים כלל. 
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אחת  ליחידה  והפיכתם  לגוף  גוף  בין  החד–משמעית  ההבחנה  ביטול  שבאייקידו  כפי 
לא–דואלית הם תוצר של פרקטיקה, כך גם הבניה של שסע דואלי בחיים החברתיים היא 
התיאוריה  של  מרכזי  לנושא  בראשונה  הפך  הגוף  אמנם  הגוף.  של  פרקטיקה  של  תוצאה 
)143	p.	1995,	Turner,	T.(, אך דומה  התרבותית והחברתית בעשרים השנים האחרונות 
נתפס  הגוף  ההתנהגות  אף שבמדעי  ממנה.  נעדר  זאת  בכל  בעולם  הפועל  הממשי  שהגוף 
כתוצר של עבודה אנושית )חזן, 2003(, וחוקרים מזהים את הגישה הדואלית כתוצר ייחודי 
של התרבות המערבית וכמכשול שעומד בפני ניתוח ופרשנות של תפקידו החברתי של הגוף, 
גוף  בין  להפריד  הדואלית  הנטייה  הדואלי.  מהשסע  להיפרד  מתקשה  החברתית  המחשבה 
ובהכפפת המופשט למוחשי.  ביניהם  ביצירת היררכיה  ובין מוחשי למופשט שלובה  לנפש 
תפיסה זו עומדת, אולי יותר מכל, בבסיס “היעלמות הגוף” בדיון הסוציולוגי והאנתרופולוגי 

 .)Shilling,	1993,	p.	79( בגוף
מרי דאגלס )1975	Douglas,( ראתה את הגוף כמקור טבעי ומרכזי לייצור סמלים. היא 
קבעה כי מאחר שהגוף הוא חפץ טבעי, דבר ש“טוב לחשוב אתו”, הוא משמש מקור לסמלים 
ולייצוגים המארגנים את הסדר החברתי. לפיכך, היא הציעה להבחין בין שני סוגים של גוף: 
הגוף הפיזי והגוף כסמל חברתי. תפיסת הגוף הפיזי עצמו וההבנה של אופן השימוש בו הם 
אפשר  לדעתה,  הסמלי.  הגוף  של  תוצאה  כלומר,  סמלית,  קלסיפיקציה  של  תוצאה  לדידה 
“לפענח את תכונותיו של סדר חברתי כלשהו כבבואה של מבנה גוף, ואת תפיסתו של אותו 
למאמץ  נתון  הגוף  כן,  כמו   .)221 עמ‘   ,2003 )חזן,  נתון”  חברתי  סדר  של  כהשתקפות  גוף 
מתמיד של קלסיפיקציה, במיוחד לפי ההבחנה בין טמא וטהור )קלסיפיקציה דואלית(. כך 
הופך הגוף למעין תוצר לוואי של הדת הקובעת מה טמא ומה טהור. החלוקה שעליה מצביעה 
בין  הדואלית  החלוקה  את  רבה  במידה  תואמת  הסמלי,  הגוף  ובין  הפיזי  הגוף  בין  דאגלס, 
המוחשי ובין המופשט )1994b	Csordas,(, ומצביעה על קשר של ייצוג, השתקפות ועיצוב 
הדדי בין שני חלקי הדואליות. גם גישתו של קליפורד גירץ )Geertz(, הרואה את התרבות 
כטקסט ואת הפרקטיקה התרבותית כסיפור שאנשי החברה מספרים לעצמם באופנים שונים, 
מרחיקה את הדיון האנתרופולוגי מהגוף הממשי אל הגוף כייצוג. הטקסט הופך למטפורה של 
התרבות, והגוף הופך לתוצר לוואי של התרבות כטקסט, לדבר מה בר–חלוף, הנתפס ברשת 

 .)Handelman,	1994( המשמעות שטוותה התרבות ומוכן לפענוח
	Scheper-Hughes	&	Lock,( המאמר המפורסם ופורץ הדרך של ננסי שפר–יוז ומרגרט לוק
1987(, “הגוף בעל התודעה” )Body	Mindful	The(, משקף ניסיון להתגבר על הדואליזם 
הקרטזיאני, המבחין בין גוף ונפש )1996	Strathern,(. במאמרן הציבו החוקרות אתגר: הן 
ניסו לתאר את הגוף כפי שאנחנו חיים בתוכו, מבלי להיכנע לתפיסה המערבית הקרטזיאנית. 
החוקרות הוסיפו על ההבחנות של דאגלס גוף שלישי ־ הגוף הפוליטי )הפוקויאני(, המקשר 
הגוף  כלומר  אוכלוסיות,  לווסת  יכולה  שיציבותו  גוף  הסמלי.  הגוף  לבין  הפיזי  הגוף  בין 
הפוליטי, יכול להסדיר את הגוף החברתי–הסמלי, ולמשטר תוך כך את הגוף הפיזי הפרטי, 
כדי שיציית לחוקי החברה )8	p.	1987,	Lock,	&	Scheper-Hughes(. לטענתן, אין הגישה 
לפיכך,  סומטיים.  מצבים  על   )mindful( “תודעתיות”  לבטא השפעות  הדואלית מאפשרת 
תשובתן היא שהמשגה של מצבים סומטיים הנוצרים כתוצאה מהתודעה, ניתנת לחילוץ מתוך 
הרגש. הרגש, לטענתן, הוא המגשר בין הגוף לתודעה, והן מציעות להיעזר בגישה הפסיכו–

אנליטית כעזר רפואי, כדי לגשר על הפער בין גוף ונפש )9	p.	Ibid.,(. דומה שהניסיון של 
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שתי החוקרות להחזיר את ה“עצמי” אל הגוף או להבנות אותו במצבו הבלתי מפוצל ־ לפני 
)פוקויאני,  שלישי  גוף  הוספת  של  שהפתרון  מפני  זאת  יפה.  עלה  לא  הקרטזיאני,  השסע 
רגשי( לשני היבטי הגוף שמציעה דאגלס, מציג את הגוף החברתי במבנה הגליאני של תזה, 
וסינתזה.7 גישה כזו עדיין רואה בגוף הפיזי אנטי–תזה לגוף הסימבולי, ומציעה  אנטי–תזה 
כי הרגש מחבר בין השניים. הרגש, במובן שבו הן משתמשות, אינו מטשטש את ההבחנות 
החד–משמעיות בין גוף לתודעה, אלא מבטא את השפעות התודעה על הגוף. במונחים של 
פוקו )Foucault(, רגש הוא תוצאה של משטור הגוף. ברצוני לעמוד בקצרה ובקווים גסים על 
כמה מגמות שהובילו להעמקת הדואליזם בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה של הגוף, ולהפיכתו 

לפסיבי, נתון לחלוטין לכוחה הממשטר של החברה באמצעות השיח. 
הפסיביות של הגוף בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה קשורה במידה רבה לקבלת הפרדיגמה 
של פוקו ולהשפעתה על הבנת הרפואה המודרנית, על התפיסות הפמיניסטיות ועל האופן 
שבו מתואר הגוף הצרכני )1994	Turner,	T.	1990;	Frank,(. לפי תפיסות אלה הגוף נשלט 
על ידי כוחות חברתיים ומגלם )embodies( את החברה ואת רצונה הוא פסיבי. פוקו מצביע 
השיח.  באמצעות  והן  פיזיים  באמצעים  הן  הגוף  את  ממשטרת  החברה  שבהן  הדרכים  על 
הגוף  כמו  הנתון במאסר החברה.  בגוף פסיבי ממושטר,  הוא  פוקו  עיסוקו של  רוב  כן,  על 
הדואלי, גם פוקו מתאר כיצד המופשט )השיח( מעצב ומפעיל אלימות על המוחשי )הגוף( 
זו. בעוד הפרדיגמה הדואלית  אולם הוא הופך על פיו את הכיוון המוסרי של הפעלת כוח 
ומגדירה את עצם  גורסת שהפעלת הכוח של המופשט על המוחשי היא בעלת ערך חיובי 
האנושיות, פוקו מצביע על הציניות ועל האכזריות שיש בהפעלת כוח מסוג זה, ועל חוסר 
המוסריות הטבוע בה. פוקו ההיסטוריון מתאר את התוצאות הנובעות מהפעלה גורפת של 
התפיסה הדואלית בחברה המערבית ומאופן ניהולה. הוא מצביע על האפשרויות לשליטה, 
לפיקוח ולהכפפה, הנבראות כתוצאה מההבניה הקרטזיאנית ומיישומה, ומראה כיצד כוחות 
החברה, המעצבים את הגוף הפרטי, משתקים אותו ומרוקנים אותו מיכולתו לפעול בעולם. 
יכולת שיש לאדם בגופו.  ולכוח, לדעת פוקו, היא המרד,  הדרך היחידה להתנגד למשטור 
פוקו אינו מסביר את מקור הכוח שהחברה מפעילה על הגוף, כפי שהוא גם אינו מציין, מניין 
יש לגוף יכולת למרוד. שני הכוחות הדואליים ־ השיח והמרד, הפועלים בכיוונים הפוכים 
	T.	Turner,( ומעצבים את חיי הכול, נותרים כוחות חיצוניים, אפריוריים, מבניים ומטפיזיים
שהגוף  “מה  את  להבין  דרך  מציע  אינו  אך  לגוף”,  שַנֲעֶשה  “מה  את  מסביר  פוקו   .)1994

.)B.	Turner,	1996,	p.	33( ”עושה
הגוף  את  רואות  הרפואה,  הסוציולוגיה של  ובעקבותיה  המערבית,  המודרנית  הרפואה 
במנותק מהאדם, כמכונה שאפשר לשפצה, לתקנה, להחליף את חלקיה ולשכפלה. הפרקטיקה 
לוואי של  תוצרי  מעין  הן  ותוצאותיה החברתיות  בפני עצמה,  היגיון  בעלת  היא  הרפואית 
ההיגיון הרפואי–מדעי )לניסיון להסבר אלטרנטיבי ראו פרנק ]2000	Frank,[(. לפיכך, הגוף 
נתפס בעיני הרפואה והטכנולוגיה הרפואית כחפץ פסיבי, הנתון לרצונן. הסוציולוגיה של 
הרפואה עומדת על חוסר הצדק ועל הסכנה הטמונה בגישה זו, היכולה להוביל לסחר בחלקי 

ולכן, הפתרון  הבעיה של הדואליזם איננה המספר שתיים, אלא המספר אחת, הפותח פתח להיפוכו,   7

הוספת  ולא   ,)n-1( והפחתה   )multiplicity( ריבוי  של  מוצא  נקודת  הוא  וגואטרי  דלז  לפי  לדואליזם 

.)Deleuze	&	Guettari,	[1987]	2005( השלישי על השניים
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גוף: איברים הנלקחים מגוף האדם העני ונמכרים, כדי להיות מושתלים בגוף האדם העשיר 
)2001	Scheper-Hughes,	2001;	Cohen,(. ברבות מן התיאוריות הפמיניסטיות העוסקות 
לתוך  ויצוק  למשטר  נתון  כפסיבי,  הגוף  נתפס  הגוף  של  הסוציולוגיה  על  ומשפיעות  בגוף 
למעמדן של  בנוגע  הצדק  חוסר  על  המצביעה  אידיאולוגית  גישה  מתוך  מגדריות.  תבניות 
נשים, התיאוריות הפמיניסטיות מצביעות על האופנים שבהם התרבות ההגמונית הגברית 
בתפיסות  )והגבר(  האישה  גוף  פוקו,  של  לתיאוריה  בדומה  לכן,  האישה.  גוף  את  מדכאת 
פמיניסטיות רבות מובנה באמצעות כוח ושיח של שליטה, אך בשונה מפוקו, שאינו מסביר את 
מקור הכוח והשליטה, בתפיסה הפמיניסטית הכוח והשליטה הנם פוליטיים, ומטרתם ניצול 
נשים ודיכוין. באופן פרדוקסלי, ישנן גישות פמיניסטיות הדוחות את התפיסה הפנומנולוגית 
זו הגוף קיים לפני ההבניה  של הגוף ־ כדבר “הנמצא–כבר–בעולם”, משום שלפי תפיסה 
החברתית, והן חוששות שהדבר ירמז על כך שקיים הבדל מהותי אונטולוגי בין גוף הגבר לבין 
גוף האישה )2003	Csordas,	&	Katz(. אגב כך, התפיסה הפמיניסטית מרוקנת את הגוף 
ממהותו הפיזית, ויוצרת נתק בין הגוף ובין מוחשיותו. הגוף בתיאורים אלה הופך לגרסאות 
שונות המאששות באופן תדיר את הסדר ההגמוני של הכוח )28	p.	1996,	Turner,	B.(. הגוף 

המגדרי נתון, לפי תיאור זה, במלכודת טאוטולוגית, שקשה להיחלץ ממנה. 
הגוף כאתר של צרכנות נתון להשפעות המשתנות של השוק ומשולל רצון משל עצמו, 
כפתי תרבותי, ומשום שהוא פסיבי החברה יכולה לעשות בו כרצונה. הגוף הוא חומר גלם 
לכוחות כלכליים, למדיה ולמבט השופט תדיר של האחרים ואין לו כוח משל עצמו. בניגוד 
לעיצוב ה“עצמי”  הגוף הצרכני כמקור  נתפס  והפורה שאותו החליף,  היצרני הפועל  לגוף 
את  מעצב  הצרכני  הגוף  להתבוננות.  הנתון  פסיבי  חפץ  ־  בגדים  לתליית  כקולב  ומתואר 
האופן שבו משתקף ה“עצמי” בעיני אחרים, המשקפים בתורם זהות המבטאת את הבחירות 
מייצר  שהגוף  האנרגיה  על  נסב  אינו  הגוף  באמצעות  ה“עצמי”  עיצוב  שלהם.  הצרכניות 
לעבודה, לפריון, או אפילו להפעלת אלימות, אלא על היכולת של הגוף להתענג: נטייתו 
הצריכה  בחברת  הגוף משמש   .)Featherstone,	1991( צריכה  ומוצרי  סמלים  מזון,  לצרוך 
המודרנית הסומטית בתפקיד איקוני, כחפץ מקודש )10	p.	1996,	Turner,	B.(, וה“עצמי” 

 .)Ibid.,	p.	7( הצרכני מבוסס על תדמיות גוף, ולא על הגוף עצמו כמקור לפעולה
למרות העניין הרב בגוף, בעיצובו הפיזי ובהבנייתו התרבותית–חברתית כמקורות להבנת 
שהוא  כך  כדי  עד  פסיבי  הוא  הגוף  של  מהסוציולוגיה  הנשקף  הגוף  האנושית,  ההתנהגות 
ולא כמייצר, ואפשרותו לפעול בעולם מתמוססת  מאבד משימושיותו: נתפס כתוצר בלבד 
ונעלמת. הגוף בתיאורים אלה פסיבי, מפני שהוא נתפס כנפרד מבעליו, כמעט כמו רכוש. 
	Lyon	&( ולסחר חליפין )gaze( יתר על כן, הגוף פסיבי משום שהוא מתואר כמושא למבט
52	p.	1994,	Barbalet,(. מכאן הקריאה ליצור מודל חדש, שבו הגוף יובן לא רק כסובייקט 
של סוכנות מבחוץ, אלא גם כסוכן לבניית העולם של עצמו )48	p.	Ibid.,(. זאת משום שלגוף 
ובתנועה שלו עצמו למה שמעבר לעצמו, לבנות עולמות  יש פוטנציאל בתהליך התהוותו 
בכוחו )213	p.	2006,	Featherstone,(. הגוף הוא כלי של מחשבות ומעשים כאחד, ודומה 
שהתופעות שאנו חושבים למנטליות כגון: מחשבות, זיכרונות ורגשות הן למעשה תופעות 
הן  גופניים  והרגלים  מחוות  תנוחות,  כגון:  לגופניות  חושבים  וכי התופעות שאנו  גופניות, 

 .)Young,	2002,	p.	28( למעשה רגשות, זיכרונות ומחשבות
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הגוף–שבו–אנו–חיים

צ‘ורדש )1994b	1993,	1990,	Csordas,( מציע גישה שלפיה הגוף הוא לא רק מקור לייצוג 
ולשיח, אלא גם נקודת המוצא לאופן שבו בני האדם משתתפים בעולם התרבותי ואתר של 
הפרקטיקה החברתית )135	p.	1993,	Csordas,(. צ‘ורדש מתאר שיטות ריפוי המתבססות 
על התכונה הייחודית של הגוף ־ היותו חפץ הנתון במעמד כפול: מחד, אפשר להצביע על 
הגוף, לומר שיש לנו גוף ולהתייחס אליו כאל חפץ מובחן ככל חפץ אחר; מאידך, הגוף זהה 
לנו, הוא אנחנו. את ההבנות הללו שואב צ‘ורדש מהגותו של הפנומנולוג מוריס מרלו–פונטי 
כאופק מטושטש חסר  נולדים  אנו  )2004	Merleau-Ponty,(, המתאר את העולם שלתוכו 
)perception( את העולם כבר באותו מצב מטושטש, עוד לפני שאנחנו  פשר. הגוף תופס 
מסוגלים לזהות בו חפצים, לסדרו או להבינו, ולפני שמתקיימים בו אובייקטים מובחנים. על 

כן הוא מכנה את המצב הזה פרה–אובייקטיבי. 
החפצים  ואת  העולם  את  להפוך  מאפשרת  פרה–אובייקטיבית  ראשונית  יכולת  אותה 
לב  תשומת  מעניקה  הכרה  של  מחשבתית  פעולה  פשר.  בעלי  לאובייקטים  בו  הנמצאים 
)רפלקסיה( לפרה–אובייקט, הנעוץ ביכולת הגופנית ליצור תודעה, ברפלקסיה, והופכת אותו 
לאובייקט מובחן בעולם. תשומת לב ומודעות, המתמקדות בפרט זה או אחר ומעצבות אותו, 
הוא  אחר;  דבר  כל  לפני  עוד  “נמצא–כבר–בעולם”,  הגוף  זו  גישה  לפי  מובן.  לו  מעניקות 
מתקיים לפני המילים והייצוגים האחרים. מרלו–פונטי מוסיף כי במצב הפרה–אובייקטיבי לא 
קיימות הבחנות דואליות בין גוף לנפש, בין עצמי לאחר ובין אובייקט לסובייקט; אין במצב 
זה סובייקט כלל )149	p.	1993,	Csordas,(. הבניית האובייקטים מתרחשת בתוך הסביבה 
הפיזית והחברתית. דווקא התכונה המאפיינת את הגוף, ורק את הגוף: היותו בעת ובעונה 
אחת מילולי ולא מילולי, חפץ ככל החפצים וכלי להבחנה, מאפשרת נגישות בלתי–מילולית 
ונטולת ייצוגים אל העולם באמצעות הגוף. אם כך, טוען צ‘ורדש, ישנה בגוף נקודה שבה 
היא הרגע שבו  הופך לתודעה  הגוף  נקודה חמקנית שבה  הופך למובחן. אותה  המטושטש 
מוענקת תשומת הלב. כשם שהעולם מובנה באמצעות תשומת לב, כך מתקיימת גם תקשורת 
גופנית אינטר–סובייקטיבית באמצעות רפלקסיה גופנית, המכונה בפי צ‘ורדש, “תשומת לב 

 .)somatic	mode	of	attention( ”סומטית
צ‘ורדש רואה בשיטות הריפוי השונות מקרים של התקשרות אינטר–סובייקטיבית: מיידית 
ולא מתווכת. התקשרות גופנית בין חולה למרפא מתרחשת על פני אופק ההוויה, המקום 
שאין לנו יכולת לתפוס את העולם מעבר אליו, בנקודה שבה הופך הלא–מובחן למובחן. הוא 
מתאר שיטות המעניקות תשומת לב סומטית לצורך ריפוי. למשל, טקסים שיש להם ביטוי 
גופני ומילולי, המתרחשים בין מרפא לחולה בתיווך אמונה דתית, ומאפשרים לחולה להיכנס 
גופני שבו הוא אינו מרגיש חולה. גם המילים של המרפא חשובות במנגנון  בחזרה למצב 
ריפוי מסוג זה, משום שהן שיוצרות את תשומת הלב הסומטית המרפאה. המרפא יכול ליצור 
רפלקס של אוטוסוגסטיה אצל החולה באמצעות קריאה לכוחות עליונים, וכך החולה נושא 
סומטית”  לב  “תשומת  של  למצב  להיכנס  מסוגל  הוא  אתו:  עצמו  את  לרפא  היכולת  את 
ולרפא את עצמו אפילו בלא נוכחות המרפא. תשומת לב סומטית מיוחדת, הנוצרת מתוך 
דרך  עוברת  שאינה  עצמי  ריפוי  בטכניקת  שליטה  מאפשרת  אינטר–סובייקטיביים,  יחסים 
המודעות. צ‘ורדש מתאר את אפשרות הריפוי הזאת בקרב הנוצרים הכריזמטים האמריקאים, 
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המכנים את הכוחות שלהם נזקק המרפא “בוננות” )insight(, ורואים בהם התערבות אלוהית 
)1994a	1990,	Csordas,(. גם אינדיאנים משתמשים במנגנון דומה, וצ‘ורדש מזהה שימוש 
כזה גם בפסיכותרפיה המודרנית )1993	Csordas,(. צ‘ורדש עוקב אחרי ההבחנה של לדר 
)1984	Leder,(, המבוססת על מרלו–פונטי, שלפיה יכולתנו לראות את הקשרים בין הגוף 
לתודעה כרוכה בהיעלמות הגוף מהתודעה בחיי היומיום ובאפשרויות הפרקטיות הנובעות 
מיכולתו של הגוף להיעלם ולהופיע במודעות תחת השפעות שונות, דוגמת זו של המרפאים 

המשתמשים ב“תשומת הלב הסומטית”, כדי לפעול על הגוף ולשנות את מצבו. 
בהרצאתו משנת 1934 מונה מרסל מוס פעולות גוף המבוצעות במצבים חברתיים שונים 
בתרבויות שונות )1973	[1936]	Mauss,(. הוא מתבונן בפעולות כגון: ריצה, הליכה, עמידה, 
לידה, אכילה ועוד, ומצביע על האופן שבו נורמות חברתיות משפיעות עליהן. לדוגמה, בצבא, 
מסביר מוס, החיילים נדרשים להישיר מבט אל המפקד. לעומת זאת, נעיצת מבטים במצבים 
חברתיים אחרים נחשבת לבלתי–מנומסת. מוס אינו נדרש לשאלה מהי משמעות השימוש 
בגוף, מהי משמעות הגוף עצמו או מהן המשמעויות הנלוות שיש לגוף כסמל וכמטפורה.8 
 )habitus( ”שתרגומו הלטיני “הביטוס ,)hexis( ”במאמרו מציע מוס את המונח היווני “הקסיס
הפך למרכזי בתיאוריה של בורדייה )1977	Bourdieu,(. “הביטוס”, מעין בית גידול תרבותי, 
הוא מכלול של טעמים, של העדפות ושל התנהגויות, המעצב אותנו ומשייך אותנו באותה 
עת גם לקבוצה חברתית מסוימת. צ‘ורדש, כאנתרופולוג, מתעניין בשאלה כיצד תשומת הלב 
הסומטית נטועה בהקשר החברתי שבו מופעלת שיטת הריפוי, לכן הוא מצרף אל תפיסתו של 

מרלו–פונטי את האופן שבו בורדייה רואה את “הגוף המיודע חברתית”.
צ‘ורדש )1990	Csordas,( משווה בין יכולת ה“הבחנה”, לפי מרלו–פונטי, שהיא תכונה 
של “הגוף–הנמצא–כבר–בעולם” עבור הפרט, לבין הפרקטיקה, כפי שמבין אותה בורדייה ־ 
הכלי החברתי הראשון המערב אותנו בעולם החברתי, ובו בזמן מאפשר לפעול בעולם. את 
ה“הביטוס” משווה צ‘ורדש למצב הפרה–אובייקטיבי: כשם שבמצב הפרה–אובייקטיבי האדם 
פועל באופן בלתי מודע, כך ה“הביטוס” מכוון את ההתנהגות ואת האפשרויות החברתיות 
באופן בלתי מודע. צ‘ורדש מתאר את היחסים הדיאלקטיים בין “המצב הפרה–אובייקטיבי” 
ובין  למובחן,  המטושטש  האובייקט  הופך  שבו  )אובייקטיביזציה(,  ההחפצה”  “תהליך  לבין 
ה“פרקטיקה” ל“הביטוס”. לטענתו, בתוך הדיאלקטיקה הזו מתפתחים החיים החברתיים. עם 
זאת, צ‘ורדש אינו מציע מקבילה חברתית בתיאוריה של בורדייה למושג “רפלקסיה” )תשומת 
הלב(, הלקוח מתוך התיאוריה של מרלו–פונטי. בכך, אף על פי שהוא מסביר את השפעת 
המבנה החברתי כפי שהוא בא לידי ביטוי ב“הביטוס”, אין הוא מסביר את יכולת הסוכנות 
הפיזי,  הכריזמטי על מצבו  )insight( הספונטנית של המרפא  הבוננות  והשינוי החברתיים. 
הרגשי והמוסרי של האחר, המבקש את עזרתו, פורצת את גבולות הגוף–עצמי וכוללת בו את 
האחר. בוננות זו משותפת לריפוי “שמני”, לריפוי כריזמטי ולאומנויות לחימה. עם זאת, בעוד 
הבוננות המשמשת לצרכי ריפוי ב“שמניזם” או בריפוי כריזמטי אחר נחשבת לתכונה מיוחדת 
וליכולת יוצאת מן הכלל המיוחסת לקשר עם כוחות עליונים, באומנויות לחימה היא נחשבת 

לתכונה אנושית של הגוף, שאפשר לשלוט בה, ולשפר את יכולות השימוש בה באימון.

בכך פותח מוס פתח להתבוננות בגוף הפועל, להתבוננות בו כשפה של מחוות וגם להתבוננות בו כמקור   8

לסמלים. חוקרים שאבו ממאמר זה טיעונים לשלושת הכיוונים הללו.
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הגוף הזז והחש ־ הגוף כשלעצמו 

הגוף,  לבחינת  שונות  גישות  מציעות  הגוף  של  והאנתרופולוגיה  שהסוציולוגיה  פי  על  אף 
הן אינן יכולות להסביר את המתרחש באייקידו. האנתרופולוגיה אינה מסייעת לתאר את 
התרגיל  שבו  האופן  את  או  גוף,  תנועות  באמצעות  לפציפיזם  הופכת  אלימות  שבו  האופן 
של אן מייצר עולם משמעות חברתי ותרבותי, זאת משום שחילופי התפקידים בין המתקיף 
ואינם מייצגים או מסמלים  ובין אלימות להכחדתה אינם עומדים במקום דבר אחר,  למגן 
דבר אחר. מנגד, גם הליכה בדרכו של צ‘ורדש אינה מספקת הסבר טוב דיו, כיוון שהכחדת 
האלימות באמצעות הגוף אינה תכונה פרה–אובייקטיבית קדמונית, ואין לנו יכולת מלידה 
להבחין בה ולשים לב אליה. אייקידו היא עולם תרבות עמוק משופע ברבדים: רובד שימושי, 
גוף.  פעולת  על  מתבסס  וכולו  ועוד,  ערכי  רובד  חברתי,  רובד  רוחני,  רובד  תרבותי,  רובד 
מעגל התנועה הוא תוצר של אימון מרוכז וארוך, הכרוך במאמץ פיזי של התמקדות בפרטי 
הפרטים של התנועה תוך כדי קיום קשר מתמיד עם אחרים במערך חברתי שלם. האימון 
מעצב את הגוף, את שריריו ואת חושיו, מקנה למתאמנים תפיסת גוף פרקטית אלטרנטיבית 
ולא–דואלית של גופם, ומשפיע גם על עיצוב הסביבה שבה מתרחשת התנועה. בגוף, המסוגל 
כלליות  והבנות  משמעויות  שזורות  בתנועתו,  תוכו  אל  הסמיוטיים  המישורים  את  למוטט 
על העולם יחד עם אופני חישה ודרכי תנועה, בלא אפשרות להבחנה חד–משמעית בין הפן 
המעשי של העשייה ובין משמעותה. התשובה לשאלה כיצד הגוף בנוי שזורה בתשובה לשאלה 
כיצד הגוף עושה, וכיצד הוא משנה את העולם. כמו כן, אי אפשר להפריד את השאלות הללו 

משאלות המשמעות. 
ליכולת  אלא  בלבד,9  ולהיעלמותה  למודעות  קשורה  אינה  הגוף  בפני  העומדת  השאלה 
לפעולה, לתזוזה ולשינוי העולם. יכולת הפעולה נוצרת וממשיכה להתפתח ולהצמיח רבדים, 
משמעויות ועושר תרבותי לאורך כל החיים בעולם החברתי. ליכולות הטבועות בגוף יש חיים 
עשירים, ובמונחיו של מרלו–פונטי אפשר לטעון שאופק–ההוויה מתרחב וגדל מתוך הגוף עצמו 
־ מתוך אפשרויותיו ובאמצעות מעשיו. גם בלא להזדקק לתהליך ההחפצה ־ שליפת החפצים 
ומשתנה.  לומד  “הגוף–שבו–אנו–חיים”  בשם,  וכינויים  המטושטש”  “האופק  מתוך  המובחנים 
התבוננות במעגל התנועה של האייקידוקה מבליטה את האפשרות לקיום עולם תרבותי שלם, 
המבוסס על פעולת הגוף ועוסק בעריכת סדר אחר בין רכיבי הסביבה: בין גוף לרגש ולמחשבה 
ובין עצמי לאחר. השאלה איננה ְלמה אני מודעת, או מה אני מכירה, אלא מה אני עושה, ומתוך 

ניסיוני בתוך גופי נובעת גם ההמשגה האבסטרקטית: מה אני יכולה לעשות. 
הפילוסופית סוזן לנגר מכנה את הנמצא מעבר לשפה הדיסקורסיבית בשם “סמנטיקה 
לא–דיסקורסיבית” )1979	Langer,(. טקסים, אמנות ואומנויות לחימה הם דוגמאות ברורות 
לשימוש חברתי בסמנטיקה לא–דיסקורסיבית. אופני תקשורת לא–דיסקורסיביים מבוססים 
על תחושות ועל רגשות. אלכסנדר דוריג מסביר את כוונתה ומוסיף שהתעלמות מן התקשורת 
אחד  היא  לשפה,  מתורגמים  שאינם  ומרגשות  גוף  מתחושות  הנובעת  הלא–דיסקורסיבית, 

שאלת המודעות אינה עוזרת בהבחנה בין פעולת הגוף לפעולת המחשבה, שהרי אנחנו מודעים למה   9

	Jackson,( שמתרחש בגופנו גם בלי הזדקקות למילים. למשל, כאב יוצר מודעות חדה, אך לא מילולית

 .)1994
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היא  לא–דיסקורסיבית  סמנטיקה   .)Durig,	 1994,	 p.	 256( הדואלית  החשיבה  ממאפייני 
וחפץ,  רקע  בין  חד–משמעי  הבדל  בו  שאין  כמכלול  העולם  את  תופסת  היא  הוליסטית: 
ובניגוד למילים, היא אינה מסדרת את העולם באופן ליניארי. לדוגמה, אף על פי שבתמונה 
אפשר  ואי  לרקע,  חפץ  ובין  לחפץ,  חפץ  בין  המבחינים  מתאר  קווי  אין  אימפרסיוניסטית 
בדמויות  בבירור  להבחין  מסוגלים  אנחנו  ביניהם,  הגבולות  את  חד–משמעי  באופן  לראות 
התמונה  של  הרגשית  והשפעתה  האסתטית  משמעותה  בתמונה.  המופיעות  ובהתרחשויות 
אינן נעוצות בהבחנה בחפצים המתוארים בה, אלא בתמונה כמכלול חי בלתי מובחן. בהתאם 
לתפיסה זו השפה היא רק אחת מן האפשרויות להענקת משמעות הטמונות בגוף. המילים 
פשוטות, חד–ממדיות ועניות ביכולתן לתאר את המציאות המורכבת, ואין אנו חווים כך את 
העולם. החושים מסדרים ומארגנים את העולם הנקלט דרכם, אבל הם אינם עורכים בהכרח 

החפצה, היוצרת הבחנה חד–משמעית. 
מעגל התנועה באייקידו מתבסס על תפיסה הוליסטית של הגוף ושל סביבתו. תפיסה זו 
אינה עורכת הבחנות חד–משמעיות, לכן הגוף באייקידו כולל לא רק את מה שהעור תוחם, 
אלא גם את הסביבה ואת גוף היריב )כך גם בתפיסה הסינו–יפנית, העומדת בבסיס הרפואה 
הסינית. ראו למשל 1999	Hsu,(. אין זה אומר שהתפיסה ההוליסטית של הגוף אינה מבחינה 
בין הגוף לסביבה או בינו לבין האחר, אלא שהשימוש בגוף תופס אותו כמכלול, שהיחסים 
בין מרכיביו נמצאים בתנועה מתמדת. החושים והתנועה עורכים סדר ומארגנים את העולם 
באמצעות סמנטיקה לא–דיסקורסיבית הוליסטית. כך מיטשטשות ההבחנות החד–משמעיות 
בין גוף לעצמי, בין גוף לרגש, בין גוף למחשבה, בין הגוף לסביבה, בין הגוף לאחר ואף בין 

הגוף ליקום כולו בתוך הדינמיקה של פעולתו.
הפילוסופית מקסין שיטס–ג‘ונסטון מזהה בתנועה את המקור לקוגניציה, לתחושת החיּות 
	Sheets-Johnstone,	1999,( הראשונית שלנו וליכולתנו הראשונית לפענח ולהעניק מובן 
132	p.(. ברצוני להציע, בעקבות שיטס–ג‘ונסטון, כי התנועה היא זו היוצרת את התמוטטות 
וגילויו אינם מתרחשים  המישורים הסמיוטיים במעגל התנועה של אייקידו. הבנת העולם 
מתוך פעולת הרפלקסיה המובילה להחפצה, כפי שטוען מרלו–פונטי, אלא מתוך פעולת הגוף 
ומתוך צבירת ניסיון, כלומר, מתוך עמדה של חניכות )apprenticeship(, כשם שהחניך שב 
וחוזר על פעולתו עד שהוא מצליח לבצע אותה היטב, כך אנחנו לומדים את גופנו: אנחנו 
שבים וחוזרים על תנועות הגוף, מתקנים אותן, משפרים אותן ומשכללים אותן, ממש כמו 
האייקידוקה, החוזר פעמים רבות על תנועות ועל תרגילים עד שהוא מסוגל ליצור את מעגל 
התנועה יחד עם עמיתיו. לפי שיטס–ג‘ונסטון )בעקבות אבי הפנומנולוגיה, אדמונד הוסרל 
]Husserl[( הימצאותנו בעולם היא בראש ובראשונה תנועה, הנמצאת בעולם לפני כל דבר 
אחר. התנועות חסרות הפשר של התינוק: האופן שבו הוא מזיז את רגליו וידיו לכל כיוון, 
האופן שבו הוא בוכה, בולע ומחייך, קודמות ל“אני”. התנועה יוצרת את החוויות: “אני זז” 
ו“אני עושה”, ואת ה“אני” עצמו. מתוך תזוזת הגוף בהווה ומתוך ניסיון העבר נובעת ההבנה 
המושגית העומדת בבסיס הקוגניציה ־ “אני יכול לעשות” )p. 134	Ibid.,(. אנחנו עשויים 
עצמנו.  של  הגוף  חניכי  אנחנו  ובכך  בעבר,  שביצענו  ומאלה  מבצעים  שאנחנו  מהתנועות 
אנחנו לומדים את הגוף, מגלים את האפשרויות הגלומות בו ואת מגבלותיו, חושפים אותו 
גילוי הגוף מתרחש בסביבה  יחסיו עם סביבתו.  ומתוך  ותנועה,  ומייצרים אותו מתוך מגע 
החברתית והפיזית שבה אנחנו זזים, כך אנחנו גם מעורבים ביצירת הגוף הפיזי והחברתי. 
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של  למסע  יוצאים  אנו  התנועה  רפרטואר  הרחבת  ובאמצעות  מתנועה,  נובע  עצמנו  גילוי 
 .)Sheets-Johnstone,	1999,	p.	136,	2000( פענוח, הנמתח לאורך כל החיים

אני זז

בורדייה,  של  התיאוריה  מן  הלקוח  “הביטוס”,  במונח  צ‘ורדש  שעושה  השימוש  בכוח  אין 
גם  ובכללו  שלה,  הפרקטיקות  שמכלול  משום  באייקידו,  האלימות  הכחדת  את  להסביר 
הפרקטיקה היוצרת את מעגל התנועה, מיובא מתרבות רחוקה וזרה ־ מן התרבות היפנית. 
אמנם, “מעגל התנועה” משנה את המציאות ולכן הוא ממלא את אחד התנאים שבורדייה 
־  בו  לפעול  מאפשר  והוא  החברתי,  בעולם  מכוון  חברתי  כלי  הוא  גם  ־  להביטוס  מציב 
אך הוא אינו שייך ל“הביטוס” של האייקידוקה )לפחות למערביים שבהם(. הפרקטיקה של 
אייקידו אינה תואמת את ההרגלים, את הטעמים ואת ההתנהגויות המקובלים בחיי היומיום 
של האייקידוקה; היא אינה פועלת לפי תפיסת הגוף במקומות שבהם הם גדלו ושבהם הם 
חיים. הפרקטיקה הזו יוצרת עולם משמעות נפרד, המתקיים באולם האימונים; עולם הנוצר 

מתוך אפשרויות הטמונות בגוף האנושי. 
אי אפשר להניח כי הסביבה החברתית שבה צומח “מעגל התנועה” מובנת מאליה. כדי 
בישראל,  נוצר בעולם המערבי,  הוא  כיצד  יש לבחון  נוצר “מעגל התנועה”,  כיצד  להסביר 
באמצעות גוף האייקידוקה: כיצד הם מארגנים את החלל, את הזמן, את היחסים החברתיים 
ואת השימוש בשפה ובאמצעים הסמיוטיים האחרים; כיצד הם משמרים הבנות מתרבות יפן, 
וכיצד הם משנים אותן; וכמובן, באיזה אופן באים כל אלה לידי ביטוי בגוף. רעיון ה“הביטוס” 
יכול להסביר כיצד מעוצבים ה“עצמי” והגוף במערך חברתי שמופעל בו כוח. ה“הביטוס” עוזר 
להבין כיצד כל אדם רוכש טעמים, התייחסויות, התנהגויות והבנות סמליות, אבל הוא מתקשה 
לתאר את הרקורסיביות של ההבניה החברתית. ה“הביטוס” מסביר כיצד מעוצב הגוף על ידי 
הסביבה, אך לא כיצד הגוף פועל ומעצב את עצמו ואת סביבתו. בניגוד להצעתו של צ‘ורדש, 
היחסים בין חלקי המשוואה: הגוף, מעגל התנועה, הפרקטיקה ועולם המשמעות של האימון, 
מתבהרים  ומתפוררים,  מתהווים  ומופיעים,  נעלמים  מתחלפים:  אלא  דיאלקטיים,  אינם 
ומיטשטשים, והם נובעים מה“התכוונות” ומהסוכנות הנטועות בגוף הזז. היחסים בין חלקי 
וַיְנג: עולם  ִין  בין  הגוף לבין הסביבה הנוצרים במעגל התנועה של אייקידו דומים ליחסים 
דינמי שבו קיומם של הפכים הוא ארעי, והם נמצאים באופן תדיר בתהליך של התהוות ושל 
הרס: הם שזורים זה בזה, ומבטלים זה את זה. אין זה עולם דיאלקטי שבו כל הפך הוא יציב 
וקבוע ובאמצעות המפגש בין הפכים נוצרת מהות שלישית )סינתזה(. שיווי המשקל בעולם הִין 

.)Cooper,	1984;	Handelman,	1998( והַיְנג הוא דינמי, והתנועה היא המשמרת אותו

)intentionality( התכוונות

דרך  היא  הֲחִניכּות  וכי  מוצא  נקודת  מהווה  התנועה  כי  שיטס–ג‘ונסטון  של  מתפיסתה 
התהוותו.  מעצם  שלו,  המוצא  מנקודת  חברתי  הוא  עצמו  הגוף  כי  עולה  העולם,  להבניית 
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הבניית העולם, המתרחשת מרגע הימצאותנו בעולם ונמשכת לאורך כל החיים, היא חברתית 
בעיקרה, ולפיכך רוויית תרבות. הגוף החברתי מעורב באופן תדיר בפעולות: התהוות, למידה 
והשתנות, נמצא בדינמיקה של “היעשות גוף” )body	becoming(, ויוצא למסעות המשנים 
“היעשות   .)Deleuze	 &	 Guettari,	 [1987]	 2005,	 p.	 235( מטרותיו  את  או  טבעו  את 
גוף” נובעת מתהליך אינטראקטיבי שבו הגוף נמצא ביחסי עיצוב רקורסיביים עם הסביבה 
המנגנון  פועל  כיצד  להסביר  כדי  לפיכך,  ידיו.  על  כך  כדי  תוך  ומתעצבת  אותו  המעצבת 
אפשר  יכול”,  “אני  מייצרת  התזוזה  וכיצד  חברתי  במערך  שיטס–ג‘ונסטון  מתארת  שאותו 
להיעזר בגישות המתארות את מאפייני תהליך “היעשות גוף” באופן המסביר את שני צדי 
הנורמות החברתיות בתרבות  הגוף באמצעות  פעולת  ארגון  ההתרחשות הרקורסיבית: את 

שבה הוא פועל, ואת האפשרות שיש לו להשפיע על סביבתו. 
האפשרות  את  לבחון   ,)Kapferer,	 1997,	 2000( קפפרר  בעקבות  מציעה,  אני  כן  על 
	Husserl,( להשתמש במושג רחב יותר מ“הביטוס” ־ במושג ה“התכוונות”, שטבע הוסרל
167	p.	,1970(.10 “התכוונות” היא כותרת לעומד בבסיס האקטואלי ובבסיס הדרך האמיתית 
עם  הפעולה  את  יחד  כורך  “התכוונות”  המושג  לבר–הבנה.  העולם  את  להפוך  להסביר, 
ההסבר, ועל כן, גם את הפעולה עם המשמעות התרבותית שבבסיס הפעולה. שימוש במושג 
“התכוונות” כורך יחד את האופן שבו מאורגנת הסביבה החברתית עם האפשרות לפעול בה. 

קפפרר מחדד את ההבנה האנתרופולוגית במושג “התכוונות”: 

אני משתמש במושג “התכוונות” באופן מינימלי כמושג המתייחס אך ורק לכיווניות, 
לכך שבני אדם הופכים למודעים באופן רפלקטיבי למשמעות ולמניעים של פעולתם. 
בעולם  )טבולים(  נטועים  אדם  בני  האנושי.  הקיום  של  היכולת  היא  כזו  כיווניות 
ומגיעים למודעות עצמית בתוכו. מודעות נובעת מתוך הכיווניות הזאת, ולא להפך. 
למשמעות  רפלקסיבי  באופן  למודעים  הופכים  אנשים  הזאת  מהכיווניות  כתוצאה 

 .)Kapferer,	2000,	p.	28,	note	1( ולמניעים של פעולתם

כשם שאין אנו יכולים לכופף את האמה לשני הכיוונים, בגלל מבנה עצם המרפק, כך הסביבה 
הפיזית והחברתית שבה אנו חיים מאפשרת כיווני פעולה מסוימים ומעכבת או מונעת כיווני 
את המכשולים  הן  פעולה  כיוון  נקיטת  את  הן  לראות  הכיווניות מאפשרת  אחרים.  פעולה 
הבניית  אופן  בין  וההדדיות  התלות  יחסי  היא  “התכוונות”  פעולה.  נקיטת  בפני  העומדים 
ויכולת  דמיון  כוונה,  רצון,  לגייס  יכולתו של הפרט  ובין  וארגונו התרבותי–חברתי,  העולם 
פעולה. הפעולה נוצרת תוך כדי התקדמות לכיוון מסוים. בתנועה הזאת, המעצבת את ההבנה 
של האדם השרוי בה ואת המשמעות שהוא מעניק להבנה זו, את רצונו ואת פעולתו, טמונה 
היכולת של הגוף להיות פעיל. כמו כן, ה“התכוונות” נעוצה במנגנונים, כמו מנגנוני ריפוי 
הבחירות  בזרם  התנועה  את  ומחדשים  לאדם  הפעולה  יכולת  את  המשיבים  שדים,  וגירוש 

בחייו.

המושג “התכוונות” רחב יותר מהמושג “הביטוס” של בורדייה. בורדייה מסביר כי “הביטוס” הוא נטייה,   10

את  ראו   .)Kapferer,	 1997( בעולם  יצירתית  לפעולה  אפשרות  להסביר  כדי  בו  די  ולא  דיספוזיציה, 

 .)Evens,	1999( ביקורתו המבריקה של אוונס על בורדייה
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יכולות  ואפשרות מותו,  נתון לאלימות  היותו  חולשות הגוף: פגיעותו, מחלותיו, צרכיו, 
אדם  שבו  מצב  מתאר  קפפרר  שלו.  ה“התכוונות”  את  ולממש  לפעול  האפשרות  את  לעכב 
רדוף שדים כמקרה שבו ה“התכוונות” ניטלת מהאדם. השדים או האחראי להטלת הכישוף 
מעכבים את האדם מלהמשיך ולפעול, הם גורמים לו לחלות או לאבד את רכושו ואת יקיריו, 
בכיוון  לפעול  ממנו  ומונעים  בפניו,  העומדות  האפשרויות  את  מלפתח  אותו  מעכבים  וכך 
התכוונותו ולממש את שאיפותיו. מטרת הטקסים, כמו טקס הסניאמה )sunyiama( בסרי–לנקה 
)1997	Kapferer,(, היא להחזיר את ה“התכוונות” לאדם, במקרה שזו ניטלה ממנו. הטקס, 
אומנויות  החיים.  בכיוון  התנועה  את  מאתחל  בו,  האוחזים  מהשדים  הקורבן  את  המשחרר 
הלחימה אינן עוסקות ב“התכוונות” שניטלה, אלא ב“התכוונות” שיכולה הייתה להינטל. הן 
מתמקדות באי הוודאות הטמונה בגוף הפגיע, שיכול להפוך לקורבן אלימות, ומנסות למנוע 
מצב שבו תילקח ה“התכוונות” מהמתאמן באמצעות אלימות. בניגוד לטקס גירוש השדים, 
הזו.  ההפסקה  את  מונע  הלחימה  באומנויות  האימון  שנפסקה,  ה“התכוונות”  את  המאתחל 
המתאמן נערך לקראת האפשרות התיאורטית שייפגע: הוא מכין את גופו ומתכנן טקטיקה. 
יצירת האלימות באימון אייקידו ושל פיתוח האסטרטגיות שבאמצעותן אפשר  המטרה של 

להתגבר על ההתקפה היא להגן על המתאמן מפני אלימות אפשרית, ואף למנוע אותה.
שיטס– של  בדרכה  זו:  את  זו  המשלימות  דרכים  בשתי  הגוף  את  לראות  מציע  הוסרל 

ה“התכוונות”  את  הבוחר  קפפרר,  של  ובדרכו  התנועה,  ראשוניות  את  הקובעת  ג‘ונסטון, 
כדרך לתיאור החברתיות ולהבנת האופן שבו החברתיות מאפשרת התנהלות בעולם מחד, 
שהושפעו  שונים  חוקרים  של  תפיסתם  את  סותרת  אינה  זו  הצעה  מאידך.  אותה  ומגבילה 
מהתיאוריה של פוקו ומתארים את הגוף כנתון למשטר, אלא כוללת בתוכה את הגוף הנתון 
למשטר כאחת האפשרויות שאליהן יכולה החברתיות להתפתח. ניתן לתאר את הגוף הפועל 
ומאילוציה,  הסובבת  מהחברה  מושפע  הגוף   ;)plateaux( גוף”  “מישורי  המושג  באמצעות 
מייצר את האילוצים האלה בעצמו ומיוצר לפיהם. עם זאת, ההבדל המשמעותי ביותר בין 
שתי הגישות הוא כי בניגוד לתפיסתו של פוקו, אין הנחה מוקדמת כי מקור כוחה של החברה 
ויכולתו של הפרט למרוד הם נתונים )1994	Turner,	T.(, אלא כי גם את מוצאם של שני 

הגורמים המשמעותיים הללו יש להסביר ולהצביע עליהם בתוך המציאות החברתית.11 
 )perfect	praxis( מתוך גישה זו מתבטלות גם ההבחנות החד–משמעיות. הביצוע המושלם
של תרגילי אייקידו נוצר כאשר הגוף מפסיק “לחשוב” ומתבטלים הפערים בין תכנון לביצוע 
ובין מחשבה לרגש ולמעשה, לתזוזת הגוף. כל אלה מתמוטטים לתוך העשייה המושלמת. 
וההיעשות  בתנועתם,  פעולה  כדי  תוך  קינסתטי  באופן  מתממשים  הגוף  של  ההיבטים  כל 
)becoming( מבטאת את התמזגות הרעיון עם העשייה. ייתכן כי עניין זה מעלה חיוך על 
פני האייקידוקה. החיוך מסביר הפנים של המשך החברתיות אינו נובע רק מרעיון ביטול 
הגופנית שמעלה  מהעליצות  נובע  לא  גם  הוא  האלימות,  של  האפשרות  וביטול  האלימות 
התנועה הסיבובית בלבד, אלא משניהם יחד. החיוך נובע מהחיבור ההכרחי שבין שניהם, 
לתוך התנועה, מפני שאז מתברר  ושל המחשבה  הגוף, של הרגש  מעצם ההתמוטטות של 
ולבן, לבן”  והלבן אינו כל כך לבן, בה בעת שחור הוא שחור  ש“שחור אינו כל כך שחור 

 .)Blyth,	1959,	p.	212(

הערה זו נכתבה בעקבות הצעה של אחד הקוראים של סוציולוגיה ישראלית.  11
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 גבריות, כבוד וגוף 
במושבות פיק“א בגליל בתקופת היישוב

יאיר זלטנרייך*12

תקציר. המחקרים הדנים בתקופת היישוב ממעטים להתמודד עם שאלת הגבריות, 
אף  נבחנים  ו“גוף”  “כבוד”  לבין המושגים  “גבריות”  בין המושג  הגומלין  ויחסי 

פחות מכך. מחקר זה בודק את מידת קיומם ואת אופיים של קשרים כאלו בזירה 

מתבסס  המחקר  היישוב.  בתקופת  התחתון  בגליל  פיק“א  מושבות  של  הכפרית 

 ,1923 בשנת  בסג‘רה  איכרים  בת  לאונס  ניסיון  ־  האחד  חקר:  מקרי  שני  על 

והשני ־ רצח איכר ובנו במנחמיה בשנת 1942. שני מקרי החקר מתארים מצבי 

אלימות קיצונית, משום שאלה מחדדים את מערכת הקשרים בין המושג “גבריות” 

למושגים “כבוד” ו“גוף” והופכים אותה לבהירה יותר עבור החוקר. המחקר מנסה 

לברר את מידת המודעות שהייתה לשאלות בנושאי גבריות, כבוד וגוף במושבות 

במושבות, האם  המושגים שהתקיימה  במערכת  הגוף  מקומו של  היה  מה  הללו: 

ניתן היה לזהות קוד גבריות במושבות ואילו גורמים השפיעו על עיצובו.

מבוא

מחקר זה שייך לתחום הסוציולוגיה ההיסטורית, שבה נבחנות תופעות סוציולוגיות בזירות 
המעוגנות בזמן עבר. מטרתה של בחינה כזו הנה, בסופו של דבר, לתהות על הקשר שבין 
החברתיות.  התופעות  הופעת  בראשית  בעיקר  היא מתמקדת  זאת  ועם  ההווה,  לבין  העבר 
אף על פי ששורשי הדברים מעוגנים בנסיבות הקשריות שונות מאוד מאלו הקיימות כיום, 
ההנחה היא שהם עדיין מעניקים “נקודת כניסה” נוחה לבירור תהליכים חברתיים מתמשכים 
חברתיות  לתופעות  מההסברים  חלק  המהווים  סמלים  של  התפתחותם  תהליך  ולהבנת 
נוכחיות. המושגים: “גבריות”, “כבוד” ו“גוף” משמשים דוגמה לסמלים כאלו. אין בכוונת 
המאמר להתרחב לדיון בסוגיות הנוגעות לתפיסה עכשווית של מושגים אלו, אלא להבהיר 
מופעים ראשונים שלהם במושבות יק“א ופיק“א בגליל בתקופת היישוב. אכן, כפי שיוצג 
להלן, מושגים אלו בהקשרם ההיסטורי נגעו בשאלות סוציולוגיות כבדות משקל, כגון דפוסי 
דומיננטיות וקונפליקטים הקשורים לשליטה ולריבוד, במסגרות חברתיות מתהוות ששיקפו 

בבירור מתח בין דורי. 
בחסות  ישראל  בארץ  שפעלה  פילנתרופית,  חברה  הייתה  פיק“א(   1924 )ומאז  יק“א 
היא  תש“ם(.  שאמה,   ;1991 ושטרן,  )גולדשטיין  העשרים  המאה  מראשית  רוטשילד  הברון 

החוג לחינוך והחוג ללימודים רב–תחומיים, המכללה האקדמית תל–חי  12*
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להביא  במטרה  קיימות  במושבות  ותמכה  התחתון,  בגליל  בעיקר  חדשות,  מושבות  הקימה 
את האיכרים לעצמאות כלכלית. עם זאת, היא נקטה לשם כך בגישה דומיננטית קיצונית 
יק“א העמידה את האיכרים במבחנים לא פשוטים של  גישת  כלפיהם. כפי שנראה להלן, 
זהות גברית )זלטנרייך, 2006(. על אף הסיוע הכספי נמצאו המושבות מאז הקמתן במצוקה 
כלכלית, שנטעה מרירות בקרב הקבוצות החברתיות שבהן. דור המייסדים הזקין, ודור הבנים 

התקשה להכות שורש במושבות, וגולל חלק רב מהאחריות לכך לפתחי דור ההורים. 
אף שהגבריות עוברת כחוט השני בתפיסה התרבותית של ההתיישבות בארץ ישראל, 
ישיר:  באופן  אתה  להתמודד  בתקופה  הדן  המחקר  מיעט  והצבר,  הביטחון  באתוס  למשל 
הגוף  של  מקומו  עצמו.  בפני  מחקרי  כנושא  אותה  ולבודד  מושגית  משמעות  לה  להעניק 
בדיון על הגדרת הגבריות נבחן אף פחות מכך. גם במחקר העולמי התפתח חקר הגוף בזיקה 

 .)Chavaud	&	Mayaud,	2005,	pp.	17–20( לגבריות ולכבוד רק לפני עשור או שניים
כפי שנראה להלן, בתרבויות שונות, ובהן תרבויות כפריות, קיים קשר הדוק בין המושגים 
“גבריות”, “כבוד” ו“גוף”. מחקר זה יעסוק בשני מקרי חקר שהתרחשו בזירה הכפרית של 
מושבות פיק“א בגליל התחתון בתקופת היישוב: האחד ־ ניסיון לאונס בת איכרים בסג‘רה 
בשנת 1923, והשני ־ רצח כפול של איכר ובנו במנחמיה בשנת 1942. ננסה לברר את מידת 
המודעות שהייתה לשאלות בנושאים גבריות, כבוד וגוף במושבות הללו, במיוחד כמאפייני 
דומיננטיות: מה היה מקומו של הגוף במערכת המושגים שהתקיימה במושבות, איזה תפקיד 
גבריות  קוד  לזהות  ניתן  בקונפליקט השליטה שהתקיים בתוך המושבות, האם  הוא שימש 
במושבות ואילו גורמים השפיעו על עיצובו. מחקר זה יוכל לשמש פתח למחקרים רחבים 

יותר. 

רקע תיאורטי

גבריות
והן   manliness–משמעויות שונות מקופלות במושג “גבריות”. בעברית ניתן לתרגמו הן ל
מושגים  משמעות  לגבי  החלטיים  אינם  אנגלו–סקסוניים  מחקרים  גם  אך   ,masculinity–ל
אלה. ג‘ון טוש, למשל, ניסה לראות בראשון ביטוי לזהות שעוצבה מתוך מאמץ והשקעה, 
	Tosh,( ובשני ביטוי למצב טבעי, ניטרלי יותר, שאינו מאפיין קבוצות, אלא בעיקר יחידים
3	p.	,2005(. אפשר להוסיף לכך שהמושג “manliness” יכול להיות קשור יותר להחצנה 
ידי מערכת  או סטטוס חברתי, המאופיינת על  חיצונית, התנהגות  הופעה  במובנה הכולל: 

הסמלה שהכבוד והגוף הם נדבכיה. 
ידי  על  המעוצבים  תרבותיים,  למרחבים  זיקתן  מתוך  מובן  מקבלות  זהות  של  שאלות 
ההתנהגות  קודי  ואת  ההגדרות  את  ביניהם.  גומלין  יחסי  ומתוך  הגדרות  באמצעות  תיחום 
יש לבחון בזיקה לגורמים מעצבים עיקריים: סביבה, חברה ותקופה. לעניין המחקר הנוכחי 
חשובות ההתפתחויות הקונספטואליות שהתרחשו בתרבויות אירופיות שונות, עוצבו במבנה 
של כמה דפוסי גבריות במהלך המאה ה–י“ט והתנסו בכור המצרף של “משבר הגבריות”. 
משבר זה אפיין את שלהי אותה מאה וחפף לתקופת בחרותם של רבים מאיכרי המושבות 

בגליל. 
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מושג הגבריות הפך בסופו של דבר לנקודת התייחסות, שיש בה אופטימום ולצדו זהויות 
מעוגנת  להלן,  שנראה  כפי  זו,  התייחסות  נקודת  “חלקית”.  גבריות  לכנות  שנוכל  מה  של 
במרבית התרבויות במושג “כבוד”, אשר כשלעצמו מתפרש באופנים רבים ושונים.1 הגבריות 
החלקית לבשה שני היבטים; האחד ־ אקסוגני, אשר השתקף באופן שבו הגדירו קבוצות 
גבריות דומיננטיות את הגבריות “האחרת” וגבולותיה. כך למשל בגרמניה הוילהלמית, שבה 
ביטא דו–הקרב את מבחנו האולטימטיבי של הכבוד בין “גברים”, עלתה השאלה אם יונקר 
פרוסי יכול להילחם נגד בורגני, וקל וחומר נגד יהודי )1997	McAleer,(. השני ־ אנדוגני, 
אשר ביטא את האופן שבו תפסו סביבות גבריות חלקיות את עצמן, לרוב באורח לא מודע, 
הגבריות שהוזכר  בעצם את משבר  והוא משקף  גבריות”,  כ“לא  להיראות  ואת חששותיהן 

לעיל.2 
נובע מכאן שעצם הגדרת הגבריות לא הייתה מעשה מובן מאליו, והיא עלתה רק כאשר 
התעוררו ספקות לגבי האופטימום הגברי ונוצר צורך לעצבו. מישל כהן גורסת כי רק מהמאה 
ה–י“ח התחדד הצורך להגדיר את ההבדלים שבין המינים. בימים ההם הגדירו מילונים באנגליה 
 .manly–כאימוץ תכונות נשיות על ידי גברים, מבלי שנתנו הגדרה מקבילה ל ,effeminacy
הניסיונות הממשיים לרדת לעומק מהות ה“גבריות” התפתחו רק בשלהי המאה ה–י“ט על 
רקע משבר הגבריות של אותם ימים )7–9	pp.	1996,	Cohen,(. טוש סבור שהראשונים לעצב 
את מושג הגבריות במחקר המודרני היו דווקא חוקרי ההיסטוריה של הנשים, ומשום כך מיצו 
את המושג ב“פטריאכליות”, שמזווית ראייתם עמדה ביסוד היחסים שבין המינים. אפיון זה 
הוא חלקי לדעתו, ונכון יותר להוסיף לו גם את ממד ה–homosociality, החברותא הגברית, 
הנוגע למכלול מערכות היחסים שבין גברים לבין עצמם, שכן כל שאלת הכבוד קיימת בין 
גברים לבין עצמם )4–5	pp.	2005,	Tosh,(. קונל טוען אף הוא כי מחקר הגבריות יכול היה 
להתפתח רק כתגובה למחקר הפמיניסטי על נשיות, ומחקר הגוף יכול היה להתפתח כתגובה 
לחקר תפקידו החברתי של הגוף הנשי. לדבריו, שוקד מחקר הגבריות לברר את משמעות 
מקומו ההגמוני של הגבר בחברה ואת משמעותו של הגוף בהקשר זה, על כן נבחן גוף הגבר 

 .)Connell,	1995( בהקשר לשני אתוסים גבריים עיקריים: הלחימה והשליטה העצמית
המודעות  עוצבה  כיצד  תחילה  לברר  יש  הגלילית  הגבריות  מהות  אחר  להתחקות  כדי 
לגבריות בתרבויות אחרות, ובעיקר בתרבויות כפריות מהמאה ה–י“ט ואילך. הדמיון לגליל, 
אם הוא קיים, הרי הוא חלקי ולא אחת מלאכותי. למרות זאת חשוב להקביל משמעויות של 
תפיסות חברתיות גם כאשר אין קשר מובהק בין מקרי הבוחן, אך מתקיימים כמה מאפיינים 
חברתיים משותפים. הקבלה כזו תיתכן, למשל, בבחינת מקומה של האלימות בהיעדר עוצמה 
שלטונית בְספר האמריקאי ובְספר הגלילי,3 או בין תלות הכפר הרוסי במערכות ממסדיות 
דומיננטיות לבין תלות המושבה העברית במערכות כאלה. תוך כך נברר את תפקידו הסימבולי 

של הגוף בעיצובן של התפיסות הללו. 

כבוד נוגע למושגים כגון:	dignity	honor,	respect,	esteem,	prestige,	ועוד.   1

בסקר שנערך בארצות–הברית בשנת 1992 השיבו נשים שהן מפחדות יותר מכול להיאנס ולהירצח, בעוד   2

.)Kimmel,	2005,	p.	37( שגברים טענו שהם מפחדים שילגלגו עליהם

היו שהתנסו בשתי הסביבות, כמו ברוך פנטורין ממנחמיה )גל–עד, 2005, עמ‘ 16—35( או ראובן פיקוביץ   3

מכפר תבור )שפירא, 2004, עמ‘ 21(.
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כבוד
כאמור, מרביתם המכרעת של המחקרים העוסקים בגבריות מציבים את המושג “כבוד” כציר 
מרכזי שעליו היא נשענת וכקנה מידה למדידתה. כך מסביר רוברט נאי כי בצרפת התחלפו 
ערכי הגבריות, אך היא נותרה תמיד ככותרת קבועה לסטטוס אליטיסטי, והכבוד היווה את 
לעומת  לאבדו,  או  להגדילו  כבודם,  על  לשמור  יכלו  גברים  כן  על  שלה.  המרכזי  המרכיב 
הנשים שהיו יכולות רק לשמור עליו או לאבדו )148–157	pp.	1998,	Nye,(. היינו, יסוד 
ביטויי  את  חקר  רוטנדו  אנתוני  אותה.  שהניע  ככוח  שימש  והכבוד  שליטה,  היה  הגבריות 
הגבריות בזירה האמריקאית והבחין בין דפוס של manhood	communal מהמאה ה–י“ח, 
שבו נמדד כבוד הגבר לפי מחויבויותיו לקהילה ולמשפחתו בהתאם למוצאו החברתי )כבוד 
מורש(, לבין דפוס של manhood	self-made מראשית המאה ה–י“ט, שהעמיד במרכז את 
 .)Rotundo,	1993,	pp.	2–6( נרכש(  )כבוד  הקפיטליסטי  הגזורים מהאתוס  הגבר,  מעשי 

דפוסים אלו לא העניקו לגוף תפקיד בעיצוב הגבריות או בשימורה. 
לא במקרה עסקו מחקרי גבריות מוקדמים עוד ממחצית שנות השישים בשאלת הכבוד 
בסביבות ים תיכוניות. מחקרים אלו דנו באופיו ההיררכי של הכבוד, באופני השגתו ובשימורו. 
ג‘וליאן פיט–ריברס, שבחן את המקרה האנדלוסי, טען כי כבוד ביטא את ערכו של האדם בעיני 
עצמו, אך גם בעיני החברה שבקרבה הוא חי. לדבריו, הכבוד היה מקור הזהות החברתית, 
כיוון שהוא קבע את מקומו היחסי של הגבר בסולם ההיררכי. יתרה מזו, במשפחה, בשבט 
ולפעמים גם בכפר, סימל אדם אחד את כבוד הקבוצה כולה. השאלה הבסיסית לא הייתה מקור 
הכבוד, שיכול היה להיות מורש או נרכש, אלא הצורך הבלתי פוסק לשמרו. הדרך הקיצונית 
ביותר למאבק על כבוד בחברה הים תיכונית התבטאה באלימות. זו יכלה ללבוש פנים שונות: 
מתגרה ועד לנקמת דם, אבל תמיד נשאה אופי טקסי ומובנה. כך שימש הגוף כאמצעי מוחשי 
להשגת מטרות לא–מוחשיות )21–36	pp.	1965,	Pitt-Rivers,(. דפוסים דומים נצפו גם ביוון 

 .)Barzini,	1965,	p.	192( ובאיטליה )Campbell,	1965,	pp.	143–148(

פיזיות וגוף
ג‘. ג. פריסטיאני )181–188	pp.	1965,	Peristiany,( חידד את יחסיות המושג “כבוד” בשני 
מובנים. ראשית, הוא הציג את המושג “בושה” כהשלמה למושג “כבוד”: הבושה ביטאה את 
הבנת גבולות המותר והאסור, שהגדירו כל שלב במערכת הריבודית. “חסר בושה” נחשב מי 
שלא שמר על גבולות אלו. היינו, חסר בושה היה חסר כבוד, ולמי שהיה כבוד הייתה בושה. 
שנית, פריסטיאני טען שבמערכת ריבודית שבה הפגין מי שחזק יותר את כבודו כלפי חוץ, 
הציג הנחות את הפיזיות שלו כמשקל נגד, במטרה למתן את חוסר השוויון החברתי ביניהם 
	Vale	de	Almeida,( תפיסה זו חוזרת גם במחקרים מאוחרים בהרבה .)”לשנינו יש שפמים“(
89	p.	,1996(. בורדייה )1979	Bourdieu,( התייחס לסוגיה זו במישור עקרוני יותר; לדבריו, 
הגוף ביטא הבניה חברתית: מעמדות חברתיים גבוהים הגדירו צורה רצויה או לא רצויה של 
הגוף, וכל “גוף” כזה ביטא מעמד חברתי שונה. לפנינו שני טיעונים משמעותיים: )א( כבוד 
הוא מושג דיפרנציאלי, הנמדד אחרת בכל שלב היררכי, והבושה מציבה את גבולותיו; )ב( 
ככל שהגבריות נחותה יותר, גדלה חשיבות המרכיב הפיזי ביחס למרכיב ההתנהגותי. נשים 
יותר  נגד מול משאבים המסמלים רבדים חברתיים גבוהים  לב שעצם הצגת הגוף כמשקל 

מבטאת הכרה בקיומו של הריבוד הזה. 
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חשיבות הגוף ניכרה במודל גבריות חדש, ה–manhood	passionate, שהסתמן בארצות–
הברית בשלהי המאה ה–י“ט ושהעניק ערך חיובי ליצרים הגבריים ולהחצנתם: תחרותיות, 
	Rotundo,	1993,( אגרסיביות, קשיחות ותאווה מינית. גוף הגבר הפך מעתה לערך חיובי
דיוק החזותי.  ליתר  הוענק ממד חדש שהדגיש את ההיבט הסמלי שלו,  5–6	pp.(. לכבוד 
ואשר  ועיצוב  שינוי  תהליכי  התקיימו  שבה  חברתית  בסביבה  הגיונית  הייתה  כזו  תופעה 
שאלת הסטטוס היחסי בתוכה לא הייתה מובנת מאליה. אכן, אין ספק שלפחות חלק משורשי 
התפיסה נעוץ בתרבות הְספר, שבנסיבותיה הפכו סמלים שנסמכו על עוצמה ועל אלימות 
לברירה הסבירה ביותר. גם בדרום האמריקאי עברה תפיסת הכבוד תמורות עקב התבוסה 
התנהגות  על  נשענו  הדרומי”  הכבוד  “איש  של  המקוריים  מאפייניו  האזרחים.  במלחמת 
יושר, אי–תלות באחרים והקפדה על שמירת גבולות הכבוד  ולא על עוצמה פיזית: אומץ, 
והבושה. אחרי המלחמה התפתח בדרום צורך להפוך את הכבוד הגברי למוחשי ולאלים יותר 
)55	p.	1998,	Greenberg,(. האלימות בארצות–הברית הפכה למאפיין הוויזואלי ביותר של 

.)Kimmel,	2005,	p.	37( הגבריות, שכן היא העידה על הנכונות ללחום
הבורגניים  הערכים  הציבו  כיצד  הראה  קוקה  יורגן  בגרמניה.  גם  ניכרה  דומה  תופעה 
שהתגבשו בגרמניה במחצית המאה ה–י“ט את המשפחה במרכז ואת הגבר כאחראי לקיומה 
ולהגנתה. גבר כהלכתו היה מי שידע להתמודד עם המשימות הללו, שהפכו לקודים תרבותיים 
ולא מיחסי  זו נשאב הכבוד ממעיינות התא המשפחתי  במרכז אירופה ובמערבה. בתקופה 
גומלין עם העולם הגברי החיצוני )234	p.	1999,	Kocka,(. עם זאת, ג‘ורג‘ מוסה, שבחן את 
התופעה משלהי המאה ה–י“ט, הדגיש מאפיינים אחרים בבניית דימויי הגבריות המודרנית 
הגרמנית, ובהם סטריאוטיפיזציה וביסוס אידיאל הגבריות על אלמנטים מוחשיים, בני צפייה 

 .)Mosse,	1998,	pp.	3–16( ובני נגיעה, כמו גוף הגבר
גוף הגבר יכול לסמל את “קופסת משכנה של הנפש”, וכן ארוטיקה וכוח. שני המאפיינים 
גברים  לגוף  את משמעותו מהשוואה  מקבל  הסמלי  ושימושם  יחסיות,  האחרונים מבטאים 
אחרים; פגיעה בהם מבטאת כוונה לשינוי סימבולי בהיררכיה. לעומת זאת, המאפיין הראשון 
הגבר  את  לחלוטין  להוציא  נועדה  בו  ופגיעה  עצמה  הקיומיות  עניינו  שכן  מוחלט,  הוא 
“האחר” ממעגל הרלוונטיות החברתית על ידי המתתו. זאת ועוד, פגיעה בגוף אישה, כאשר 
היא אמורה להימצא תחת חסותו והגנתו של גבר, יכולה לבטא כוונה לפגוע באורח סמלי גם 

בגוף הגבר. סוגיות אלה תתחדדנה בפרשת שמושקין ובפרשת רוזנפלד להלן. 

משבר הגבריות
על רקע זה יש להבין את “משבר הגבריות” שהתפתח משלהי המאה ה–י“ט. ככל שהגבריות 
מאשר  יותר  אחרים  בעיני  נתפס  אתה  כיצד  לשאלה  הפך  והכבוד  יותר,  למוחצנת  הפכה 
עוררה  הגבריות  החצנת  גבריות”.  “לא  תכונות  מהתגלות  החשש  גבר  כך  עצמך,  בעיני 
או שזיהו בתוך תוכם פער  רבים שלא עמדו במתווה של השלמות הסכמטית  ספקות אצל 
ניסו להסתייע  בין החזות שהקרינו לבין תחושותיהם הפנימיות. חוקרים כמו מייקל קימל 
בדפוסי ניתוח פרוידיאניים ־ כתיבתו המוקדמת של פרויד תואמת לימים ההם ממש ־ כדי 
“גבר  של  דמות  בכך  ולהציג  הקבוצה,  למישור  היחיד  ממישור  ודימויים  תחושות  להעתיק 

 .)Kimmel,	2005,	pp.	31–35( ”משברי סינתטי
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תפיסות אלו חברו לחשש מדגנרציה שרווח גם הוא משלהי המאה ה–י“ט. היו שסברו 
להיות  עלולה  דרווין  דיבר  היה מהבולטים שבהם ־ שהאבולוציה שעליה  נורדאו  ־ מקס 
דו–כיוונית ולהוביל, בתנאים מסוימים, לדעיכה גנטית ונפשית ולהתפתחות “גבר נשי”, שלב 
קיצוני אף יותר מזה של הגבר הנחות. בארצות–הברית היו שהאמינו שעובר על הארץ תהליך 
פמיניזציה תרבותית, משום שעיצוב ערכי הנוער וחינוכו נשלטו בידי נשים וכי מתפתח דור 
לא–גברי. בסביבות עממיות התפתחה כאנטי–תזה התרפקות על סממנים של שתייה, קללות 
או תגרות כמאפייני גבריות )“כל הבנים אוהבים בייסבול, ומי שאינם אוהבים בייסבול אינם 
הגופנית תרמה אפוא לתחושה  )137	120–125,	pp.	1997,	Kimmel,(. הפיזיות  בנים”( 

העצמית של גבריות. 
בזירת  בעיקר  נשיות,  בסממני  מאבק  דרך  הגבריות  משבר  עם  התמודדה  בריטניה  גם 
ה–schools	public. אלו נאבקו בקיצוניות במה שראו כהגמוניה נשית. הם ראו בכל הפגנת 
רגש כלפי נשים, אפילו אמהות או אחיות, ביטוי לחולשה, וטיפחו חברותא גברית על חשבון 
פני  על  פעולה  של  העדפה  הדגישה  שלהם  הגבריות  תפיסת  וערכי.  אינטלקטואלי  חינוך 
	Tosh,( מחשבה, נאמנות למולדת על פני קול המצפון האישי וכוח פיזי על פני כוח מוסרי

 .)2005,	pp.	112–114
אדוארד מוג טוען כי אף בצרפת חידד תפקידן החברתי של הנשים, שהלך והתרחב בשלהי 
המאה ה–י“ט, את משבר הגבריות. המשבר התבטא בצורך של הגבר לחפש מעתה הגדרות זהות 
גם עבור עצמו ולא, כבעבר, רק עבור הנשים, והשתקף בין השאר בהתחפרות בשמרנות ובקריאת 
תיגר על כל תופעה של ִקדמה )9–11	pp.	2001,	Maugue,(. לדעת כריסטופר פורת‘, פרשת 
דרייפוס שיקפה ברבדיה הסמויים את המצוקות הללו. בגידת דרייפוס העבירה את תחושות חוסר 
הביטחון מהמישור האישי לזה הלאומי, וביטאה את החשש מהמודרניות, שנתפסה כהתרסה נגד 

 .)Forth,	2004,	pp.	4–7( ”מוסכמות חברתיות ונגד הגבריות עצמה כ“שומרת החומות

“גברים נשיים”
ברוסיה  התפתחה  המושבות,  מאנשי  לרבים  מוכרת  שהייתה  הגבריות,  של  אחרת  תפיסה 
הכפרית בשלהי המאה ה–י“ט. הכפר הרוסי, שחווה את שחרור האיכרים בשנות השישים של 
המאה ה–י“ט, נותר דחוק בקרן זווית חברתית. כריסטין וורובק מציגה שני דימויים משלימים 
של האיכר בעיני האריסטוקרטיה הרוסית: מחד גיסא, ילדותי אך תמיד מכיר במרותן של 
הרשויות, ומאידך גיסא, אלים המסוגל להרוס בעיוורון כל שנקרה בדרכו. שני הדימויים לא 
היו “גבריים” ותיארו איכר נחות, חלש, נעדר שליטה עצמית ומחוסר היגיון, במילים אחרות 
“גבר נשי”. לעומתו, המדינה הוצגה כחזקה, הגיונית ומסודרת, כלומר “גברית”. דווקא משום 
ניסיון  וורובק, אורגנו חיי הקהילה הכפרית במבנה פטריארכלי מודגש, מתוך  כך, לטענת 
להדגיש את גבריותו החסרה לכאורה של האיכר. זו הייתה גבריות שלא הופגנה החוצה כלפי 
	Worobec,( יותר  הממסד החזק מהאיכר, אלא פנימה כלפי המסגרת המשפחתית החלשה 
ושל  קפריסין  לגבי  פריסטיאני  של  תיאוריהם  את  מזכיר  זה  דפוס   .)2002,	 pp.	 76–77
	Peristiany,	1965,	pp.	181–188;	Vale	de	Almeida,( ואלה דה אלמיידה לגבי פורטוגל
89	p.	,1996(. הגבריות הפכה ליסוד הערך העצמי, כאשר הקהילה סיפקה לבולשאק, ראש 
המשפחה, אמצעים לשימור מרותו, כמו למשל באמצעות בתי המשפט האזוריים שאישרו 

 .)Worobec,	2002,	p.	84( באופן אוטומטי עונשי מלקות לבני איכרים על סמך בקשתו
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שליטת האיכר בביתו מילאה צורך להפגין עוצמה יחסית באמצעות סטיגמטיזציה של 
	Clements,( המקומית  הקהילה  כלפי  גבריותו  את  וביטאה  וילדיו,  אשתו  היינו  האחרים, 
8–10	pp.	,2002(. עם זאת, משהפכה השליטה לסמל והחצנתה קיבלה משמעות חברתית, 
התפתח אצל האיכר הרוסי משבר גבריות, שבא לידי ביטוי בספקות שהתעוררו בו בנוגע 
ליכולתו לממש את מרותו. ההתמודדות, כדרכן של חברות כפריות רבות, התבטאה באלימות: 
הכאת נשים וילדים ותגרות שגרתיות בין איכרים, שלא נועדו לפתור סכסוכים, אלא להפגין 
גבריות  להעצמת  למכשיר  הגוף  הפך  כאן   .)Smith,	 2002,	 pp.	 94–96( פיזית  עוצמה 

החלש. 

גבריות יהודית ועברית
מה נטלו בוני המולדת העברית מתוך כל אלו? לא ניתן להתמודד עם סוגיה זו מבלי להבין 
את התהליכים שאפיינו את התפתחות הגבריות היהודית. אפשר לחלקם לשלושה שלבים 
עיקריים: בשלב הראשון זיהתה התפיסה האירופית, ולאו דווקא האנטישמית, לאורך שנים 
ארוכות תווים לא גבריים בגבר היהודי, שהוצג כהנגדה לדימוי הגבר האירופי. דניאל בויארין 
העניק לתפיסה זו דגשים חדשים; לדבריו, העניקה יהדות אירופה קודים תרבותיים משלה 
לגבריות, והפכה את דמות “הגבר הנשי” האירופי לחיובית, גבר שבסיס הכבוד שלו נובע 
מלמדנותו ואי–אלימותו )1997	Boyarin,(. השלב השני חפף לתקופת האמנסיפציה, כלומר 
למאה ה–י“ט. למעשה לא ביטאה האמנסיפציה מפגש חדש בין החברה הנוצרית לזו היהודית, 
אלא בעיקר בין בורגנות יהודית לנוצרית ־ כך בגרמניה וכך בצרפת )בנבסה, 2004, עמ‘ 
קודי  את  היהודית,  הלא–דומיננטית,  הסביבה  אימצה  המפגש  במהלך   .)179—160  ,151—148
הגבריות הבורגניים: גבר שכבודו נובע ממעשיו ולא ממוצאו, שכן שתי הסביבות הבורגניות 
לא יכלו להתהדר במוצא אריסטוקרטי. השלב השלישי התרחש עם הופעת הציונות במקביל 
למשבר הגבריות של סוף המאה ה–י“ט. לדעת בויארין, ההזדהות עם הציונות, ובמיוחד עם 
צדה המעשי, יצרה תהליך שבו אימץ לעצמו הגבר היהודי קודים חדשים, שתאמו לראשונה 
לקודים האירופיים של גבריות. בסביבה האירופית חסמה “תקרת זכוכית” את יכולתו של 
ארץ  חדשה,  בסביבה  אבל  הלא–יהודית,  הגברית  לחברה  תום  עד  להתקבל  היהודי  הגבר 
תלויה.  בלתי  עצמית  זהות  הגדרת  של  אלא  קבלה,  של  שאלה  עוד  הייתה  לא  ישראלית, 
הגבריות האירופית אומצה דרך עקרונות שלילת הגולה ובריאת דמות הצבר. בלשונו הציורית 
של בויארין: יותר משביטאה הציונות עבור היהודים חזרה ל–Palestine, היא ביטאה חזרה 
ל–Phallustine	1997(	Boyarin,(, היינו, אף הוא מעניק לסימבוליקה הגופנית תפקיד רב–

משקל בעיצוב הגבריות. עוז אלמוג מראה כיצד נבנתה דמות הצבר כהנגדה לדמות היהודי 
הגלותי. לצד מאפייני האסקטיזם וההסתפקות במועט, שהעידו על החוסן הפנימי שנדרש 
מגבר, מצביע אלמוג על מאפיינים נוספים שהדגישו את העוצמה והאסתטיות הגלומים בגוף 
הגבר )אלמוג, 1997, עמ‘ 127—129, 318—324(. אולי ניתן לומר שבוני המולדת חפצו להכליא 

גבר “אירופי”, המתאפיין בתכונות מנטליות נתונות, עם גבר “גוי”, שעיקרו גופניות. 
בארץ ישראל לבשה הגבריות העברית )ולא עוד היהודית( פנים רבות: ארגון “השומר” 
פיתח גישה אליטיסטית כלפי עם הארץ, אך ניסה לאמץ את דפוסיו החזותיים; הקולקטיב 
על פניו השונות טיפח מעין גבריות של הקבוצה, תוך ניסיון לא פשוט להגדיר בתוכה את 
מקומה של האישה; מערכת החינוך עיצבה דפוס של בן נעורים חדש, הלומד את ארצו דרך 
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היבטי הגבריות של  ראויים למחקרים משלימים, שיתחקו אחר  כל אלו  בית הספר.  טיולי 
הסביבות הללו. 

במאמר אחר התוויתי את המורכבות שנוצרה ממפגש בין שני קודים תרבותיים שונים 
במושבות פיק“א בגליל התחתון: זה של פקידי החברה ולעומתו זה של האיכרים )זלטנרייך, 
2006(. פקידי פיק“א התייחסו לאיכרים הגליליים מזווית ראייה מתנשאת ואליטיסטית של 
בני המעמד הבורגני הצרפתי, שכללה בוז בסיסי הן למוצאם המזרח–אירופי והן למעמדם 
האמינו  אבל  בפיק“א,  הכלכלית  מתלותם  להיחלץ  מסוגלים  היו  לא  האיכרים  האיכרי. 
שהאשם נמצא בה ולא בהם. חלומם היה להפוך ברבות הימים למעמד ביניים איכרי, מעין 
בעלי אחוזות בזעיר אנפין. עתה יש לברר את מקומה של הגבריות בתוך התפיסות הללו. 
האם במושבה התגוררה “בורגנות איכרית”, לפי תפיסת האיכרים, או “עובדי אדמה”, לפי 
תפיסת פיק“א? ההבחנה חשובה, שכן הראשונים אופיינו בתפיסה האירופית באמצעות קוד 
גבריות שנבע, כאמור, ממעשיו של הפרט, בעוד האחרונים נמצאו תחת פטרונות פיק“א, 
ולכן לא היו באמת “גברים”. נשים לב כי אם מדובר ב“גבריות פחותה” הרי שהיא נבעה 
משני טעמים: איש המושבה היה גם מעין איכר רוסי לפי תפיסת הפקידות וגם גבר יהודי 

במובן הגלותי, שכן האיכר במושבה לא נשא את כל תווי הגבריות הגויית של הצבר. 
שני מקרי החקר שיוצגו נוגעים לאלימות קיצונית: ניסיון לאונס ורצח. כך יקל עלינו 
פיק“א.  במושבות  האיכרית  החברה  בקרב  הגבריות  של  התפיסות  או  התפיסה  את  לזהות 
ובשימורה לפי המשמעויות שהוענקו  נברר את תפקיד הגוף בעיצוב הגבריות  באמצעותם 
לו. מאחר שעניינו של מאמר זה בדימויים ובאינטרפרטציות, אין חשיבות לזיהוי ה“אמת” 
את  השונים  העדים  פירשו  כיצד  לזהות  עלינו  זאת,  לעומת  סותרות.  עדויות  בין  ולעימות 

הדברים לעצמם ואיזה נופך חפצו להעניק להם. 

הניסיון לאונס אחותו של צבי שמושקין בסג‘רה )1923(

בפורים תרפ“ג התלונן צבי שמושקין מהמושבה סג‘רה כי ערב קודם לכן יצאו מנשף הפורים 
המקומי, כשהם שתויים, שלושה מבחורי המושבה: יוסף רשל, אבינועם ריקלין ויוסף עפרוני, 
וניסו לאנוס את חיה אחותו. השוטרים עצרו את השלושה, כדי להובילם כבולים לטבריה 
תוך חילול שבת. נקודה אחרונה זו גרמה לזעזוע מיוחד לאיכרי המושבה הוותיקים שומרי 
המצוות. לאחר השתדלויות בוטלה התלונה, ולהלכה באה הפרשה אל קצה )אתע“ל, תיק 15 

ותיק 37(. 

משמעויות גלויות וסמויות של גבריות 
לא כך היה הדבר למעשה. בגליל התחתון רווחה באותם ימים תחושת ניכור כלפי השלטון 
המנדטורי, שפעל לפי עולם ערכים בריטי מודרני בסביבה מעורבת ערבית–יהודית, שהייתה 
זרה לרוחו. הבדלי תרבות ניכרים התקיימו בגליל בין הקבוצות החברתיות היהודיות והערביות 
השונות, ועם זאת היה למרביתן מכנה משותף ־ תרבות שמרנית, שהעניקה משקל רב לעוצמה, 
שהושתתה על יחסי כבוד גבריים, סימנה גבולות חברתיים ושרטטה יחסים היררכיים. זהות 

גברית הייתה אטריבוט הכרחי בנסיבות שבהן מרות השלטון המרכזי לא נתפסה כמרכזית. 
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כל  נתפסו  הטריטוריאלי  במרחב  נפרדים:  מישורים  בשני  התנהלו  אלו  גבריות  יחסי 
מושבה עברית, כפר ערבי או שבט בדואי כבעלי זהות ייחודית קולקטיבית, ויחסי הגומלין 
ביניהם הקבילו ליחסי גומלין בין “גברים” ונועדו לגבש זהות המושתתת על דימויים גבריים. 
אף  פרטים,  בין  נוספת,  יחסים  יישוב, התנהלה מערכת  כל  בתוככי  היינו  הלוקלי,  במרחב 
היא לפי קודים של כבוד ומתוך אותם צרכים. כשפנה שמושקין למשטרה, הוא העתיק את 
הפרשה מהמישור הלוקלי, הבין–אישי, למישור הטריטוריאלי. כך העטה את כלימתם של 
החשודים על המושבה כולה, והציג אותה כחסרת כבוד וכלא–גברית בעיני הסביבה כולה. 
תגובתו הקשה של שמושקין נבעה אולי מקוד התרבות הבורגני שהלך והיכה שורש במושבות, 
שלפיו האיכרים שאפו להיות בעלי קניין והנשים היוו מרכיב סמלי בתוך התא המשפחתי, 
שנשא אופי דטרמיניסטי שאין להתפשר לגביו )בן–פורת, 1999, עמ‘ 19—21(. המושבה ציפתה 
היה  כך  שלה.  הפנימית  המסגרת  בתוככי  באחותו  הפגיעה  מעשה  את  יפתור  ששמושקין 
העניין מתורגם למאבק של כבוד בין פרטים ובמישור כזה גם מקבל את פתרונו. שמושקין 
רמס קוד חברתי סמוי, שלפיו שאלות של פגיעה בכבוד אינן נידונות בפני זרים ועצם קיומן 

אינו נחשף בפניהם. 
עיקר הפגיעה הייתה בכבוד צעירי המושבה, ועל כן הסנקציות באו מכיוונם. תחילה הוצא 
שמושקין מ“קלוב” הצעירים של המושבה: “בעד זה שהמטת חרפה על כלנו”. ועד המושבה 
לא פעל נגד החרם, כי “הרוב הם אכרים הזקנים, אבל לא נכנסים בתוך תוכו של כל הענינים 
האלו”. הצעירים לא הסתפקו בכך וניסו גם לסלקו מישיבת האסיפה הכללית של המושבה, 
שם הותרה לצעירים נוכחות פסיבית בלבד. תחילה העבירו לו פתק שיסתלק, “בכדי שלא 
אדלר  בשם  צעיר  ניגש  אז  הפתק.  את  קרע  ובהתרסה  מיאן  שמושקין  נעימות”.  אי  יהיה 
להוציאו בכוח והתפתחה תגרה כה אלימה ביניהם, עד שהיה צורך לפזר את האסיפה. הוועד 
נזף בצעירים, על שפגעו בכבוד הוועד ולא בכבודו של שמושקין, ואדלר הוכרח להתנצל בפני 

הוועד ונקנס ב–200 גרושים לטובת הקק“ל )אתע“ל, תיק 15(. 
לאחר התגרה נעשה ניסיון לתווך בין הצדדים. שמושקין נמצא אשם “בזה שפנה לממשלה 
לפני המלכו עם ועד המושבה”, ושלושת הצעירים בכך שגרמו עלבון למשפחתו. כל צד נדרש 
להתנצל בפומבי לפני צעירי הקלוב, שהיו אמורים לקבל את ההתנצלויות במחיאות כפים 

ולהצהיר “קבל עם... ]ש[ההתמרמרות שהיתה ביניהם עוברת לשלום” )אתע“ל, תיק 37(. 
הפיוס לא התרחש, ושני הצדדים הגישו תביעות הדדיות לוועדה המשפטית של התאחדות 
האיכרים ביבנאל, על פגיעה פומבית בכבוד. רשל, ריקלין ועפרוני יצאו נגד ה“עלילה” של 
שמושקין ובעיקר נגד פנייתו “למשמר המקומי של המשטרה, המורכב כולו מערבים”. כך 
“הוציא שם רע עלינו ובאופן בלתי ישיר המיט חרפה על כל צעירי המושבה” )אתע“ל, תיק 
37(. שמושקין התלונן נגד זלמן ריקלין, אביו של אבינועם, “שהעליב אותי באמצע הרחוב 

במלים גסות” )אתע“ל, תיק 15(. 
אפשר להבחין בשני מישורים בתהליך: המישור המיידי, שבו ישנן תגובות פיזיות למצבי 
מתעלמת  הכבוד  לשאלת  ההתייחסות  שבו  הטווח,  ארוכת  הפעולה  ומישור  בכבוד,  פגיעה 

מהגוף. 
במשפט, שנערך לאחר חצי שנה, בתחילת אלול, נשמעו גרסאות שונות לגבי השתלשלות 
הפרשה. חשיבותן היתה טמונה בכך שניתנו במרחק זמן מהאירוע ולא היו ספונטניות. לפי 
גרסת “התוקפים” יצאו כולם שתויים מהנשף. שמושקין, שחשד כי אירע דבר מה עם אחותו, 
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דם.  זוב  עד  בראשו  אותו  שפצע  ריקלין,  עם  התגושש  ואף  האחרים  הצעירים  את  העליב 
להתפרע  שמושקין  המשיך  לכתה  אחרי  גם  הביתה.  שתלך  צעק  במקום  שנמצאה  לאחותו 
ולאיים שמחר יתלונן במשטרת טבריה, למרות הפצרות חבריו. למחרת אכן התלונן בתחנת 
סג‘רה שהשלושה ניסו לאנוס את אחותו בדרך המוליכה לכפר סבתה. בשובו השתולל ליד 
ביתו של עפרוני ואיים על אביו. אשר לשלושה, הם נעצרו לארבע שעות ושוחררו רק לאחר 
לחץ כבד על אביו של שמושקין להסכים לבוררות פנימית ביום המחרת. בוררות זו נועדה 
להשכין שלום ובסופו של דבר לא נערכה, אך הבושה כבר נגרמה: “היו המון ערבים והמעמד 

היה מביש” )שם(. 
לפי גרסת שמושקין, אחותו טיילה עם נחמן שליטא, צעיר שלא הואשם בתקיפתה, בדרך 
לכפר סבתה וכששבו “שמעתי שאבינועם ריקלין צעק בקול דברים של גנאי עד שאי אפשר 
למסור זאת בכתב על אחותי עם נחמן שליטא”. הפומביות שהוענקה לו החריפה את תוכן 
העלבון: “באותו הזמן ישבו כל הצעירים... על גדר של גן שליטא ושמעו את כל מה שריקלין 
אמר וצחקו”. זו הייתה התגרות קשה בכבודו של שמושקין. בהמשך חסמו שלושת “התוקפים” 
ואז  לריקלין,  סטר  עדותו,  על–פי  שמושקין,  תגרה:  התפתחה  ואז  שמושקין  של  דרכו  את 

התנפלו עליו כל הנוכחים. לבסוף, פצע אותו ריקלין במכת אבן בראשו )שם(. 
הגרסה מעניינת במיוחד, כי ניסיון האונס כלל אינו מוזכר בה. זאת בניגוד גמור לדגש 
שהתלונן  וטען  שמושקין  שיקר  בתשובתו  כן,  על  יתר  האירוע.  בעת  שמושקין  לו  שנתן 
במשטרה על המכות שהוכה ולא על ניסיון האונס, אף כי הנוסח שנמצא במשטרה הפריך את 
דבריו. גם חיה אחותו חתמה על התלונה וכשנשאל מדוע אילץ אותה להעיד אם רצה לשמור 
הוטל  יושרו של שמושקין  “התוקפים”.  דרישת שלושת  לפי  היה  כבודה, אמר שהדבר  על 
בספק גם בפרטים נוספים: כשנשאל מדוע אמר שכולם הכו אותו אך התלונן רק נגד שלושה, 
טען שלא יכול היה לזהות את יתר האחרים. לפי עדות שלא הופרכה, הוא הוסיף להכות את 

ריקלין גם כשזה שכב על הארץ חסר אונים ובכה )שם(. 
לגיטימציה בדיעבד לתלונה  ניסיון להעניק  סיבות:  נבע משתי  כי שינוי הגרסה  נראה 
לבורר  המשטרה  את  להפוך  כדי  הצדדים,  בין  בהסכמה  נמסרה  כאילו  ולהציגה  הפומבית, 
בשאלת האחראי לתגרה. טענה זו מגושמת. סיבה נוספת נעוצה כנראה במה שאירע באמת 

עם חיה. 
מחוץ  בלילה  לטייל  צעירות”  ו“שלשה  צעירים  כמה  הלכו  יעקבי,  שמואל  עדות  לפי 
למושבה. בדרך פרשו מהם חיה שמושקין ונחמן שליטא. מאוחר יותר פגש העד את השניים 
חיה  דבר!”.  איזה  שיוציא שם  אני מפחד]ת[  רד מהר!  לך  “בקשה  לו:  וחיה אמרה  בשובם 
לא  שבעצמו  שמושקין,  מביכים.  פירושים  לקבל  ויוכל  נודע  ה“טיול”  שדבר  אפוא  הבינה 
צעירי המושבה  הלגלגנית של  מוצא מתגובתם  ראה  לא  בטוח באמינותה של אחותו,  היה 
השתויים, אלא בכך שיהפוך את האירוע ל“ניסיון לאונס”. חיה העדיפה להתחמק מתלונה 
שתוסיף תהודה לאירוע, אך לא יכלה להתנגד ללחצו של אחיה. לשאלת הסמל “אם זה אמת 
שרשף ועפרוני אחזו אותך בידים ורצו לעשות לך איזה דבר”, היא ענתה: “נכון, הם תפסו 
אותי בידי ודרשו דברים שאי אפשר לבטא אותם”. כאמור, במשפט עצמו התייחס שמושקין 

לניסיון האונס כאילו לא אירע כלל! )שם(. 
המיידי,  במישור  לעיל:  עליהם  ההתנהגות שהצבענו  דפוסי  שני  את  מחדדות  העדויות 
התגובה לפגיעה בכבוד היא פגיעה בכבוד הזולת עם נטייה ברורה להסלמה ומעבר מעלבונות 
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לאלימות פיזית ולפגיעה בגוף. מרבית התיאורים עוסקים אפוא בפגיעה בכבוד יותר מאשר 
בשיקומו, ושני האמצעים העיקריים לכך הם עלבונות כלפי היריב או פגיעה פיזית בגופו. 

הכבוד והגוף כמדדי גבריות 
במקרה שלפנינו שימש הכבוד ביטוי לגבריות, משום שמדובר בסיטואציית ְספר קלסית: אי 
התערבות אוטוריטה חיצונית הותירה את ניהול האירוע בידי המשתתפים עצמם, ובאמצעי 
בכבוד  לפיכך הפגיעות  יעדם ־ שימור הסטטוס: אלימות.  היחיד שעמד לרשותם להשגת 
התבצע  מהאסיפה  שמושקין  את  לסלק  הניסיון  לדוגמה,  מקריות.  ולא  מכוונות  תמיד  היו 
בשני שלבים: תחילה, כאשר הייתה כוונה לשמור על כבודו של שמושקין, נשלח אליו פתק 
דיסקרטי, אך כאשר הגיב בהתרסה ובכך הניע ראשון את גלגל האלימות, הוא הוצא החוצה 

בכוח הזרוע. 
מוחשיים.  או  סמליים  היבטים  ללבוש  יכלו  בעדויות  שתוארו  בכבוד  הפגיעות  כאמור, 
בעלבונות  כורחם,  בעל  בשבת  לנסוע  ייאלצו  שהעצורים  מכך  בחשש  התבטאה  הסמליות 
שהטיח אביו של ריקלין בפומבי בצבי שמושקין, בחרפות של אבינועם ריקלין נגד אחותו או 

בלגלוגם של צעירי המושבה. חד מכול בתחום זה היה החרם שהוטל על שמושקין. 
בפרשה זו התבטאו פגיעות מוחשיות בכבוד תמיד בצורה של פגיעות בגוף ולא ברכוש. 
אף כאן יש לעשות הבחנה מהותית; הפגיעות בגוף הנערה נותרו מוצנעות: הבינו את סיבת 
קיומן אך לא ראו אותן בעליל. כך “טייל נחמן שליטא עם חיה שמושקין”, ולשם מה טייל 
ניתן היה רק לשער. לא במקרה התפתח מתח רב בין צבי שמושקין לאחותו, בשל דרישתו 
שתתלונן על מעשה האונס, ובכך תחצין את שראוי להיוותר סמוי. “בשבת שאלו את חיה: 
למה היה לך כל הענין ללכת להמשטרה ולהתאונן... וראינו שבאמת היא מצטערת על זה” 
)שם(. כך מתחדדת המשמעות החברתית והטקסית של ההתרחשות. לגופה של חיה הייתה 
חשיבות בעיקר בשל מה שהוקרן באמצעותו על גבריותו של אחיה צבי, אשר כגבר אמיתי 
נדרש למנוע פגיעה כזו, ואם התרחשה היה עליו להיפרע מהאשמים. ההחצנה אפוא נותרה 

בלעדית לגזרת ההתמודדויות שבין גברים לבין עצמם. 
בניגוד גמור לפגיעות בגופה של חיה, כל הפגיעות בגוף בין הגברים היו פומביות, וחייבות 
היו להיות כאלו, אחרת לא הייתה “שאלת הכבוד” עומדת למבחן דרכן. לא במקרה הן זכו 
אותו  צבי שמושקין לצאת מהאסיפה הכללית “תקף  נרחבים בעדויות. כשמיאן  לתיאורים 
אדלר, חנק אותו, דחף אותו לקיר והרביץ לו”. שמושקין הוכלם בפומבי. בתגרה שהתפתחה 
בין שמושקין לריקלין בערב האירוע, פצע ריקלין את שמושקין בראשו עד זוב דם, ושמושקין 

מצדו היכה את ריקלין כשזה שכב על הארץ והביא אותו לידי בכי )שם(. 
רק משעבר האירוע לבירור משפטי פנימי האוטוריטה המסורתית שבה ונטלה את הסמכות 
לידיה, ומרגע זה שימשו כל העדויות שהובאו לפניה לתכלית אחת: השגת לגיטימציה לפי 
הקוד הערכי שהיה נהוג במושבה ושלל אלימות. שאלת הגבריות קיבלה פנים אחרות, משום 
שההתמודדות במשפט לא הייתה עוד בתוך קבוצה סגורה של צעירים–גברים, שאותה שיקפו 
והיא  ה“זקנים”,  מרות  מול  בנפרד  מהם  אחד  כל  של  אלא  בעדויות,  התיאוריים  החלקים 

השתקפה בחלקים האפולוגטיים שבעדויות עצמן. 
פסק הדין התעלם כמעט לחלוטין ממקומו של הגוף בהגדרת הקודים: “כבוד” ו“גבריות”. 
הסמליות שבתפיסת הכבוד השתקפה בנימוקים לעונשים שנגזרו וביחסיות שבקנסות שהוטלו 
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)להבדיל מפיצויי נזיקין(. שלושת הצעירים חויבו להתנצל בפומבי לפני משפחת שמושקין, כי 
“כבודם של בנות ישראל איננו הפקר”. צבי שמושקין “חטא בפני הישוב ]העברי[ בכלל וכלפי 
המושבה בפרט, שהתאונן למשטרה”, כמו כן הפסיד את זכותו להוצאות המשפט “מפני שמסר 
את הענין למשטרה”. עוד חויב “לבקש סליחה בכתב מועד המושבה על העלבון שגרם למושבה 
בזה שמסר את הענין למשטרה”. פסק הדין קבע גם את ההתנהלות העתידית: “על שני הצדדים 
לעשות שלום בפומבי ולשכח הכל מה שקרה ביניהם”. החרם על שמושקין יתבטל עם עשיית 
השלום הזה. נקבע גם ש“על ועד המושבה החובה להשגיח שצעירי המושבה יתקנו את הנהגתם” 
)שם(. תפיסת הכבוד של פסק הדין התבטאה בהענקת מרכזיות למרכיב הסימבולי, באמצעות 
ה“שכחה” הטקסית, והחזרת המבוגרים לראש ההיררכיה, כאחראים למוסר. הקנסות שהוטלו 
היו 100 גרושים בגין הפגיעה בכבוד המשפחה ו–250 גרושים בגין הפגיעה בכבוד המושבה, 

הפרש שביטא בבהירות את ההבדל בין העלבון הפרטי לבין העלבון הציבורי. 
לפי הקודים שביטא פסק הדין, לא נהג צבי שמושקין כ“גבר”, מונח שאינו מוזכר אבל 
רוחו קיימת כל העת. “גבר” לא היה נותן פומבי לקלונה האמיתי או המדומה של אחותו; הוא 
לא היה מתפרע באין מעצור; הוא לא היה מכה חבר שיכור השוכב על הארץ ובוכה; הוא לא 
היה מאיים על אבי רעהו המבוגר ממנו; הוא לא היה משקר לגבי תוכנה של עדות כתובה; 
והוא לא היה מתריס ונשאר באסיפה הכללית אם ברור לו שאינו רצוי שם. “גבר” היה מניח 
למערכת לומר את דברה באמצעות בוררים, מפני שזו הייתה דואגת לשמר באופן המרבי 
את כבודם של כל הצדדים, למשל באמצעות השכחה הטקסית שהוזכרה גם בהצעת הבוררות 
שנכשלה וגם בפסק הדין. שמושקין חפץ לשמר רק את כבודו שלו באמצעות ניסיון לרמיסה 
מוחלטת של כבוד יריביו, ובכך העדיף פתרון אישי ולא מערכתי. המחלוקת בין הצעירים 

ל“זקנים” התקיימה רק לגבי אופן החזרת הכבוד שנחמס. 
אם בפרשה זו שימשה הפגיעה בגוף תחילת תהליך, הרי שבפרשת רצח רוזנפלד הפגיעה 

בגוף ביטאה נקודת שיא במאבק גבריות ארוך שנים. 

רצח שלמה יצחק רוזנפלד וכוכב רוזנפלד במנחמיה )1942(

בשמונה בספטמבר 1942, בצומת המרכזי של המושבה מנחמיה, ניגש הצעיר יוסף זליקוביץ אל 
האיכר שלמה יצחק רוזנפלד, ירה בו למוות ופצע את בנו כוכב, שמת מאילוח כמה ימים אחר 
כך. הרוצח נס, אך נלכד, נשפט ונתלה בכלא עכו. שנים ארוכות לפני האירוע העמיד רוזנפלד 
את גבריותו של זליקוביץ במבחן, ועתה נטל זליקוביץ את נקמתו בגופו של רוזנפלד.4 שלמה 

ההיסטוריוגרפיה המקומית העלימה, מסיבות מובנות, את דבר האירוע. רוזנצויג, רעו של זליקוביץ, לא   4

מזכיר את המקרה אף במילה אחת )רוזנצויג, 1989(. יש שהזכירו אותו במילים עטופות )עבר הדני ]1956[, 

או  בזיכרונותיהם של שניים שהם  יותר מצוי  107—108(. תיאור רחב  עמ‘ 586—587; שליטא, 1992, עמ‘ 

משפחותיהם היו צדדים לעניין )שדמי, 1995, עמ‘ 124—139; גל–עד, 2005, עמ‘ 196—200(. הדברים במאמר 

זה מבוססים על עדויות שנגבו בחקירה פנימית שנערכה ב“ההגנה” )זליקוביץ היה איש פלמ“ח והשתתף 

בפעולת הפלמ“ח בסוריה( בקרב נוטרים ואנשי ביטחון מקומיים סמוך לרצח )ארכיון תולדות ההגנה, תיק 

8/121.1(. הראיונות האישיים נועדו להבין את המסגרת הכללית של האירועים ושל הלכי הרוח.
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וכראש  כמוכתר המושבה  הוא שימש  ארוכות  מנחמיה. שנים  היה ממייסדי  רוזנפלד  יצחק 
הוועד שלה. יתר על כן, הוא היה בעל מחצבה מקומית שסיפקה תעסוקה לרבים מהאיכרים 
ובניהם בעתות מצוקה, ויצרה יחסי תלות בינו לבינם. שניים מבניו נפלו בפעולות ההגנה, 
והאישיות  ובשנת 1936. הוותק, העוצמה הכלכלית, התרומה הטרגית לביטחון   1917 בשנת 
הסמכותית, כל אלה הפכו אותו לדמות דומיננטית במושבה, למעין מנהיג לא–רשמי שלה. 
יוסף זליקוביץ היה בן למשפחת איכרים רגילה, שהיו בה כנראה כמה מקרים של מחלות 
במושבה  איכרים  בן  להיות  היה  פשוט  לא  המשפחה.  לגבי  מסוימת  סטיגמה  שיצרו  נפש, 
גלילית בתקופת היישוב: פיק“א לא יכלה להציע נחלות בכמות מספקת להתיישבותם של 
בנים ממשיכים. עזיבת המושבה כדי לבנות עתיד מחוצה לה הייתה מורכבת, שכן התעסוקה 
הייתה נדירה במיוחד לבני איכרים נעדרי השכלה ומקצוע. קשה היה גם להקים משפחה, 
נוספה  והמיני  הכלכלי  לתסכול  דלילה.  הייתה  המתאים  בגיל  הנערות  שאוכלוסיית  משום 

תחושת תלות חומרית ומנטלית בדור ההורים קשה היום ומר הנפש. 

תהליך המאבק על הגבריות בין רוזנפלד לזליקוביץ 
בשנת 1928 נרקם רומן בין בת שבע פנטורין, אחת מבנות המושבה, לבין לוי ורשאי, עולה 
חדש וערירי מפולין שעסק בשמירה והפך לבן חסותו של רוזנפלד. בת שבע הייתה קודם 
לבואו של ורשאי נערתו של ירמיהו רוזנצויג, בן אחד האיכרים וחברו הטוב של זליקוביץ. 
בנקודת המוצא היה דימויו החברתי של ורשאי כעולה חדש נחות מזה של זליקוביץ, אולם 
פטרון  של  מחסותו  נהנה  הוא  הזירות:  בכל  לניצחון  מהרה  עד  זכה  הגבריות  על  במאבק 
המושבה, בחר בעיסוק גברי של שמירה, ולבסוף נטל את היפה בבנות המקום מידיו של צעיר 
מקומי ותיק. באחד הלילות נרצח ורשאי על משמרתו מיריות, וזליקוביץ נעצר כחשוד, אך 
שוחרר מיד, בעיקר בעזרת המוכתר רוזנפלד )גל–עד, 2005, עמ‘ 9—15, 102—106; ריאיון עם 
ציפורה שחר–רוזנפלד(. נוח היה למושבה להציג את העניין כירי מצד ערבים, אולם חשד כבד 
נותר כי יד זליקוביץ הייתה בדבר. רוזנפלד, שנסמך על מקורותיו, היה משוכנע בכך ונטר 

לזליקוביץ איבה קשה. 
בשנת 1939 נרצח האיכר מיכאל עדין בשדהו בידי ערבים. כמה שעות מאוחר יותר ירה 
זליקוביץ כנקמה בשלושה ערבים תמימים ששבו מעבודתם בשדה בעיקול הירדן שמתחת 
למושבה. מסיבות טכניות נפל החשד על כמה מאנשי “ההגנה” במושבה שנאסרו, הועמדו 
זליקוביץ  את  להסגיר  שקל  “ההגנה”  ארגון  ראשם.  מעל  ריחפה  תלייה  וסכנת  למשפט, 
לבריטים, אך בסופו של דבר זוכו החשודים מחמת הספק )ריאיון עם אריה עדין; שדמי, 1995, 

עמ‘ 124—139(. רוזנפלד ובנו עתידים היו להיות קורבנותיו הבאים של זליקוביץ. 
יש להניח כי מערכת היחסים שהתפתחה בין רוזנפלד לזליקוביץ התנהלה לא רק במישור 
הגלוי של האיבה שביניהם, אלא גם במישור הסמוי של ההתמודדות הבין דורית. אכן, כפי 
שיסתבר להלן, ניתן לראות בכל אחד משניהם מנהיג בפועל של שכבה דורית. בהתמודדות זו 
נאבק דור האיכרים הוותיק לשימור שליטתו, אף שהתקשה להעניק תמורה ממשית, חומרית 

או רגשית, לדור בניו. 
המאבק ניטש אפוא בין שתי דמויות מייצגות במרחב הסימבולי של הגבריות, ובו אימצה 
כל דמות קוד גבריות משלה. אולי משום כך החריף העימות עד לסיומו הקיצוני. זליקוביץ 
חתר לעצב את דימויו הגברי בכך שאימץ התנהגות של killer, המבסס את זהותו באמצעות 
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חיסול פיזי של גוף יריביו.5 הוא נהג להסתובב עם אקדחים גלויים בהתרסה ולירות בציפורים 
)עדות אריה עדין(. אמת המידה לגבריותו הייתה הפיזיות בצורתה הקיצונית, המוחקת את 
גוף היריב באמצעות הריגתו. לעומת זאת, רוזנפלד העדיף, כפי שנראה להלן, למחוק באופן 
קוד  בין השאר בכך שזלזל בעצם  היריב,  גוף  ולא את  יריבו  כבוד  וחסר מוצא את  מוחלט 

הגבריות שהציג זליקוביץ והתעלם לכאורה מהגירויים שנטמנו בו. 
זו  זמן נועדה לתכלית  יעזוב את המושבה. התנהגותו לאורך  רוזנפלד חפץ שזליקוביץ 
והעדויות שבו ושקפו זאת: “הזקן הציק תמיד לזליקוביץ, הן באסיפות והן בהופעות צבוריות 
את  ראה  “רוזנפלד  5.10.42, את“ה(.  כץ,  מרדכי  )עדות  יוסף”  את  להעליב  תמיד  והשתדל 
ובין  ביחידות  בהיותם  בין  אותו,  מוקיע  היה  הזדמנות  בכל  בדם.  מגואל  כרוצח  זליקוביץ 
באמרו  לטבריה,  נסע  בו  האוטובוס  על  לעלות  לזליקוביץ  רוזנפלד  נתן  לא  פעם  בצבור... 
שלרוצחים אין מקום באוטובוס” )עדות ש. ]שנאן?[, 5.10.42, את“ה(. רוזנפלד נטל את כבוד 

יריבו בשיטתיות ובהתרסה. 
אחד השיאים התרחש במשפט ציבורי שנערך במועדון המושבה בשלהי שנות השלושים. 
בשלב מסוים קם זליקוביץ לדבר, אך רוזנפלד סירב להעניק זכות דיבור ל“רוצחים” ואיים 
לפזר את האירוע. זליקוביץ רץ והביא אקדח מביתו, הורה בקור רוח לאנשים לזוז הצידה 
ואמר לרוזנפלד: “אירה או שתחזור מדבריך... רוזנפלד הרים כסא והתגונן. אורי פלד הלך 
סביב ותפס את יוסף מאחור ואז הוציאו מידיו את האקדח, אשר נפל ארצה” )עדות טוביה 
קסל, 5.10.42, את“ה(. לראשונה עומת איום נטילת הכבוד של רוזנפלד עם איום הפגיעה 
בגוף של זליקוביץ. במעשהו השיב זליקוביץ לעצמו באופן סמלי את גבריותו שניטלה ממנו. 
האיום על הגוף הספיק בשלב זה, ולא נדרשה פגיעה ממשית. “כאשר הוצאתי מיוסף את 
האקדח אמר לי עוד: תזהר, יש שם כדור בקנה” )עדות אורי פלד, 5.10.42, את“ה(. רוזנפלד 
הוא שנקלע מעתה לעמדת התגוננות: “מאז נזהר רוזנפלד לנפשו ותמיד נשא אתו את אקדחו 

טעון ובמקרים ידועים אף נשא אותו בידו” )עדות לא מזוהה, 5.10.42, את“ה(. 
“אחרי המקרה הזה לא שקט זליקוביץ” )עדות ש., 5.10.42, את“ה(. תחילה עדיין בחר 
במאבק לא–פיזי להשבת כבודו ונקט לשם כך בשתי פעולות: פגיעה בכבוד רוזנפלד ודרישה 

מרוזנפלד שיתנצל על התנהגותו. 
בשנת 1937 רקם זליקוביץ קשר עם הילדה, אשתו של כוכב רוזנפלד וכלתו של שלמה 
יצחק )גל–עד, 2005, עמ‘ 124—126(. העדויות נעות בין נשיקה שנשק לה זליקוביץ לבין דברים 
שמעבר לכך. בכל מקרה נעשה ניסיון להשתמש בגוף האישה שסימל, כמו בפרשת שמושקין, 
נכס של כבוד הגבר–הפטרון. בתגובה פרץ סכסוך קשה בין כוכב להילדה וככל הנראה כוכב 
הכה אותה. לאחר מכן חשב הזוג להיפרד, אך שלמה יצחק פייס ביניהם )עדות טוביה קסל, 

5.10.42, את“ה(. 
במקביל לכך ביקש זליקוביץ לגרום לרוזנפלד להתנצל בפניו. התנצלות היא אקט סמלי: 
האחר.  כבוד  של  הטריטוריה  לגבולות  כדין  שלא  המתנצל  בחדירת  פומבית  הכרה  בה  יש 
לפי עדות  בזירת ההסמלה.  עולה שההתנהלות התרחשה  גרסאות, אך מכולן  קיימות כמה 

אחד הנוטרים אחרי הרצח:

סוגיית ה–killer העברי נדירה אך לא בלתי קיימת, וראוי להתחקות על ביטוייה ומשמעויותיה במחקר   5

עתידי )ראו למשל: שפירא, 2004, עמ‘ 154, 302—303(.
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חשבתי  אבל  סגור  היה  המכתב  רוזנפלד.  הזקן  אל  מכתב  יוסף  לי  מסר  שנה  לפני 
שמכתב כזה כדאי לפתוח. פתחתיו. במכתב היה כתוב שיוסף רוצה בשלום. רוזנפלד 
אוהב כבוד ויוסף מוכן לחלוק לו את הכבוד, אבל הוא דורש שרוזנפלד יבקש ממנו 
את  קרע  הוא  המכתב.  את  לרוזנפלד  מסרתי  למחרת  אחרים.  אנשים  בפני  סליחה 
המכתב בו במקום. אחרי זה שאל אותי זליקוביץ אם רוזנפלד מסר משהו, אמרתי לו 
שלא. מאז לא שמעתי כלום. במכתב הזה לא היה כל איום )עדות אורי פלד, 5.10.42, 

את“ה(. 

לפנינו הסמלה של הזמנה לדו קרב: הנפגע השולח את עדיו והמכובד, שאינו סבור כי יאה 
לו משום כבודו להתמודד עם יריבו כשווה אל שווה, דוחה את ההזמנה בבוז פומבי. לפי כמה 
שמע  אחד  עד  לכתיבתו.  קודם  הושמעו  שאיומים  או  איומים  המכתב  נשא  אחרות  עדויות 
שהשניים נפגשו בפרדס בנוכחות אדם שלישי “ויוסף איים עליו שיבקש ממנו סליחה, אחרת 

הוא יסדר אותו” )עדות צבי הוניק, 5.10.42, את“ה(. 
לאחר תגובת רוזנפלד חש זליקוביץ שכבודו נפגע ללא תקנה, והוא החליט להרוג את 
רוזנפלד אם לא יתנצל. לדברי עד אחד “יוסף דבר עם גדעון כרמי שהוא רוצה להתנקם בזקן” 
)עדות יוסף כץ, 31.9.42, את“ה(. אחר העיד כי “לפני חודש דבר עם יוסף זליקוביץ שאמר לו 
שברצונו לגמור עם רוזנפלד באם לא יבקש ממנו סליחה” )עדות יוסף ליכטנשטיין, 5.10.42, 
את“ה(. חשיבות העדויות אינה טמונה במידת דיוקן, אלא בהלך הרוח שהן חושפות, המבטא 
כוונת רצח. שאלה זו עלתה כבר בשיחה עם אחד מאנשי המושבה אחרי האירוע במועדון 
המושבה: “הוא התחיל לספר לי שרוזנפלד הציק לו וכו‘. אז אמרתי לו: איך אפשר להרוס 
חיים בשל שטות? הוא החל להגן על כבודו” )עדות טוביה קסל, 5.10.42, את“ה(. הצהרת 
זליקוביץ סמוך לרצח על כוונתו לנקום נקמה מוחלטת העידה על כך שחש פגיעה מוחלטת 
בכבודו. התוצאה הייתה יכולה להיות ביטול ישותו הגברית של זליקוביץ או פגיעה בגופו 
של רוזנפלד והמתתו. הסביבה, כמסתבר, לא העריכה נכונה את האינטנסיביות של הרוצח: 
“במושבה אולי חשבו שיכול משהו לקרות, אבל היה קשה להאמין בכך” )עדות טוביה קסל, 

5.10.42, את“ה(. 

שני דגמי גבריות
רוזנפלד וזליקוביץ ביטאו שני דגמי גבריות: האחד מדד את הכבוד בערכים רגשיים, ואילו 
האחר בביטויים מוחשיים של פגיעה בגוף. דימוי גבריותו של רוזנפלד במושבה נבע מהיותו 

פטרון. 

היתה פה שאלה של כבוד אצל הזקן וגם אצל יוסף. אולי מתוך שרוזנפלד היה עשיר 
היתה כלפיו קנאה... איני יודע מאין בדיוק נובעת הקנאה. רוזנפלד היה עשיר ומכובד 
במושבה... רוזנפלד היה אדם ישר מאוד, אבל גם הוא אהב כבוד. הוא הרגיש את 

מעמדו במושבה )עדות טוביה קסל, 5.10.42, את“ה(. 

בנים  שני  איבד  רוזנפלד  ליבו.  אומץ  הייתה  הגבריות  לדימוי  חיונית  אך  משלימה  תכונה 
באירועים ביטחוניים, חרק שיניים ונשא את כאבו בדומייה. “עמדתו הכלכלית של רוזנפלד 
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נתנה לו מעמד של כבוד בישוב המקומי, וכבודו העצמי ואומץ לבו נתנו לו עוז להגיב כיאות 
בכל מקרה. כן קרה כשנהרגו 2 בניו וכך הווה גם במקרה הנ“ל” )עדות ש., 5.10.42, את“ה(. 
“היחידי שהעז לעמוד נגדם ]הדמויות השליליות[ היה הישיש רוזנפלד ז“ל וכל הכנופיה הזו 
שנאה אותו בנפש” )מכתב לרמטכ“ל, ללא תאריך ושם, את“ה(. לא במקרה נולדה איבתו של 
רוזנפלד לזליקוביץ מהסמליות שהתלוותה לרצח לוי ורשאי. “הדבר פגע ברוזנפלד כמאמצו 

של לוי וגם כאיש ישר ויהודי הגון” )מכתב לרמטכ“ל, ללא תאריך ושם, את“ה(. 
רוזנפלד לא נרתע מהתמודדות עם איומי פגיעה בגוף, אלא שמעולם לא יזם פגיעה בגוף 
רוזנפלד להחזיר את  כבוד לעצמו. אחרי התקרית במועדון המושבה התנגד  כדרך להשגת 
האקדח לזליקוביץ, אך זה הראה שברשותו ממילא עוד אקדח ואז הוחזר לו האקדח הראשון. 
“באותו מעמד הבטיח זליקוביץ שאינו מתכונן לפעול בזמן הקרוב” )עדות יוסף ליכטנשטיין, 
במכתב  רוזנפלד  על  זליקוביץ  איים  לרצח,  סמוך  כך,  אחר  אחדות  שנים  5.10.42, את“ה(. 
שהוזכר לעיל, ורוזנפלד הסתיר את הדבר, אך הקפיד מאז לשאת אקדח על גופו )עדות ש., 
הקדים  רוזנפלד  בשדה.  בז.  רוזנפלד  נתקל  הרצח  לפני  אחדים  “חדשים  את“ה(.   ,5.10.42

לשלוף את אקדחו ואז פנה לו ז. עורף” )מכתב לרמטכ“ל, ללא תאריך ושם, את“ה(. 
דימוי הגבריות של זליקוביץ היה מורכב יותר. גם עדויות שהציגו אותו באופן חד–ממדי 
כ“רוצח מועד ומפורסם במקום ובסביבה” )מכתב לרמטכ“ל, ללא תאריך ושם, את“ה(, לא יכלו 
להתעלם מהכריזמה שהוענקה לו בעיני חלק מצעירי המושבה. “יוסף זליקוביץ נחשב לגבור... 
)עדות בן עמרם ב–27.9.1942, את“ה(. גבורתו, היינו גבריותו,  אומרים שהרג הרבה ערבים” 
זו אלא  אין  והרי  ואמיץ.  קודי התנהגות  דומיננטי בתחומו, מעצב  היותו  הושתתה אפוא על 
בבואתו של רוזנפלד ברטרוספקטיבה, ובהשאלה ־ ה“אנטי כריסט” הנאבק במשיח. במלים 
אחרות, גם אם הובחן הבדל מהותי בדרכים שנקט כל צד לעיצוב גבריותו שלו ולביטול גבריותו 

של הזולת, הרי שעקרונות דימוי ה“גבריות” בתוצאתה הסופית דמו להפליא בשני המקרים. 
אכן בבחינת העדויות לגבי זליקוביץ יש להבחין בין דימויי העוצמה שלו, המציגים אותו 
אחד  הסביר  כך  שלו.  הדמוניזציה  לבין  הדומיננטית,  לאוליגרכיה  המתנגדים  ראש  כמעין 
העדים כיצד: “היו... סכסוכים בין רוזנפלד ובין כל מיני אנשים במושבה, ואולי באו בגלל זה 
אוהדים ליוסף במקרה האספה... היה חלק אנשים שהסתכלו אליו ]רוזנפלד[ בקנאה וכשיוסף 
זליקוביץ אמר שיעשה משהו... היו לו תומכים” )עדות טוביה קסל, 5.10.42, את“ה(. עד אחר 
סיכם: “זליקוביץ הוא בחור פשוט וחם מזג בצרוף תכונות של רוצח. גם הוא בעל כבוד עצמי 
ואיש המוכן להגן על כבודו בכל מחיר” )עדות ש., 5.10.42, את“ה(. אחרים, כאמור, הציגו 
אותו כסמל הרוע: “במושבה... השתלטה כנופיה בת ארבעה אכרים צעירים: יוסף זליקוביץ, 
יוסף כץ, בנימין ליכטנשטיין ומרדכי כץ. כלם טפוסים שליליים. אנשים המוכנים לכל מעשה 
פשע”, ואף הרחיקו לכת ופיתחו תיאורית קונספירציה, שלפיה תמכו הנוטרים באופן פסיבי 
בזליקוביץ: “יש לחקור... כיצד קרה כי צעדים אחדים מתחנת הנוטרים נרצח אדם, נפצע 
שני, נורו כעשרים יריות... ]ו[במושבה קטנטנת זו, שיש בה שנים עשר נוטרים, קרה שאיש 
מהם לא יצא למקום הרצח” )עדות טוביה קסל, 5.10.42, את“ה(, וכדברי עד אחר: “יהיה זה 
פשע שני אם לא ישאו את ענשם כל אלה שיד להם במותם של רוזנפלד האב והבן” )עדות 

אזרח מרגובסקי, 20.9.42, את“ה(. 
שהוצגו  הגבריות  של  השונים  לדגמים  וזליקוביץ  רוזנפלד  את  ולהקביל  לנסות  אפשר 
בחלק התיאורטי. לפי הדגם של רוטנדו בנוגע לארצות–הברית )1993	Rotundo,(, רוזנפלד 
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מייצג את טיפוס ה–“man	self-made” וזליקוביץ את ה–“man	passionate”. בכך העתיק 
מושבה  מנחמיה,  לזירת  האמריקאית  הְספר  מסביבת  תווים  ביודעין,  שלא  אולי  זליקוביץ, 
מבודדת ומרוחקת, הרחוקה מעינו ומעניינו של שלטון החוק ומוקפת ערבים )= אינדיאנים(. 
קווי הדמיון להתנהגותו של שמושקין לאחר האירוע עם אחותו אינם מקריים. לפי התפיסה 
של פריסטיאני, פיט ריברס או ואלה דה אלמיידה, שבחנו זירות ים תיכוניות, רוזנפלד היה 
יותר מבחינת הסטטוס  וזליקוביץ היה חלש  והוא הפגין את כבודו במונחי ערכיות,  החזק, 
החברתי, והציג כמשקל יתר את הפיזיות שלו ואת המאבק לפגיעה בפיזיות של יריבו. כל 
	Peristiany,	1965,	pp.	181–188;	Pitt-Rivers,( אחד מהם סימל כבוד של קבוצה שלמה

 .)1965,	p.	21;	Vale	de	Almeida,	1996,	p.	89
לפי דגם האיכרות הרוסית מתקבלת תמונה שונה. למראית עין, כמו יתר איכרי המושבה, 
סימל רוזנפלד את האיכר העברי החדש, היהודי הגברי הציוני, אולם המציאות הייתה שונה; 
איכרי המושבה היו נתונים לפטרונות דומיננטית של החברה המיישבת, פיק“א; שיטת הניהול 
של פיק“א התבססה על חוסר אמון בסיסי ביכולת האיכרים לנהל את ענייניהם )זלטנרייך, 
2006(; פיק“א מחקה מהזהות האיכרית את הרציונליות, את האיפוק או את החריצות, ובנתה 
דימוי של איכרים לא–גבריים, הדומה, אולי לא במקרה, לדימוי שהעניקה האריסטוקרטיה 
הרוסית לאיכר הרוסי. כפי שראינו לעיל, האיכר הרוסי ויתר על ניסיון עיצוב דימוי גברי 
כלפי הרשויות החיצוניות, שהגדירו את קודי הגבריות ובזו לו, ובמקום זאת עיצב חזות גברית 
קשוחה כלפי המסגרות הפנימיות של הכפר. במושבות פיק“א אכן עיצבו האיכרים מבנה 
זו, רוזנפלד  פטריארכלי קשוח, שבו שימשה ההיררכיה הבין–דורית אבן יסוד. לפי תפיסה 
	Clements,	2002,	pp.	8–10;( הקביל לדמות הבולשאק ־ ראש המשפחה מהכפר הרוסי
84	76–77,	pp.	2002,	Worobec,(, אף על פי שבניגוד לבולשאק הוא לא שתה לשוכרה 

ולא הכה את בני ביתו.6
צעירי  תגובת  של  הדינמיקה  דומה.  דפוס  בה  לזהות  נוכל  לפרשת שמושקין  נשוב  אם 
נתפסו  הגבר,  חסות  כבת  האישה  גוף  כולל  בגוף,  והפגיעה  האלימות  כי  העידה  המושבה 
בעיניהם כאמצעי ראשון במעלה למימוש גבריותם. כך, בשני מקרי החקר, הפך הגוף לאלמנט 
התייחסות מרכזי בניסיונות של אוכלוסיות פריפריאליות ־ זליקוביץ, שמושקין ובני גילם 
הצעירים, להפגין את זהותן הגברית. מנגד נקטו האליטות, היינו האיכרים המבוגרים יותר 
־ רוזנפלד או אסיפת האיכרים בסג‘רה, בגישה לא אלימה של התרסה, עלבונות או בירורים 
משפטיים. זאת אף על פי שבסג‘רה התקיים העימות רק בתוככי הפריפריה המקומית, בעוד 
שימש  שהגוף  ולומר  לסכם  ניתן  הפריפריה.  לבין  האליטה  בין  התרחש  הוא  שבמנחמיה 
כמאפיין כבוד גברי תלוי ריבוד חברתי, וכי השימוש בו היה נגטיבי: פגיעה בגוף האחר יותר 

מאשר האדרת עוצמתו הגברית של המתמודד. 

עדויות שונות בעל פה מעלות יותר ממקרה אחד של אלימות במשפחה במושבות, אבל עד כה לא עלה   6

בידי לאשש זאת במידע כתוב. 
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סיכום

ובשיח  ישראלי בכלל,  רווחו בשיח העברי הארץ  ו“כבוד”, לא  “גוף”  “גבריות”,  המושגים 
מוחשי.7  ביטוי  בעלת  מודעות  אליהם  הייתה  אולם  בפרט,  בגליל  פיק“א  מושבות  בני  של 
הגבריות היוותה מרחב סימבולי שבו התנהל מאבק על שליטה, אשר בא לידי ביטוי אצל 
בני המושבות בחתירה לקביעת קודי התנהגות חברתית. מאבק כזה נדרש במושבות, שחוו 
התמודדות מתמשכת על תנאי קיומם של היחיד ושל החברה. כך התריס שמושקין נגד החרם 
שימש  הכבוד  רוזנפלד.  לעצמו  שאימץ  הדימוי  מוסבר  וכך  מושבתו,  צעירי  עליו  שהטילו 
כקנה מידה ריבודי, שבחן את מידת השליטה. מבחן כזה הומחש, למשל, בניסיונו הכושל של 
זליקוביץ לזכות בהתנצלות מרוזנפלד. הגוף נתפס כמרחב פיזי, שסימל את המרחב המושגי 
שייצגה הגבריות ־ סמל של סמל. חלק מהמאבקים במרחב הגבריות, כמו למשל המאבק על 

הכבוד, התנהלו באמצעות הגוף. 
הכבוד זכה לשני ביטויים: ערכי וגופני, ולכן היו מאבקים חברתיים שנועדו לפגוע בגוף. 
במקרה של  כך  הגברי.  הדימוי  במיזוג  ולפגיעה  כאמצעי להשפלה  נועדו לשמש  הם  לרוב 
ריקלין שבכה, במקרה של שמושקין שראשו זב דם ממכות ובמקרה של אחותו של שמושקין 
שגופה המבוזה העטה קלון על אחיה, שלא השכיל לגונן עליו. במקרה הקיצוני של זליקוביץ 

נוסף לנופך הסמלי גם היבט מעשי של ניסיונות לחסל את היריב. 
שני קודי גבריות הסתמנו במושבות, האחד העמיד במרכז היבטים ערכיים, והשני נבנה 
סביב הגוף. שניהם נשאו אפיון של חתכים דוריים: הקוד הראשון זוהה עם האליטה המבוגרת 
של בעלי הנחלות, והקוד השני ננקט בידי דור הצעירים, אך הופיע רק כאשר שכבת הצעירים 
מצאה עצמה במצוקה זמנית או מתמשכת. הדור הבוגר נמנע מהתמודדות עם הדור הצעיר 

לפי קוד הגבריות המושתת על הגוף. 
הסיבה לקיומם של שני קודי גבריות נעוצה בתהליכי עיצוב חברתיים שטרם הושלמו 
במושבות. תהליכים אלו יצרו כמה מצבים מאולצים או לא מוגדרים עד תומם. כך נאלצה 
ומעורבות  אחריות  של  חזקים  אלמנטים  בעלת  הדוקה,  קהילתית  מסגרת  לקיים  המושבה 
הדדית, שלא נוצרו מרצון אלא מכורח. לפיכך התפתחו מתחים בין כוונת הסביבה הבוגרת 

להציב קודים לבין ניסיון הצעירים להדוף את השפעתה. 
זהותו. היו באיכר  נוסף בא לידי ביטוי בהתמודדות האיכר במושבה על  תהליך עיצוב 
הגלילי נימים של העברי החדש, הצבר, הגבר הגוי )אלמוג, 1997(, אך טרם נמחו ממנו תווי 
היהודי הגלותי, הגבר הנשי )1997	Boyarin,(. לצד זה, חלומותיו של האיכר להפוך לבורגני 
פיק“א  חברת  ידי  על  הגברי  דימויו  רמיסת  עם  התנגשו   )1999 )בן–פורת,  אחוזה  ולבעל 
הגבריות  בשאלת  הבין–דורי  המתח  את  ועוד,  זאת   .)Worobec,	 2002  ;2006 )זלטנרייך, 
האיכרית ניתן להקביל, כפי שכבר נאמר, לדפוסי הגבריות האמריקאית שהתפתחו לאורך 

 .)Rotundo,	1993( המאה ה–י“ט
הגומלין  יחסי  את  להסביר  ו“גוף”,  “כבוד”  “גבריות”,  המושגים:  יכולים  כזו  מזווית 
שהתפתחו בשני האירועים שנבחנו לעיל, ובייחוד את המרכיבים הרגשיים שהתלוו אליהם, 

אמנם אין אזכור של גבריות, אך יש התייחסות מרובה לביטויי פחדנות בפרשת רוזנפלד: של כוכב, של   7

הנוטרים וכדומה.
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מעידים  האירועים  הגוף.  או  הגבריות  שיצרו  הסימבוליים  המרחבים  מן  ינקה  שעוצמתם 
במושבות  שהתפתחו  בקונפליקטים  הללו  המושגים  של  הקונספטואלי  קיומם  על  בבירור 
הגליל בתקופת היישוב, ונגעו לעיצוב דפוסי הדומיננטיות במערכת החברתית שהתהוותה 
זירות חדשות לעיצוב  בהן. בעשורים שעתידים לבוא לאחר מכן תַספקנה סוגיות הביטחון 
נפשי,  חוסן  ושל  גופנית  עוצמה  של  היבטים  יחדיו  שיחברו  יותר,  מורכבים  גבריים  קודים 
ויעניקו משמעות סימבולית שונה לגוף. אף בשלהי המאה העשרים יוסיף הגוף לסמל את 
נוי,  לדעת  אשר  שיח,  התרמילאים;  בשיח  השתקפותו  באופן  למשל  הישראלית,  הגבריות 

מבטא את המשכו הסימבולי והרומנטי של כיבוש המקום בציונות )נוי, 2003(. 
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 איזהו גיבור? 
“הכובש את יצרו” פוגש גוף גברי חילוני

יוחאי חקק*8

המערבית– לתרבות  כאלטרנטיבה  עצמה  את  רואה  החרדית  החברה  תקציר. 
בניגוד  החרדיות  החינוך  מערכות  בידי  החרדי  הגוף  מעוצב  ובהתאמה  חילונית, 

לגוף החילוני או בשונה ממנו. במאמר הנוכחי אבחן את האופן שבו גברים צעירים 

המרכזי  ה"אחר"  ־  החילוני  הגוף  אל  ביחס  גופם  את  מבנים  החרדית  בחברה 

בעבורם. במקביל להסתייגות מהגוף החילוני ולביקורת הרבה שהגברים החרדים 

ואף  קנאה  הערכה,  בהם  שיש  יותר,  מורכבים  רגשות  גם  ניכרים  עליו  מותחים 

ובראשם  החרדית,  החברה  על  העוברים  נוכח התהליכים  כי  כאן  אטען  הערצה. 

היציאה אל מחוץ למרחב החרדי המוגן והניסיון להשתלב בזירות פעולה שונות 

במרחב הישראלי, גדלה השפעתו של הגוף החילוני על הגוף החרדי. עוד אבחן את 

העקרונות המארגנים שעל–פיהם מאפיינים מסוימים של הגוף החילוני מאומצים 

ומאפיינים אחרים נדחים או מאומצים באופן חלקי. 

מבוא

אחד השינויים העוברים על המגזר החרדי בישראל מזה למעלה מעשור הוא תהליך היציאה 
מהמרחב החרדי הסגור אל מגוון רחב של זירות במרחב הישראלי. לתהליך זה יש גורמים 
מגוונים; חלקם קשורים לכוחות פנימיים הפועלים בחברה החרדית וחלקם לכוחות חיצוניים 
שמקורם בחברה הישראלית הרחבה ובקהילות החרדיות בחו“ל. בין הכוחות הפנימיים אפשר 
למנות את גידולה הדמוגרפי ואת התחזקותה הפוליטית של החברה החרדית, אשר מגבירים 
את ביטחונם העצמי של חבריה ומקטינים את הצורך בהסתגרות כאמצעי להבטחת שימור 
הקהילה. נוכח שגשוגה, קיומה כבר איננו מצוי תחת איום כפי שהיה מיד לאחר קום המדינה. 
ואת  הפנימיים  הכלכליים  המשאבים  הידלדלות  את  להוסיף  אפשר  הפנימיים  הכוחות  אל 
התגברות המצוקה הכלכלית בתוככי החברה החרדית )הורוביץ, 2002; פרידמן, 1991(. כמו 
רוחנית  מבחינה  מסופקים  לחוש  זכו  שלא  החרדים  הצעירים  מצוקת  את  להזכיר  ראוי  כן, 
בין   .)2005 )חקק,  יותר  גשמיים  וביטוי  והם מחפשים אפיקי פעולה  תורה”,  ב“אוהלה של 
בשנים  המדינה  מוסדות  שערכו  המשמעותי  הקיצוץ  את  למנות  אפשר  החיצוניים  הכוחות 
במוסדות  ובתמיכה  תורה  בלומדי  בתמיכה  ילדים,  מרובות  במשפחות  בתמיכה  האחרונות 

The	School	of	Health	Sciences	and	Social	Work,	University	of	Portsmouth  8*
המחבר מבקש להודות לשני הקוראים האנונימיים של סוציולוגיה ישראלית על הערותיהם המועילות.  
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התורה. במקביל פחתו באופן משמעותי גם כספי התמיכה שהועברו מן הקהילות החרדיות 
ונשים חרדים רבים  גברים  יציאתם של  יותר מבעבר, את  קיצוצים אלה מחייבים,  בחו“ל. 
אל עולם העבודה. אל הכוחות החיצוניים המגוונים הללו אפשר להוסיף גם את היחלשותן 
של האידיאולוגיות הגדולות ששלטו בעבר במרחב הישראלי ואיימו על החרדיות, ובראשן 
המרחב  אל  החרדית  היציאה  על  מקלה  זו  היחלשות  גם  כי  נראה  והסוציאליזם.  הציונות 
המעוגן  זה,  שיח  אל  דווקא  אבל  זה,  במרחב  מרכזי  נותר  הלאומי  השיח  אמנם  הישראלי. 

במסורת היהודית, מתחברים חרדים רבים. 
היציאה אל המרחב הישראלי מייצרת דינמיקה חדשה; היא מפגישה גברים חרדים עם גברים 
יהודים חילונים, המהווים את ה“אחר” המשמעותי בעבורם, וביחס אליהם מובנה הגוף החרדי. 
נוכח מרכזיותם של הטקסטים המקודשים בעיצוב אורח החיים החרדי, אפשר להניח כי הגוף 
החרדי אף הוא מובנה לאורם. עם זאת, כפי שאנסה להראות כאן, לכוחות החברתיים הדינמיים 
יש השפעה מכרעת על עיצוב הגוף החרדי. סוגיה זו תעמוד במוקד המאמר הנוכחי, שבו אראה 
כיצד בנסיבות החברתיות הנוכחיות הבניית הגוף הגברי החרדי ביחס אל הגוף הגברי החילוני 
מניעה בעצמה שינוי חברתי. כדי לפתח סוגיה זו במלואה אמעט להתייחס להבדלים בהבניית 
הגוף בתת–הקבוצות החרדיות ולהבנייתם זה ביחס לזה ־ כלומר, לאופנים שבהם מובנה למשל 
הגוף הגברי הליטאי ביחס לגוף החסידי והספרדי או לאופנים שבהם מובנה הגוף הגברי החרדי 
הצעיר מול זה המבוגר. מאותה סיבה אמנע גם מלדון כאן בחריגות מן המודל הגופני ההגמוני, 
בהתנגדויות לו ובשינויים שנעשים בו בידי גופים חרדיים אלטרנטיביים השייכים אל השוליים 

החברתיים הקיצוניים, שגם אליהם נחשפתי במהלך עבודת השדה.1 
ראיונות  משתתפת,  תצפית  שכללה  שדה  עבודת  על  מבוססים  כאן  שאביא  הממצאים 
גוף  ושל  זהות  של  הבניה  שבחנה  דוקטורט  עבודת  במסגרת  וזאת  טקסטים,  וניתוח  עומק 
גבריים בכמה זירות מפתח שבהן פועלים גברים חרדים צעירים: הזירה הראשונה הייתה כמה 
ישיבות ליטאיות2 שבמסגרתן נעשה מאמץ להבנות את המודל האידיאלי של הגוף החרדי 
ושל הגבריות החרדית. ביתר הזירות שנבדקו הופיעו גברים צעירים חרדים רבים רק בשנים 
של  החרדי  והמטה  מקצועית–טכנולוגית4  להכשרה  מסגרת  טירונות,3  מסלול  האחרונות: 

כל אלה נידונו במקומות אחרים )חקק, 2005, 2006(.  1

אך במיוחד בישיבה ליטאית קטנה )לגילאי 13—16(. למחקר השלם: חקק )2005(.   2

מספר המשתתפים במסלול טירונות מסוג זה הוא עדיין בגדר מיעוט זעום, אולם מספר רב בהרבה של   3

גברים חרדים לוקחים חלק במסלולי טירונות שלב ב‘, שבהם משתתפים גברים מבוגרים יותר ובעלי 

משפחות גדולות יותר. לנתונים מספריים מפורטים יותר על אודות הנושא, כמו לדיון בממצאי המחקר 

בזירה זו, ראו חקק )2003(. 

להכשרה  החרדי  במרכז  לימודיהם  את  שסיימו  הגברים  מספר  ג‘וינט–ישראל,  שריכז  נתונים  על–פי   4

מספר  גברים.   500 כמעט  במרכז  למדו   2006 בשנת  ל–2,189.  מגיע   2006—1996 השנים  בין  מקצועית 

הגברים בוגרי “מכון לומדה” בין השנים 2001—2005 מגיע ל–300. ב–2006 למדו בו כבר 400 גברים. 

אל אלה אפשר להוסיף כמה מאות גברים חרדים שלומדים מדי שנה במסלולים אקדמיים כגון: הקריה 

האקדמית בקרית אונו, מבח“ר, המכללה החרדית, מכון נווה, טורו–קולג‘ והאוניברסיטה הפתוחה. אין 

מדי  הלומדים  מספר  הנוכחי  בשלב  לפחות  כי  ברור  אך  אלה,  מוסדות  על  מדויקים  מספריים  נתונים 

שנה נמצא בעלייה מתמדת )מתוך תעסוקת חרדים ־ תמונת מצב, מסמך שהוגש למשרד רה“מ ביולי 

 .)2006
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תנועת הליכוד. בשלוש הזירות החדשות פועלים בעיקר צעירים השייכים לשוליים החברתיים 
בחברה החרדית, וזאת בניגוד לזירה הראשונה ־ הישיבה. עם זאת, השפעתם של התהליכים 
שאותם ברצוני לתאר כאן חורגת לטענתי מתחומם של השוליים החברתיים. כדי לבסס טענה 
שהיא  הליטאיות,  בישיבות  השדה  בעבודת  מקורם  כאן  שאביא  מהממצאים  ניכר  חלק  זו, 
דווקא למרכז ההגמוני.  והיא שייכת  וההגמוני  הזירה שבה מובנה המודל הגברי המסורתי 
מתוך רצון להתמקד בממצאים אלה ובשל מגבלות מקום לא אעסוק בממצאים שעלו מעבודת 

השדה במטה החרדי של הליכוד.5 
השונות:  בזירות  עצמם  על  חזרו  אשר  הגוף  של  מרכזיים  היבטים  בארבעה  אתמקד 
משטור וריסון הדחפים הפנימיים; הצגת הגוף במרחב ובמיוחד אופן לבושו; פיתוחו של הגוף 
גבריים אחרים במצבי עימות. מכיוון  גופים  יחסו של הגוף אל  באמצעות עיסוק בספורט; 
החרדי,  הגוף  הובנה  אליו  שביחס  המשמעותי  ה“אחר”  החילוני  היה  הזירות  ארבע  שבכל 
את  ואבחן  החילוני,  הגוף  אל  ביחס  החרדי  הגוף  מובנה  כיצד  שכזה  היבט  כל  על  אשאל 
הגוף  של  מאפיינים  ישנם  מדוע  לברר  אנסה  כך,  על  נוסף  זו.  הבניה  שמייצרת  השינויים 
החרדי שנותרו יציבים, ואילו מאפיינים אחרים עברו שינוי משמעותי. בטרם הצגת הממצאים 

אסקור בקצרה את המחקרים שעסקו בנושא.

הגוף היהודי, הישראלי והחרדי

האקדמי.  במחקר  במיוחד  מועטה  לב  לתשומת  זכה  היהודי  הגוף  כי  עולה  היסטורי  ממבט 
המערבי– הדתות  מחקר  לנוכח  כיצד  מראה   )Eilberg-Schwartz,	 1992( איילברג–שוורץ 

אירופוצנטרי, שזיהה את הדתות, פרט ליהדות ולנצרות, עם פראיות ופרימיטיביות, התאמצו 
־ מחשש  בגוף  קשור  הגדול  חלקם  ־  היהדות  של  היבטים  להצניע  רבים  יהודים  חוקרים 
היהודית  הדת  בתיאור  גדול  מאמץ  הושקע  במקביל,  כ“פרימיטיביים”.  אותם  שיפרשו 
לעם  שהודבק  הכינוי  את  בחיבה  אימצו  שרבים  לכך  הסיבות  אחת  זו  לדבריו,  כרציונלית. 
באופן  התמקדה  בעברה  שהאנתרופולוגיה  ומאחר  סיבות,  מאותן  הספר”.  “עם  ־  היהודי 
היהדות  של  מעטים  פרשנים  רק  בגוף,  מעט  לא  ועסקה  “פרימיטיביות”  בחברות  מסורתי 
ממשיות.  תובנות  או  תיאורטית  מסגרת  אחר  בחיפוש  זו  דיסציפלינה  אל  לפנות  הסכימו 
הביאו  אשר  גורמים  של  נוספת  בסדרה  דן   )Eilberg-Schwartz,	 1990( איילברג–שוורץ 
לשימורה ולחיזוקה של הדיכוטומיה בין היהדות והנצרות לבין דתות “פרימיטיביות”, שהיו 
לה השלכות מרחיקות לכת על השאלות שנהגו החוקרים לשאול, על ההשוואות שניסו לערוך 
ועל כלי המחקר שבהם נהגו להשתמש. כל אלה תרמו להרחקת חוקרי היהדות מכל עיסוק 

בגוף.
בין  בגוף;  המחקרי  העניין  והתחזק  התעורר   )Foucault( פוקו  של  עבודותיו  בעקבות 
מגוון המחקרים העוסקים בבחינת הפרקטיקות והשיח המשמשים למשטור הגוף ולשליטה בו 
	Coakley,	1997;( בהקשרים שונים, ישנם לא מעטים המתמקדים בהקשרים מוסדיים–דתיים
והשליטה בזיקה לנושאים  1997	Shilling,	&	Mellor(. במחקרים אלה נבחנים המשטור 

לעבודה הדנה בממצאים שעלו מזירה זו ראו חקק )2006(.   5
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 .)Arthur,	 1999;	Welland,	 במרחב )2001 והתנועה  הגוף  צורכי  אל  היחס  לבוש,  כגון: 
מבין מחקרים אלה ישנם גם כמה וכמה העוסקים בדת היהודית. רובן המכריע של העבודות 
בנושא עד כה מבוססות על ניתוח טקסטים ־ החוקרים בחנו את הקשר בין השתנות הנסיבות 
Boyarin,	1997;	Cantor,	1995;	Eilberg-( ההיסטוריות לבין מאפייני הגוף הגברי היהודי

1997	Jacob,	1991;	Gilman,	1992;	Schwartz,(. להלן כמה מן הטענות המרכזיות העולות 
ממחקרים אלה ומתארות, מטבע הדברים, מגמות כלליות. אין צורך לומר שהמציאות מכילה 

גם מצבים יוצאי דופן. 
נראה כי יחס היהדות אל הגוף היה מאז ומתמיד אמביוולנטי וכי הפיקוח על הגוף וריסונו 
)1992	Eilberg-Schwartz,(. ביהדות, באופן שונה  הרבו להעסיק אותה כמעט מראשיתה 
מזרמים מרכזיים בנצרות ובדתות אחרות, חל איסור על הנזירות, והגוף נותר מרכיב הכרחי 
בדרך אל האל. היעד המורכב הוא הניסיון לקדש את הגוף, להקטין את גשמיותו ולהפכו 
לרוחני, וזאת בין היתר באמצעות משטורו הקפדני ורתימתו למטרות רוחניות החורגות ממנו 
עצמו. הפרט מחויב במצוות, כמו מצוות פרו ורבו, הכרוכות בחיבור אל הגוף, אך במקביל 
אותו  שמניע  מה  ־  הקב“ה  של  ובדמותו”  “בצלמו  נוצר  האדם  כי  היא  השולטת  התפיסה 
אף  הרע  היצר  אל  היחס  הקב“ה.  של  רוחניותו  אל  ולהידמות  מגשמיותו  להיפטר  לשאוף 
במסלולים  פועל  האדם  עוד  כל  אך  מאבק,  של  תמידי  מושא  הוא  הרע  היצר  מורכב;  הוא 

הנורמטיביים, הוא נתפס ככוח מניע שאין קיום בלעדיו. 
יחס היהדות אל הגוף השתנה באופן משמעותי לאחר חורבן הבית השני והיציאה לגלות 
שנלוותה לכך.6 בגלל נסיבות החיים בגלות והיעדר היכולת לעבד אדמה ולשאת נשק, השתנו 
ההגדרות הנוגעות לגוף, לגבורה ולגבריות. אף על פי שעוד קודם לכן הדגישה היהדות את 
השליטה בגוף ואת ריסונו ולא העריכה במיוחד את הגבורה הצבאית,7 משלב זה ואילך התחזקה 
אויבים  ולא במי שמכניע  גיבור,  ובתאוותיו הארציים  הנטייה לראות במי ששולט בדחפיו 
	Boyarin,	 1997;( שלו  הלחימה  ומיומנויות  גופו  כוח  בעזרת  באחרים  שולט  או  חיצוניים 
1996	Satlow,(. השליטה על הגוף ־ על דחפיו, על תאוותיו, על נטיותיו ועל רגשותיו ־ וכן 
הכפפתו להיגיון הגלום בציווי האל, הסתמנו כמאפיין המרכזי ביותר של הגבריות היהודית 
האידיאלית )1998	Anderson,	&	More(. לא הכובש מבצרים ומכניע יריבים הוא גיבור, 
אלא זה “הכובש את יצרו”.8 גברים נקראו להימנע מעימותים עם גברים גויים, כמו גם עם 
גברים יהודים אחרים, בעיקר על רקע החשש מפני זעם השלטונות ומתוך הרצון להבטיח את 
המשך קיום העם. ברוח תפיסה זו, סיפורי גבורה, כמו לדוגמה סיפור מצדה, כמעט ונעלמו מן 
הגמרא או הוצגו כשוליים, ולעומתם סיפורו של רבי יוחנן בן זכאי שברח מירושלים הנצורה 

.)Boyarin,	1997;	Satlow,	1996( בארון קבורה זכה להבלטה ולכבוד
ריסון הגוף נתפס כתנאי לפריחתם ולשגשוגם של חיי הרוח, ואפשר להשיג מטרה זו יותר 
מכול במסגרת לימוד התורה ובעיקר הגמרא. נטיות אלה התחזקו בימי הביניים בהשפעת 
והוסיפו להתחזק עם   ,)1999 )בויארין,  חומר  ועם  גוף  נשיות עם  מגמות הלניסטיות שזיהו 

“מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד‘ אמות של הלכה” )ברכות ח(.  6

לדיון במושג הגבורה ביהדות ראו לייבוביץ )1993(.  7

“איזהו גיבור ־ הכובש את יצרו” )פרקי אבות, ד(.  8
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הופעת החסידות9 ותנועת המוסר במאות ה–18 וה–19, שגם במסגרתן התחזקה התפיסה שהגוף 
 .)1970 כץ,   ;1982 )אטקס,  הטומאה  של  הפוטנציאלי  ומשכנה  הרע  היצר  של  משכנו  הוא 
אמנם תנועת המוסר, שחלקים ממנה הביאו את סיגוף הגוף לשיאים חדשים, נעלמה כגורם 
עצמאי, אך היא הותירה את חותמה הברור על עולם הישיבות הליטאיות. עם הבאתו לישראל 
של מודל ישיבת וולוז‘ין, כמוסד טוטלי, והפיכתו לאמצעי מרכזי ביצירת חיץ בין הצעירים 

החרדים לסביבתם הלא–חרדית, קיבלו תפיסות אלה חיזוק נוסף.10 
טקסטים  בבחינת  בעיקר  שהתמקדו  ממחקרים  עולות  כאן  שתוארו  והתפיסות  הנטיות 
הערכים  את  והכולל  בישיבות  הנלמד  העיקרי  הטקסט  ־  הגמרא  ובהם  שונים,  יהודיים 
האידיאליים של חברה זו. החברה החרדית מנסה לשמר את הערכים האלה במציאות החיים 
ולעתים אף הפוכות,  גישות שונות לגמרי,  רווחות  בתוך החברה הישראלית הרחבה, שבה 
לגוף. בהשפעת תנועות לאומיות אירופיות, אשר אימצו את תרבות הגוף ההלניסטית והחיו 
אותה מחדש )2002	Aberbach,	&	Leoussi(, גם ראשי התנועה הציונית ביקשו לעצב דור 
לגמרי  באופן שונה  זאת  ואתלטי.  גוף שרירי  בעל  גם  וחילוני, שיהיה  מודרני  יהודי חדש, 
)גלוזמן,  וה“נשי”  החלש  והגוף  המסורתית  הדתית  התודעה  בעל  הגלותי  היהודי  מדמות 
1997; נורדאו, 1902; שורק, 1997 ;2002	Boyarin,(. אל הגוף החדש נלוותה גם התנהגות 
אסרטיבית, אשר באה לידי ביטוי בדרכים רבות ־ בין היתר ברמה המדינית וברמה הצבאית, 
באסרטיביות  שראו  מי  היו  החרדים  הרבנים  בין  המדינה.  הקמת  בדמות  מכך  שנגזר  ומה 
מדינית זאת חלק מחטאה הגדול של הציונות והסתמכו בטענותיהם על מאמר התלמוד בדבר 

ְשלוש הְשבועות.11
עם הקמתה של מדינת ישראל אימץ לעצמו “דור הצבר” )אלמוג, 1997( את מאפייניו 
מעבודה  שרירי  גבוה,  להיות  אמור  היה  החדש  היהודי  הגבר  של  גופו  הציוני:  הגוף  של 
ומאימונים ושזוף מעבודת כפיים בחום השמש; הגבר היהודי היה אמור לנהוג באסרטיביות 
כפי  רבים,  ישראלים  לגברים  ומופת  סמל  עודנו  זה  אידיאלי  גברי  מודל  עצמי.  ובביטחון 
הישראלית  בחברה  הצבאי  השירות  של  מרכזיותו  לנוכח  בעיקר  שונים,  במחקרים  שתועד 
	Ben-Ari	& ;2006 ,לומסקי–פדר ורפופורט, 2000; ד‘ קפלן, 1999; שיאון, 1997; ששון–לוי(

 .)Dardashti,	2001
החברה הישראלית בת זמננו חשופה לשיחים נוספים על הגוף ־ השיח הפסיכולוגי והשיח 
הצרכני של הקפיטליזם המאוחר )1997	Weiss,(. השיח הפסיכולוגי מעודד מתן לגיטימציה לצרכים 
שונים של הגוף, ואי–סיפוקם מתואר דרכו לעתים כמסוכן לבריאותם הנפשית של הפרטים. שיח 
הקפיטליזם המאוחר אף הוא מתירני מאוד ומסייע בעידוד הצריכה, ובמסגרתו הגוף עודנו נשלט 

לחסידות הייתה תרומה נוספת בהקשר זה, ובעוד שהוסיפה לשים דגש על ריסון הגוף בחיי החול, היא   9

גם חיזקה את הדגש על רתימתו לעבודת הקודש, אם באמצעות הריקוד החסידי כמשל ואם דרך פעולות 

גופנית. עוד על האפשרות לרתום את הגוף לעבודת ה‘ ראו חקק  יותר, כמו עבודה  גשמיות פשוטות 

)2005, עמ‘ 57—61(. 

וכול. מבחינתם, יחסה של היהדות אל הגוף הוא קבוע  רבנים חרדים דוחים תיאור היסטורי זה מכול   10

ובלתי משתנה במהותו, כמו יתר אמיתות הדת הנתפסות כנצחיות. 

“שלא יעלו ישראל בחומה... שלא ימרדו באומות העולם... ושלא ידחקו את הקץ” )תלמוד בבלי, מסכת   11

כתובות, פרק יג, דף קיא, א(. עוד על הרקע ההיסטורי בנושא זה, ראו רביצקי )1993, עמ‘ 277—305(.
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וממושטר, אך זאת כדי להפכו למעורר תשוקה רבה יותר )23	p.	1996,	Turner,(. במסגרת שיחים 
אלה הוסרה לחלוטין ההבחנה הדיכוטומית וההיררכית בין הרוחני לגשמי, וגם מקומו של האל 

נעדר. הגוף שאינו אמצעי לעבודת האל ולסיפוק צרכיו הופך למטרה וליעד בפני עצמו. 
כמה מחקרים בחנו את הגוף החרדי, רובם התמקדו בגוף החרדי–נשי, אם בישראל )אורין, 
1994; פינקלשטיין, 1997( ואם בארצות–הברית )1999	Goldman,(. אורין )1994( תיארה את 
ה“צניעות” כאתוס המרכזי בעולמן של הצעירות החרדיות ואת האופנים שבהם היא מושגת, 
מפוקחת ונשמרת, אם ביחסן אל הגוף, בלבושן ובהופעתן, ואם באופן דיבורן. גם פינקלשטיין 
)1997( התמקדה בבנות צעירות, בחנה את המידע שניתן להן על המחזור החודשי והראתה 
כיצד מועבר מידע בנושאי היגיינה, ביולוגיה ורפואה ללא התייחסות למיניות או לרגשות. 
בנות אלה מחונכות למעשה באופן שנועד להביאן אל החופה כשהן תמימות בנושא המין 
ברשת  הגנים  תלמידות  את  חקרה   )2004( יפה  הכרחי.  מידע  רק  וכשברשותן  שניתן,  ככל 
“בית יעקב” ובחנה בין היתר את אופני משטור ומשמוע הגוף הנהוגים בגנים אלה. גולדמן 
הראש  כיסויי  כיצד  בחנה  בארצות–הברית,  החרדית  בחברה  שעסקה   ,)Goldman,	 1999(

בקרב נשים חסידיות משקפים את מעמדן בתוך הקהילה. 
המחקרים הדנים בגופם של גברים חרדים בזמננו ספורים, והם ממעטים לדון בהבניית 
הגוף החרדי ביחס אל זה החילוני. בין העבודות אפשר למנות את מחקרו של יורם בילו )2000(, 
שעסק באופן שבו מובנית הזהות הגברית החרדית דרך בחינת משמעותם הפסיכו–תרבותית 
והכניסה אל החידר. לשני הטקסים  של הטקסים הגופניים הבאים: ברית המילה, החלאקה 
והשיער  בברית  )העורלה  כנשיים  המזוהים  חלקים  ההסרה של  פעולה  הראשונים משותפת 
הארוך בחלאקה( בדרך ליצירת הגוף והזהות הגברית הרצויים. נראה כי עבודה זו יוצאת מתוך 
ההנחה כי מעבר לכל ההיבטים התרבותיים קיים מבנה עומק של זהות גברית, הנשמר לאורך 
ההיסטוריה בתרבויות שונות.12 בחינת הגוף החרדי דרך ניתוח משמעותם של הטקסים והחותם 
שאותו הם מטביעים תורמת להבנת תהליך כינון הגוף והגבריות כהגמוניים בחברה זו ומהווה 
בסיס להבנת החתרנות וההתנגדות למודל זה, שבהם תעסוק העבודה הנוכחית. עבודתו של 
היבטיו השונים; אחת האבחנות המרתקות  על  הגוף החרדי  ניסתה למפות את   )2003( ארן 
העולות ממנה קשורה להסתייגותו של הגוף החרדי ממצבים גופניים קיצוניים המאפיינים את 
הגוף החילוני, כמו הרפיה מוחלטת של הגוף או אימוץ מרבי שלו. שני מצבים גופניים הפוכים 

אלה נתפסים כהתמסרות לגוף, ועל כן, לפי ארן, החרדיות פוסלת אותם )שם, עמ‘ 121(. 
במאמר הנוכחי אני מבקש להראות כיצד המפגש עם הגוף החילוני מערער את ההסתייגות 
החרדית מאותם מצבים גופניים. לפחות שניים מארבעת ההיבטים של הגוף שבהם בחרתי 
להתמקד כאן ־ פיתוח הגוף באמצעות ספורט וההתנהגות הגופנית האסרטיבית–תוקפנית 
־ קשורים למצבי המאמץ הגופני הקיצוני שהגוף החרדי מסתייג מהם באופן מסורתי. מובן 
נבחרו  והם  החרדי  הגוף  של  מרכיביו  כל  את  להקיף  מתיימרים  אינם  ההיבטים  שארבעת 
מן הסיבות הבאות: מרכזיותם במסגרת המודל האידיאלי של גוף הגבר היהודי; מובחנותם 
ושונותם מהמודלים הגבריים שלאורם הם מובנים; תרומתם לטענה שאני מנסה לגבש כאן או 
הנגישות שהייתה לי אל ממצאים רלוונטיים על אודותם. עוד חשוב לציין כי הגוף החרדי אינו 
מהות אחת וכי קיימים הבדלים בהתייחסות אל הגוף בין תת–הקבוצות האתניות והקהילתיות 

 .)Gutmann,	1997( בעניין זה ראו גוטמן  12
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אתייחס  שונות.  גיל  משכבות  אך  תת–קבוצה  מאותה  גברים  בין  ואף  זו,  חברה  המרכיבות 
לסוגיה זו אך מעט, מאחר שלעובדה זו יש השפעה מעטה באופן יחסי על הנושא הנדון. 

חירות מתביעות הגוף או שעבוד אליהן

היבט מרכזי של הגוף שבו מרוכזת תשומת לב חרדית רבה הוא שאלת היחס אל צורכי הגוף, 
דחפיו, מאווייו ומשאלותיו. בעוד שהתרבות המערבית, בהשפעת השיח הפסיכולוגי והשיח 
הצרכני, מעודדת ביטוי וסיפוק של צרכים גופניים מגוונים ומדגישה את הלגיטימיות שלהם 
ואף את חיוניותם לבריאותו הנפשית של הפרט, הרי שיחסה של החברה החרדית אל צורכי 
הגוף ודחפיו שונה בתכלית. הנושא עלה ברבים מן הראיונות שערכתי עם הצעירים החרדים. 

אלה היו דברים שאמר בנושא אברהם, אחד מתלמידי הישיבה שראיינתי:

צריך  וחצי...  בוקר בשש ־ שש  כל  לקום  זה מאוד קשה...  לישיבה קטנה  להיכנס 
להתחיל לתפקד. הרבה פעמים יש לי קושי לקום לתפילות, אבל בסופו של דבר אני 
מצליח להתגבר... ואני קם... כי הרי זה מה שמחייב. אומרים שהחרדים מסכנים ־ 
הם סגורים, מחייבים אותם לעשות זה, לעשות זה. אני חושב בדיוק ההפך. החרדים 
הם בני האדם היחידים שפנויים מהכול. למה? כי אף אחד לא יכול לחייב אותי עכשיו 
ללכת לגנוב. למה? כי אני אתגבר על היצר שלי, אני לא אעשה את זה. לחילונים 
עכשיו  היצר  הם...  כי  הפוך,  בדיוק  זה  למה,  הבנתי  לא  חופשיים,  קוראים  ראיתי 
מחייב אותך ללכת לראות כדורגל ־ אתה תלך, אז אתה כמו בבית כלא, אתה חייב 
לעשות את זה... וזה בעצם הגמרא אומרת: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. 

טענות מסוג זה חזרו על עצמן בהקשרים שונים וציינו מגוון צרכים ודחפים גופניים. אברהם 
לאדם  שיש  החופש  קרי:  המודרנית,13  החירות  מושג  על  החרדית  הביקורת  על  כאן  חוזר 
החופש  ־  האמיתי  החופש  ליצריו.  למשועבד  אותו  הופך  להלכה,  מחויב  שאינו  החילוני 
על  “להתגבר”14  הפרט  את  המחייב  החרדי  החיים  באורח  רק  מתאפשר  ־  היצר  משלטון 
בן  ימשיך להיות  ובראשן לימוד התורה, הוא הערובה לכך שהאדם  יצריו.15 קיום המצוות, 

חורין.16 ברוח דומה נכתב בתלמוד )מסכת אבות, פד, א( “איזהו גיבור הכובש את יצרו”. 

בעניין זה, ראו דיון רחב אצל בראון )תשנ“ט(.   13

כאן מתייחס אברהם לציווי המופיע בתחילת שולחן ערוך )חלק אורח חיים, סימן א', סעיף א'(: "יתגבר   14

כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו".

סיוון )1991, עמ‘ 54( מראה כי גם תנועות פונדמנטליסטיות אחרות מבקרות את מושג החירות המודרני   15

וטוענות כי מדובר למעשה בשעבוד לארגונים שהם מעשה ידי אדם, או כפי שטוענים גם רבנים חרדים 

פונדמנטליסטיות, מצביע על התפיסה המשותפת  בדיונו בתנועות  ליצרים. מנדלסון,  רבים ־ שעבוד 

לרבות מהן, שלפיה החופש האנושי האמיתי הוא החופש למלא אחר ציווי האל ולממש את המטרות 

 .)Mendelsohn,	1993,	p.	24( והיעדים שעליהם ציווה

וברוח מימרתו של ר‘ יהושע בן לוי: “אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה” )אבות פו(.  16
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מרואיינים רבים בזירות המחקר השונות תיארו את היכולת לשלוט ולרסן את הגוף כמשאב 
מרכזי, אולם נראה כי בשנים האחרונות פחתה מידת הריסון והשליטה אשר מופעלים על צורכי 
הגוף. אחד המקורות לכך הוא השיח הפסיכולוגי המחלחל אל החברה החרדית ומעודד מתן 
לגיטימציה רבה יותר לצורכי הפרט, ובהם אלה הגופניים. עם זאת, יותר מכל מאפיין אחר של 
הגוף החרדי, נראה כי זהו המאפיין המרכזי שהתמורות בו מעטות באופן יחסי. ייתכן ואפשר 
להסתגלותם  שימושי  להיות  בכך שהוא ממשיך  זה  מאפיין  היחסי של  שימורו  את  להסביר 
להלן  זה  לתפקיד  כעדות  נפגשים.  הם  הישראלי שעמו  המרחב  לתביעות  אלה  צעירים  של 
מבוגרי  לאחד  מקצועית,  להכשרה  החרדי  המרכז  מראשי  טסלר,  מאיר  הרב  שאמר  דברים 
המרכז: “לנּוח ־ זה בעולם הבא, כאן עובדים” )חקק, 2004, עמ‘ 83(. הרב טסלר משתמש 
בתפיסה היהודית אודות גן העדן שבעולם הבא ומבהיר ששם המקום המתאים למנוחת הגוף 
ולהרפייתו. כדי להגיע אל אותו יעד נחשק, יש לדחות את סיפוק צורכי הגוף ולעבוד קשה 

ב“עולם הזה”, רק שהפעם לא מדובר בעבודת ה‘, אלא בעבודה בתחום ההיי–טק. 
הגוף המרוסן והממושטר בקפידה אפיין את שלביו המוקדמים של הקפיטליזם, מאחר 
שסייע להגדלת הייצור )1996	Turner,(. טרנר מראה כיצד רק בעקבות הצטמצמות השווקים 
החיצוניים של ארצות–הברית עלה צורך להגביר את הצריכה “בבית”, והשיח הסגפני השתנה 
בהדרגה לשיח שנתן לגיטימציה רבה יותר לצרכים מגוונים. גם בנסיבות אלה, עולם העבודה 
המשיך לתבוע יכולת לדחיית סיפוקים, למשמוע הגוף ולמשטורו. נראה כי הדגשת השליטה 
על צורכי הגוף ממלאת תפקיד דומה בעבור המגזר החרדי הנפגש עם החברה הישראלית 
דחיית  הדורש  וההישגי,  התחרותי  העבודה  בעולם  השתלבות  דרכי  אחר  מהחיפוש  כחלק 

סיפוקים ומשמעת גבוהה. 

הגוף כאתר לביטוי אינדיבידואלי או קולקטיבי

היבט מרכזי נוסף של העיסוק החרדי בגוף מתמקד בהצגת הגוף במרחב ובמיוחד בלבושו. 
בעוד שהתרבות המערבית מושפעת מתרבות הצריכה ומדגישה את פעולת הלבשת הגוף, את 
הצגתו של הגוף במרחב כאתר מרכזי לביטוי האינדיבידואלי של הפרט ואת הלבוש כאמצעי 
למימוש העצמי, הרי שגם בעניין זה עמדתה של החברה החרדית שונה בתכלית. באמצעות 
הלבוש מודגשת דווקא מחויבותו של הפרט לאל ולקהילה. נורמות הלבוש המקובלות כיום 
בקרב הציבור הליטאי עוצבו במידה רבה בסוף המאה ה–19 ־ תקופה שבה התערער מעמדם 
אז בלבושם  נודעו עד  והישיבות של מזרח אירופה  לומדי בתי המדרש  לומדי התורה.  של 
והתפתחות  המודרני  העידן  של  מהשפעותיו  כחלק  מעמדם,  התערערות  אולם  המרושל, 
החלו מתלבשים  התורה  לומדי  הלבוש.  בתחום  גם  צעדים  נקיטת  חייבה  תנועת ההשכלה, 

בלבוש מודרני ואופנתי שרווח במקומותיהם )שטמפפר, תשנ“ה, עמ‘ 321(. 
לזרם סלבודקה של תנועת המוסר היה תפקיד משמעותי במיוחד בעיצובן של נורמות 
הלבוש הנוכחיות. כחלק מתפיסתו הייחודית של ה“סבא” מסלבודקה, רבי נתן צבי פינקל, 
ובניגוד לראשיה האחרים של תנועת המוסר, דגל הרב בהקפדה על לבוש מטופח ונאה. ידועה 
אמרתו כי חור בשרוול שקול לחור בראש )כץ, 1996, עמ‘ 219(. הדגש על הופעה מטופחת 
ונאה היה חלק ממאמץ לחנך את התלמידים להכיר בערך עצמם בבחינת “ויגבה לבו בדרכי 
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לבושם של  ישראל הפך  החילוניות בארץ  ובעיקר לאחר המפגש עם  ה‘”.17 לאחר השואה 
זו  בתלבושת  בהתבדלות.  לסייע  שנועדה  כולה,  שחורה  אחידה  תלבושת  למעין  הצעירים 
היה ביטוי לקונפורמיזם ולקולקטיביזם האינטלקטואלי והחברתי שקנה לו שביתה בישיבות 
לאחר השואה ו“שהותיר מקום מועט לפתיחות המחשבה ולמקוריות, בניגוד בולט לישיבות 
ליטא שלפני השואה” )ברויאר, תשס“ד, עמ‘ 485—486(. הלבוש המובחן, לצד יתר המאפיינים 
וזקן, אמור להבדיל את הגבר החרדי מסביבתו הלא–חרדית ולמנוע  החיצוניים, כמו פאות 

ממנו את האפשרות להיבלע בתוכה ולקבל את השפעותיה. 
להקפיד  מחויבים  הם  כן  ועל  ודברו  האל  את  מייצגים  התורה  לומדי  שלפיה  התפיסה 
של  בתודעתם  גם  מאוד  מרכזית  היא  הציבורי,  במרחב  במיוחד  ובהופעתם18  בהתנהגותם 
בחורי ישיבות כיום. רבים מצטטים את דברי הגמרא: “תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו 
חייב מיתה” )בבלי, שבת, טו(. במסגרת השאיפה לשמירת המכובדות המשותפת לכל בחורי 
הישיבות, אפשר לסווג את הישיבות בהתאם למידת ריסון הגוף, משטורו וסיגופו המקובלת 
בהן, שתקבע גם את מידת פתיחותן לאופנות הלבוש המתחדשות.19 בשיחה עם שניים מתלמידי 

הישיבה אני שואל על היחס שבין לבושם שלהם לבין לבושם של צעירים חילונים:

אליהו: “... ]אצל החילונים[ כל אחד מחפש להיות שונה. זה הסטייל. ללכת עם כאלה 
נעליים, גובה של שלושת אלפי מטר... רק בשביל להיראות איזה פריק...”. 

מנשה,  אותו  קוטע  העבות”,  הסוליות  עם  ללכת  התחילו  החרדי  בציבור  גם  “אבל 
“טרקטור וכל זה... אבל לא הולכים עם זה הרבה... יותר אלו שמודרניים. אני אישית 

מאמין שכמו הסינגל שלוש זה לאט לאט ייכנס וכולם ילכו עם זה”.
“מה פתאום”, מתעקש אליהו.

“למה לא הולכים עם זה?”, אני שואל.
“כי זה בעצם חיקוי של חילוני”, מסביר מנשה, “זה מגושם, גס... בחור ישיבה אמור 

ללבוש משהו יותר עדין, לא צעקני, נורמלי”.

כחלק מהנסיבות ההיסטוריות שבמסגרתן עוצב הלבוש הליטאי ראוי להזכיר את “גזרות הלבוש” שהוטלו   17

על יהודי פולין ורוסיה במחצית הראשונה של המאה ה–19. עוד בעניין זה, ראו אליאור, ברטל ושמרוק 

)1994, עמ‘ 50—52, 73—78, 88—90(.

דן )1997, 2002( מדגיש את העיסוק המוגבר בפרטי הלבוש בחברה החרדית ומקשר אותו אל מהלך שהחל   18

במאה ה–19 והיה תולדה של המעבר לעידן המודרני. במסגרת מהלך זה, המנוגד לאופן שבו התפתחה 

היהדות מאז המאה העשירית לספירה, הודגשו המעשה ואורח החיים הגלוי, ונדחקו לקרן זווית ההיבטים 

הרוחניים. טענה דומה העלה כבר הגר“א בפירושו לשיר השירים )א, ה(.

פרסומאים חרדים, המודעים למעמדם של בחורי הישיבות בחברה החרדית ולהיותם מעצבי דעת קהל,   19

מחלקים אותם לשלוש קבוצות מרכזיות על–פי התנהגותם הצרכנית: “המובילים” בתחום הצריכה ־ 

אלה שמודעים מאוד לנעשה מחוץ לכותלי הישיבה ולמעשה ממציאים את האופנה ואת המנהגים של 

המחר. הם לבושים בשיא האופנה וצורכים מותגים. בקצה השני “השמרנים”, שתפיסת עולמם מניאה 

וכסף בהופעתם החיצונית. בתווך נמצאת קבוצת  זמן  ומלהשקיע  והחדיש  אותם מלחפש את המודרני 

ה“מּובלים”, שיחקו את סגנון לבושם של ה“מובילים”, אבל יתפשרו על הדגמים של השנה שעברה ולא 

יהססו לרכוש מותגים מזויפים. עוד בעניין זה, ראו כתבה מאת שושנה חן, “העולם המופלא של בני 

הישיבות”, ידיעות אחרונות, 5 באפריל 2004.
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דברי מנשה ואליהו מלמדים על האופן שבו פריטי לבוש מייצגים ערכים עמוקים. נעליים כבדות 
בעלות סוליה עבה מזהות את הלובש אותן כאדם גשמי ־ אדם שהחלק היצרי שבו דומיננטי. 
תלמיד הישיבה, לעומת זאת, אמור להיות אדם רוחני, שיצריו וגשמיותו אינם מקבלים ביטוי 

חיצוני, כי הם מצויים תחת שליטה קפדנית. בדבריהם משועתק השיח הרבני הרשמי. 

“פעם היה בסטייל מכנס קרוע...”, ממשיך אליהו בתיאור ההבדלים. “צובעים ת‘שיער 
באמצע באדום... הכול להיראות שונה... ומה אתה מרוויח מזה? אתה יודע שאתה 
אפס, אז אתה רוצה להראות את עצמך... זה בא מהגויים המסריחים בהודו... אחרי זה 
]החילונים[ צוחקים עלינו שאנחנו לובשים שחור, אבל אנחנו לובשים דברים יקרים, 
מה הוא לובש? חולצת טריקו שעולה בקושי עשרים שקל... משהו מקושקש... עם 
תמונה של חייזר... והוא לובש מכנס ג‘ינס שעולה מאתיים... זה כל הסיפור שלו... 
]לכל היותר[ לשלוש מאות וחמישים שקל. אבל אני לובש סכום של שמונה  הגיע 
מאות שקל... ארבע מאות שקל כובע ביום חול, יום שבת זה חמש מאות... חליפה שש 
מאות שקל, נעליים אני לובש במאתיים שקל. אני עובר אותו. כל החולצות שלנו זה 
שבעים שקל. אני הולך יותר כמו בן אדם... מכובד, לא כמו משוגע... יש כלל אצלנו: 
אם החילוני מתלבש כמו בהמה ולא מתבייש ללכת עם זה ברחוב, אז גם לי בתור 
בחור חרדי אסור להתבייש כשאני הולך עם כובע וחליפה. אני הולך... איפה שאני 

רוצה, לא עושה חשבון לאף אחד”.

דבריו של אליהו מסייעים להבין את ההקשר הנוכחי שבתוכו מתעצבת ומובנית חזותם של 
בחורי הישיבות. כאמור, בישיבות מדגישים את הרעיון שלפיו אסור שערכו העצמי של אדם 
ייקבע לפי עניינים חיצוניים כמו לבוש או תגובתה של הסביבה, אלא על–פי המידה שבה 
הוא ממלא את חובותיו כאדם דתי. גם אם הופעתו של אדם צריכה להיות מכובדת בכל תנאי, 
המניע העיקרי לכך הוא הרצון לייצג בכבוד את הקב"ה ודברו וכן את יתר חברי הקהילה, 
בייחוד כאשר מגיעים אל מחוץ למרחב החרדי. על רקע זה אליהו גם מזכיר לעצמו כי אם 
לחילוני מותר להסתובב במרחב הישראלי בביטחון, למרות לבושו המוזר והבלתי–מכובד, אין 

סיבה שהוא, בלבושו ה'מושקע' והיוקרתי, לא יסתובב גאה. 
הצעיר החילוני שאינו מחויב להלכה נתפס כיצור ריקני ושטחי, שדימויו העצמי נקבע רק 
על–פי יחס הסביבה אליו, ולכן כל מאמציו מושקעים ביצירת הרושם החיצוני. תיאור לעגם 
של החילונים להופעתם האחידה של הצעירים החרדים, אשר לפחות למראית העין החילונית 
בראיונות  עלו  דומים  תיאורים  במיוחד.  משמעותי  אינדיבידואלי,  ביטוי  לכל  מנוגדת  היא 
רבים נוספים. אליהו אינו מנסה לדחות את הטענה בנוגע לביטול האינדיבידואליזם, אלא 
כי  נראה  יותר.  ויוקרתי  לבושו מכובד  הוא משיב בטענת–נגד שלפיה  רבים מחבריו  שכמו 
הצורך להדוף את הביקורת החילונית מחייב אותו ואת חבריו להקפיד במיוחד על מכובדות 
בראיונות  ועוד,  זאת  בלתי–אישי.  הלבוש  היות  על  מפצה  מסוים  במובן  אשר  ויוקרתיות, 
בזירות השונות תוארה השייכות הקהילתית דווקא כיתרון, מאחר שהיא מבטיחה רשת סיוע, 
תמיכה וקשרים שהסתברו כמועילים במקרים רבים, ועל כן מעטים ממהרים לוותר עליה. 

זאת אף על פי שלעתים מתלוות אליה תביעות המונעות ביטוי אישי ואינדיבידואלי.
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העובדים  פרסומאים  בידי  היטב  מנוצל  המכובד  אך  האחיד  המראה  את  לשמר  הצורך 
מול המגזר החרדי, לכן שוק הלבשת הגברים במגזר החרדי הוא סואן וחשוף בעשור האחרון 
גם  אבל  מכובדות,  להקרין  אמור  החרדי  שהלבוש  בעוד  המתחלפות.  האופנות  להשפעות 
החילוניות  עם  הקרוב  מהמפגש  התעוררו  אשר  הלחצים  שבעקבות  הרי  וצניעות,  פשטות 
ותוארו כאן, ערכי הפשטות והצניעות וביטויים בלבוש נשחקו באופן משמעותי.20 החליפות 
הפשוטות שלבשו בחורי ישיבות עד לפני כעשור הפכו מאז למודרניות וכמעט זהות לחלוטין 

לחליפות שלובשים אנשי עסקים או מנהלים בעולם העבודה המודרני. 
בשנים האחרונות נוצרה מוסכמה חדשה, שאליה התוודעתי במיוחד במהלך עבודת השדה 
במרכז החרדי להכשרה מקצועית )חקק, 2004(. לפי מוסכמה זו גברים חרדים רבים היוצאים 
לומדי  של  כ“מדים”  שמזוהה  הלבנה  הכפתורים  חולצת  את  מחליפים  העבודה  עולם  אל 
העסקים  איש  של  לזו  יותר  עוד  חזותם  את  המקרבת  צבעונית,  כפתורים  בחולצת  התורה, 
המודרני. הפיכת חולצת הכפתורים במגוון הצבעים ללבוש לגיטימי משרטטת למעשה מודל 
גוף חלופי, אבל כזה שדומה לא מעט למודל הגוף של הישיבה. לגוף החנוט בחליפת עסקים 
ובחולצת כפתורים דמיון וקרבה אל “גוף הישיבה”. שני הגופים מרוסנים, מוקפדים ומצויים 
בשליטה. חולצת הכפתורים היא למעשה חלק מה–dressing	power, הלבוש הגברי הרווח 
אצל אנשי עסקים או מנהלים והמשמש שריון מפני חדירה אל הגוף ומחסום מפני יציאתם 
של חומרי גוף שונים החוצה. לבוש זה מקשה על זיהוי קווי המתאר של הגוף ובמובן זה הוא 
אוטם את המבט. הקווים הישרים והחדים, הן של חולצת הכפתורים הן של החליפה המלאה, 
מסתירים את קווי המתאר המתעגלים של הגוף, כמו גם את המהות הפיזית ואת החושניות, 

 .)Longhurst,	2001( ואמורים להקרין שליטה, כוח, רציונליות וגבריות
לזו של  חזותו  את  להתאים  כדי  בלבד  קלים  לשינויים  שנזקק  הליטאי,  הצעיר  לעומת 
איש העסקים המודרני, הצעיר החסידי נזקק למאמץ רב. כך מתאר הרב יחזקאל פוגל, ראש 
המרכז החרדי להכשרה מקצועית, את תחושת הצעיר החסידי המגיע אל מקום עבודה לא–

חרדי בלבושו המסורתי:

הוא מגיע באמצע הקיץ עם חליפה ארוכה שחורה... ויש גם חסידים שמגיעים עם 
מכנסי שלושת רבעי וגרביים... הוא יבוא לאיזשהו מקום שכולם שם חצי לבושים, 
ואם הוא עוד הולך עם ציציות בחוץ הוא מיד מרגיש את עצמו חסר ביטחון, יוצא 
דופן, כל העולם מסתכל עליו... יש לו פאות... חיצוניות... כל הדברים האלה שמים 

אותו בעמדה נחותה.

הרב פוגל מסביר כי לבושו המובחן והמסורתי של החסיד משייך אותו לעולם אחר בהשוואה 
לעולם העבודה המודרני הלא–חרדי. החליפה השחורה והארוכה באמצע הקיץ, מכנסי השלושת 
רבעי הדחוקים אל תוך הגרביים, הציצית המשתרבבת, הפאות המסתלסלות, כולם מתוארים 
כבלתי–שייכים ומקשים על ההשתלבות. כנראה משום כך רבים מהצעירים החסידים שאותם 
פגשתי בזירות השונות אכן עשו שינויים גדולים בהופעתם ואימצו את ההופעה הליטאית 

האופנה  השפעות  של  חלחולן  אודות  על  החרדית  החברה  בתוך  והביקורתי  הער  הפנימי  הדיון  על   20

המערבית בתחום הלבשת הגברים ראו חקק )2005, עמ‘ 76(. 
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המודרנית. רבים מהם קיצרו את פאותיהם, סידרו את זקנם והחליפו את החליפה החסידית 
הארוכה בחליפה ליטאית קצרה. כך מתאר זאת יהודה גוטליב, חסיד צאנז: 

בבגז‘ של  זה תמיד אצלי  ]בשבת[...  ושטריימל  קפוטה  עם  הולך  אני  אצל החסידים 
]החסידי[ הוא בעיקר כשאתה עוסק בדברי קודש, בתפילה, בלימוד,  האוטו. הלבוש 
יוצא רק לבית הכנסת...  כי אני  זה כמעט כל הזמן  בברית, חתונה... בשבת אני עם 
היותר אדוקים ילכו יותר עם המעיל הארוך, אבל... אני לא הדמות המובילה בתחום 
הזה... יש כאלה שבחיים לא יגזרו את הזקן עם מספריים. אתה רואה ־ אני מסדר אותו 
קצת... יש כאלה שלא ילכו אף פעם לאירועים עם חילונים... אלא אם כן זה אירוע 
משפחתי. אני כן. אני אולי הצד היותר מודרני בציבור החסידי... כמו שאני הולך לעבוד 
ככה אני הולך לליכוד... כשאני הולך לברית אצל החברים ]החרדים[ שלי אני הולך עם 
הכובע והחליפה... כשאני מוזמן לאירוע חילוני אני לא שם את זה... הלכתי עם פאות 
מסולסלות עד גיל עשרים ואחת. למה התחלתי ללכת אתן מאחורי האוזן? לא יודע... 
ברור שכל אחד רוצה להיות יותר מושלם בחסידות... והנה אתה לא כל כך חסיד ־ אתה 
הולך עם פאות מאחורי האוזניים. זה לא סוף העולם, לא מנדים מישהו כזה, וזה לא 

חיסרון ממש... אולי משהו קטן שאפשר להגיד... סימן למודרניות.

יהודה גוטליב מתאר סדרה של שינויים בהופעתו, חלקם קבועים וחלקם בלתי–קבועים. את 
ייחודי ובולט מאוד שיש לו מאפיינים נשיים מאוד, הוא החל  הפאות, המהוות סימן היכר 
עם  מסדר  הוא  זקנו  את  גם  ואחת.  עשרים  בן  כשהיה  כבר  אוזניו  מאחורי  ולהצניע  לקצר 
קבועים,  פחות  שהם  שינויים  גם  מתאר  יהודה  החסידים.  בקרב  למקובל  בניגוד  מספריים 
לדוגמה השימוש במעיל החסידי הארוך ובכובע. אלה שוכנים אצלו בתא המטען והוא לובש 
ופושט אותם בהתאם לצורך. במרחב החרדי הוא לובש אותם לתפילה, ללימוד או לאירוע 
דתי אחר, וכאשר הוא מחוץ למרחב החרדי הם נותרים במכונית. גם השינויים הקבועים יותר 
אינם מעוררים תגובות חריפות מדי במרחב החרדי. הם עשויים  וגם אלה הקבועים פחות 
בחסידויות  כי  להניח  יש  בו.  לעמוד  מהסוג שבלתי–אפשרי  לא  אבל  ביקורת,  מעט  לעורר 
שמרניות יותר, כמו למשל חסידות גור, שינויים אלה היו נתקלים בתגובה חריפה יותר. מנגד, 
בזכות אותם שינויים יהודה מסומן כ“חרדי מודרני”, ובמובן זה הם מגבירים את נגישותו אל 

המרחב הלא–חרדי. 

תרבות הגוף או תרבות הרוח 

לפי המודל הגברי היהודי האידיאלי, שאותו מנסות הישיבות החרדיות להבנות, הגוף הוא הכלי 
שבאמצעותו מתבצעת עבודת הבורא והוא זה שמחזיק את הנשמה, ולפיכך יש לטפל ולתחזק 
אותו באופן הטוב ביותר. עם זאת, ההיררכיה שבין הגוף והנשמה היא ברורה, ותכליתה הסופית 
היא שלמּותה ותפקודה של הנשמה והשלטתה על הגוף הבהמי והגשמי. תפיסת הגוף ככלי 
בלבד לנשמה מבטלת כל סיבה לפתח אותו כשלעצמו ־ מה שמכונה “תרבות הגוף”, על כן 
אין בישיבות מתקני ספורט, לא מתקיימים בהן שיעורי ספורט ולא מקצים בהן זמן לפעילות 
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על  מדווחת  היא  שבהם  למקרים  פרט  מהנושא,  מתעלמת  החרדית  העיתונות  גם  גופנית.21 
תגרת המונים במגרש כדורגל כעדות ל“התבהמות החילונית”22 או כעדות ל“התייוונות”.23 

פעילות גופנית מצומצמת עשויה לקבל לגיטימציה חלקית כל עוד היא מסייעת להגברת 
יכולת הלימוד, ויש רבנים, כמו הרב שלמה וולבה והרב יואל שוורץ,24 שהביעו בעבר תמיכה 
בפעילות גופנית לבחורי ישיבות כפורקן למרץ ולהתגברות על היצרים. על פי רוב תחום 
מצד  אם  אליו,  והיחס  יוון”,25  ל“תרבות  ־  יותר  ספציפי  ובאופן  גויים”  ל“מנהגי  שייך  זה 
הסתייגות  מעורר  בספורט  העיסוק  ומסויג.  חשדני  עדיין  הוא  הקהילה,  מצד  ואם  הרבנים 
רבה במיוחד כאשר תכליתו היא התמקצעות, השתכללות, הישגיות והשתתפות בתחרויות. 
ובמשחקים  בתחרויות  וצפייה  ספורט  כוכבי  הערצת  ־  הספורט  בתרבות  פסיבי  עיסוק  גם 
־ מעורר הסתייגות עצומה. במקום בספורט, נקראים הצעירים לפרוק את מרצם בריקודי 

החתונות. על רקע זה הופך הביקור בחתונות לשכיח במיוחד.26

לסקירה רחבה של תרבות הגוף בספרות הרבנית בדורות האחרונים, ראו ארנד )2002(.   21

כך, למשל, ידיעה ביתד נאמן,  ט“ו בשבט תשס“א, עמ‘ 10, שכותרתה “זוועות הספורט הקומוניסטי של   22

מזרח גרמניה”, ובה דיווח נרחב במיוחד על השימוש בסמי מרץ בקרב ספורטאים במדינות אלה; או דיווח 

בהמודיע, ה‘ בסיוון תשס“א, על 25 פצועים “בסיום משחק ספורט” בחיפה, והכוונה למשחק כדורגל. 

השימוש במונח הכללי “משחק ספורט” מביע ומשמר את העמדה המרוחקת והמסויגת מהתחום וגם חוסך 

מהקוראים הצעירים פרטים מיותרים. דוגמאות רבות נוספות מופיעות דרך קבע בעיתונות החרדית. עוד 

בעניין זה, ראו אצל בן חיים )2004, עמ‘ 91—92(, מיכלסון )1990( וק‘ קפלן )2001, עמ‘ 23(. 

אלה דברים שכתב בנושא העיתונאי החרדי דודי זילברשלג בטורו האישי )בקהילה, ז‘ בתמוז תשס“ה(   23

תחת הכותרת “עבודת אלילים”: “כוחה של עבודה זרה, דמשכא. גם אחרי שנים של חוסר רלוונטיות, 

קשה לציונות להשתחרר מעבודת אלילי הספורט. ה‘מכביה’, אשר נועדה לפני כשבעים שנה לשרת את 

היהודי החדש, השרירי והחסון, זה המאמין ללא סייג בתרבות הגוף ובהאדרתו, ממשיכה לנשום גם אם 

מיקומה מיותר וסר טעם. בתחילה נועד הרעיון למצוא נתיב התבלטות והכרה לספורטאי היהודי שקופח... 

אך מה לעשות שכיום אף אחד לא מקפח את הספורטאי היהודי בגין מוצאו. לרוב הוא לא יוצלח בתחום, 

כי הגן היהודי חזק יותר ברוח ומדולדל בגוף... בינתיים ימשיכו להעלות מחבר העמים עוד מסה ענקית 

של גויים. אולי ביניהם ימצאו כמה ספורטאים שיצילו את כבודה האבוד של ישראל” )עמ‘ 2(.

על התייחסותו של הרב שוורץ אל הנושא והחשש מהסתייגות הקהילה, ראו שוורץ )תשנ"ז, עמ' 15, 107,   24

.)128—127

ואברבך  לאוסי  ראו  יוון,  מתרבות  כחלק  הגוף”  מ“תרבות  להסתייגות  ההיסטורי  הרקע  בעניין  עוד   25

.)Leoussi	&	Aberbach,	2002(

אולם מסתבר כי גם על ריקודי החתונות יש לפקח היטב, משום שגם דרכם עלולות לחדור השפעות לא   26

רצויות. כך קרה לפני כעשור, כאשר אל סגנונות הריקוד המקובלים התווסף ריקוד חדש שזכה בכינוי 

“ריקוד החפץ חיים”. מקורו של ריקוד זה הוא, ככל הנראה, בישיבת החפץ חיים בארצות–הברית, והוא 

התאפיין בכך שהמשתתפים נעו בנפרד זה מזה, בסגנון אישי יותר הכולל תנועות גוף רבות יותר, שנראה 

החדש  הריקוד  סגנון  כנגד  לצאת  מיהרו  הרבנים  ובדיסקוטקים.  במועדונים  הריקוד  לסגנונות  דומה 

שפירק את מעגל הרוקדים המסורתי והכניס נופך אינדיבידואלי לריקוד, שעד אז הדגיש את מרכזיותה 

של הקבוצה ־ קבוצת הרוקדים ־ הסובבת את החתן. בעוד שבמעגל המסורתי כל אחד מהרוקדים עומד 

במרחק שווה מהמרכז, הרי שבריקוד החדש המשתתפים כבר אינם שומרים על אותו מרחק מהמרכז. 

למרות מאמצי הרבנים, הבנות החרדיות ממשיכות לרקוד בסגנון זה.
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כפי שהצטייר מסקירת הספרות המחקרית, התפיסות בנוגע לפעילות גופנית התפתחו 
הדרת  על  רק  לא  עצומה  השפעה  להן  והייתה  הארוכות,  הגלות  בשנות  במיוחד  והתחזקו 
יהודים מתחומי העיסוק האלה, אלא גם על האופן שבו תפסו היהודים את גופם. כך, למשל, 
מתאר הרב קלונימוס שפירא בספרו חובת התלמידים את ההבדלים בין גופו של יהודי לגופו 

של גוי )שפירא, תשנ“ב, עמ‘ קט“ז(: 

הנה כבר הראית לדעת, שהאיש אף הבחור הישראלי, לא עצם מגושם כחיה ובהמה 
כגופי שאר  לא  גופו  ואף  בארץ.  ה‘  נתנֹו  בן שמים אשר  הוא,  רוחנית  ברייה  הוא, 

ברואים המגושמים הוא, זך ורך הוא, גוף המתאים לנשמה מרוממת כזו. 

ובעמ‘ קכד הוא מוסיף:

לכן האיש בן העולם הזה יותר רץ לעבודת עולם הזה אף הקשה, לחכמת עולם הזה 
וללימודיו, מפני שמתאימה לו ולרוחו, והתורה שהיא מן השמים מן הגן עדן ועוד 

קדמה לעולם, ולגופו ולרוחו המגושמים אינה מתאמת, קשה היא לו ונלאה בה...

ספר זה נכתב לפני מלחמת העולם השנייה כמדריך לבחורי הישיבות. לפני שנים ספורות הוא יצא 
במהדורה מחודשת וזכה לעדנה גם אצל בחורי הישיבות הליטאיות. "הישראלי" כאן הוא היהודי, בן 
עם ישראל, ובייחוד לומד התורה, שגופו ורוחו שונים באופן מהותי מאלה של איש העולם הזה, הלוא 

הוא בראש ובראשונה הגוי. הבדל מהותי זה קיים כבר מרגע בריאתו של "הבחור הישראלי".
בגלות הובנה הגוף היהודי בזיקה אל גופו של הגוי, ובהקשר הישראלי ה“אחר” העיקרי 
דומות  תפיסות  עלו  מהראיונות  ניכר  בחלק  החילוני.  כאמור  הוא  החרדית  החברה  בעבור 
על אודות ההבדלים הגדולים בין הגוף החרדי והגוף החילוני, גם אם תואר כי אלה נובעים 
מאורח החיים השונה. הדיון במיומנויותיו וביכולותיו הפיזיות של הגוף החרדי הפך למרכזי 

במסלול הטירונות שבו ביצעתי עבודת שדה. כך תיאר זאת אברהם, אחד הטירונים: 

יש הבדל אמיתי מבחינה גופנית... אתה רואה שהחרדיים יותר נמוכים, יותר רזים, 
פחות ספורטיביים, זה ברור... מתעייפים... קח בחור חרדי וחילוני... שירוצו למרחק, 
קח  עבדו...  לא  התאמנו,  לא  החבר‘ה  ברור...  זה  ־  באמצע  ייפול  החרדי  והנער 
מחקר... קח גובה ממוצע של חרדי וגובה ממוצע של חילוני, וחילונים יותר גבוהים 
־ כן, בפירוש... הספורטיביות משפיעה... בריצה, בחשיפה לשמש אפילו... החרדים 

לא חומים, לא שחומים... לא ראו שמש...

לדעתו של אברהם ־ שישנם הבדלים משמעותיים בין גופם של צעירים חילונים וחרדים 
לומד  של  גופו  את  כמעצב  מתואר  בתורה  שהעיסוק  כשם  מחבריו.  רבים  שותפים  היו  ־ 
התורה, את שכלו ואת התנהגותו, העיסוק בספורט מתואר כמעצב את גופם של החילונים. 
תפיסות אלה משחזרות את האופן שבו תפסו יהודים את יחסי הכוח בינם לבין הגויים שחיו 
בקרבם. הגבר הגוי נתפס חזק יותר מבחינה פיזית, אך היהודי עלה עליו בחוכמתו ובפיקחותו 

 .)Boyarin,	1997;	Gilman,	1991(
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למרות ההסתייגות הנחרצת מצד הרבנים, ענפי ספורט שונים הופכים בהדרגה למקובלים 
יותר ומספר העוסקים בהם מקרב תלמידי הישיבות גדל עם השנים. אחת העדויות לכך היא 
החרדיים  בריכוזים  הנפתחים  לבריאות”  וה“מרכזים  הכושר  חדרי  של  והולך  הגדל  המספר 
והזוכים לפופולריות רבה.27 כמו בתחומים אחרים, חלק מסוכני השינוי העיקריים הם חרדים 
שהגיעו מחו“ל וחוזרים בתשובה. אלה מביאים אתם הרגלים שקשה במיוחד לשנותם. הקונטרס 

מלחמת היצר מתייחס אל סוגיה זאת וכן אל דרכי ההתמודדות עמה )תשס“ב, עמ‘ 76(: 

בסביבה  מלכויות,  שעבוד  של  באווירה  שגדל  אירופאי  אברך  עם  מעשה  היה  כך 
שמאוד התעניינו בספורט. אח“כ הגיע ללמוד בארץ, הקים בית של תורה ולמד יום 
שלם בכולל... אבל נשארו לו שיריים מילדות, הוא היה “אברך מכור לספורט”. הוא 
לא יכל לישון בלי לדעת מי הכניס את ה“גול”, והיה שקוע בזה כמה שעות ביום 
מרותק לרדיו, על חשבון הכול. צעקו עליו ודיברו אתו בנחת, לקחו אותו לרבנים 
ושום דבר לא עזר... הוא מכור לספורט. כל הדברים האלה רק פגעו במוטיבציה שלו 
ללמוד תורה. הוא הרגיש מזויף מתוכו, כמו גוי שלומד בישיבה, אדם מופרך מעיקרו. 
אך לא היה לו מה לעשות, הוא כזה שלא יכול לראות חיים בלי ספורט. מה עושים עם 
אדם כזה. היה צריך לקחת אותו ולהראות לו על מישהו אחר, תמונה בלתי משוחדת 
בחברך  נשתמש  המחשה  לשם  שלך,  ברמה  רציני  אברך  לדוגמה  ניקח  עצמו:  על 
מהכולל. כעת ננסה להדביק עליו את הספורט, זה נראה לך מתאים?! ־ פתאום הוא 

צועק: “גיוועלד”, זה לא ייתכן. זה פוגע בכל הכבוד העצמי לחיות בכזו צורה

שלא כמו ה“טיפול” המוצלח המתואר כאן, במקרים רבים מתקשה מערכת הישיבה לבטל 
קולק  טדי  ע"ש  הכדורגל  באצטדיון  למשל,  כך  בספורט.  הישיבות  בחורי  של  העניין  את 
למרות  ולשגרתית,  לקבועה  בית"ר  אוהדי  ישיבות  בחורי  של  נוכחותם  הפכה  שבירושלים 
ההסתייגויות העזות שעוררה.28 תלמידי ישיבה שישחקו כדורסל מדי פעם בשעות הערב לא 
יעוררו כעס רב, אולם ברגע שהפעילות הופכת לקבועה ומוסדרת וזמנים קבועים מתמלאים 

ב“ביטול תורה”, עמדותיהם של הרבנים משתנות, ולרוב הן תקיפות מאוד. 
הפיכת העיסוקים הספורטיביים לפופולריים יותר בקרב בחורי ישיבות באה לידי ביטוי גם 
בהופעתם. אם עד השנים האחרונות היה הדגש בהופעתם על הידור ומכובדות, בהדרגה מושם דגש 
גם על ספורטיביות. הביטוי העיקרי לכך הוא הנעליים. במקום נעלי “סירה” או נעלי “כלה”, אשר 

מאופיינות בעדינותן ובסולייתן הדקיקה, גדל מספרן של נעלי ספורט בעלות הסוליה העבה. 
אחד התחומים הפופולריים בקרב תלמידי הישיבות הוא אומנויות הלחימה לסוגיהן, אך 
הוא גם כזה שמעורר התנגדות רבה במיוחד מצד הרבנים. מלבד העובדה שמדובר בתרבות 
הגוף, לימודים אלה מחייבים התמדה והשתתפות בכמה שיעורים מדי שבוע, כלומר שגרה 
של ביטול תורה. יתר על כן, מיומנות הלחימה מרחיקה את הצעיר החרדי עוד יותר ממודל 

בעניין זה ראו כתבתה של תמר רותם, “הספורט הוא המפלט שלהן מהבית, מהילדים, מהבעל”, הארץ,   27

11 בפברואר 2003.

בעניין זה ראו כתבתו של אבישי בן חיים, “חיים משבת לשבת”, מעריב, 26 בדצמבר 2003, וכן כתבתו   28

של אלון הדר, “שחור צהוב ־ האוהדים החרדים של בית“ר”, כל העיר, 15 בדצמבר 2000.
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הגבר המבליג, הנמנע והפסיבי, שהם ציוויי המודל החרדי האידיאלי. “אנחנו מחנכים את 
התלמידים שלנו לבטוח בהשם”, הסביר לי רב בישיבה. “אם הם ייקלעו לסכנה, רק הוא יכול 

באמת להגן עליהם ולא כל מיני שיטות מעשה ידי אדם”. 
אומנויות הלחימה, ובייחוד אלה המזרחיות, בעייתיות במיוחד גם משום שהן מושתתות על 
תפיסות פילוסופיות ואונטולוגיות שלעתים קרובות סותרות את אלו המקובלות בעולם הישיבות. 
מסתבר שדווקא ההיבט הדתי והפילוסופי של חלקן הוא אחת הסיבות לפופולריות שלהן בקרב 
בחורי הישיבות, כמו גם להסתייגות הרבה מהן מצד הרבנים הרואים בהן סוג של עבודה זרה. נוסף 
על כל אלה, עיסוק זה מגדיל את התמיהה סביב אי–גיוסם של בחורי הישיבות, שהרי תורתם היא 
שאמורה להיות אומנותם, ולא אחת מאומנויות הלחימה, המזוהות עם המרחב הצבאי שבחורי 
הישיבות נמנעים ממנו. על–פי טיעונם של רבנים חרדים נגד גיוס בחורי הישיבות, בין החברה 
החרדית ושאר יהודי ארץ ישראל מתקיימת חלוקת עבודה. החברה החרדית דואגת לקיומו הרוחני 
של העם דרך לימוד התורה, ושאר יהודי א“י מופקדים על ההיבטים הגשמיים. מרגע שתלמידי 
הישיבות האמונים על ההיבטים הרוחניים, לפחות על–פי התפיסה החרדית, מבקשים לקחת חלק 

גדול יותר בחיים הגשמיים וגם פועלים בכיוון זה, מתערערת חלוקת העבודה הזאת. 
הרבנים החרדים מודעים לבעייתיות והתנגדותם גוברת, אך ללא הועיל. מספר המסגרות 
ללימוד אומנויות לחימה לצעירים חרדים גדל באופן ניכר בשנים האחרונות. בשיחות עם 
תלמידי ישיבות ועם מוריהם שמעתי סיפורים רבים על תלמידי ישיבות שהשתתפו בשיעורים 
בניגוד להוראת רבניהם ותוך מאמצים גדולים להסתיר את עיסוקם. במקרים רבים, כאשר 
העיסוק הפך לאינטנסיבי מדי, הורחקו התלמידים מהישיבה. דוגמאות אלו הן רמזים למהלך 
עתידי אפשרי, שלפיו ייאלצו הרבנים החרדים להתייחס לנושא באופן מפורש יותר. הענקת 
לגיטימציה למודלים גופניים חדשים תחייב מהלך פרשני שיתבצע דרך הבלטה מחודשת של 

מסורות, טקסטים או פרשנויות שעד כה נדחקו לשוליים.29 
יואל, תלמיד בישיבה קטנה, תיאר כיצד הוא מתמודד עם לחצם של הרבנים ושל המשגיח 

הרוחני בישיבה שלו שהביעו חוסר נחת רב מאימוני הטאקוונדו שהוא משתתף בהם: 

הקוריאנית  הלחימה  באומנות  מאסטר  סופר,  יהושע  הרב  הוא  זה  בהקשר  המעניינות  הדמויות  אחת   29

המסורתית גוק–סול–וואן, המפתח בשנים האחרונות אומנות לחימה יהודית המכונה אבי“ר )אמונה, ביטחון, 

יראה ורחמים(. מאסטר סופר מסביר את עשייתו כניסיון לשחזר מיומנויות שרווחו בקרב גברים יהודים 

בתקופת המלוכה. שיעוריו הם מוקד משיכה לבחורי ישיבות רבים, ובשנים האחרונות גם נהג לקיים שיעור 

יומי מיוחד לבחורי הישיבות בהפסקה שבין סדר הלימוד של הבוקר לסדר הלימוד של אחר הצהריים. סופר 

עצמו מעיד כי רבים מתלמידיו נתקלו בתגובות קשות כאשר נודע בישיבה על עיסוקם, ובמקרים שונים 

הותנתה הישארותם שם בהפסקת השתתפותם באימונים. באתר הבית של הרב סופר הוא פונה אל התלמיד 

הפוטנציאלי: “זוהי ההזדמנות שלך לקחת חלק היסטורי של המשך השרשרת אשר הותחלה על ידי אבותינו 

הקדומים ולממש את זהותך היהודית!”. עוד בעניין זה, ראו באתר האינטרנט של תורת הלחימה “אביר”: 

http://www.abirwarriorarts.com. בהקשר זה ראוי גם להזכיר קבוצה של חוזרים בתשובה, שעוד טרם 
חזרתם התמחו באומנויות לחימה מזרחיות שונות, בהם צבר ארם, ניר מלחי, שמעון ישראל ויואל קרני. 

אלה ומומחים נוספים התאגדו, ותחת חסותו של ארגון "ערכים" )העוסק בהחזרה בתשובה ומסונף לתנועת 

הסדנה  כותרת  למשל,  כך  לוחמים".  "אורחות  הכולל  השם  תחת  סדנאות  כמה  העבירו  התורה"(,  "דגל 

השנייה הייתה "הלוחם והרוח: אומנויות הלחימה ושלמות האישיות במבט היהדות". 
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הרבה חבר‘ה צעירים כמוני שמתאמנים מנסים להסתיר, אבל זה קשה, כי באיזשהו 
שאסור  כמובן  ושעות...  ימים  באותם  תמיד  נמצא  לא  שאתה  קולט  המשגיח  שלב 
אישי  באופן  אני  ירגישו.  שלא  כך  לצאת  וצריך  בישיבה  האימון  בגדי  את  ללבוש 
פשוט צריך את זה כדי לפרוק מתחים. יש כמוני עוד הרבה בחורים היפר–אקטיביים, 

שכשהם יושבים ולומדים הם גם חייבים להשתחרר, ופשוט לא יכולים בלי זה. 

יואל מתאר את העיסוק באומנות הלחימה כצורך חיוני שאי אפשר בלעדיו. אין זו סתם גחמה 
או תאווה אלא הכרח שבלעדיו ייפגעו בריאותו ורווחתו. באמצעות נימוק זה גדלים סיכויו 
למצוא אוזן קשבת אצל הרבנים. אמנם הרבנים חוששים מכל סטייה ולו מזערית מהמודל 
האחד והיחיד שהתוו, אולם סיכוייו של יואל להישמע גדלים כאשר הוא מציג את העיסוק 
כהכרחי, ומשתמש במונח הרפואי "היפר–אקטיביות". השיח הרפואי הוא אחד מאופני השיח 
גופנית  לפעילות  הרפואה  שמייחסת  והחשיבות  במיוחד,  להם  קשובה  החרדית  שהחברה 
כאמצעי לשימור הבריאות היא מקור השפעה נוסף שסביר כי יתרום להגברת הלגיטימציה 

והמוטיבציה לעסוק בתחומים אלה. 

פסיביות כאידיאל שחלף

ההיבט האחרון שאליו אתייחס קשור ליחסו של הגוף אל גופים גבריים אחרים במצבי עימות. 
התלמודית  התפיסה  בעקבות  היהודית,  ההיסטוריה  כי  טוען   )Boyarin,	 1997( בויארין 
והשפעתה העצומה על הדורות שלאחר חתימת התלמוד, עודדה יצירת גבר “נשי”, שאינו 
פוחד מחולשה כמרכיב מרכזי באישיותו. בעוד שהנצרות הקדומה התמקדה באידיאל הסגפני 
בתחום המיני, היהדות התלמודית התמקדה באידיאל סגפני אחר: התנזרות מן האלימות.30 
עוצמה,  או  כוח  תקיפות,  הייתה  לא  העיקרית  שתכונתו  נשי,  גבר  עמד  הגוי  המאצ‘ו  מול 
הוגדרה  בקרב,  הגבורה  ביטויי  במקום  עימות.  במצבי  והבלגה  צניעות  איזו  דווקא  אלא 
והיא באה לידי ביטוי במיוחד בלימוד התורה. על  הגבורה מחדש כיכולת לרסן את הגוף, 
רקע זה אפשר להבין ביטויים כמו “גיבור בתורה”, “מלחמתה של תורה” והצגת התלמיד 
חתרה  הציונית  המהפכה  כי  בויארין  טוען  עוד  תורה”.31  של  באוהלה  עצמו  ש“ממית  כמי 
ליצור דגם אחר של גבר, שיסודו בתפיסת הגבר הכוחנית שתחילתה בתרבות יוון והמשכה 
בימינו. ההסתייגות מן האלימות והכוחניות, בייחוד במובנן הגופני, עדיין מאפיינת במידה 
רבה את החברה החרדית. בעניין זה מצטט הרב בהר“ן )תש“ן, עמ‘ 167( מתוך ספר החינוך 

את הדברים הנוגעים למצוות לא תעשה של נקימה ונטירה: 

לשם דוגמה, ראו תלמוד בבלי מסכת בבא קמא )פרק ח‘(: “אמר רבי אבהו, לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא   30

מן הרודפין, שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי מזבח...” וכן: “יותר יש 

לשמור שלא יזיק משלא יוזק” )תוספות, בבא קמא, כז, ב(. הרב שך אמר, כמעט בפרפרזה על דברים אלה: 

“בזמן השואה חשבתי: מאושר אני שאני בן מעם הנרצחים ולא מעם הרוצחים” )בן חיים, 2004, עמ‘ 35(. 

לקט מקורות מקיף בעניין זה, ראו אצל ברויאר )תשס“ד, עמ‘ 544, הערה קפ“ב(.  31
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משורשי המצווה, שידע האדם וייתן אל לבו, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע, הוא סיבה 
שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא... לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן 
כשיצערהו או יכאיבהו אדם, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך, 

ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי העוון הוא המסבב... 

מאחר שהאדם שציער או שהכאיב לפרט הוא רק כלי בידיו של הקב"ה, והסיבה האמיתית 
לנזק לפרט היא רק עוונותיו שלו, אין טעם לנסות ולנקום באדם זה. התנהגות שכזו רק תקשה 
יותר לקבל אחריות על עוונותיו ולעשות את חשבון הנפש הדרוש. הגישה  על הפרט עוד 
הראויה לסוגיית האסרטיביות הגברית, במיוחד במצבי עימות, עולה מחדש מדי שנה סמוך 
לחנוכה וליום השואה והגבורה. במועדים אלה, העיתונות החרדית דנה בפרשנות החילונית 

ל"גבורה" ומבהירה את האופן שבו היהדות החרדית מתייחסת לסוגיות אלה.32 

כך למשל, במאמר המערכת של המודיע, כ“ו בניסן תשס“א, ערב יום השואה, מובעת הסתייגות רבה מהתפיסה   32

כאילו “אותם מקומות בהם פרץ מרד ‘ִהצילו את כבוד היהדות’ מידי אלה אשר ‘הלכו כצאן לטבח’”. ובהמשך 

המאמר נכתב: “הייתה הרבה מאוד ‘גבורה’ יהודית במהלך אותן שנים... גבורת נפש אדירה שבלעדיה לא יכול 

היה להיות המשך לחיים היהודיים. איננו מעיזים לדון חלילה את מורדי הגטאות, אשר הגיעו מתוך ייאושם אל 

ניסיון ההתקוממות בנשק, ומשקיבלו החלטה ביצעוה לא אחת באומץ. אלא שהיום ברור שלא הם שהיטו את 

הכף, ולא הם ־ במלחמתם הפיזית ־ שהניחו את התשתית להמשך הקיום היהודי. מי שכן הניחו את התשתית 

הזאת ־ היו דווקא ‘גיבורי הרוח’, אלו אשר בכל נסיבות הזמן והתקופה שימרו את היהדות; הקפידו למרות 

כל הקשיים על קיום המצוות, והנחילו לדורות הבאים ולשרידים המוצלים את המסר החד–משמעי והמוחש של 

נצחיות עם ישראל ודבקותו בבורא עולמים”. במאמר אחר, ביתד נאמן, כ“ח בחשוון תש“ס, דן הסופר החרדי 

חיים ולדר בביקור שערך ראש הממשלה דאז, אהוד ברק, במחנות השמדה באירופה שנה וחצי קודם לכן. במהלך 

הביקור הוא נשא דברים. כך מתאר ולדר את דברי רה“מ ברק: “הוא הודיע לקדושים ולצאצאיהם ששוב לא יחזור 

על עצמו המצב שקרה אז...” ומוסיף ולדר את עמדתו שלו: “בהתייחסות הציונית והישראלית לשואה התחבאה 

תמיד נימה של טרוניה כלפי המתים, או כלפי החינוך שחונכו. מנהיגי ישראל לא התביישו לבטא טרוניה זאת 

בקול: מדוע הם הלכו כצאן לטבח? מדוע לא התקוממו? איך קרה שכמה אלפי אנשים הצליחו להשמיד שישה 

מיליון... היחידה שעמדה לימינם של קדושי השואה היא היהדות החרדית הנאמנה היודעת כי ‘אם ה‘ לא ישמור 

עיר, שווא שקד שומר’, ומודרכת להיזהר מתחושות של ‘כוחי ועוצם ידי’ גם כאשר יש כוח ובוודאי כאשר אין 

כוח”. הסתייגות מגבריות כוחנית ופיזית מופיעה גם בכתבה מקיפה ביתד נאמן, כ“ג בניסן תשמ“ט, עמ‘ 16—18, 

שדנה בז‘אנר ספרות הילדים החדשה שהחל באותה תקופה לשגשג בחברה החרדית. הכותבת, ש‘ פריד, מביאה 

דוגמאות מספרי ילדים שונים, משבחת כמה מהם ומותחת ביקורת נוקבת על כמה מהם. כך, למשל, היא מביאה 

קטע מסיפור לילדים שבו אחד הגיבורים המרכזיים הוא איש צבא אמיץ, ושמו עמיחי. וכך כותבת ש‘ פריד על 

אופן תיאורו: “שימו לב! שם כל כך סמלי ־ עמיחי! גיבור צנחן! ממש דגם של גיבור יהודי! האם על גיבורים 

כאלה נחנך את ילדינו? לא! אבל הספרים האלה נמכרים בחנויות לספרי קודש?! זאת הגישה הפסולה שעשתה 

גם מיהודה המכבי וגם מבר–כוכבא גיבורים של מלחמות ושל כוח פיזי, שדור ה‘תקומה’ וה‘שחרור’ יצר לו על–פי 

השקפתו. כל הסיפורים האלה, על חכמת ה‘מוסד’ הישראלי ונפלאות המודיעין, על מבצעים ועל ניצחונות, 

זרים לגמרי לדרך חינוכנו. הם מכניסים את הילד למתח לא בריא ומבלבלים אותו כליל”. מיד בהמשך לכך 

מצטטת הכותבת מספר ילדים שבו כן מובעת ההשקפה הנכונה בהקשר זה ובו מתוארת שיחה בין שני ילדים, 

אברהם וחיים, העסוקים בחפירת תעלה שבה יסתתרו: “‘לא החפירה תצילונו, כשם שבפעולותינו הקודמות לא 

החפירות הצילונו אלא רצון ה‘’, היה חיים מהרהר בינו לבין עצמו. ‘אמנם, עלינו לעשות ככל הדרוש לשמירת 

גופנו, אך אסור לנו לשכוח את דברי דוד המלך בתהילים: ‘אם ה‘ לא ישמור עיר, שווא שקד שומר’”.
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השינויים המתחוללים בהיבט זה של הגוף ושל ההתנהגות הגברית הם גדולים אף יותר 
בהשוואה להיבטים נוספים של הגוף החרדי שנמנו כאן. אחת מזירות המפגש הרלוונטיות 
צה“לית  הכלל  הטירונות  במסלול  שערכתי  השדה  עבודת  במהלך  הצבא.  היא  זה  בהקשר 
התברר לי כי במקביל להסתייגות הרבה שהפגינו הטירונים כלפי המערכת הצבאית ולדחיית 
סממניה, הרי שהם אימצו דווקא בלהט מאפיינים מסוימים שלה, ובראשם מרכיבים שונים 
של המודל הגברי–אסרטיבי. בתחילת הטירונות, אל מול מאמצי המשמוע והמשטור הנוקשים 
ובראשן  כוח  מסורתיות של השגת  יהודיות  פרקטיקות  הטירונים  הפעילו  הבסיס,  סגל  של 
התאחדות במהירות מפתיעה, למרות היעדר היכרות מוקדמת ביניהם. היו אלה פרקטיקות 
פסיביות, כמו צום או אי–עשייה. מרד פסיבי שכזה מקובל גם בעולם הישיבות. דפוסי פעולה 

אלה השתנו במהירות גדולה. 
זה,  מסוג  רבות  בטירונויות  כמו  התלוויתי,  שאליה  צה“לית  הכלל  הטירונות  במהלך 
מעבר  טקס  הצבאי  בשירות  רואים  אם  דמוי–קרב.  במצב  המרכזית  ההתנסות  היה  המטווח 
לגבריות הרצוף סדרת מבחנים )2001	Dardashti,	&	Ben-Ari(, המבחן האולטימטיבי יהיה 
מן הסתם ההשתתפות בקרב, אולם מאחר שבכל צבא, וכך גם בצה“ל, רק חלק קטן מהחיילים 
)גם מהמשרתים ביחידות קרביות( משתתף בפועל בקרב, מספקת המערכת הצבאית הדמיות–

קרב כתחליף ־ המטווח הוא אחת המרכזיות שבהן. חייל שעומד בהצלחה בהדמיות אלה 
הופך גם הוא לגבר. הדמיית הקרב מתבצעת בתנאי לחץ, והטירונים חשופים למבטם הבוחן 
של חבריהם ושל מפקדיהם ־ מה שמגביר את המתח ואת התחרות על רמות הביצוע ועל 

ההישגים.33
ההשתתפות במטווח עוררה רגשות עזים בקרב הטירונים החרדים, החל בחששות כבדים 
ובהתרגשות רבה טרם האירוע וכלה בשמחה עצומה, כמעט אקסטטית, לאחריו, במיוחד אצל 

על האופן שבו חלק הארי של הרבנים החרדים תופסים את התרבות הצבאית ואת כלי הנשק שבמרכזה   33

ניתן ללמוד מהקונטרס במערכה: ביטאון עולם התורה )גיליון מס‘ 1, מנחם אב תשנ“ט(. הגיליון עוסק 

כולו בזוועות הגיוס לנח“ל החרדי ובהשלכותיו הנוראות. בשער האחורי של הקונטרס מופיעה תמונתו 

של ילד חרדי מביט בהערצה על אחד מחיילי הנח“ל ומושיט יד כדי לגעת ברובה שהוא אוחז. מתחת 

לתמונה נכתב בזו הלשון: “בתמונות אלו נראה ילד חרדי רך וטהור, שנכח בסיום הטירונות של הנח“ל 

החרדי. הוא מתבונן בהערצה בכלי הנשק שמחזיקים ‘החיילים החרדיים’... אחד החיילים מנמיך לו את 

הנשק, והילד מלטף את הרובה בערגה ובהערצה, דוגמתם של הילדים השולחים ידיהם לספר התורה 

מובנות,  מסיבות  טושטשו  בתמונה[  והחייל  הילד  ]של  הפנים  תורה...  בשמחת  או  מהארון  בהוצאתו 

לכל  המנוגד  זה,  חדש’  ב‘עולם  הנתקל  רבן  בית  של  תינוק  של  הטהור  המבט  מהקוראים  נמנע  ולכן 

האטמוספירה הפנימית של עולם התורה. מה עובר בלבו של ילד המתחנך בקדושה מול המפגש הזה?” 

ביטוי נוסף לחשש העצום משתקף בכותרת שבראש העמוד האחורי של הגיליון, שבה מצוטטים באותיות 

גדולות דבריו של אחד מחיילי הנח“ל החרדי המספר על רצונו לחלוק עם אחיו את חוויותיו מהצבא: 

“הייתי רוצה לקחת פעם את אחי הקטן לטיול בבסיס, להניף אותו על הטנק, להושיב אותו על הצריח, 

שיצרח משמחה ומהתרגשות”. ומה מנוגד יותר לעולם הרוח התורני מצרחות שמחה והתרגשות נוכח כלי 

המשחית המגושם? כלי הנשק מגלם עולם הפוך לעולם התורה המתאפיין בטהרה ובקדושה. התרגשותו 

הרבה של הילד נוכח נשקו האישי של חייל הנח“ל ורגשי ההערצה והערגה שעולים בו, מהווים איום על 

עולם התורה. על–פי תפיסה זו, התרגשותם של הטירונים והחשיבות הרבה שייחסו לשליטה במכשיר 

הטמא והגשמי הזה היא מסוכנת לא פחות ובלתי–רצויה.
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בראיונות שקיימתי  גם  הרגעית,  להתרגשות  מעבר  בהצלחה.  במבחן  עמדו  כי  אלה שחשו 
לאחר סוף הטירונות ציינו טירונים רבים את המטווח כאחד מרגעי השיא, וניכר כי לפחות 

מקצתם חשו כי התנסות זו עתידה לשנותם להמשך חייהם. כך תיאר זאת הטירון יעקב: 

המטווח היה חשוב מבחינתי. אני מאמין שברגע שאתה יודע להחזיק נשק ואתה יכול 
להגיב אם מתקיפים אותך ־ זה כבר משהו אחר. אתה לא כזה חסר ישע. לדוגמה, 
הבסיס.  על  לשמור  לנו  נתנו  אחד,  מטווח  לנו  שעשו  אחרי  הראשון,  בשבוע  כבר 
אפילו שלא ממש ידענו איך לירות ואיך להחזיק את הנשק, אנחנו היינו השומרים 
של הבסיס. אפילו אם לא היינו קולעים בדיוק, הם ידעו שאנחנו נגיב, שתהיה תגובה. 
וזה חשוב לחיים אחר כך, אפילו כשאתה הולך ברחוב ואתה בלי נשק... אתה כבר 

עם תחושה אחרת. 

שסיימו  הידיעה  כי  מהם  כמה  אמרו  קרביים  חיילים  עם  ליבליך  עמיה  שקיימה  בראיונות 
בהצלחה שירות צבאי, על אף כל הקשיים, מעניקה להם הרגשת כוח ויכולת להמשך חייהם 
)1989	Lieblich,(. אמנם מסלול הטירונות שעוברים הטירונים החרדים הוא קל בהשוואה 
למגזרים אחרים, אך נראה כי חווייתם דומה מבחינות מסוימות לזו של חיילים לא–חרדים. 
אם נתייחס אל הטירונות כאל סדרה של מבחנים, במקרה של הטירונים החרדים למטווח יש 
חשיבות עצומה. לפחות בעבור חלקם העמידה בו בהצלחה מגבירה את הרגשת היכולת ואת 

הביטחון העצמי גם מחוץ לגבולות בסיס הטירונים.
ייתכן כי גם העמידה במבחן זה תרמה לשינויים בדפוסי ההתנהגות של הטירונים החרדים 
בהמשך הטירונות. יחסיהם עם סגל הבסיס הפכו מתוחים יותר ויותר ככל שהטירונות התקרבה 
אל סופה. בבוקרו של היום שבו עתיד להתקיים טקס ההשבעה, אני עושה את דרכי אל הבסיס. 
הטירונים כבר עורכים חזרות לקראת הטקס ברחבת המסדרים המרכזית. הרחבה גדולת ממדים 
ומרוצפת אספלט. חבלים מתוחים מפרידים בינה לבין חלקת כורכר שעליה עומדים ספסלי עץ 
וממנה עתידים בני המשפחות לצפות בטקס. על הרחבה עומדים טירוני שתי המחלקות של פלוגה 
א‘: מחלקה 1 החרדית, ומחלקה 2 החילונית. הרס“ר משחרר את הטירונים להפסקה קצרה, והם 
פונים אל שורת הספסלים לנוח. אני מתיישב ליד עובדיה ואחרי ברכות קצרות הוא אומר לי: 
“תרשום, אנחנו בקרוב מאוד הולכים לפתוח דיסטנס על כל המפקדים שהתנכלו אלינו”. חברו, 
על אחד  ואומר  עיניו  את  כך שיסתיר  כלפי מטה  כובע המצחייה שלראשו  את  מושך  אלעד, 
המפקדים: “ככה הוא לא יוכל לזהות אותי... בשביל זה יש כובע מצחייה ־ שלא יוכלו לראות 
את העיניים...”. נראה כי ההחלטה “לפתוח דיסטנס” על המפקדים דווקא בשלב הזה מלמדת 
כי הטירונים החרדים בזים למפקדיהם, כועסים על התנהגותם שאותה הם מפרשים ככוחנית, 
מטרטרת ומיותרת, ולקראת סופה הקרוב של הטירונות הם מעוניינים להגיב על התנהגות זו 
בדרכם. המחווה שמבצע אלעד בעזרת כובע המצחייה ממלאת גם היא תפקיד במשחק הכוח 
שבין הצדדים ־ כמין אמצעי ליצירת ה“דיסטנס” שעליו הכריז עובדיה. שיאון )1997( מתארת 
את האופנים השונים שבאמצעותם מבחינים עצמם אנשי הסגל מהטירונים. למטרה זו משמש 
בין היתר גם כובע המצחייה שלובשים אנשי הסגל, בניגוד לכובע הטמבל שלובשים הטירונים, 

במקרה שלנו אלעד בוחר באותו אמצעי עצמו ועושה בו שימוש חוזר ונגדי. 
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המסורתי  הדפוס  את  משחזרים  הטירונים  כי  היה  נראה  הטירונות  שבראשית  בעוד 
של גבורה יהודית בנוסח קידוש השם, הרי שלקראת סופה, ובמיוחד עם ההחלטה להשיב 
יותר. אף על פי שלפי  למפקדים כגמולם, נראה כי הטירונים אימצו מודל גברי אסרטיבי 
הטירונים  חילול השם,  סכנה של  אין  עימות כאשר  להימנע ממצבי  ראוי  היהודית  הגישה 
הזו  הכבוד  תביעת  כבודם.  את  ולתבוע  להשיב  ומבקשים  להבליג  מוכנים  אינם  החרדים 
של  הגברית–אסרטיבית  ההתנהגות  דפוסי  אימוץ  מובהק  באופן  הם  הדיסטנס”  ו“פתיחת 

מפקדיהם על הטרמינולוגיה שלה, וסיגולה לצורכיהם.
טירון נוסף, טוביה, ניסה להסביר את התנהגותם של חבריו:

פעם היינו חברה קטנה שרצתה להגן על עצמה... היום אנחנו חברה שלא צריכה להגן 
על עצמה יותר כי יש לנו כוח... פוליטי... כספי, קהילתי... אנחנו מחזירים בתשובה, 
המפלגות החרדיות גדלות... אנחנו כבר לא הולכים לפריץ לבקש ת‘כסף... אלא אם 
נחליט ניתן כסף לאחרים... למה? כי ש“ס חזקה... במידה מסוימת מי שהכניס את זה 
היה אריה דרעי... בנאדם פיקח ברמה מיוחדת, והוא נתן לנו את התחושה ־ אתם 
שווים בין שווים... ומי שגם נתן ת‘הרגשה הטובה הזאת זה ביבי נתניהו ־ אתם חלק 
מהמדינה, אתם ציבור גדול, ניכר, משפיע... קיבלו את זה, ואנחנו מרגישים טוב עם 

זה...34

והפוליטי של  הדמוגרפי  גידולה  לבין  וביטחונם העצמי  חבריו  התנהגות  בין  טוביה מקשר 
אלא  הגוי,  הפריץ  של  לחסדיו  הנתונה  יהודית  בקהילה  עוד  מדובר  אין  החרדית.  החברה 
גויים אחרות.  יהודית הזוכה במדינה היהודית למעמד מועדף בהשוואה לקהילות  בקהילה 
יתרה מזאת, בזכות כוחה הפוליטי היא אינה רק בעמדת המבקש, אלא כבר בעמדת הנותן. כל 

אלה מחלחלים גם אל תחושתם של הפרטים ובאים לידי ביטוי בגופם ובהתנהגותם. 
מרואיין אחר, אליהו, תלמיד ישיבה, מספר לי על מפגש שהיה לאחד ממכריו שתואר 

כ“בריון” השכונתי עם צעירים חילונים בקניון מלחה: 

והגיעו קבוצה של חילונים, בני שבע–עשרה... הוא  הוא הלך להסתובב… בקניון… 
עור... להראות  איזה אחד עם חולצת  גדול מהם בשנה, בקיצור, התחילו אתו. בא 
שהוא איזה בריון והוא צחק הרבה על דתיים, לכלך... שכל הבנות הדתיות הם זונות, 
ושלמה הזה... הוא לא פראייר, כי הוא קצת פרענק ־ ותוקעים בו אז הוא נפגע... הם 
התחילו להתווכח... זה נגרר למכות, ושלמה פיצץ לו ת‘צורה, פשוט קרע אותו... גמר 
אותו... היום בחורי ישיבות יותר מגיבים, כי אנחנו מרגישים ששונאים אותנו. אנחנו 
גם לא מפחדים... השקט כבר נגמר. הציבור החרדי כבר מרגיש ־ הפראייריות זה 
כבר עבר... הגזמתם איך שנקרא... אחד שיתחיל אתנו, אנחנו נראה לו. אין פראיירים 
יותר. אין הבדל ביני לבינך. אני אפילו יותר חכם ממך, ויותר מכובד ממך, ואני חושב 

שיש לנו יותר שכל ממך. אין פראיירים, נגמר הסיפור של הפראיירים. 

תיאורים מסוג זה חזרו אצל מרואיינים רבים. עם זאת, נראה כי רגשות אלה התמתנו בעקבות הקמת   34

ממשלת ליכוד–שינוי ו“גזרות נתניהו” כשר האוצר. 
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זאת  וביטחון עצמי שמאפשר לעשות  אי–רצון להבליג  רב,  עולים כעס  מדבריו של אליהו 
על  להגן  רוב,  פי  על  יהודים,  מגברים  נבצר  בגולה  היהודי  הקיום  בנסיבות  מבעבר.  יותר 
הרשויות  התערבות  בכך.  אומנו  לא  שהם  או  נשק  להחזיק  עליהם  שנאסר  משום  עצמם, 
במחלוקת עם מקומיים הייתה רק מחמירה את מצבם, וגם על רקע זה נוצר אידיאל ההבלגה 
והפסיביות ושּומר. אליהו ושלמה פועלים בנסיבות חדשות לגמרי; במדינה יהודית שבה חברי 
הכנסת והשרים החרדים מחזיקים בעמדות כוח רבות יחס הרשויות אליהם שונה בתכלית. 
לצעירים חרדים יש פחות סיבות לחשוש מלהגיב כאשר הם מותקפים או כאשר הם מרגישים 

“פראיירים”, ובכוונתם לעשות זאת.
מתנשאים  כאשר  ולהבליג  להמשיך  מתכוונים  לא  וחבריו  שהוא  אומר  אליהו  למעשה, 
עליהם, משפילים אותם או מעליבים אותם. הם מרגישים די חזקים להפסיק ולמחול על כבודם, 
גם אם על כך חונכו, ולהפוך את העלבון לכוח מניע לפעולה. אליהו חזר והדגיש פעמים מספר 
את תוצאות הקרב ־ “הוא קרע אותו, פשוט פיצץ לו ת‘צורה…”. חזרה זו מלמדת על הערצה 
לכוחו של שלמה, הבחור החרדי. בולט גם השימוש שעושה אליהו בעברית המקובלת בישראל 

החילונית ובשלל הביטויים המתארים גבריות מאצ‘ואיסטית ואסרטיבית. 
סלנגוט )1994	Selangut,( מראה כיצד ראשי הישיבות הליטאיות חזרו והזהירו לאורך 
השנים מאז קום המדינה מפני חדירה של דפוסי התנהגות אקטיביסטיים ושל אמונה בכוח 
הזרוע אל תוך הציבור החרדי. אזהרות כאלה הושמעו לאחר ניצחון צה“ל במלחמת ששת 
הימים ובהזדמנויות נוספות. הוא מצטט )עמ‘ 245( את הרב צבי אליה, שבכינוס אגודת ישראל 
בארצות–הברית בשנת 1990 נזף בחמשת אלפי באי הכנס, בשל מה שזיהה כסימפתיה מצדם 
	”never לדמותו של הרב מאיר כהנא שנרצח זמן קצר קודם לכן. כהנא טבע את הסיסמה 
“again והמריץ יהודים להגיב באלימות על התקפות נגדם. לדעתו של רבי צבי אליה, כהנא 
פגע בכך באמונה היהודית. הרב אליה קבע כי הסיסמה “again	never” היא אנטי–יהודית 
ואנטי–דתית. “אם הקב“ה רוצה להמיט עלינו שואה הוא יעשה זאת. עשרת אלפים כהנא לא 
יותר מחלקים  יצליחו לעצור אותו”. עוד הוא מדגיש כי הציבור הליטאי מחויב לפסיביות 
הסתייגויותיהם  ולמרות  הנוכחיות  החברתיות  בנסיבות  זאת,  עם  החרדי.  בציבור  אחרים 
הנמשכות של הרבנים, מתרבים הביטויים למודל גבר חדש ואסרטיבי–אקטיבי זה. המפגש 
עם עולם העבודה המודרני והתחרותי, שבו אסרטיביות ונחישות הן ערכים, עתיד להגביר 

מגמות אלה. 
גוף  של  זה  היבט  אל  ביחסה  החרדית  החברה  לשינויים שעוברת  נוספת  חשובה  עדות 
הגבר היא השינוי בגישה אל המיעוט שבכל זאת דבק בדפוס המסורתי. אחת מאותן קבוצות 
מיעוט הם החוגים הקנאים והאנטי–ציוניים. פרידמן )1991, עמ‘ 88—103( סוקר את התפתחותם 
ואת דפוסי פעילותם של החוגים הקנאים, החל משלהי התקופה העות‘מנית דרך התגבשות 
“נטורי קרתא” )שומרי העיר( ועד לעדה החרדית. במבט שטחי נראית פעילותם של חוגים 
אלה, בעיקר בהפגנות מחאה על חילולי שבת, קברים, צניעות ועוד, אלימה מאוד ותובעת 
גופניות אסרטיבית ותוקפנית. מבט קרוב יותר מגלה כי יחסם של החוגים הקנאים לאלימות 
הוא מורכב, והם תופסים את פעילותם כפעולת מחאה יותר מאשר כרצון לפגוע באמצעים 

אלימים באלה שסוטים מן הדת:
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בעימותים עם הציבור החילוני ועם המשטרה הם ־ לדעתם ־ המותקפים והנפגעים. 
דברי הנביא ישעיהו: “גוי נתתי למכים ולחיי למורטים” )נ‘ 6(, משקפים את היחסים 
לסבול  המוכנים  השם”  “מקדשי  הם  “הציוניים”.  השלטונות  לבין  בינם  האלימים 
בגלל מחאתם ונגד אלה העוברים על מצוות התורה בפרהסיה... בפעילות הקנאית 
עצמה יש אלמנטים של אלימות מילולית, שגולשת לעתים לאלימות פיזית מוגבלת... 
פיזית חמורה באלה  ואינם מתכוונים לפגוע פגיעה  אין הם מפעילים נשק  ]אולם[ 

המוגדרים על ידם כעבריינים... )שם(. 

ושל  ריבונות  של  ממד  בהכרח  בו  יש  קשה  פיזית  באלימות  שימוש  כי  פרידמן  מציין  עוד 
שאיפה לשלוט בהיסטוריה ולכוונה, ואילו נטורי קרתא ואנשי העדה החרדית מייצגים גישה 
הפוכה לחלוטין, שלפיה העם היהודי הוא בגלות ואינו רשאי ליטול את גורלו ההיסטורי בידיו 
ולשאוף לריבונות. בהתאם לכך, אחת מסיסמאות החוגים הקנאים הייתה ועודנה "אין כוחנו 
זו היא הודאה מפורשת בחוסר היכולת להתמודד ברמה הפיזית מול  אלא בפה".35 סיסמה 
כוחות השלטון הציוני, אך היא מדגישה את חובת המחאה, התוכחה והתפילה. התבדלותם 
החברה  חלקי  ליתר  בהשוואה  יותר  רבה  החרדי  במרחב  הקנאים  החוגים  של  והסתגרותם 
לגבולות  מעבר  אל  להשפיע  מבקשת  אינה  האידיאולוגית  עמדתם  כך,  על  נוסף  החרדית. 

קהילתם. אלה מסבירים מדוע הם מצליחים לשמר דפוסי התמודדות ומאבק מסוג זה.
כעדות לתמורה ביחסה של החברה החרדית אל החוגים הקנאים אביא כאן ציטוט מטורו 
המתפרסם  החרדית,  בעיתונות  ביותר  הפופולריים  הטורים  מבעלי  אחד  ריבלין,  יעקב  של 
בשבועון בקהילה. השבועון נמנה עם אחד העיתונים החדשים; קהל קוראיו הוא צעיר; הוא 
מחויב פחות לקו האידיאולוגי החרדי שאותו מסמנים היומונים המפלגתיים החרדיים, והוא 
מרוחק מאוד מעמדות החוגים הקנאים; הוא מדווח לעתים קרובות על היציאה של גברים 
חרדים אל עולם העבודה ועל הקשיים הכרוכים בכך, והוא פתוח יותר אל שאר חלקי החברה 
החרדים  הקנאים  של  בפעילותם  עסק  תשס“ה(  בתמוז  )י“ד  ריבלין  של  טורו  הישראלית. 
במסגרת ארגון “אתרא קדישא”, המנהל את המאבקים בנושא שימור קברי יהודים בתוואי 
כביש מספר שש. הכותב מתאר עימות בין אנשי חברת השמירה הפרטית לבין קבוצת מפגינים 

מהחוגים החרדיים הקנאיים, שלו היה עד:

זר ועיתונאי כי יזדמן למקום יתקשה להאמין למראה עיניו. האם המפגינים הנגררים 
שערים  במאה  האשפה  עגלות  שורפי  אותם  הם  האלות  את  וסופגים  הרצפה  על 
וזורקי האבנים על השוטרים. למרות המעילים הירושלמים הארוכים וחלוקי הזברה 
המפוספסים מדובר כנראה באנשים אחרים. אלה של גבעת ההפגנות לא מרימים 
לזעקות  גרונם  במיתרי  רק  ומשתמשים  הרצפה  על  נשכבים  פשוט  הם  רגל.  או  יד 
אימים. מה שמוזר הוא שיחס הכוחות בינם לבין אנשי חברת השמירה אמור לאפשר 
להם לפרוץ את השרשרת הדלילה של המאבטחים ולעלות היישר אל ראש הגבעה. 
המתנחלים ונוער הגבעות היו עושים את זה בחמש דקות. אחד רץ קדימה. שלושה 

שמעוני,  ילקוט  ראו  זה  לעניין  בשלח.  פרשת  ישמעאל,  דרבי  מכילתא  מדרש  על  מבוססת  זו  סיסמה   35

ישעיהו, רמז ת“נ. 
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ואין  כאלה  גיחות  ארבע  שלוש  עוד  אותו.  לנטרל  כדי  נדרשים  לפחות  מאבטחים 
אף מאבטח פנוי שיחסום בפני האחרים את הדרך. וזה בדיוק מה שמפגיני הגבעה 
במצלמות  תקוותם  את  ותולים  הקרקע  על  לטבח  כצאן  נשכבים  סתם  עושים.  לא 
העיתונאים שמסביב... מאוחר יותר יסביר לנו הרב דוד שמידל, ראש אתרא קדישא, 
את ההיגיון לכאורה של הפסיביות המוזרה. אך עד לקבלת ההסברים המחזה בהחלט 

קשה לצפייה... 

בהמשך מובא תיאור המפגש עם הרב שמידל ובסיומו מציין הכותב: 

יש לו גם תשובה לשאלה המתבקשת מדוע המפגינים שם מסתפקים במאבק פסיבי 
מצד אחד וספיגת מכות הגונות מצד שני: “זה כל הכוח שלנו. שאנחנו מקבלים ולא 
מחזירים. זה גורם להם להעריך אותנו לפחד מאתנו”. יש לדברים גם היבט מעשי 
אחר. “בכוח מול כוח, תמיד המשטרה חזקה יותר”. דומה שהמהאטמה גנדי, מייסד 

שיטת המאבק הבלתי אלים, לא היה מנסח זאת טוב יותר. 

מה שמשמעותי במיוחד בקטע זה הוא ההסתייגות הברורה מהמפגינים החרדים המתוארים 
כלל  בדרך  משמש  זה  אחרון  ביטוי  לטבח".  כצאן  ו"נשכבים  מוזרה"  ב"פסיביות  כנוהגים 
לתיאור התנהגותם הפסיבית של היהודים המובלים לשמד בשואה. גם העיתונאי מתקשה 
במאה  ההפגנות  כמובילי  לו  המוכרים  מפוספסים,  זברה  מעילי  לובשי  אותם  כיצד  להבין 
שערים, נוהגים בפסיביות בלתי סבירה שכזו. הוא מציע להם ללמוד מנוער הגבעות, אנשי 
הציונות הדתית או החרד"לית, שיעור באקטיביות. לסיכום, הוא מביא את דברי ראש הארגון 
־ המתארים את הדפוס הקנאי שרואה את החיים בארץ כ“גלות” ־ ובמקום לקשרם לדפוס 
ההתמודדות שאפיין את הקיום היהודי במשך אלפיים שנות גלות הוא מסמיכם דווקא לשיטת 
ומעניק  זה  גנדי. כך הוא עורך הזרה לדפוס התנהגות  המאבק הבלתי–אלים של המהטמה 
לגיטימציה מלאה לדפוסי מאבק גבריים אחרים, אסרטיביים יותר, שבמקרה הזה מיוצגים 
וגבריות  גוף  דפוסי  אימצו  שבעצמם  ־  הדתית  הציונות  אנשי  ־  הגבעות  נוער  באמצעות 

אקטיביסטית–מיליטריסטית. 
דברים אלה הם רק עדות נוספת לשינויים שעוברת החברה החרדית בגישתה אל הגוף 
הגברי ואל ההתנהגות הגברית כתוצאה ממערכת היחסים הטעונה והמתוחה שבין הגבריות 

החרדית לגבריות הישראלית הלא–חרדית.
כמו כן, בעוד שאנשי נטורי קרתא ואנשי העדה החרדית בוחרים שלא לקחת חלק כלל 
במוסדות הציבור והשלטון, כביטוי לאי–הכרתם במדינה, רובה המכריע של היהדות החרדית 
בוחר בדרך אחרת. לפי דרך זו המדינה זוכה להכרה בדיעבד ונעשה ניסיון לפעול במסגרתה, 
כדי להשפיע על מעמדה של הדת היהודית בתוכה. דרך זו, בניגוד לדרך שבה בוחרים החוגים 
יותר של אקטיביות ושל פעילות “ארצית”, במיוחד בכל  הקנאים, מצדיקה גם מידה רבה 

הקשור לענייני דת. 
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מפגשים מסוכנים: הערות מסכמות

בספרות התיאורטית העוסקת בגוף ובגבריות מקובלת כיום ההנחה שלפיה הגוף והגבריות 
ושהם  חברתית,  הבניה  של  תוצר  אלא   ,)essentialist( מהותי  או  מולד  אופי  בעלי  אינם 
החברתיים  והמוסדות  השיח  שבין  מהאינטראקציה  כחלק  הפסק  ללא  ומשתנים  מתעצבים 
שבתוכם פועלים היחיד והגוף עצמו )xvii	p.	1999,	Hess,	&	Lorber	Ferree,(. היחיד וגופו 
משנים  עליהן,  משפיעים  הם  במקביל  אך  מקובלות,  חברתיות  לתפיסות  עצמם  מתאימים 

 .)Frank,	1991( אותן, ומהווים שותפים אקטיביים בתהליך כינון הזהות והגוף
מספרות זו עולה כי שינוי חברתי ברמת המקרו, בקונטקסט מסוים, גורר אחריו במקרים 
רבים גם שינוי בגוף ובזהויות הגבריות )רמת המיקרו(. שינוי חברתי שכזה יכול להיות מעבר 
של קבוצות אוכלוסייה מקונטקסט חברתי אחד לשני או חשיפה מהירה למודל מתחרה אחר 
החברה  מצויה  שבה  המיוחדות  וההיסטוריות  החברתיות  הנסיבות  להבנתי,  גברי.  גוף  של 
החרדית מהוות רקע להתרחשות מעין זו. לאור התיאוריה של קונל )1995	Connell,( אני 
מבין כי כינון הזהות והגוף הגבריים נערך ביחס אל זהויות אחרות ואל גופים גבריים אחרים. 
בין  ההגמוניה  על  המאבק  במסגרת  מרכזי  אמצעי  היא  הללו  היחסיות  ההשוואות  יצירת 
המודלים השונים של הגוף ושל הגבריות. על רקע זה עניינו אותי ההשוואות שעורכים גברים 
חרדים עם גברים אחרים, ובראש ובראשונה עם הגבר החילוני, שהוא ה“אחר” המשמעותי 

מבחינת החברה החרדית. 
וחילונים התקיימו כבר מראשית דרכה  אמנם המפגשים והעימותים בין גברים חרדים 
של התנועה הציונית וביתר שאת לאחר קום המדינה, אך מגוון גורמים צמצמו את השפעתם 
הישיבות  עולם  בתוך  וההסתגרות  ההתכנסות  מגמת  ובראשם  בקירוב,  האחרון  לעשור  עד 
והכוללים ובתוך המרחב החרדי המוגן, מגמה שאפיינה את החברה החרדית בשנים שלאחר 
קום המדינה.36 עם זאת, נוכח מגוון הכוחות שתוארו כאן אשר מגבירים את ביטחונם העצמי 
החרדי  ולמרחב  התורה  לעולם  מחוץ  אל  אותם  ודוחפים  בסביבתם  החרדים  הצעירים  של 
המוגן, מתרבים מאוד מפגשים אלה והופכים לדבר שבשגרה. לטענתי, למפגשים אלה יש 
השפעה רבה ־ ההשוואות שעורכים הגברים החרדים עם גברים חילונים ממלאות תפקיד 
על  העוברים  החברתיים  השינויים  בהעצמת  מפתח  תפקיד  להן  ויש  זהותם  בכינון  מרכזי 

החברה החרדית. 
האופן שבו מתארים הגברים החרדים הצעירים את הגברים החילונים שהוצג כאן הוא 
ביקורתי למדי. הגברים החילונים תוארו על פי רוב כמשועבדים לדחפיהם וכנשלטים על ידם, 
וכן כיצריים, אינטרסנטים, חסרי ערכים, גשמיים, צעקניים, מוחצנים, רהבתנים, ריקניים, 
והבוז, אפשר לחוש גם במידה לא מבוטלת של  ותוקפניים. לצד הביקורת, הלעג  שטחיים 
ההתפעלות  מתחושות  ניכר  חלק  יותר.  סמויה  נוכחותן  אם  גם  והתפעלות,  הערכה  קנאה, 
האלה ממוקד בגוף הגברי החילוני, הנתפס כמפותח, גבוה וחזק בהרבה מזה החרדי. הגבר 

דמותו של החילוני היוותה מאז ומתמיד מרכיב מרכזי בשיח החרדי, אם מעל דפי העיתונות ואם בדרשות   36

רבנים ובמוסדות חינוך, אך היה זה חילוני “מצונזר” ומעוקר מכל מה שעשוי להוות בו איום, ושמאפייניו 

הותאמו לצרכים הרטוריים. בעניין זה ראו למשל את עבודותיהם של ששון–לוי )1998( וסיוון )1991(.
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הישראלי הלא–חרדי נתפס ככזה שמסוגל להגן על עצמו, על כבודו ועל משפחתו בעזרת גופו; 
הוא מתמצא במרחב, אינו חושש מהטבע, ויש לו יכולת להשפיע עליהם ולעצבם כרצונו. 

החרדים  הצעירים  של  השונות  לחריגות  מרכזי  הסבר  היא  זו  יחסים  מערכת  לטענתי, 
מהמודל הגברי החרדי האידיאלי, לניסיונות לחתור תחתיו, להגמישו, להרחיבו ולעצבו מחדש. 
לנוכח הגבריות הישראלית האסרטיבית והישירה חווים לפחות חלק מהגברים החרדים רצון 
להתנסות בגבריות מסוג אחר ־ אסרטיבית, גופנית וגשמית יותר. נראה כי במסגרת המאבק 
על ההיררכיה בין מודלים גבריים )1995	Connell,( וכדי להבטיח את מקומם, גברים חרדים 

נאלצים לסגל מאפיינים אסרטיביים יותר של גוף ושל גבריות. 
וגבריות  גוף  דפוסי  של  קידום  דרך  דווקא  מאבק  לנהל  אפשר  עקרוני  באופן  אמנם, 
אלטרנטיביים, ואכן אנשי החוגים הקנאים שתוארו כאן ־ המהווים מיעוט מצומצם בחברה 
החרדית ־ מנהלים את מאבקם באמצעות דפוסים אלטרנטיביים ובמידה רבה בהשראת דפוסי 
ההתמודדות היהודיים בגלות.37 גם גברים חרדים מחוגים אחרים רואים את עצמם כפועלים 
בהתאם לדפוסים אלטרנטיביים: הם מדגישים במיוחד את ריסון הגוף ואת הדחפים הפנימיים 
המקובלת  הצרכים  לסיפוק  ללגיטימציה  בניגוד  יצרו”,  את  הכובש  ־  גיבור  “איזהו  ברוח 
בתרבות המערבית החילונית. נוסף על כך, הם מדגישים את מחויבותם הרבה לקהילה, וזאת 
שוב בניגוד להעמדת הפרט במרכז המקובלת בתרבות המערבית. נראה כי מאפיינים אלה 
של הגוף החרדי ושל הגבריות החרדית מהווים משאב ביציאה אל המרחב הישראלי, לעומת 
זאת קשה להעמיד תכונות אחרות ־ ובראשן הבלגה, פסיביות וגופניות “נשית” לא–מפותחת 
־ כאלטרנטיבה. בהחלט ייתכן כי קושי מיוחד זה נובע גם מכך שלתכונות אלה יש מטען 
שלילי רב בתודעה ובחברה הישראלית. כפי שציינתי, הציונות רצתה מתחילת דרכה לכונן 
מודל גברי חדש, שישמש אנטי–תזה במיוחד למאפיינים שזוהו כ“גלותיים”. השואה חיזקה 
לתוצאותיה  הגורמים  כאחד  שפורשו  הגברית,  ומה“פסיביות”  מההימנעות  ההסתייגות  את 
נוסף על כך, המשכו של הסכסוך הצבאי היהודי–ערבי  הנוראיות ולהליכה “כצאן לטבח”. 

משמר את זיהוי התכונות הגבריות–אסרטיביות כחיוניות. 
הגברים  הגבריות,  בחקר  מרכזי  מקום  לה  שיש  פסיכואנליטית,  בפרשנות  לנקוט  אם 
החרדים חווים חרדה בנוגע לגבריותם ולגופם הגברי, במיוחד כאשר הם יוצאים מהמרחב 
בתחום  שעסקו  פסיכואנליטיים  תיאורטיקנים  החילונים.  הגברים  עם  ונפגשים  החרדי 
הגבריות תיארו את הזהות הגברית, בניגוד לזהות הנשית, כלא–יציבה וכטעונה תמיד הוכחה 
יוצאים למרחב הישראלי מזוהים  ואישור. המקור לאישור זה הם הגברים האחרים. כשהם 
גבריותם וגופם של הגברים החרדים כ“פגומים” ורבים ממאפייניהם נתפסים כ“נשיים”, על 
כן מעורר המפגש את אותה חרדה. חרדה זו גדולה במיוחד בשנות הנעורים, בהן נמצאות 

הזהות והגופניות הגברית בתקופת השיא של בחינה ועיצוב. 
פרשנות מסוג זה, גם אם בהקשר אחר לגמרי, שימשה את מיוז )1996	Muesse,( בניתוחו 
	Eilberg-Schwartz,( וגם את איילברג–שוורץ  את הפונדמנטליזם הנוצרי בארצות–הברית, 
1996( בניתוחו את היהדות הקדומה. מיוז )1996	Meusse,(, שחקר תנועות פונדמנטליסטיות 
נוצריות, טען כי בהשוואה למודלים של הגוף והגבריות המערבית ההגמונית, גבריותם של 

עם זאת, ראוי לזכור שעצם מחאתם לא התאפשרה בתנאי החיים בגלות והיא תולדה ישירה של היותם   37

פועלים במדינה יהודית שבה, למרות הסתייגותם ממנה, הם מוגנים במידה רבה. 



1�5    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

ריסון  על  הציווי  לצד  בעיקר  כנשית,  פעם  לא  נראית  פונדמנטליסטיות  בתנועות  גברים 
והכניעות  השעבוד  של  הדימוי  גם  מתווסף  לכך  הנישואין.  לקשר  הגבלתה  ועל  המיניות 
המצופה מהגבר כלפי דמות האל הגברית, שגם היא עמדה המזוהה כנשית. כל אלה, כך הוא 
טוען, מעוררים חרדה לא–מודעת סביב הגבריות. חלק מהפיתרון לאותה חרדה הוא אימוץ 
השקפת עולם היפר–גברית: הדגשת תיאולוגיה רציונלית; יצירה של גבולות ברורים מאוד 
בין טוב ורע, שלנו ושלהם; יצירת יחסים היררכיים בין נשים וגברים ובין גוף ונפש המכוונים 
לאפשר שליטה ולייצר תחושת בטחון. לאלה הוא מוסיף גם את המראה הצבאי, ואת הלבוש 

המזכיר מדים.38 
להפחתתה.  דרכים  גם  מציעה  היא  ובמקביל  חרדה,  מעוררת  החרדי  מהמרחב  היציאה 
יותר לעולם הגשמי  ובגבריות המחוברת  בגופניות  וההתנסות  הזירות הגשמיות  כניסה אל 
־ לעולם המעשה ־ מאפשרת לגברים החרדים הצעירים להתנסות בהיבטים חדשים של גוף 
וגבריות ולהפחית מחרדתם. נראה כי הסבר זה מוסיף ממד חשוב להבנת ההתלהבות העצומה 
שנראה  מה  להבנת  וכן  במטווח  בנשק  השימוש  חוויית  לאחר  החרדים  הטירונים  שביטאו 
לעתים כלהיטות חרדית מופרזת אחר ה“אקשן” שאותו מספקות מסגרות כגון: זק“א, מד“א 

וארגון הצלה. 
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 “החיים הם לא מה שחיית 
 אלא האופן שאתה זוכר אותם כדי לספרם”:1
גברים הומואים מספרים איידס באינטרנט

שירלי בר–לב* ואפרת טילינגר**

המחלה  בסיפורי  ועולים  שבים  ורגש  זהות  גוף,  לשוני,  מבע  בין  היחסים  תקציר. 
של הומואים חולי איידס, המיוצרים דווקא במדיום נעדר גוף ־ באינטרנט. הזירה 

ההתמודדות  את  המשקף  דרמטי,  נרטיב  של  ליצירתו  במה  מספקת  הווירטואלית 

עם החולי כחוויה גופנית ורגשית אשר משבשת את המובנות מאליה של המציאות 

ישראליים  מחלה  סיפורי  בין  נשווה  נרטיבי–פרשני  ניתוח  באמצעות  הבנאלית. 

ואמריקניים, ונשאל כיצד בהקשרים תרבותיים שונים ההתמודדות הפיזית והנפשית 

עם המחלה ועם ארגון הגוף החולה מתורגמת למושג “החיים שראוי לחיותם” ומייצרת 

מודלים הומוסקסואליים של גבריות, המתדיינים עם אלו ההטרוסקסואליים.

מבוא

 IOL דני: הדמות הווירטואלית ושמה דני נולדה בחודש אוקטובר 2001 בירושלים בצ‘ט
ושם מתחיל יומן מסע... המתאר את שעבר עליי עד עצם יום כתיבת שורות אלה. על 
מה חשבתי, מה עשיתי, עם מי הייתי, מי תמך בי ואיך תמך, היציאה מהארון, ובעצם 
לחלוטין  אמיתי  הוא  הסיפור...  דני.  ושמה  המסכה  מאחורי  העומד  האיש...  הוא  מי 

ובעצם מהווה נדבך מאוד חשוב בחיים שלי האישיים... ]הדגשות שלנו, ש“ב וא“ט[

אילן:... אם אתה לא כותב את סיפור חייך בעצמך, אתה הופך להיות חלק מסיפור 
של מישהו אחר. בחרתי לא להיות חלק מסיפורו של מישהו אחר, החלטתי לכתוב 
את שלי! ובפעם הראשונה בחיי אני מחייך לעצמי אל מול המראה, ומרגיש שאני 

הוא הבחור היפה.

בית הספר להנדסה, המרכז האקדמי רופין  *
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר–אילן  **

שמות הכותבות מסודרים לפי האלף–בית ואינם מציינים מעורבות נבדלת בכתיבת המחקר.  

הכותבות מודות לשני הקוראים האנונימיים על הערותיהם מאירות העיניים. תודה מיוחדת לד“ר חיים   

נוי ולד“ר רבקה תובל–משיח על קריאתם הרגישה והערותיהם הנבונות. 
גרסיה מארקס, ג‘ )2003(. לחיות כדי לספר. תל אביב: עם עובד.   1
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ממשי?  גוף  נעדר  אשר  במדיום  גוף–זהות–רגש  היחסים  את  הלשוני  הביצוע  מכונן  כיצד 
דן באופן  זה  בדיונית? מאמר  דמות  ולאילן לברוא את עצמם באמצעות  לדני  מדוע חשוב 
שבו מספרים ישראלים ואמריקנים מדגימים ביצועים שונים של גוף–זהות–ורגש, תוך שהם 
נושאים ונותנים עם מודלים הגמוניים של גבריות ושל מיניות. נבחן כיצד פענחו המספרים 
את היחסים הסבוכים בין גוף–זהות–רגש, וכיצד אלו השתקפו במלאכת הכתיבה במדיום נעדר 
הגוף. נוסף על כך, נבחן את ההקשרים ואת השיחים המקומיים שלאורם ובתוכם המספרים 

מתמודדים עם מחלת האיידס. 
הסוציולוגיה של הרפואה הרבתה לעסוק במאמציהם של גברים לכונן גבריות ומיניות 
	Courtenay,	 2000;	 Gurevich,	 Bishop,	 Bower,	 Malka( חולי  במצבי  נורמטיביות 
החולי  בחוויית  התמקדו  אלו  מחקרים  חשיבותם,  למרות   .)&	 Nyhof-Young,	 2004
ההטרוסקסואלית, ואילו חווייתם הייחודית של גברים הומואים הוצגה כשולית וכמעט שלא 
	Bardella,	2002;	Crossley,( נבחנה מחוץ להקשרים של בריאות הציבור ושל מניעת מחלות

2000	Mutchler,	;1999(. חוויה זו היא שתעמוד במוקד מחקרנו.
המתפרסמים  איידס  חולי  הומואים  של  המחלה  בסיפורי  הרקע  מנגינת  היא  גבריות 
מההתמודדות  כוחה  עיקר  את  שואבת  זו  גבריות  )מת“ו(.  הווירטואליים  התמיכה  במרכזי 
עם המחלה בעולם שבו מיניותו של המספר, ובייחוד חד–מיניותו, קובעת לא רק את סגנון 
חייו, אלא גם את הכלים העומדים לרשותו בהתמודדות עם החולי ובמובנים מסוימים את 
גורלו. טענתנו היא שכמי שניצבים בין שני עולמות ובתוכם, ההומואים חולי האיידס שרויים 
במצב כלאיים תרבותי וגופני המאפשר להם להתבונן ברגישות על האתוסים, על הדרישות 
המוסריות–נורמטיביות ועל הנחות היסוד התרבותיות של החברה שבה הם חיים. במרחב שבו 
הגוף והזהות מוצגים ומיוצגים באמצעות השפה )אילוז, 2007(, הופך סיפור המחלה לביצוע 
זירה  זהותית מהווה  בעל כללים מובחנים. לפיכך, הכתיבה במדיום המבוסס על ביצועיות 
סוציו–תרבותית נוספת שבה מעוצבים דימויים של גבריות הומואית, המתכתבים עם, ולעתים 
אף מאתגרים, תפיסות הגמוניות של גבריות. נתמקד אפוא באופן שבו התפיסות התרבותיות, 
העוסקות בהתמודדות הפיזית והנפשית עם המחלה ועם ארגון הגוף החולה, מתורגמות למושג 
בנוסף,  הומוסקסואלית.  גבריות  של  מתחרים  מודלים  ומייצרות  לחיותם”  שראוי  “החיים 
מה על מי שחייהם חשופים משום שהם נושלו מקיומם הפוליטי ומתכונותיהם האנושיות, 
	bare( ”אם נתבסס על מושג “החיים החשופים ?)והופקרו מחסותו של הריבון )אופיר, 2003
life( של אגמבן )1998	Agamben,(, נוכל לטעון כי הסיפורים שיוצגו כאן הם סיפורים של 
ומופקרות  והרגש במעבר ממצב של הפקרות  הגוף  הכרעה, המתארים את תלאותיהם של 

למצב של “כיבוש החיים”.

הקהילה ההומו–לסבית בישראל ובארצות–הברית

מחקרים רבים הצביעו על הקשר שבין מיניותו של אדם לבין מרכיבים אחרים בזהותו, כמו 
מוצא אתני ולאומיות. מכאן שהבנת תהליכי הבניית הזהות, גם אם הם מתרחשים במרחב 
מתחוללת  שבו  התרבותי–חברתי  ולמרחב  הפיזי  למקום  התייחסות  מחייבת  הווירטואלי, 
הדרמה של הזהות ההומו–לסבית. בישראל זהות זו מושפעת באופן מופגן מדגמים תרבותיים 
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של  הרעיונות   .)Kama,	 2000;	 Shokeid,	 2003  ;2003 )בלנק,  ומערביים  אמריקניים 
“קהילה”, “ארון” והשיח הדתי על אודות העונש המגיע למבצעי “התועבה ההומואית” הם 
דוגמאות אחדות למושגים שהושאלו מן השיח האמריקני ונטמעו בשיח הישראלי, על אף 
שבה  עולמקומית,  שיח  זירת  לשמש  עשוי  המת“ו  כך,  אם  מקומיים.  שורשים  נעדרי  שהם 

נבחנים תסריטי גבריות מסורתיים ובתוכה מעוצב הגוף ההומואי החולה. 
מרשימים  הישגים  הישראלית  ההומו–לסבית  הקהילה  השיגה  השמונים  שנות  בשלהי 
וקולם של הגברים ההומואים  ובתחום התרבותי–חברתי,  בתחום המשפטי, בתחום החוקתי 
 )Shokeid,	 2003( שוקד   .)Kama,	 2000( הישראלית  בציבוריות  בחשבון  ונלקח  נשמע 
ההגמוניה  של  המכוננים  המיתוסים  של  המתמשך  לערעורם  אלו  מרשימים  הישגים  קושר 
הישראלית. לפיו, התפרקות האתוס הציוני הלאומי אפשרה לקולות שעד אז הודחקו לשוליים 
לתבוע את מקומם בדיון הציבורי, וזאת על אף שהאתוס הקומוניטרי המאפיין את החברה 
ואת המשפחתיות כמוקדים קריטיים של חברות ושל  הישראלית מעמיד עדיין את הפריון 
זאת,  2003	Shokeid,(. לעומת  ווילף, 2004;  )אילוז  השתתפות בקהילה האתנית–לאומית 
האתוס הליברלי, המאפיין את החברה האמריקנית, מגדיר את המשפחה כפרויקט רגשי של 
זו נתפסת  ייחודם ואת מיניותם בספרה הפרטית. זכות  שני אינדיבידואלים המממשים את 
כקודמת לזכויותיה של הקהילה והיא מחייבת הפרדה של הספרה הביתית והציבורית. בשתי 
החברות, התפיסה הנבדלת של מוסד המשפחה מייצרת מתח מעניין בין ההתייחסות הלאומית 
להומואים )כפי שהיא משתקפת בחקיקה ובתקשורת(, לבין ההתייחסות המשפחתית אליהם. 
הישראלית  “החברה  שוקד:  של  האמריקנים  ממרואייניו  אחד  היטב  ביטא  הפרדוקס  את 
ילדיהם  את  בהסתייגות  מקבלות  הישראליות  המשפחות  אולם  הומואים,  כלפי  סובלנית 
ההומואים והלסביות. לעומת זאת, בארצות–הברית, המשפחה מגלה הבנה רבה יותר כלפי 
	Shokeid,	 2003,	 p.( הומופובית”  בכללותה  החברה  אולם  ילדיה,  של  המיניות  הנטיות 

 .)393
השפעתם של האתוסים הקומוניטרי והליברלי ניכרת גם בהתנהלות קהילת ההומואים 
תרבותית,  להסתגרות  קרא  בארצות–הברית  ההומו–לסבי  שהמאבק  בעוד  המדינות.  בשתי 
	Bernstein,	2002;	Gamson( כלכלית וגיאוגרפית, וסבב סביב סוגיות של זכויות אזרח ופרט
2003	Shokeid,	2004;	Moon,	&(, הפעילים הישראלים נאבקו על הזכות להתקבל כשווים 
ממדיה  כן,  על  יתר   .)Kama,	 2000( במוסדותיו  פעיל  חלק  ולקחת  הישראלי,  לקולקטיב 
הקטנים של הקהילה בישראל וצפיפותה היחסית של הרשת החברתית מקשים על שמירת 
האנונימיות של חברי הקהילה. בחברה שבה “כולם מכירים את כולם” הופך ההומו מיצור 
דמוני חסר פנים לדמות קונקרטית ואהובה. אולי משום כך גם בזמנים שבהם הודרו ההומואים 

.)Ibid.( בישראל מהמרחב הציבורי, כמעט ולא נצפו מעשי אלימות ושטנה כלפיהם
לבסוף, בישראל קיים שיעור נמוך יחסית )אם כי עולה( של נשאי וחולי איידס, בהשוואה 
לשיעורים ברוב מדינות מערב אירופה וארצות–הברית.2 בסוף 2005 נרשמו בישראל כ–3,647 
 322 דווח ממוצע שנתי של  ו–2005   2002 בין השנים  נגיף האיידס.  חיים עם  אנשים אשר 

אתר  מתוך  אוחזר   .2006 הבין–לאומי,  האיידס  יום  לקראת  שהתפרסמו  הבריאות  משרד  נתוני  מתוך   2

האינטרנט של משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/Download/pages/PeriodicReport2007final.pdf  
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נשאי HIV/חולי איידס חדשים. משום כך, משער קמה, ההשלכות החברתיות, הכלכליות, 
הפוליטיות והמוסריות שאפיינו את ההתמודדות הציבורית עם מגפת האיידס במרבית מדינות 
המערב פסחו על ישראל. רק בשנת 1995, עם ייסודה של הזרוע “ב.ל.ה דואגת”, האגודה 

ההומו–לסבית הפכה את העיסוק באיידס לחלק מסדר יומה המוצהר. 
לניוון המוסרי שפשה במישורי  אזהרה  כאות  עדיין את האיידס  תופסים  רבים במערב 
חיים מגוונים וביטויו המובהק הנו המתירנות המינית )2006	Stephenson,	&	Holt(. בימיו 
הראשונים החשש שמא יהפוך למגפה, יחד עם שיעורי ההדבקה הגבוהים בקבוצות שוליים, 
הגוף  בין  הולידו את האבחנה הסימבולית  מין,  ועובדות  כמו הומוסקסואלים, צרכני סמים 
	Crawford,	 1994;( והמהוגן  הבלתי–חדיר  השלם,  הגוף  לבין  והסוטה  המופקר  המידבק, 
2000	Mutchler,	1994;	Lupton,(. נגיף האיידס נתפס כמי שחדר את גבולות קווי המתאר 
של הגוף הפרטי והחברתי, הן במישור הפיזי הן במישור הסמלי )2001	Sontag,(. תפיסה 
ריסון  פוליטי, שעניינו  פרויקט  אופי של  באיידס  דרבנה את המוסדות לשוות למלחמה  זו 
המחלה, לצד אכיפה יעילה של פרקטיקות שיח ושל התנהגויות המכוונות למשמועו של הגוף 
)2004	Filc,). כיוון שהפרויקט הפוליטי של הגוף הוא בראש ובראשונה  החולה והמחּולל 
מוסרי )1977	Foucault,(, היה על קבוצות אקטיביסטיות ועל יחידים לייצר תסריטים של 
זה,  במובן   .)Filc,	 2004( הסטייה  של  הרפואי  השיח  עם  המתכתבים  מיניות  ושל  גבריות 
סיפורי המחלה המפורסמים במת“וים מנהלים דיאלוג מתמשך לא רק עם אותו שיח רפואי, 
אלא גם עם הגבריות ההגמונית )1995	Connell,(. בדיאלוג זה משולבים בו זמנית הניסיון 
להידמות לגבר ההטרוסקסואל בעל הגוף התקני והניסיון לחתור תחת זהות זו ולהציע זהויות 

גבריות אחרות. 

גוף–זהות–רגש: סוגיות בסוציולוגיה של הגוף

כיצד מכונן המבע הלשוני את החוויה הרגשית של המספר ואת זהותו? 
היחסים גוף–זהות–רגש ניצבים בלב הדיון על ניהול החיים ועל מהות הפוליטי. בהשראת 
	,Arendt( מחזירה לקדמת הבמה את מושג החיים,  [1958]	1998( כתבי אריסטו, ארנדט 
המורכב מהחיּות הביולוגית של הגוף )zoē( ומחיּותו הפוליטית או הביוגרפית )bios(. חיות 
בעוד  הציבורי,  במרחב  השיחנית  הפעולה  או  הסיפור  באמצעות  מתעצבת  זו  ביוגרפית 
על  ההגנה  הביתית.  בספרה  נעשות  החיים  שימור  והבנאליות של  הסיזיפיות  שהפעילויות 
נקבעים  וערכם  מהותם  אולם  חיים,  של  לקיומם  יסוד  תנאי  אמנם  מהווה  הפיזית  החיּות 
בספרה הציבורית באמצעות המחשבה, הדיבור והכתיבה על אודותם. הפרדה מכופלת זו בין 
גוף לזהות ובין הפרטי לציבורי מעניינת דווקא משום שהיא מחייבת ספרה פרטית, החסינה 

מפני התערבות המדינה, כדי להגן על החיים ולשמרם.
פוקו מערער על קיומה של הפרדה כפולה זו ומתאר כיצד חייו הטבעיים של האדם מוכלים 
יותר ויותר במנגנוני הכוח. “האדם המודרני”, כותב פוקו, “הוא בעל חיים שהפוליטיקה שלו 
הן  )1980	Foucault,(. פרקטיקות הסימון החברתיות  חי”  כיצור  קיומו  אודות  שואלת על 
 .)Ibid.( עיצובו של הרגש  דרך  זאת  עושות  והן  זהותו המוסרית של הפרט,  המכוננות את 
“הנפש היא בית הסוהר של הגוף”, כתב, בהדגישו שהרגשי והגופני הנם תוצרים של מתודות 
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הענישה, הפיקוח, ההגבלה והפיתוי, המופעלות על הפרט )1979	Foucault,(. לפיכך, הפרט 
אינו ישות זהותית יציבה ומהותנית, אלא תוצר של תהליכי שיח וגופו אינו אלא “המשטח 
שעליו נחרתים אירועים” )148	p.	1977,	Foucault,(. מהו, אם כן, מעמדם של הנפש והרגש 
ביצירת הגוף החדש? פוקו משיב כי אם הנפש או הרגש הם אך “בבואה” של טכנולוגיות 
הכוח המופעלות על הגוף, הרי שקיומה של זהות אוטונומית היא בבחינת מראית עין בלבד. 

הוא מסב את תשומת הלב לאותן הבניות חברתיות שבתיווכן הגוף נחווה ומתכונן.
אגמבן )1998	Agamben,( תופס דווקא את הפיצול בין החיּות הביולוגית לחיּות הביוגרפית 
כמי שמעמיד את הגוף בסכנת הכחדה. הוא בוחן את המנגנונים המוסדיים שבכוחם לרדד 
את חייו של אדם למהותם הפיזית בלבד )zoē(, ובכך לנשלו ממהותו הביוגרפית )bios(3 ועל 
כן מחסותו של הפוליטי. בעקבותיו, סוציולוגים של הרפואה עקבו אחר אופני הגדרת החיים 
 ,)Scheper-Hughes,	 2004( לקצם  ועד   )Hashiloni-Dolev,	 2007( מראשיתם  הראויים 
חברתיים  מוסדות  שבאמצעותן  והקליניות  השיחיות  הפרקטיקות  אחר  להתחקות  במטרה 
לא רק מייצרים הפרדה זו, אלא אף מציגים אותה כמוסרית והכרחית. עם זאת, הן המסורת 
המחקרית הפוקויאנית הן זו האגמבנית התמקדו במנגנוני הסימון והמשטור הפועלים על 
הגוף, מתוך התעלמות מהאופן שבו הפרט החולה חווה את ייסורי הגוף והנפש. בעשותן כן 
)חזן,  סוציולוגית  לחקירה  כמושא  ודם  בשר  הגוף  של  להעלמתו  פרדוקסלי  באופן  הובילו 
2007; לובין, 2001(. משום כך התבוננו אנו במצבים שבהם יחידים הם המתלבטים באפשרות 
להפקיר את חייהם, והם המנהלים משא ומתן עם אותן תפיסות הגמוניות, בנסותם להעמיד 
ומוות ההתמקמות  חיים  היא שבגבול שבין  הראויים. טענתנו  החיים  מגוונים של  מודלים 
הזהותית נשענת דווקא על יכולתו של המספר לשזור מחדש ובאופן משמעותי את “החיּות 
הביולוגית” עם “החיּות הביוגרפית”. מעשה שזירה זה מאפשר את החיבור בין גוף לזהות 

ולרגש, וגואל את המספרים מהכחדה סמלית.
אם כן, נחוצה מסגרת תיאורטית המסוגלת לבחון את המבע הרגשי דרך העיסוק במחוות 
)1959	Goffman,( וגרסתן  גופניות. הגישות הדרמטורגיות שהושפעו מעבודתו של גופמן 
המאוחרת יותר ־ תיאוריות הביצוע )performance( ־ רואות בגוף, בזהות וברגש תוצרים 
של  אינסופית  סדרה  באמצעות  מתכוננים  שלושתם  קהל.  של  בשיפוטו  התלוי  ביצוע  של 
פעולות, מחוות ומבעים לשוניים ורגשיים. פרקטיקות ביצוע אלה נושאות ונותנות עם זהות 
אידיאלית, מדומיינת ובלתי–ניתנת למימוש. האפשרות לחזור על פרקטיקות הסימון באופן 
שקורא תיגר על הנורמות המסדירות אותן היא המאפשרת את היווצרותן של זהויות מגדריות 
היצירתית  בהתנהלותו  מתמקד  המחקרי  המבט   .)Butler,	 1990( חלופיים  רגש  ותסריטי 
והיצרנית של השחקן החברתי ובאופן שבו הביצוע הלשוני והרגשי מכונן חוויה, הקשרים 

 .)Holmes,	2004( וזירות פעולה
גופמן ובאטלר מערערים, למעשה, על הנטייה להבחין באופן חד–משמעי בין ביצועים 
	Butler,	1990;	Goffman,( ”אמיתיים” ל“מזויפים”, שהרי אין בנמצא זהות שהיא “אמיתית“
1959(. הזהות בכללה היא מובנית, מודולרית ומשובררת )רם, 2006(. על סמך גישות אלו, 

ממדי הרוח הופכים את היחיד לשחקן חברתי תבוני שניתן להתייחס אליו כאל ישות פוליטית בעלת   3

.)Ibid.,	p.	9( זכויות, חובות ויכולת בחירה, הנהנית מהגנת החוק
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הסיפורים רוויי הרגש המפורסמים במת“וים הם “פעולות טקסטואליות”4 המבוצעות בכוונה 
לכונן את זהותו המוסרית של החולה, לרתק את קהל הקוראים )המדומיין( ולייצר קהילת 
שיח אמפתית בעלת קול ייחודי )2002	Noy,). המת“ו מתגבש כמרחב רגשי–אידיאולוגי שבו 
מעשה הכתיבה מאלץ את המספר ההומו חולה–האיידס להביט על חייו ועל העולם לא רק 
דרך ה“עדשה” שמציעה לו התרבות הדומיננטית, אלא גם דרך ה“עדשה” המתגבשת בקרב 
קהילת המספרים והקוראים, וכך לפתח “ראייה כפולה” של העולמות שביניהם הוא נע ונד 
)קמה, 2002(. רפלקסיביות זאת, בכוחה לחלץ את המספר מעמדת “האחר” ולאפשר לו לנהל 

דיאלוג יצרני עם אותם ייצוגים הגמוניים. 
הגוף הרגשי המיוצג בסיפור ניצב בצומת שבין החוויה הגופנית החושית לבין ההקשר 
התרבותי–חברתי שבו הוא מגולם )1996	Bendelow,	&	Williams). השאלה בדבר החיים 
ה)לא( ראויים מאפשרת למספרים לנוע על פני רצף שבצדו האחד “החיים החשופים”, אם 
להיעזר במושג של אגמבן, ובצדו האחר “החיים הראויים” שיש להגן עליהם. כיוון התנועה 
הנשקף מהסיפורים הוא אפוא מחוץ לתרבות אל תוכה, שכן הדיון במשמעות החיים ובזכות 
מהות  ההגמוניות של  התרבותיות  התפיסות  עם  התמודדות  מחייב  )בעלי–משמעות(  לחיים 

החיים, מעמדו החברתי–מוסרי של החולה וחובת החברה כלפיו. 

גוף–זהות–רגש במרחב הווירטואלי

דני: האינטרנט... פתח את האור בצורה שלא חשבתי לרגע... שיצליח לזרוח ולעלות. 
השמש זרחה לי ממעמקי האופל וגיליתי בעזרת הרשת עולם חדש, עולם יפה, עולם 

תומך, עולם של אנשים טובים, עולם של אנשים אמיתיים. 

כיצד מעשה הסיפור בזירה הווירטואלית מנכיח את הגוף החי ־ על יצריו, מיניותו, כאבו 
וחוליו ־ ואת חוויותיו הרגשיות? אם גוף, זהות ורגש מקיימים זיקה מתמדת עם מרחבים 
ממשיים וסמליים שבהם הם מיוצרים, הרי שלמרחב הווירטואלי מיוחס הכוח לייצר יחסים 
 .)Kendall,	2000;	Orgad,	2005( אוטופיים שאינם נשענים על הבחנות גופניות כלשהן 
ייחודו של האינטרנט כזירה חברתית טמון באפשרותם של שחקנים חברתיים מן השורה לבצע 
ביצועים מגוונים של זהות ורגש. האנונימיות המאפיינת מגוון אינטראקציות אינטרנטיות 
והישענותן הרפה על מאפייניהם הגופניים של המשתתפים בהן מאפשרות להתנסות במגוון 
שהושפעו  חוקרים  מודחקים.  מאוויים  ושל  רצונות  של  חופשית  הבעה  ומעודדות  זהויות 
מכתביה של הרווי )1991	Haraway,( הניחו שהלגיטימיות המעצימה של ההתחפשות, של 
ההתחזות ושל ההסתתרות מאחורי מסכה תכרסם במובנּות–מאליהן של קטגוריות זהות כגון 
	Sunde´n,( מגדר, גיל ומוצא, תאתגר את המבנים החברתיים השגורים וייתכן שאף תבטלן

 .)2001;	Turkle,	1996
המחקר  זו.  בתזה  בלבד  מוגבלת  תמיכה  מציעות  כה  עד  שנערמו  העדויות  זאת,  עם 
ובקבוצות הדיון מבוססים על תיאורים  יחסי הגומלין במת“וים, באתרי הכרויות  כי  הראה 

.)Illouz,	1999( פעולות טקסטואליות הן טקסטים שעצם כתיבתם מהווה ביצוע המייצר מציאות  4
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ריאליסטיים של גוף המשתתפים. זאת ועוד, משתנים מזהים כגון: מגדר, נטייה מינית ומוצא 
חלק  הלוקחים  אלה  גם  כי  נדמה  בנוסף,  ממיינות.  כקטגוריות  תוקף  משנה  קיבלו  אתני, 
באינטראקציות דמיוניות באינטרנט נוטים לאמץ לעצמם זהויות וייצוגים גופניים המזוהים 
	Hardy,	2002;	Kendall,	2000;	Slater,	1998;( עם מודלים הגמוניים של גבריות ונשיות

 .)Waskul,	2005
הסיפור  במעשה  דווקא  טמון  האינטרנט  של  הטרנספורמטיבי  שכוחו  כך,  אם  הייתכן, 
אולם  נוספות,  אוטוביוגרפיות  כתיבה  בסוגות  גם  קיימת  טקסטואלית  ביצועיות  עצמו? 
לנגלייר ופיטרסון הציעו שהסיפור הווירטואלי מייצר גופים וחוויות רגשיות, לא באמצעות 
ההתכחשות אליהם או המצאתם מחדש, אלא דרך כתיבה רפלקסיבית ואינטראקטיבית של 

 .)Langellier	&	Peterson,	2004( ההתנסות והחוויה החושית
השיח  קהילת  מתכנסת  שסביבן  המיתולוגיות  את  מייצרים  ההשראה”  “סיפורי 
את  הווירטואלית  בזירה  ראה   )Fernback,	 2003( פרנבק  כך  משום  אולי  הווירטואלית. 
המשכה של תרבות הסיפור בעל–פה. כתיבה זו היא פולקלורית, נוסחתית, ממוקדת בהווה 
ובאורח מיסטי היא מצליחה לגייס את קהל הקוראים והשומעים ומגבשת אותו לכדי קהילה 
אחת. בד בבד היא מספרת את הסיפור האישי, ואף על פי שהוא מכיל לקחים אוניברסליים 
בנוגע למהות הסבל האנושי וההתמודדות עמו, הוא מתאפיין במודעות עצמית גבוהה ובמידה 
לא מבוטלת של ריאליזם המשקף בעיקר את כישרון המספרים להמחיש באמצעות טקסטים 
כתובים מהי החוויה היומיומית, הבנאלית של החולי. המספרים מבקשים למעשה ליישב את 
המתח שבין רצונם לגבש זהות עצמאית ולהשמיע את קולם לבין רצונם להתאים את הסיפור 

האישי לתסריטים מקובלים. 
הביצוע  הצלחת  מילולי,  לתיאור  וברגש  בזהות  בגוף,  הדיון  את  מגביל  שהמת“ו  מאחר 
מותנית באופן שבו המספר משכנע את קהלו בכנות הצגתו, ובמקרה שלנו ־ בסבלו, בכאבו 
במרחב  ורגש”  זהות  גוף,  “לעשות  כיצד  ללמוד  צריכים  המספרים  שעבר.  ובטרנספורמציה 
הווירטואלי. פרטי המידע הנחשפים, הרצף העלילתי ומבעי הרגש אינם רק אמצעים רטוריים 
ליצירת תגובה רגשית בקהל, אלא מהווים מרכיב חשוב בבניית מושג ה“אני” של המספר. אותה 
דמות וירטואלית )הפרסונה( מגויסת לשירות הגוף הקיים, שכן באמצעותה יכול המספר לקבל 
הכרה בסבלו ובטרנספורמציית הזהות שהוא שואף להציג. כך, הזירה הווירטואלית מאפשרת 
מוסרית.  זהות  של  מהותה  על  בהתדיינות  חלק  לקחת  אנשים  של  וגדלים  הולכים  לקהלים 
חברתיים  לשחקנים  גם  מאפשר  האינטרנטי  היצירה  בשדה  קנוניזציה  אמצעי  של  היעדרם 
שאינם שותפים למוסדות התרבות הרשמיים להופיע על “במת העיצוב החברתי” ולהתחרות 

 .)Illouz,	1999( ביניהם על אופני הייצוג ועל תקפותן של הנורמות החברתיות הנהוגות

שיטת המחקר

מת“וים הנם אתרים שאנשים פרטיים, ארגונים ממשלתיים או תנועות חברתיות הפעילות 
למען חולי איידס מקימים. הם מיועדים לספק מידע, תמיכה וסיוע בנושא איידס, וכוללים 
בין השאר מאמרים מקצועיים, נתונים סטטיסטיים, חדרי צ‘ט והיכרויות, וגם פינה מיוחדת 

לסיפורי השראה וניצחון שבה נתמקד. 
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המאמר מבוסס על ארבעים סיפורים אישיים, שעל–פי הנטען בהם חוברו בידי הומואים 
חולי איידס בין השנים 2002—2007. הסיפורים נאספו מארכיונים של שלושה אתרים ברשת 
במגוון שפות;  צפייה  ישראלי המתפרסם בעברית, אך מאפשר  “אור” ־ אתר  האינטרנט: 
“יחד” ־ אתר ישראלי ו–“Hope” ־ אתר אמריקני המתפרסם באנגלית. האתר האמריקני 
הוא הוותיק ביותר ומתקיים כבר למעלה מעשור. האתרים הישראליים קיימים כחמש שנים. 
“סיפורי  המכונה  סקציה  מכילים  שהם  משום  ראשית,  סיבות:  מכמה  נבחרו  אלו  אתרים 
יחסי;  באופן  רב  זמן  הווירטואלית  בזירה  “שורדים”  שהם  משום  שנית,  השראה/ניצחון”; 
שלישית, כיוון שהם אינם מגבילים את עצמם לקהל קוראים או כותבים הומואי, ועל כן הם 
פונים לקהלים רחבים ומגוונים. סיפורים שנכתבו לפני שנת 2002 או שנכתבו בידי נשים או 
מספרים הטרוסקסואלים הוצאו מהמאגר. מאגר הסיפורים הישראלי, שהנו מצומצם יותר, 
נותח בכללותו, וזה האמריקני הוגבל ל–20 סיפורים, כדי להתאימו למאגר הישראלי ולאפשר 

עומק פרשני. 
אחר  ההתחקות  את  שהופך  מה  בדויים,  בשמות  עצמם  את  לזהות  נטו  המספרים 
מאפייניהם הדמוגרפיים לבעייתית, אולם התרשמותנו היא שמרבית המספרים הם בשנות 
השלושים המאוחרות או הארבעים לחייהם והם מתמודדים עם מחלת האיידס כמה שנים, 
לעתים אף למעלה מעשור. בניגוד לאינטראקציות המתנהלות בפורומים ובצ‘טים, סיפורי 
ההשראה הם טקסטים סטטיים באופן יחסי, שלרוב כתיבתם מסתיימת ברגע פרסומם. כמו 
כי  אם  באתר,  גולשים  של  תגובות  מערך  מייצרים  ואינם  לזה  זה  מתייחסים  אינם  הם  כן, 
לאחרונה אחד מהאתרים הישראליים מאפשר כתיבת תגובות. הסיפורים הללו מהווים אפוא 
יחידות טקסטואליות שלמות, העומדות בזכות עצמן. הם נושאים אופי אוטוביוגרפי, המתאר 
את אורח חייו של המספר לפני המחלה ואת התמודדותו עמה. לרוב, הם מסתיימים במסר 
“חינוכי” הנסמך על חוויית המספר ועל ניסיונו. ייתכן כי בדומה לטקסטים הרואיים–מיתיים 
אחרים, סיפורי הגבורה המכוננים הללו נועדו לייצר התלכדות של קהילת השיח סביב גוף 
מוסכם, ולכן הם אינם מועמדים לדיון, לערעור או לבחינה, ולמעשה הם מהווים את עוגנה 

המוסרי של קהילת השיח.
וכמקבילה  מדומיין,  קהל  בפני  פומבית  כהתנהגות  נתפס  הווירטואלי  הלשוני  הביצוע 
האלקטרונית של התנהלות בקרן הרחוב, המותרת לכן לצפייתו ולחקירתו של האתנוגרף. 
המכון האמריקני לחקר הבריאות קובע כי אם המידע המלוקט מאתרי האינטרנט נגיש לכל 
ואינו מוגן בסיסמה או בחברות מכל סוג אחר, אזי החוקרים פטורים מהשגת הסכמה מדעת 
)2001	Morton-Robinson,(. בהתאם להנחיה זו ניתחנו רק אתרים שהכניסה אליהם חופשית 
ואינה מותנית ברישום. למרות פומביות הסיפורים, העלו חוקרים את החשש שמא האינטרנט 
מטשטש את ההבחנות המסורתיות בין ספרה פרטית לבין ספרה ציבורית, ושבלבול זה עשוי 
להשלכות  מודעים  להיות  שלא  עשויים  המספרים  למשל,  הגולשים;  בקרב  אי–נחת  לייצר 
העמוקות של שמירת כתביהם בארכיון המיועד לקהל קוראים רחב או שייתכן וייפגעו אם 
ידעו שסיפורי המחלה שלהם הופכים מושא למחקר אקדמי )2007	Rier,(. אם כן, כפי שנהוג 
במחקרים אתנוגרפיים אחרים העוסקים בנושאים רגישים, הרצון להגן על המספרים מפני 
מבוכה או כל נזק אחר והרצון להיזהר בכבודם הנחו אותנו לחשוף רק קטעים נבחרים מתוך 
הסיפורים ולהסוות את שמם של האתרים ושל המחברים גם כאשר אלו הסוו את שמם האמיתי 
	Fliker,	Haans	&	Skinner,( באמצעות כינוי, ובלבד שלא תפגע אמינות הניתוח הפרשני
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2001	Murray,	&	Sixsmith	;2004(. בחירת הכינויים במאמר נעשתה באופן שיבחין בין 
כלשונם,  הובאו  הישראליים  הסיפורים  מתוך  ציטוטים  לאמריקנים.  הישראלים  המספרים 

הסיפורים האמריקניים תורגמו לעברית. 

החטא ועונשו: דיון בסוגיית החיים הראויים 

מהלך ראשון: התנועה בין שלושה מודלים של מיניות הומוסקסואלית בצל המחלה
והסמלית מעמתת את המספרים עם שאלת החיים  ההתמודדות עם איום ההכחדה הפיזית 
ש)לא( ראוי לחיותם ומשתקפת בתנועה בין שלושה מודלים של מיניות הומואית. מהלך רטורי 
זה משותף למספרים האמריקנים ולאלה הישראלים. מרבית הסיפורים נפתחים בווידוי פומבי 
	Mutchler,( כהרפתקה  מיניות  של  מודל  ומדגימים  המספר  של  המיניים  במעלליו  העוסק 
2000(, הם ממשיכים במה שנכנה “מיניות בהשהיה” ומסתיימים בהצגת מיניות המעוגנת 
 .)Adam,	2004;	Mutchler,	2000;	Nardi	&	Sherrod,	1994( במודל של אהבה רומנטית
תסריטי המפתח הללו הם שלבים עוקבים בהתפתחות הזהותית של המספרים, המתכתבים 

באמצעותם עם שיחים של מיניות הטרוסקסואלית והומואית גם יחד. 

מיניות כהרפתקה
מרבית  את  פותח  בשרים,  ובתאוות  יצריו  בסיפוק  העסוק  הגוף,  של  ההומו–ארוטי  סיפורו 

הסיפורים. גוף זה מונכח דרך ההתהוללות וההנאה החושית. כך כותב דני:

אחד הדברים הכי חשובים שהיו לי היה למצוא את הסטוץ הטוב ביותר. את הבחור 
היפה ביותר... את זה שבאמת יעשה לי את זה. שיהיה לי כיף להיות אתו ואת זה 
אבל  חלילה,  היופי  מלך  שאני  לא  טובה.  הכי  בצורה  אתו  יעבור  הלילה  שבאמת 
לדבר אני יודע, וכך הפלתי ברשתי את היפים יותר והיפים פחות. סקס ללא גבולות, 
השתוללות, ולצערי היו מעטים אבל היו כאלה ולא אתכחש, בלי קונדום. לא נזהרתי 

מספיק... באמת חגגתי, ולא מצטער על זה לרגע. 

הגוף הארוטי מתואר כאן בשיא הדרו שואב את כוחו מיכולתו להשיג, לכבוש ולפתות. ברדלה 
)88	p.	2002,	Bardella,( מתעד בהרחבה את טכנולוגיות הטיפוח של הגוף ההומוסקסואלי, 
עד כדי מה שהוא מכנה ־ “body-beautiful	gay	with	fixation”. לטענתו, הטיפוח הנרחב 

של “מעטפת הגוף” הוא ניסיון להציג אידיאל גופני מתחרה לזה ההטרוסקסואלי. 
לאחר  במיטה.  חבר  עם  חם”  על  “נתפס  אלעד  מהצבא,  שחרור  בחופשת  שהיה  בעת 
מריבה קשה עם הוריו, הוא יצא בסערה מביתם והחליט ש“לשם ]הוא[ לא חוזר”. סיפורו 

נפתח כך:

בתקופה ההיא הייתי עדיין תחת הרושם שגברים טובים רק לסקס, אבל לא יותר מזה. 
כיום אורח המחשבה הזה מחריד אותי, אבל אז הייתי רק בן 21, שרדתי את מלחמת 
לבנון והייתי טיפש ואטום מכדי שהרעיון הזה יעציב אותי... ידעתי שיש רק מקום 
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אחד שבו אפשר להשיג סקס אנונימי, מהיר ונטול בעיות, סוג הסקס היחיד שהייתי 
מעוניין בו בתקופה ההיא. אז הלכתי לגן החשמל עם ג´ינס צמוד וטריקו הדוק, ולא 

הייתי צריך לעשות יותר מאשר לטייל קצת הלוך ושוב, זה הספיק.

אלעד משרטט בלשון יבשה את נקודות הציון במסלול הכיבוש המיני, ובתוך כך הוא מאיר 
את הנורמה הגברית–גופנית השלטת; הגוף שסוגדים לו הוא גוף צעיר ונועז שהתחכך במוות 
ויכול לו. גוף זה מייצר הבחנה ברורה בין האקט הפיזי המהנה והמענג לבין החוויה הרגשית 
החשים  מספרים  ישנם  כי  אפוא  תמה  אין   .)2004 )וייטמן,  האהבה  האינטימית של מעשה 

ניכור חריף מגופם. אלעד ממשיך וכותב בשפה תמציתית ויבשה:

רות הייתי קונה לי כמה תפוחי עץ, אגסים או  מדי פעם כשהייתי עובר ליד דוכן ֵפּ
בננות, כדי שלא אסבול ממחסור בוויטמינים. זה היה בערך הדבר היחיד שעשיתי 
למען עצמי. חוץ מזה הרגשתי מנותק לגמרי מהגוף שלי. כל כך מנותק עד שאפילו 
לא הרגשתי מתי הייתי נשרט ונפגע בעבודה ומעולם לא שמתי על עצמי פלסטרים 
וחזק והחלמתי בקלות  יוד למרות שנחבלתי המון. למזלי הייתי אז בחור בריא  או 
ומצד שני אולי זה דווקא היה לרוע מזלי?... את מסיבת הסילבסטר של שנת 2002 
הייתה  זו  הישנה...  המרכזית  התחנה  בשולי  אחת  נידחת  רוסית  במסעדה  ביליתי 
הפעם הראשונה שקיבלתי כסף עבור סקס. לא ידעתי שזה יקרה, שום דבר לא היה 

מתוכנן, זה פשוט קרה ודי.

אם כך, הגופים המשתתפים באקט ־ הן הגוף החודר הן הגוף הנחדר ־ הופכים למושאי 
ניר  הפורענות.  זרעי  את  בחובם  טומנים  אלו  גופים  ודווקא  ולאובייקטים,  בלבד  תשוקה 

מספר:

התחלתי לחפש לי ריגושים אחרים, הייתי רעב למשהו אחר וידעתי בדיוק לאיזה אגף 
בלב לגשת ולשם הגעתי... חיפשתי ואפילו מצאתי, מצאתי בחור נחמד שהסכים לכל 
תנאי שהצבתי לו ־ ללא חיבוקים וסימני אהבה ללא נשיקות ורק רק עם קונדום, 
ואני אומר לכם כבר  זה היה הרגע המכריע... עשיתי מה שעשיתי שם  סקס נטו... 
לאחר האקט הייתה לי הרגשה לא טובה. אני זוכר שכשנכנסתי למקלחת צחצחתי 
שיניים “לכל מקרה שלא יקרה”, על אף שלא שיערתי בכלל שמשהו יכול לקרות 

ממין אוראלי שאינו בטוח.

סיפורים אלו מאירי עיניים דווקא משום שחל בהם מפנה דרמטי ושלילי, שבסופו הגוף הנע 
ונד הופך לגוף חולה, כך למשל בסיפורו של אלעד:

מהחורף ההוא אני לא זוכר אפילו יום אחד של שמש. נדמה שהגשם לא פסק אפילו 
לרגע... ואפילו הים האהוב שלי היה אפור וגועש ורוח קרה ורעה נשבה ממנו. אני 
זוכר את עצמי משוטט אבוד ברחובות לא מוכרים, קפוא והמום, נעליי רטובות, ידיי 
קפואות, מתגעגע הביתה, לנוף הילדות המוכר, לפנים ידידותיות, לאנשים שידעו מי 
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אני ומאיפה באתי ומכירים את משפחתי. עברתי כבר שלושה חורפים לא נעימים 
בלבנון, אבל אז הייתי מוגן במדים, משוריין בתוך המוצב. בצבא היו פקודות ונהלים 
שהורו לי איך לפעול בכל מצב. במדינת תל אביב כל ההגנות שלי נעלמו ־ הייתי 
לבד, חשוף לקור ולגשם. הרחובות בעיר הזו נשארו זרים ואני התמדתי ללכת בהם 
לאיבוד. כשפניתי לעזרת אנשים ברחוב הם הפנו אליי כתף קרה וסירבו לעזור. לא 
עברית  אבל  כמוני,  עברית  אמנם  שדיברו  אנשים  האלו,  אביבים  התל  את  אהבתי 

מוזרה, מהירה, רצופה התחכמויות עוקצניות שכולן היו על חשבוני.

של  סמל  שהיה  והכובש,  המפתה  גופו  בלבנון.  הקרבי  שירותו  את  אלעד  מציין  בכדי  לא 
גבריות ישראלית, הפך בחוליו לגוף חשוף, שהודח מלב הקונצנזוס הלאומי. 

מיניות בהשהיה
בכך שההרפתקנות, שאפיינה  או את ההכרה  בדיעבד, המספרים מתארים את ההתפכחות 
את חלקו הראשון של סיפורם, היא זו שהובילה לאותו מפנה דרמטי. כעת, הגוף האסתטי 
וגדי  ג‘ון  ובכיעורו.  דעיכתו  בשיא  מתואר  לתוכו,  חדר  הקטלני  והנגיף  נפרצו  שגבולותיו 

מדווחים: 

הסוף היה כל כך קרוב. המאהב שלי הזעיק את כל החברים והמשפחה והודיע להם 
שבקרוב ייערך טקס האשכבה שלי... הייתי נפוח מנוזלי גופי שלי. רגליי ובטני היו 
ענקיות. היה צורך להסיר את טבעת הנישואים שלי מעל אצבעי. טבורי השתטח והיה 
מונח על בטני המפלצתית. לא יכולתי אפילו להתיישב במיטה ללא עזרה. הכבד שלי 

לא תפקד מזה כחודשיים וחצי, וכבר זמן רב שיצאתי מהכרה ושבתי.

חום, שלשולים, הקאות, חוסר תיאבון, דלקות עיניים קשות, חרדות והפטרייה. הכי קשה 
זה הפטרייה בלשון. אני לא מאחל לאף אחד את הסבל שגרמה לי הפטרייה על הלשון... 

כולם דאגו לי ואמרו שאני נראה רע ושרזיתי נורא. אבל המשכתי לעבוד ולסבול.

חשיפת הגוף בשיא כיעורו עומדת בניגוד גמור לגוף האסתטי והחושני הפותח את הסיפורים. 
מקיומם  שהופשטו  פיזיים  חיים  ־  חשופים  החיים  את  מגלמים  המספרים  הזאת,  בנקודה 
הביוגרפי והפכו לחיים סתמיים. יואב, המהרהר באפשרות לסיים את חייו, מבטא את משאלת 
הלב של אחדים מהמספרים: “מבחינתי החיים שלי נפסקו באותו רגע שנודע לי. מבחינתי 
זה רק עניין של זמן. אישית כבר העדפתי למות עכשיו. הרגשתי שה‘ מעניש אותי על כל 

הדברים שעשיתי. רק שאלה אחת הציקה לי: למה אני?”
הדילמה של סיום החיים אינה מובנת מאליה, בייחוד משום שמחלת האיידס מסתמנת 
)2001	Pierret,(. נוסף על כך, כל המספרים  כמחלה כרונית המאפשרת לקיים חיי שגרה 
של  ניסיונם  את  מבטא  האובדני  ההרהור  כי  ייתכן  כן,  אם  בחיים.  דבר,  של  בסופו  בחרו, 
המספרים להתנער מאותם חיים שהם עצמם הגדירו כלא–ראויים, ולייצר לעצמם, גם דרך 
מעשה הסיפור, חיים ביוגרפיים ראויים. למעשה, התיאור הריאליסטי של התפוררות הגוף 

מאפשר למספר “לברוא את עצמו מחדש”. גדי ממשיך וכותב:
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נולדתי מחדש... אני חשתי את התחושה שתינוק יוצא מבטנה של אם הרה... ונושם את 
הנשימה הראשונה שלו. בעולם המוזר הזה, כך אני חשתי אותו ביום שאמרו לי על המחלה. 
היום אני כמעט בן שנה, ואני לומד ללכת בצעדים קטנים, אני גדל לאט לאט ומתבגר 
במהירות. בלידה הזו הכרתי את עצמי יותר לעומק, משהו שלפני זה לא הכרתי בכלל. 
אני יודע מה אני עכשיו ולא משנה אם אני חולה או לא, היום ההערכה העצמית שלי 
היא ענקית... ולמדתי מי אני, לפני שנולדתי הייתי בכלל בחור אבוד הולך בעולם הזוי 

לחלוטין. היום למרות שאני כמעט בן שנה, אבל אני כזה אמיץ להתמודד עם כל דבר.

ההקבלה שעורך המספר בין גופו שלו לבין גופו של תינוק בן שנה מסמנת גוף בתולי ונעדר 
מיניות. המספר חווה באופן מטפורי תהליך של התבגרות מחדש, שבמהלכו הוא לומד לא 
רק את קווי המתאר של הגוף, את גבולותיו ואת יכולותיו, אלא גם כיצד להתנהל בחברה 
מינית  להתעוררות  קודם  אשר  ילדותי  למצב  ההתייחסות  כן,  אם  חולה.  כהומוסקסואל 

מאפשרת למספר להלך על הקו הדק והפתלתל שבין תשוקה לאחריות ולמוסריות.
בדינמיקה  מתהווה   bios–ל  zoē–ה בין  החיבור   ,)2003( אופיר  טוען  פרדוקסלי,  באופן 
המורכבת שבין הפקרות ודאגה. דווקא בצל האיום על חייו, הדאגה של המוסד הדיסציפלינרי 
בחוויית  מרכזית  כה  הופכת  המיני  ולריסונו  הטובות  למידותיו  המספר,  גופו של  לתקינות 
החולי, עד כי נדמה שהיא מחליפה ולמעשה מסלקת את הדאגה ליחיד כישות אוטונומית 
הפרטי  בין  לחייתי,  האנושי  בין  הבחנה  אין  שבו  ההפקר  שטח  את  משרטט  דני  ולסבלו. 

לפומבי ובין החי למת:

פתע פתאום הופיע רופא עטוף חלוק לבן, ניצל חוסר תשומת לב רגעי שלי, ולקח 
מבחנת דם ונעלם. לאחר בערך כשעה הגיעו שלוש “מפלצות” עם חלוקים לבנים 
)רופאים(, ואני כמו מפלצת עם שלושה ראשים נלחמתי מולם ואמרתי להם “גנבתם 
לי דם”, אני יודע מה עשיתם, ואני לא מוכן לזה ומבקש שתשברו את המבחנה ולא 
תעשו את הבדיקה. הרופאים היו המומים ממני. לאחר מספר דקות שבהן הבהרתי את 
כוונתי, הרופאים ביקשו פסק זמן ויצאו מהחדר להתייעצות... הרופאים חזרו לאחר 
מספר דקות עם הצעה של הרופא הבכיר, הבדיקה תיעשה, אבל לא תועבר לאף גורם 

בבית החולים, וכשאני ארצה לקבל את התשובה, אבוא אליו ואקבל את התשובה.

קריאה מעמיקה יותר מגלה כי דווקא המתח שבין הדאגה ל–zoē והפקרתו של ה–bios הוא 
שמעורר את דני, כמו גם מספרים רבים נוספים, להזדעק ולנכס לעצמו מחדש את מהותו 
הביוגרפית. לאור זאת, אין זה מפתיע שמלחמת ההישרדות של המספר מיוצגת באמצעות 

הגוף שבחר בחיים. אנטוני ממחיש זאת:

סוף סוף אני לומד להשלים עם המקום ממנו באתי ושאליו אני הולך. לעתים אני 
לא  מעולם  להיכנע.  לא  הוא  המפתח  ובחרטה...  בכעס  בפחדים,  בפיתויים,  נאבק 
חשבתי שאתכנן משהו מלבד הלווייתי, והנה אני מתכנן את עתידי. ייתכן וזה ישמע 
נדוש, אבל אני אחולל שינוי בעולם. בכך שאני משתף אתכם בחוויותיי, אני מאמין 

שלמישהו בסופו של דבר “ייפול האסימון” ויתחיל תהליך של ריפוי.
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ג‘ון מתאר את תהליך ההחלמה שלו וממחיש כיצד מלחמת ההישרדות שלו נעשית באמצעות 
הגוף שבחר בחיים. דווקא התיאור המפורט של שיקום הגוף, הוא המרומם את המספר מתוך 

קיום של חרפה, של סבל ושל חריגות:

אני אחד מאותם מקרים נדירים וברי–המזל שהייתה להם בחירה. אני בחרתי לחיות. 
בתחילת ספטמבר כבר הסרתי מעליי את החיתולים למבוגרים, וכבר ישבתי בכיסא 
גלגלים כאשר יצאנו מהבית, ובתוך הבית השתדלתי להסתובב כמה שיותר... בתקופה 
הזו התחלתי לבשל לעצמי... בתחילת נובמבר כבר נטשתי את כיסא הגלגלים ונעזרתי 
במקל הליכה... ממש לפני חג המולד של אותה שנה, נכנסתי למשרדו של הרופא 
שלי ניצב על שתי רגליי. עמדתי זקוף, לבוש היטב ובידי מתנה עבורו. היו דמעות 

בעיניו, וגם בעיניי. היה זה רגע גדול בחיי שנינו.

אם כן, התהליך הממושך של “בריאה מחדש” מתחיל בניכוס הגוף ובהשבת השליטה עליו. 
גיל מספר: 

הרצון שלא להיכנע לווירוס הביא אותי להתחיל ולשמור על גופי. זה התחיל בשחייה 
גיליתי את עולם הרפואה הטבעית. צמחים  ובריאה.  נכונה  והמשיך בתזונה  וריצה 
שמכילים אנטיביוטיקה טבעית, שורשים שמחזקים את המערכת החיסונית, פרחים 

שמייבשים ליחה ונוזלים מיותרים.

הגוף המתפורר מפנה את מקומו לגוף אשר מנהל יחסים זוגיים עם המחלה, למשל אצל עדי 
וגדי: 

לספור.  הפסקתי  ימים?  כמה  עוברים   HIV שלי  החדש  דמיוני  הלא  והחבר  אני, 
מאד.  קשה  שלי  החדש”  ל“חבר  בקשר  הבשורה  את  הלוקחים  להורים  מספר  אני 
מאשימים, מתעלמים ולא נראה לי שהם מבינים. מלמדים את עצמם לחיות עם זה, 

עדי, הבן ההומוסקסואל שלהם, שמקיים בגופו את נגיף האיידס מזה כחצי שנה.

שאיתה  מתנה  משמים,  מתנה  מתנה,  הזה  והשידוך  החבר  לעצמי  אומר  אני  היום 
השתנו כל חיי, מקצה לקצה. אני אומר מאז אותו שידוך שאני נולדתי מחדש... אני 
אפנה אליו, לחברי הטוב ובן זוגי HIV בכמה מילים: HIV יקירי, אני לא יודע אם 
לי, אבל  יודע אם השהייה שלך אתי חיונית  לי בזמן, לא  לי או שבאת  היית חסר 
שתדע לך חיינו הצטלבו וזה טוב ומשמח, שנינו חיים יחד, באהבה בשלום, רוקמים 
לנו חלומות וחיים משותפים. אני אוהב איך שאתה תמיד רגוע וסבלני אתי, אני יותר 
שמח כשאתה לא משתולל בגופי, אתה עושה אותי כזה בנאדם חייכן ולא גורם לי 
להיות כועס או עצוב, אתה עוזר לי בהכול, אתה מקשיב לי המון ואני מודה לך על 
ההקשבה ועל הנתינה מעצמך עבורי. אתה כזה חבר טוב והחבר הכי טוב שלי, היום 
אני לא רואה את חיי בלעדייך, אולי אנחנו כמו זוג רגיל אחרי נישואים וקשר ארוך 
שלא הסתדר, ואז נלך לבית–החולים יעשו לנו משפט גירושים דרך זריקה שתגרש 
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אותך מגופי, אבל בינתיים זה לא יקרה כי טוב לנו יחד, נכון אהובי? שנינו עכשיו 
לא רוצים ללכת זה מזה, אלא להישאר אחד עם השני, בוא נמשיך לחיות את חיינו 

בשלווה וברוגע, ולהישאר לעד חברים. 

גדי מפצל בין מרכיבים שונים בהווייתו הגופנית. באמצעות “האנשה” הוא מייצר נגיף שהוא 
“שותף למשא ומתן” ובכך משיב לעצמו את תחושת האוטונומיה על גופו. המספר והנגיף 
של  פרקטיקות  הגופים  שני  על  מוחלות  שבמהלכו  מחדש  ִחברות  של  תהליך  כאן  עוברים 
משמוע ושל ביות. המחלה מצדה נאבקת בפוטנציאל ה“השתוללות” שלה, ואילו גדי בוחן 
מחדש את התנהלותו המינית, היצרית. במהלך הכפול הזה של משטור נחתמת ביניהם ברית 
והוא  המספר,  של  לחייו  חדש  תוכן  מעניקה  המחלה  ־  וקח”  “תן  של  במונחים  המנוסחת 
בתמורה מעניק לה חיּות. “הידיעה האינטימית” של האחד את גופו של השני מסמנת את 
ההיכרות עם הגוף שנברא מחדש. הסימביוזה שבין “שני הגופים” מנוסחת במונחים הלקוחים 
מעולם המושגים הרומנטי. הנגיף קשוב, אוהב, רגוע וחומל ־ נגיף האיידס, שעד כה חילל 
את גופו ואיים על שלמותו, מופיע כעת בדמות המאהב האידיאלי. נדמה כי גדי “מתרגל” 

כאן זוגיות הומואית בצל המחלה ומדגים כך את ההתארגנות מחדש של מיניותו. 

מיניות כאהבה רומנטית
רק לאחר שגופם של המספרים “התעשת” והשתקם יכולה להתחיל עבודת הרגש במובנה 

הפנימי והעמוק ביותר. דני מעיד:

מה חסר לי, לא זין גדול, לא זין קטן, לא חתיכון, לא מדהימון. חסר לי בחור לא שמן, 
לא נמוך מדי, חמוד, פתוח... אחד כזה שידע... לנשק, לחבק, לאהוב, ללטף, לתת את 
עצמו ולדעת לקבל חזרה, ובקיצור חסר לי מישהו שייתן ויקבל את כל הלב. חסרה לי 
כתף להניח עליה את הראש, חסרה לי יד מלטפת ואוהבת... חסר לי להיכנס למיטה 

עם מישהו ופשוט לשכב מחובק אתו... 

התהליך  את  השלים  שהמספר  לכך  כעדות  נתפסים  הזוגי  הקשר  ו“מיסוד”  בן–זוג  מציאת 
המפרך של שיקום זהותו וכעת יש ביכולתו לממש את ייחודו בזירה הפרטית. ג‘ון מספר:

המאהב שלי ואני... מתכננים לחיות ביחד לפחות עוד 16 שנים. אם סיפורי שכנע 
אפילו אדם אחד החולה ב–HIV לא להיכנע לאיידס, להמשיך ולרדוף אחר חלומותיו, 

ובעצם לחיות את החיים במלואם, אז כל מה שעברתי היה שווה את זה.

ובטיפוח  יצרים  באותם  מבוקרת”  ב“שליטה  מוחלפים  תשוקה  של  הרסן  שלוחי  הדחפים 
מחויבות ורגשות עמוקים כלפי מושא האהבה. מודל האהבה הרומנטית מסמן את מהוגנותו 
“ממוסדת”  זוגית  במערכת  ועיגונה  במיניות  השליטה  על  בעיקרה  המבוססת  המספר,  של 
זה האהבה הרומנטית מסמנת את אחדותם של  )1985	Moss,, בתוך קפלן, 2003(. במובן 
חותר  המוסרי  האינדיבידואל  שבו  לגיטימי  תחום  מהווה  היא  שכן  והרגש,  הזהות  הגוף, 

להגשמה עצמית יצירתית. 
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מודל האהבה שהמספרים מציגים מדגים יחסים אשר נרקמים בין שני בני אדם אוטונומיים 
לצורך אינטימיות רגשית וסיפוק מיני. ערן נזכר:

הייתה זו כבר שעת צהריים מאוחרת שפתחתי את העיניים, והרחתי ריח מוכר רחוק 
וקסום. לקח לי דקה להבין איפה אני ושאני מריח אותו ישן צמוד אליי מחובק. פחדתי 
לזוז. לא רציתי שהרגע הזה ייגמר. הסתכלתי עליו ישן. כמה יפה הוא... בלי לשים לב 
התחלתי ללטף את ראשו. לא ראיתי כלום מסביב הוא מילא לי את כל האופק. מי שראה 
היינו מרוכזים אחד בשני בצורה לא  זוג מאוהב.  יכל שלא להבין שאנחנו  אותנו לא 
הגיונית. אני חושב שהחיבור בינינו הוא הרבה יותר חזק מחיבור רגיל... אנחנו מחוברים 
בטבור כמו תאומים סיאמים. אף פעם לא האמנתי שיש בעולם רק נשמה אחת שמיועדת 
לך ואם אתה בר מזל פגשת אותה. אבל מסתבר שכן זה קיים. אתה הנשמה התאומה 

שלי. ומה זה איידס לעומת לפגוש את הנשמה התאומה ־ ואני ממש לא ציני!

למרות אופייה הריאליסטי של האהבה, רגעי ההתאהבות מתוארים לעתים כרגעים קסומים 
של התעלות המייצרים השהיה בזמן, למשל בסיפורו של עדי: 

מתחתית  אותי  ומרימה  הפאזל  כל  את  לי  שמאירה  תאומה  כמעט  נפש  פוגש  אני 
שמרים  בזה  מאוהב  האיידס,  מעל  החיים,  מעל  הראש,  מעל  מאוהב  אני  האפלה. 
אותי, נותן כתף, פותח לי דלתות, מראה לי גם צדדים יפים במחלה שלי. החיים לא 

נגמרים, הם רק משתנים.

האהבה הרומנטית מרוממת את הנאהבים מעל למציאות היומיומית ומתקיימת בזמן מיתי. 
כך כותב סטפן: “כל שרציתי היה לזחול חזרה למיטה, להתכרבל בחיקו החמים ולהירדם יחד 
אתו... כרעתי ברך למרגלות המיטה, היכן שהוא היה שרוע בגבו אליי, ברכות כרכתי את ידי 

סביבו, הנחתי את ראשי בין כתפיו ולחשתי באוזנו ‘אני אוהב אותך’”.
כריסטופר מתבדח על בחירת המילים כשהוא מתאר את רגשותיו כלפי אהובו: “מעולם 
לא הרגשתי כזו חמימות פנימית, אז נסעתי 3500 מילים, חציתי את היבשת כדי להיות עם 

הגבר שאני אוהב. יותר קלישאתי מזה אי אפשר, נכון?”
כריסטופר וערן מתבדחים על השימוש בקלישאות כדי לתאר את מצבם הרגשי. מעניין 
שהתסריט המארגן את התשוקה המינית ההומואית מבוסס על אבני הבניין המרכיבות את 
תסריט האהבה הרומנטית ההטרוסקסואלי, על אף שהמסגרת הפרשנית שהוא מציע אינה 
וההטרוסקסואליים  ההומואים  הארוטיים  החיים  את  המאפיינות  המורכבויות  את  הולמת 
גם יחד )2000	Mutchler,(. יש הטוענים שהפנמת שיח האהבה ההטרוסקסואלי מעיד על 
“ביותה” ועל משמועה של האהבה ההומואית. אחרים רואים בכך דווקא ניסיון לשקף תרבות 
עשירה של זוגיות הומואית יציבה ומאושרת, שהיא חלק מסגנון חיים שלם. באופן אירוני, 
דווקא מחלת האיידס העלתה לתודעה הציבורית תרבות של גברים הדואגים ואוהבים גברים 

 .)Adam,	2004( אחרים, ולא רק מקיימים עמם יחסי מין
המהלך הרטורי שהתוו המספרים מייצר אפוא פרובלמטיזציה של חיי הזוגיות ההומואית, 
וממחיש כיצד החיבור בין החיים הפיזיים והחיים הביוגרפיים מתאפשר באמצעות השימוש 
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כפי שניווכח בפרק  תוכן שרירים בתרבותו של המספר.  עולמות  בדימויים מתוך  המושכל 
הבא, ההתבוננות בתסריטי הרגש כרוכה בבחירה סלקטיבית של דימויים מתוך ארגז הכלים 
התרבותי ובניודם או בהשאלתם אל הסיפור האישי. הווידוי הפומבי מאפשר למספר להצהיר 
על זהותו וכך לזכות בהכרה לא רק בעצם זהותו החדשה והלגיטימית, אלא גם בדרך החתחתים 

שעבר משטח ההפקר של התרבות אל תוך תחומיה. 

מהלך שני: ניידות של דימויי גבריות
ההשוואה בין סיפורי ההשראה האמריקניים והישראליים חשפה שימוש נבדל בשני דימויי 
גבריות. המספרים הישראלים הדגישו את הרעות כמרכיב חשוב בזהותם הגברית וביחסיהם 
ההומו–חברתיים, בעוד שהמספרים האמריקנים הדגישו דווקא את הישגיהם האישיים ואת 

מלחמתו של האדם הבודד כמרכיבים מהותיים בזהותם המשוקמת. 

הרעות
אך  הרואית,  חברות  של  הגמוני–מיתולוגי  תסריט  מהדהד  הישראליים  הסיפורים  במרבית 
חיים  מסכנת  מחלה  עם  ההתמודדות  אל  המקורי  הצבאי  מהקשרו  אותו  ניידו  המספרים 
ייסורים,  של  מסכת  במהלך  מתהווה  היומיומית,  מהחברּות  השונה  הרעות,  וסטריאוטיפית. 
בשעה שהגברים נלחמים נגד אויב ופועלים כזוג באורח מבודד יחסית מסביבתם. עדי מספר:

אני מתקשר לחבר קרוב ב–17 השנים האחרונות כדי להוריד מעצמי את עול הסוד 
את  החוצה  צועק  בנשמה.  וקשרים  בבשרי  חרכים  ומותיר  בי  שנשרף  הזה  הנורא 
המנופצים  הרסיסים  את  אוסף  והוא  כתפיו  על  כלחישה  שנוחתת  צעקה  המחלה, 
שלי ומרכיב אותם כמו פאזל מיליון חתיכות. שלושה ימים אני מרשה לעצמי לנבול 
אצלו, בונה תסריטים דמיוניים על תגובות הקרובים לי ואיך לעזאזל אני הולך לספר 
להורים שלי שבנוסף להיותי הומו יש לי איידס... חברי הטוב ממתין ביציאה משערי 
הגיהינום הלבן ואני מתפורר עליו. דמעות נשטפות עם גרורות בביטחון עצמי. הוא 
כדי  לבד. שהוא שם  לא  להגיד שאני  יודע  הוא  מילים  בלי  גם  אליו...  אותי  אוסף 

לעבור את זה אתי.

האיידס,  נגיף  נסיבות טראומטיות.  רקע  על  הגברים מתהדק  בין  עדי, הקשר  בסיפורו של 
מחד גיסא, והדעות הקדומות המיוחסות למחלה, מאידך גיסא, מייצגים את האויב שנגדו יש 
להילחם בחירוף נפש. החברים עוברים רגע משבר בעל ערך רגשי עמוק, שבו הם פועלים 
כזוג המבודד מסביבתו. הרעות מוצגת כחוויה גברית מרכזית, המתכוננת בתנאים טראומתיים 
גאוותם של  על  כאן מבוססת  הגברית המוצגת  כן, הרעות  החיים. אם  לכל  ברית  ומייצרת 
ומסמנת את  נחגגת  היציאה הכפולה מהארון  והגברית.  ובזהותם המינית  בגופם  המספרים 
למישור  מוגבל  איננו  הגברים  בין  הקשר  כך  משום  אולי  והזהות.  הנפש  הגוף,  התלכדות 

הפרטי, אלא משקף גם ברית פוליטית )קפלן, 2004(. גם אלעד ממשיך את סיפורו כך:

אחרי האשפוז נאלצתי לעמוד ביציאה כפולה מהארון. בעבודה גילו שאני נשא ומכך 
הבינו שאני הומו, ובכל זאת לא רק שלא פיטרו אותי אלא גם חיבקו ותמכו. אמנם 
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היציאה מהארון נכפתה עליי בעל כורחי ובזמנו פחדתי וכעסתי... האנרגיות שבזבזתי 
על שמירת סודות מופנית כיום לאפיקים הרבה יותר מהנים ומועילים... ליתר ביטחון 
כתבתי צוואה... והחלטתי שאם יגיע היום שבו התרופות לא יעזרו עוד ומצבי יידרדר 
אני לא אסחב סתם ואסבול עד שאמות אלא אעניק לעצמי המתת חסד. אני רק צריך 
לחשוב איך לספר את זה לאהובי שבטוח שאנחנו נזדקן יחד. בחיי היום יום שלי אני 
משתדל להיות קודם כל בן אדם שהוא גם הומו וגם נשא, אבל בעיקר בן אדם רגיל 

שחי חיים רגילים.

בעיצוב  חשובה  מפנה  נקודת  משמשת  מהארון  והכפויה  הכפולה  היציאה  הסיפורים  בשני 
הזהות הגברית ומאפשרת התבוננות פנימית ממושכת. גילוי הסוד הנורא מבודד את השותפים 
מסביבתם ומכונן את הברית ביניהם. רגע כריתת הברית מלווה לעתים בבכי משותף, כפי 

שמעידים דבריו של ערן:

היינו לבד בבית ואני רואה את יאנג נח או ישן על הספה על יד ואני מרגיש שאני 
הולך לבכות ואני לא מצליח להשתלט על זה. ובום הבכי. כמה זמן לא בכיתי ככה... 
ואני נותן לעצמי ולא אכפת לי מכלום ואני בוכה ובוכה ובוכה ויאנג מתקרב ואני 
מסתובב לצד שהוא לא יראה אותי והוא מנסה לשים לי יד על הראש ואני דוחף את 
היד שלו ולא מצליח להפסיק לבכות, לא משתלט על עצמי במשך יותר מחצי שעה. 
כשאני נרגע אני רואה אותו. העיניים שלו נפוחות מבכי... ואומר לי לך להתקלח 
אני אכין משהו לאכול. הסתכלתי עליו אוכל... ולפתע הבנתי הכל וידעתי שאני לא 
צריך לדעת כלום יותר ולא רוצה לשאול כלום. הרגשתי טוב, הרגשתי שלמרות שלא 
החלפנו מילה עשיתי מה שבאתי לעשות. זו היתה הרגשה חזקה מבפנים ללא שום 

הסבר הגיוני.

בכי נתפס בדרך כלל כביטוי לחולשה והוא בבחינת טאבו עבור גברים רבים )קפלן, 2004(. 
החיבור ללא מילים באקט של בכי משותף והווידוי הפומבי עליו לא רק שוברים טאבו זה 
יסודית של  ומחזקים את המחויבות ההדדית ואת ברית הרעות, אלא גם מאפשרים בחינה 
תסריטי הרגש המקובלים ושכתובם באופן שיכיל את החיבור בין הגוף החולה, הזהות והרגש. 
חשיפת סוד מחלתם דוחפת את המספרים להשלים ולקבל את גופם הנגוע ואת זהותם המינית 

ולברר אפשרויות להתערות בחברת הבריאים.
והפוליטי.  הפומבי  למישור  הרעות  הכתיבה במת“ו מעתיקה את קשר  רבים,  במובנים 
סיפורו של דני מכוון ליצירת קהילה שערכיה הם הקרבה עצמית, הגשמה ואחריות אישית. 
ואת  נאמנותם  את  דני  תובע  תומכת  חברתית  ברשת  והצורך  הגברית  הזהות  בשם תחושת 

מסירותם של ההולכים אחריו:

המטרה שבעצם מוליכה אותי היא עיקרון אחד: מה שלא היה לי יהיה מעכשיו לכולם. 
אני הייתי בודד במערכה. התחלתי בלי כלום, בלי שום תמיכה ובעצם בלי אף אחד 
ש... יכוון אותי. התמודדתי עם הכול לבד ובדרך הקשה. בעצם היותי ברשת, המטרה 
מישהו  יהיה  ידע שתמיד  הזה  האמת  לרגע  אדם שמגיע  היא שכל  בפניי  שעומדת 
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שייתן לו כתף תומכת ואוזן קשבת... אני יושב כל יום ליד המחשב לפחות שמונה 
שעות. אני נכנס לפחות עשר פעמים ביום לפורום, לראות אם יש עוד מישהו שזקוק 
לעזרה. אני לא יכול לשאת את המחשבה, שמישהו זקוק לעזרה שלי, והוא לא מקבל 
אותה מיד... אני אעשה את הכול כדי שיהיו חיים יותר טובים, וכך אני עושה היום. 

אז אל תישארו מאחור, וכמו שאומרים בצבא: אחרי!

למורשת  הגברים  ואחוות  הרעות  הופכות  מהמחלה,  שנפטר  לחברו  יוני  שכתב  בהספד 
ולמצבה:

בשיחתנו האחרונה אוהד ביקש ממני שני דברים: דבר ראשון, שכולם יענדו בלוויה 
סרטים אדומים, ודבר שני, שלא נתבייש בזה שיש לנו איידס. אז אוהד יקר שלי, אני 
בטוח שראית איך חילקתי לכולם סרטים אדומים, איך בכיתי עם אמא שלך כשענדתי 
לה את הסרט ואיך חיבקתי את אחיך כשהצמדתי לו את הסיכה. אני יודע ששמת 
לב כמה קשה היה לי לתת סרט אדום לאבא שלך, לאחותך, לרופא שלך ולשכנים. 
בטח ראית איך השפתיים רעדו לי כשניגשתי לאנשים ואמרתי “אוהד מבקש”. אבל 

עשיתי את זה, מילאתי את בקשתך.

הקרב  משדה  לנו  המוכרת  גברית,  אחווה  של  ארוכה  מסורת  משמרת  אוהד  של  צוואתו 
ומתרבות השכול הישראלית, אולם העתקתה להקשר הנוכחי חושפת תהליך מרתק של יצירת 
זיכרון קולקטיבי בקהילה מתהווה. האחווה הגברית המתוארת כאן מבוססת על אומץ לב, 
שליטה עצמית, נטילת סיכונים )יציאה כפולה מן הארון( והתגברות על מעצורים רגשיים ועל 
אובדן השליטה בגוף. כך, כמו בהקשרן הצבאי, תכונות אלו מתפרשות כהתנסויות שהעמידה 
ובו בזמן הדגשת הערכים האלו מבטאת את השאיפה להשתלב  בהן מחזקת את הגבריות, 

בקולקטיב הישראלי ולייצג סוג של “נורמליות קונצנזואלית”. 

הזאב הבודד
בסיפורים האמריקניים תופס מסע הגבורה של “הזאב הבודד”, המתמודד לבדו עם נחשולי 

המחלה, את מקומה של האחווה הגברית ההרואית. הנה ציטוט מדבריו של ג‘וזף:

המסר העיקרי שברצוני להעביר בכל הסיפור הזה הוא כמה פשוט הקסם הזה. הכל 
הרקע  מה  משנה  לא  לעשות.  יכול  מכם  אחד  שכל  במשהו  תלוי  והכל  בכם,  תלוי 
הגישה  את  לשנות  צריכים  פשוט  או השכלתכם. אתם  הכלכלי  מה מצבכם  שלכם, 
שלכם בנוגע לחיים. אתם חייבים בכנות ובנחרצות לרצות לחיות, ואז אלאקזום...

אתם תהיו ניצולים.

ההתמודדות עם קשיי הגוף והרגש מקבלת אופי של פרויקט רפלקסיבי של האני, המתאפיין 
התהוות  של  כתהליך  אם  כי   ,)being( קבועה  כישות  נתפס  אינו  העצמי  מתמדת.  בתנועה 
בלתי–פוסקת )becoming(. כשם שהגוף אינו שלם עוד, כך גם העצמי מתנהל בין אתגרים, 
במקרים   .)Csordas,	1993;	Turner,	1992( בהם  לעמוד  ויעדים שעליו  מטרות, משימות 
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רבים, הדימוי אשר צף ועולה הוא דווקא הדימוי של הקאובוי הדוהר אל עבר הלא–נודע, אל 
עולם חדש של סכנה וריגוש )1998	Davis,(. כך לדוגמה בסיפורו של מייק:

אני שואל את עצמי: מה השגתי? רכבתי על האופנוע שלי במשך שישה ימים. היוויתי 
השראה עבור מספר אנשים. התחברתי עם כמה אנשים מופלאים שאנצור לעולמי 
עד. ראיתי בכך הזדמנות לספר את סיפורי, שהיו לו השלכות חיוביות לי ולאחרים. 
למדתי שאדם אחד בודד יכול לחולל הבדל. כל זה מצוין ואני מכיר תודה על כך, 
אולם אני יכול לעשות יותר. מה הלאה? מה אני עושה עכשיו? אני רוצה להיות פעיל, 

אני רוצה למחות, אני רוצה לצעוק בכל הכוח ולהישמע. 

הדגש בסיפורים הללו הוא על חתירה לאוטונומיה ולמימוש עצמי. הגוף, באמצעות יכולותיו 
וכישוריו שנלמדו מחדש, מונכח כעת בספרה הציבורית לא רק דרך פעילות בזירת האיידס, 

אלא דווקא דרך ההשתלבות מחדש בשוק העבודה. ריצ‘ארד כותב: 

לאחר שניצחנו כנגד כל הסיכויים, הצעדים הבאים הנם ברי השגה ובלתי–נמנעים. 
יותר ויותר מאתנו רוצים לתבוע את עתידם. לא משנה מהי נקודת ההתחלה, או מה 
עברנו, כל אחד מאתנו יכול לזכות באוטונומיה, במעורבות חברתית משמעותית יותר 
ויותר מאתנו חושבים על עבודה... אני  יותר  יותר.  ומספקת  יציבה  וברמת הכנסה 
חושב שארגון חיי סביב עבודתי תורם לבריאותי הפיזית, הנפשית והרוחנית, יותר 

מאשר ארגון חיי סביב סימפטומים והרדיפה אחר בריאות.

המספרים מתארים עשייה תוך שימוש בסמנטיקה של יוזמות, שמאחוריה עומדים עקרונות 
הוא של  כאן  מודל הגבריות המוצג  וביקורת עצמית.  של שליטה עצמית, תחושת אחריות 
האדם הבונה את עצמו בכוחותיו–שלו )self-made-man(. זהו מודל שכלתני ורציונלי המתרכז 
בניסיון להכפיף את הגוף החי לערכים מופשטים ונשגבים כגון: אומץ לב, נחישות, חתירה 
מכוונים, למעשה,  בסיפורים  האירועים הדרמטיים המתוארים  ומשמעת עצמית.  היעד  אל 
לבריאתו של עצמי חדש ובאופן משני ליצירתה של קהילה. ג‘ון אשר מציג עצמו לראשונה 
קיומו  של  ב“זניחות”  עוסק  כולו  הסיפור  ובמהלך  וכ“טפיל”  בית”  כ“עקר  שלו  במילותיו 

החברתי, בסופו של הסיפור בורא את עצמו מחדש לא רק כאדם יצרני אלא גם כאמן יוצר:
אז מה עשיתי מאז עם חיי? בפברואר 2001 התחלתי לכתוב את ספרי הראשון... זהו ספר 
הרפתקה למבוגרים. העלילה מתרחשת באירלנד, יש בו מלא רוחות, מכשפים, פיות 
ואנשים טובים ורעים... אני סיימתי לכתוב אותו ואני עכשיו במהלכו של תהליך מפרך 
של הוצאתו לאור... בקרוב אתחיל לכתוב את ספרי השני... החיים ־ הבחירות שבחרתי 

ועודני בוחר. זה נשמע כמו קלישאה, אבל החיים באמת קצרים ־ סמכו עלי!

לסיכום, דימויי הגבריות השונים שהמספרים מגייסים מבטאים את תסריטי הרגש העומדים 
לרשותם בתרבות. השאלה שעמדה במרכזו של הפרק הנוכחי הייתה מה מרכיב את אותם 
מילונים תרבותיים של רגשות בהקשרים השונים. מצאנו כי על אף שבשני המודלים משחק 
בהקשר  לגיטימיים  הנתפסים  הרגש  תסריטי  וזהות,  גוף  בין  בחיבור  מרכזי  תפקיד  הרגש 
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הישראלי והאמריקני שונים במהותם. אם הרעות הישראלית מבוססת על רגשות יחסותיים 
 ,)Illouz,	1999( הנוגעים בשאלות של מהות הסולידריות החברתית ,)relational	emotions(

הרי שדימוי הזאב הבודד נשען על רגשותיו של היחיד לנוכח הישגיו כאינדיבידואל. 

הזר
לבסוף, עלינו לשקול חלופה נרטיבית שבה סיפור הכאב והסבל אינו מסתיים בגבורתם של 
הגוף ושל הנפש, אלא בקינה על החיים שאבדו. סיפורים אלו אמנם נדירים למדי בסקציה 
העוסקת בסיפורי השראה, אולם ראוי לבחון אותם. סיפורו הקצרצר של תומר הוא אחד כזה. 
תומר היגר לארצות–הברית מכיוון ש“לא ]יכול היה[ לחיות כגבר הומו בישראל”. משפחתו 
לא יודעת על סגנון חייו והוא מעדיף את החיים בניכר על פני חיים בהסתר. ניו–יורק מסמלת 
עבורו את ארץ האפשרויות הבלתי–מוגבלות, במלוא מובן המילה. למרבה האירוניה, מחלתו 
מהתהליך  כחלק  שגרתיות  רפואיות  בדיקות  מבצע  הוא  כאשר  במקרה  לגמרי  מתגלית 
הבירוקרטי של קבלת הגרין–קארד. באחת, התהוות זהותו כאזרח אמריקני וכהומו נקטעת 
הנובעות  אונים  חוסר  של  קשות  תחושות  מתאר  תומר  איידס.  כחולה  בהתהוותו  ומומרת 

בעיקר מן הסטטוס שלו כזר:

ברגע ששמעתי את הבשורה האיומה הייתי חסר אונים ולא ידעתי מה לעשות. לא 
הלכתי לעבודה במשך כמה שבועות, לא יכולתי לישון, לאכול או לעשות שום דבר. 
קשה.  מאוד  לי  היה  רפואי,  ביטוח  לי  היה  לא  כי  לרופא  ללכת  אפילו  יכולתי  לא 
צלצלתי לחבר הכי טוב שלי בישראל וגם לחבר טוב בגרמניה, שניהם עזרו לי מאוד 
ותמכו בי והחבר מישראל בא לכאן לבקר אותי, זה היה לי חשוב מאוד... לפעמים 
אני פשוט מתחיל לבכות ללא סיבה וחושב איך הכל יכול היה להיות כל–כך שונה, 

כל–כך יפה.

סיפורו של תומר הוא התגלמות החיים החשופים. הוא מתאר את החלום ואת שברו. הקושי 
שלו להתחבר לדימויי הגבריות הדומיננטיים בחברה הישראלית, שהוקיעה אותו לכאורה, 
הגישה  את  ממנו  מונעים  אותו,  לקלוט  המסרבת  האמריקנית,  בחברה  להיטמע  והקושי 
לדימויי הגבריות ההכרחיים להתמודדות “מוצלחת” עם החולי. על כן סיפורו אינו מבשיל 
בטוח.  מין  לקיום  מוסרנית  ובהטפה  חייו שהתבזבזו  על  בקינה  לכדי פתרון, אלא מסתיים 
באומן )1990	Bauman,( ממשיג את הזרות כמצב לימינלי הנמצא בתווך שבין קוטבי זהות 
מנוגדים. במובן זה, תומר מבטא זרות כפולה שנכפתה עליו: הוא מהגר )בלתי–חוקי( בארצות–

 .)Sontag,	2001( סונטג  לבטא  שהיטיבה  כפי  החולים,  בארץ  נמצא  גם  בזמן  ובו  הברית, 
ונעדרת ממנו לחלוטין ההגנה המוענקת למי שחשים כלפיו קרבה  ככזה הוא נעזב לנפשו 
מוסרית ואחריות לרווחתו ולשלומו כאדם רק בשל היותו אדם )1990	Bauman,(. השילוב 
של מצוקה אישית והתרוששות חברתית אינו מאפשר חזרה למצב הקודם או התקדמות לעבר 
העתיד )1980	Hazan,(, אולם הסיפור מרתק דווקא משום שהוא חושף, ולמעשה מאשרר, 

את החשיבות שהמספרים הישראלים מייחסים לערך הרעות.
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סיכום

הנעה  רגשות  קשת  המבטאים  הומואית  ומיניות  גבריות  של  מודלים  משרטטים  הסיפורים 
מאחווה וסולידריות לאינטימיות ולתשוקה מינית. הקול הדומיננטי מבקש לנרמל את מודל 
הגבריות ההומואי באמצעות הצגת התמודדות הרואית עם המחלה הקשה. זאת מוצגת כאירוע 

משברי המכונן דווקא את גבריותו התקינה של המספר. 
באופן  יחדיו  לשזור  המספרים  מאמצי  את  משקף  כאן  שהוצג  המגדרי–מיני  הנרטיב 
משמעותי את החיּות הביולוגית עם החיּות הביוגרפית. נרטיב זה מתחיל בהכאה על חטא, 
יחסים  מודל  באימוצו של  ומסתיים  והרגש,  הזהות  הגוף,  ובשיקום  בחיים  בבחירה  ממשיך 
יחד. ההשוואה בין ההקשר הישראלי והאמריקני חשפה פרקטיקה דומה של  השוזר אותם 
שימוש בדימויים הגמוניים, המתארים את חוויותיהם של אנשים הנמצאים בשולי החברה, 

על אף שדימויים אלה נבדלו בתוכניהם. 
אם החזרה לחיק הפוליטי מותנית בשזירה מחדש של החיּות הפיזית והביוגרפית, הרי 
שהביצוע הלשוני הפומבי הוא המאפשר לגבש גוף הומו–ארוטי פרטי ואולי גם קולקטיבי. 
אין זה תיאור רטרוספקטיבי של חוויות גופניות או רגשיות בלבד, אלא כפי שציינה ארנדט, 
	Arendt,	[1958]( תיאור זה הוא המאפשר את החיבור שבין החיות הביולוגית והביוגרפית
1998(. באמצעות שני המהלכים הרטוריים שתוארו מתהווה גוף שגבר על תלאות המחלה 
של  המודלים  שלושת  בין  התנועה  מוסרי”.  ל“גוף  להפוך  איתנים  בכוחות  והצליח  והנפש 
המיניות היא ביטוי לתהליך חניכה שעברו המספרים בדרכם מחוץ לתרבות אל תוכה. שיאו 
הגוף,  בין  החיבור  את  רבה  בעוצמה  המבטא  הרומנטית  האהבה  מודל  הוא  זה  תהליך  של 
תסריט  את  לעתים  חופף  הרומנטית  האהבה  תסריט  הישראליים  בסיפורים  והרגש.  הזהות 
קפלן  גם  )ראו  מיטשטשת  ארוטיים  אהבה  ליחסי  רעות  יחסי  בין  האבחנה  כי  עד  הרעות, 
נוספת  כזירה  נתפס  הרומנטית  בסיפורים האמריקניים תסריט האהבה   .)]Kaplan,	2006[
שבה היחיד האוטונומי מממש את ייחודו ואת חירותו. אם כך, הסיפורים מדגימים היטב את 

הישענותם של המספרים על האתוס הקומוניטרי והליברלי בהתאמה. 
מה הם, אם כן, היחסים שהמודלים הללו מקיימים עם טקסטים תרבותיים הגמוניים? 

השאלת דימויים אידיאליים מעולם התוכן ההטרוסקסואלי והבריא לעולם התוכן ההומואי 
	Gray,	Fitch,	Fergus,	Mykhalovskiy	&	Church,	2002;( והחולה היא פרקטיקה מוכרת
2006	Wharton,	&	Stombler	Yeung,(. קמה )2002( מדגים כיצד השאיפה של ההומואים 
בישראל לנרמל את מיקומם בעולם החברתי והסמלי הניאה אותם מאימוץ ייצוגים מהפכניים 
של התנגדות וכך חיזקה את ההיבטים הנורמטיביים של הווייתם. דרישתם הכמוסה הייתה 
לעצב דימוי של הומו שאינו שונה באופן מובהק מרעהו הלא–הומו, ומשום כך ראוי להיכלל 
בקולקטיב הישראלי. מחקרנו חושף פרקטיקה דומה גם בהקשר האמריקני, אולם טענתנו 
השיח  גבולות  את  להרחיב  כדי  בו  יש  הגמוניים  תסריטים  של  זה  לכאורה  שאימוץ  היא 
ההגמוני כך שיכיל גם קבוצות נוספות. אם, כפי שטענה באטלר, זהות מגדרית היא סדרה 
של פרקטיקות המעוצבות תוך כדי הניסיון לשאת ולתת עם אידיאלים תרבותיים מקובלים, 
לחדשם ולשנותם )1990	Butler,(, הרי שהביצוע הלשוני במת“ו מאפשר שכתוב של אותם 
האידיאלים. לפיכך ייתכן כי פרקטיקה זו פותחת אפשרויות קיום חדשות, ובמקביל מערערת 

על האופן שבו אידיאלים אלה מבנים את המציאות. 
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לובין )2001( טוענת כי כדי “לקבל בחזרה את הגוף החי והנושם בתוך התרבות” עלינו 
)עמ‘ 126(.  לבחון את הגוף החי המופגן לראווה כספקטקל “בגמישותו, עיוותו ושבירותו” 
המהלכים הרטוריים שחשפנו כאן עשו בדיוק זאת. מחקרנו עקב אחר התהוותה של דינמיקת 
שיח בקרב הומואים חולי איידס, לא מנקודת מבטה של קבוצת שוליים מונוליטית הנתונה 
יחידים הפועלים באופן מושכל ליצירתה של קהילה  דיכוי, אלא מנקודת מבטם של  תחת 
המקורי  והשימוש  ההטרונומיות  ההנחות  עם  ההתכתבות  דווקא  כן,  אם  ותוססת.  פוליטית 
בהן הם שיאלצו את קהל הקוראים והכותבים לדמיין חיים חברתיים שבהם למושגים כגון 
	Gamson	&( נישואין, משפחה, זוגיות, מיניות, גבריות, חברות ואהבה יש משמעות חדשה

.)Moon,	2004
נסיים בהערה על מגבלותיו של מחקרנו. ניתוח של ייצוגים תרבותיים מאיר את האופן 
לצקת  כדי  ובתסריטים,  בדימויים  לשון,  במטבעות  משתמשים  חברתיים  שחקנים  שבו 
ביכולתו לחשוף את תהליכי ההתהוות של  מוגבל  הוא  זאת,  עם  משמעות להתנסויותיהם. 
הנרטיבים האישיים ולברר מה הם מניעיהם של המספרים ומה הן כוונותיהם העמוקות. מכאן 
שביכולתנו רק לשער מדוע נצפתה ההומוגניות הנרטיבית המתוארת במאמר: ראשית, ייתכן 
וכתיבת  ייתכן  שנית,  האתרים;  מנהלי  בידי  סוננו  אחרת  התמודדות  המייצגים  הקולות  כי 
הסיפורים לקהל מדומיין בין–לאומי חיזקה את הנטייה לנסח את הסיפור האישי באמצעות 
מונחים מערביים רווחים, החוצים גבולות של מקום. לבסוף, עצם הבחירה ב“סיפורי השראה” 
חשפה את הדרכים הנתפסות כ“ראויות” להתמודד עם המחלה, ומשום כך קולות המייצגים 

התמודדות אחרת ייוותרו למחקר עתידי. 
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 המאבק על הרגע האחרון: 
 הוויכוח בין הדת והרפואה בישראל 

על אודות הגדרת המוות המוחי 

חגי בועז*5

תקציר. בשנות השישים פרסמה ועדת מומחים מבית הספר לרפואה באוניברסיטת 
הרווארד קריטריונים חדשים לקביעת מוות, המבוססים על מותו של המוח ולא 

שבין  העדין  האיזון  את  הפרה  המוות  של  החדשה  הגדרתו  הלב.  של  מותו  על 

עולם  בין  החלוקה  קו  להגדרת  זמן  נקודת  לקבוע  הצורך  ובין  כתהליך  המוות 

החיים לעולם המתים. במסגרת פנומנולוגיה נזילה זו של זמן החיים וזמן המתים 

התעורר מאבק על הלגיטימציה להגדיר מהו מוות ועל הסמכות לכך. מאמר זה דן 

בעיקרי המחלוקת על אודות הגדרת המוות המוחי ובביטוי המקומי של ויכוח זה. 

בישראל נמשך הוויכוח שנים רבות, עד שבמרס 2008 חוקקה הכנסת את “חוק 

הוויכוח עד למרס 2008  נפתולי  עוקב אחרי  זה  המוות המוחי–נשימתי”. מאמר 

דת  יחסי  של  המורכבת  המציאות  במסגרת  מעוצב  הוא  שבו  האופן  על  ומצביע 

וחברה בישראל. 

מבוא: בין קודש לחול 

חוקר התרבות רוי פורטר )2004	Porter,( מצביע בספרו Flesh in the Age of Reason על 
מדי  נמהרת  המקובלת  המוות  הגדרת  שמא  ה–18,  במאה  באנגליה  שאחזה  המונית  בהלה 
ואנשים מורדים בארונות חתומים לבטן האדמה בחזקת מתים גמורים, כשלמעשה הם עדיין 
נושמים. הבהלה עוררה, משום שכיחותם של דיווחים אמיתיים או כוזבים, צורך לרענן את 
הגדרת המוות ואת אופני אימותו. פרופסור ז‘אק–בניין וויסלאו, מומחה פריזאי לאנטומיה, 
הגיב לצורך זה ופרסם ב–1740 מדריך מעודכן להערכת מוות שלא הסתפק בהגדרה המקובלת 
של חוסר דופק או של אי–נשימה, אלא הוסיף שאין לקבור את המת עד להופעת רקבובית 
ראשונה. במקרים עמומים הוא הציע שורת בדיקות נוספות ובהן שריטת הגופה בסכין, צרחות 

 .)Ibid.,	p.	215( לאוזן, דגדוג האף בנוצה והחדרת סיכות תחת הציפורניים

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  5*
על  האנונימיים  לקוראים  מודה  אני   .2008 בדצמבר  במערכת  התקבלה  המאמר  של  אחרונה  גרסה   

הערותיהם לגרסאות מוקדמות של מאמר זה. ברצוני להודות גם למאיה לוין שעזרה לי באיסוף החומרים 

ובהכנת המאמר לפרסום.
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מהגדרות  המעבר  את  מאפיינת  זו  בהלה  כי  מציין  פורטר  שבכך,  לאנקדוטה  מעבר 
מדיביאליות להגדרות מודרניות של מוות. המוות המודרני, לטענתו, אינו נתפס עוד כשער 
לעולם טוב יותר, אלא כתופעה בעלת קיום ביולוגי הניתנת לחקירה והבנה )ראו גם פוקו, 
2008(. חילונו של המוות בתקופת הנאורות לא היה שונה בהרבה מההפרדה הכללית שנעשתה 
	Weber,( ”בתקופה זו בין מדע לבין מוסר ודת, ומהתהליך שוובר כינה “הסרת הקסם מהעולם
1946	[1919](. במאה ה–18 עברו על המוות תהליכים מואצים של מדיקליזציה והוא הפך 

לנחלת אנשי הפרופסיה הרפואית. 
המדיקליזציה  תהליך  להתעצמות  דוגמה  מהווה  המוחי  המוות  נראה שהגדרת  לכאורה 
וחילונו המוחלט, אך ההפרדה בין התפיסות התיאולוגיות של המוות לתפיסות  של המוות 
הרפואיות שלו מעולם לא הייתה מושלמת, ולמעשה לא היה מדובר כאן בשבר אפיסטמולוגי 
בין קודש וחול, שכן ההגדרות הרפואיות שכנו לצד ההגדרות הדתיות. היסטוריונים וחוקרי 
תרבות מצביעים על כך שמהמאה ה–18 תפיסות המוות עברו חילון מואץ, אך תהליך חילון 
זה לא טמן בחובו סתירה ממשית לדֹוגמה הדתית; בסופו של דבר, חלוקת העבודה הייתה 
מקובלת על שני הצדדים: הרפואה עסקה במכניקה של המוות והתיאולוגיה עסקה במשמעות 

 .)Bauman,	1992;	B.	Turner,	1996( הרוחנית של פרידת הגוף מהנפש
חילונו של המוות עומד במרכז מאמר זה. אמנם המודרניות יצרה חלוקת עבודה זהירה 
למדי בין הטרנסצנדנטיות של המוות לבין החולין של חיי היום–יום )1992	Bauman,(, אך 
זה מתמקד  כפי שאראה, במחצית השנייה של המאה העשרים הופר האיזון העדין. מאמר 
בפן אחד של איבוד שיווי משקל זה: בוויכוח שהתעורר בעקבות הגדרת המוות המוחי בידי 

הרפואה בסוף שנות השישים, ובאופן שבו מתנהל ויכוח זה בחברה הישראלית. 
ולאחר  המוחי,  המוות  הגדרת  על  הוויכוח  של  החברתית  ההיסטוריה  את  אציג  תחילה 
בחברה  המוחי  המוות  הגדרת  של  והדה–מדיקליזציה  המדיקליזציה  תהליכי  את  אבחן  מכן 
הישראלית. בחלק הראשון של המאמר אטען כי הגדרתו החדשה של המוות הפרה את שיווי 
המשקל העדין שבין המוות כתהליך ובין הצורך לקבוע נקודת זמן שתגדיר את החלוקה בין 
עולם החיים לעולם המתים. הגדרת המוות המוחי יצרה פנומנולוגיה נזילה של זמן החיים 
וזמן המתים, שבמסגרתה נוצרים מאבקים על זכות הראשונים להשיט את המעבורת על נהר 

הסטיקס1 ־ מי ימלא את תפקידו של איש המעבורת? רופא? אתיקן? איש דת? 
בחברה  מתרחשים  האלה  המאבקים  שבו  באופן  מתמקד  המאמר  של  השני  חלקו 
הישראלית. במרס 2008 אישרה הכנסת את חוק המוות המוחי–נשימתי, וזה אמור להיכנס 
שקדמו  והוויכוחים  הדיונים  אחר  עוקב  אני  זה  במאמר   .2009 במאי  מהאחד  החל  לתוקף 
זה, אך במסגרת  ואת השלכותיו של חוק  זו. מוקדם עוד לשפוט את משמעויותיו  לחקיקה 
מאמר זה אני מצביע על האופן המיוחד שבו נדונה שאלת המוות המוחי באופן כללי בתוך 
המציאות של החברה הישראלית. בניגוד לאופן שבו מתקיימות המחלוקות במקומות אחרים 
בעולם, את ההתנגדות להגדרת המוות המוחי בישראל מובילות קבוצות דתיות. לפיכך, את 
המאבק על אודות הגדרת המוות המוחי אפשר להבין רק מתוך שיבוצו בהקשר הייחודי של 
החברה הישראלית ־ חברה הנתונה במתח מתמיד בין הגדרות סותרות של פרטיקולריזם דתי 

לשאול  עוברים  היו  המתים  השאול.  לבין  החיים  ארץ  בין  הפריד  הסטיקס  נהר  היוונית  במיתולוגיה   1

במעבורת. 
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ואוניברסליזם חילוני. באמצעות בחינת הוויכוח על הגדרת המוות המוחי בין הממסד הרפואי 
קריטריוני  קביעת  בעניין  הרפואית  ההגמוניה  על  מערערות  אשר  חברתיות  קבוצות  לבין 
המוות, אני מבקש להצביע גם על תהליכי מדיקליזציה ודה–מדיקליזציה, המאפיינים יחסי 
חברה–רפואה בעולם המודרני )1996	Calnan,	&	Williams(, וגם על האופן שבו סמכות 
נוצרת וגבולות פרופסיונליים נתחמים. בחינת הביטוי המקומי של הוויכוח על אודות הגדרות 
מציגה  היא  אחד,  מצד  אופנים:  בכמה  הסוציולוגית  התיאוריה  את  משרתת  המוחי  המוות 
מקרה שבו נבלמו או עודנו תהליכי מדיקליזציה, ובכך תורמת לסוציולוגיה של הרפואה; מצד 
שני, היא מציעה מקרה בוחן מעניין גם בעבור הסוציולוגיה של הפרופסיות, וזאת במקביל 

להצגת פן נוסף בקונפליקט שבין דת לחברה בישראל. 

חלק א‘: הגוף החי של האדם המת 

הבעיה 
והחייאה.  הנשמה  מכונות  לשימוש  נכנסו  העשרים  המאה  של  והשישים  החמישים  בשנות 
באמצעות הטכנולוגיה החדישה, הרפואה המערבית הצליחה להאריך חיים של חולים שמוחם 
הרפואה  למעשה,  מלאכותית.  התערבות  התרחשה  לולא  מתים  ושהיו  אנוש  באורח  נפגע 
המודרנית יצרה צורת קיום )או חידלון( חדשה: חולים שלבם ממשיך לפעום, אך מוחם הרוס 
ללא תקנה. קבוצת ביניים זו, שזכתה לכינויים כמו “מתים–חיים”, “הגופה החיה” או “אנשי 
הלימבו”,2 הובילה לרביזיה של ההגדרות המסורתיות של המוות. הרביזיה, שאמנם התייחסה 
רק למקרים מסוימים של אובדן תפקודי המוח ולא לכלל מקרי המוות, עומדת בבסיס המשגתו 

החדשה של המוות. 
באופן מסורתי, מוות מוגדר כהפסקת הפעילות האירובית ־ פעילות הלב–ריאה. התרבות 
היהודית–נוצרית רואה בפסוק: “כל אשר נשמת רוח חיים באפיו” )בראשית ז, כב( את קנה 
המידה המורה על הגדרת החיים והמוות. כאמור, גם חילונו של המוות ותהליכי המדיקליזציה 
שעברו עליו מהמאה ה–17 לא שינו באופן מהותי הגדרה זו. פרוטוקולים רפואיים קבעו מאז 
ומתמיד את המוות כחוסר פעילות לבבית או כאי–נשימה. השינוי הפרדיגמטי לקראת הגדרה 
ועדת  נוירולוגית של המוות חל במחצית השנייה של המאה העשרים עם פרסום מסקנות 
מומחים מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד על “מצב הקֹומה הבלתי הפיך”.3 
“מוות מוחי”, כמושג בפני עצמו, מופיע רק בתת–הכותרת של הדוח. באותה תקופה, שבה 
מושגים ושמות טרם התגבשו לכדי משמעות נהירה, המושג “מוות מוחי” הוחלף לא פעם 
במושג “מצב שמעבר לקומה” )dépassé	coma(, ושניהם התייחסו לאותו מצב שדרש בירור 
הנרי  פרופ‘  הסביר  הרווארד  אוניברסיטת  לרפואה של  בית הספר  לדיקן  במכתב  והגדרה. 
ויו“ר הוועדה, את הצורך בהקמת צוות שיגדיר מחדש את  )Beecher(, רופא מרדים  ביצ‘ר 

המוות: 

	Agamben,( המוחי  המוות  הגדרת  על  אגמבן  אצל  בדיון  או   ,)Lock,	2002,	pp.	78–127( לוק  ראו   2

.)1995,	pp.	164–165
.Harvard	Medical	School	(1968) :ראו דו“ח הוועדה  3
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אני מעוניין להציג... דיון על הבעיות האתיות שמעורר מצבו חסר התקווה של החולה 
מחוסר ההכרה. אני משוכנע שאתה ער לכך שההתקדמויות בטיפולי ההחייאה הובילו 
למספר רב של ניסיונות נואשים להציל את חייהם של חולים גוססים... מספרם של 

אלה עולה בהתמדה ברחבי הארץ ויש מספר בעיות להתמודד עמן.4 

ההגדרה המעורפלת של החולה מחוסר ההכרה, שהכרתו אבדה לבלי שוב ועם זאת פעילות 
הלב–ריאה שלו נתמכת באמצעות מכונות החייאה, חייבה רביזיה של הגדרת המוות. קיץ 
1968 היה תקופה מהפכנית לא רק בעבור אלה שחיו בשנה הסוערת, אלא גם בעבור אלה 
שמתו בה. זו הייתה “שנת האפס” של המוות המוחי, מרגע זה התהדר המוות בלבוש חדש. 
משנה זו למוות ־ אפשר אולי לומר ־ יש כתובת חדשה: שאלת ההכרה האנושית ונפתולי 

המוח האנושי הפכו למוקד הדיון החדש על הרגע המבדיל בין חיים למוות. 
נובע  חשוב לציין כי הגדרת המוות המוחי מתייחסת למקרים ספציפיים שבהם המוות 
בארצות–הברית  יחסי;  באופן  נמוכה  המוחי  המוות  מקרי  שכיחות  חמורה.  מוחית  מפגיעה 
מאובחנים בכל שנה 10,500—13,800 מקרים מתוך למעלה משני מיליון מקרי מוות בשנה 
)2003	al.,	et	Sheehy(. 5 לפי מדדי ארגון הבריאות העולמי, מקרי המוות המוחי מהווים כ–12 
אחוזים מכלל מקרי המוות בעולם.6 לפיכך, ההגדרה המסורתית של מוות כהפסקת פעילות 
הלב והנשימה תקפה עדיין ברוב מקרי המוות הנקבעים בבתי החולים, והוועדות הרפואיות 

פטורות מהמבוך המפותל של קביעת מוות מוחי.
עם זאת, המצב המיוחד, האירוני, בו המצאת מכונת ההחייאה הובילה להגדרה מחודשת 
של המוות, מזמן מקרה מבחן מעניין לאינטראקציה שבין מדע, טכנולוגיה ותרבות. נדמה 
מכונות  של  לשימוש  כניסתן  כמו  במוח,  החשמלית  הפעילות  מיפוי  שטכנולוגיית  אמנם 
ההחייאה וההנשמה, אפשרו את המשגתו החדשה של המוות; אולם דווקא המעבר מהפעילות 
המכנית של הלב לפעילות אפופת המסתורין עדיין של ההכרה חייבה לא רק עדכון טכני של 
מושג המוות, אלא גם קיום מערך תרבותי תואם שיאפשר את “תרגומה” של הגדרת המוות 
המוחי מחוץ לפרופסיה המדעית )1987	Latour,(. דווקא משום שתרגום זה התברר כבעייתי, 
הגדרת המוות המוחי מאפשרת לנו להבין את מגבלותיה של הטכנולוגיה מול התרבות ולבחון 

את דינמיקת הקונפליקט שבין מגמות מדיקליזציה ודה–מדיקליזציה. 

בהשמטות   ,)Belkin,	 2003,	 p.	 327( בלקין  מתוך  מצוטט  מאנגלית.  תורגמו  במאמר  הציטוטים  כל   4

לשוניות הכרחיות. אברט )Ebert(, דיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד, קיבל את מכתבו 

 .)Ibid.,	p.	328( ”של ביצ‘ר בהתלהבות: “הגיעה השעה להגדרה טובה יותר למוות מוחי

http://www.cdc.gov :)CDC( ראו גם בפרסומי המרכז למניעת ובקרת מחלות בארצות ארצות–הברית  5

אחוז זה מחושב לפי נתונים משנת 2000 שנלקחו מפרסום ארגון הבריאות העולמי על שכיחות מקרי   6

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_16_death_ :מוות משבץ מוחי. ראו

 Demographic–כמו מנתונים עולמיים על שכיחות פגיעות ראש קטלניות שנלקחו מה ,from_stroke.pdf
Yearbook לאותה שנה. 
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המוות כרגע, המוות כתהליך ־ בעיות בהגדרת המוות המוחי
אם למוות יש היסטוריה, אזי למוות המוחי יש היסטוריה של מחלוקות, ויכוחים ואי–הסכמות. 
זו.  קשה להניח את האצבע על נקודת זמן שבה לא התקיימה מחלוקת כלשהי על הגדרה 
בארבעים השנים שחלפו מאז הוגדר לראשונה המוות המוחי בוועדת הרווארד ב–1968 נכתבה 
ספרות עבת כרס על השלכותיה האנטומיות, המשפטיות, האתיות, החברתיות והתרבותיות 
של הגדרת מוות זו. סקירת הדיונים והוויכוחים כולם אינה בגדר האפשר במאמר זה.7 עם 
זאת, באופן כללי, המחלוקת על מוות מוחי נעה סביב שלושה מישורים: המישור האנטומי, 
המישור התרבותי והמישור האתי. מובן ששלושה מישורים אלה חוצים זה את זה וקשורים 
זה בזה, אך הם מתייחסים למכשולים של הגדרת המוות המוחי, שמנעו למעשה את הפיכתה 
לתפיסת מוות מקובלת מחוץ לממסד הרפואי. אתייחס להלן לנקודות המחלוקת העיקריות 

בכל אחד משלושת התחומים. 

האנטומיה של המוות 
בהמלצותיה הציגה ועדת הרווארד שלושה קריטריונים לקביעת מוות מוחי: אי–יכולת נשימה 
אלה  המלצות  כאמור,  במוח.  חשמלית  ואי–פעילות  הרפלקסים,  של  אי–פעילות  עצמונית, 
נועדו להבהיר את המצב המעורפל של חולים הנמצאים “מעבר לקומה” ולהגדירם כמתים. 
עם זאת, לא רק שהגדרות אלה לא פישטו את המצב המסובך, אלא שהן פתחו תיבת פנדורה 
של מחלוקות ואי–בהירויות חדשות שבלבלו את היוצרות בנוגע לשאלת המוות בתוך הממסד 
הרפואי ומחוצה לו. פרופ‘ ביצ‘ר, יו“ר הוועדה, היה מודע לבעייתיות שבניסיון לקבוע רגע 
אחד מוחלט שהוא התחנה הסופית של החיים: “כל רמה שבה נבחר לקבוע את המוות תהיה 
בחירה שרירותית. מוות של הלב, השיער ממשיך לצמוח. מוות של המוח? הלב יכול עדיין 
לפעום. הצורך, אם כן, הוא לבחור”, הוא כותב בדו“ח הוועדה, “מצב בלתי הפיך שבו המוח 

 .)Belkin,	2003,	p.	35( ”חדל לתפקד
הקו הדק המפריד בין הרגע הספציפי של המוות לתהליך כמישתו הגמורה של הגוף הפך 
לנקודת המחלוקת. עם זאת, קיימת תמימות דעים בשתי נקודות עקרוניות: הראשונה קובעת 
והשנייה מתייחסת לאופן השרירותי שבו נקבע רגע המוות  את המוות כמצב בלתי הפיך, 
עצמו וקובעת כי מותו של אדם אינו חופף בהכרח לחדלונו המוחלט של כל תפקוד ביולוגי 

או לכל הריסתה הגמורה של כל רקמה. 
מכאן עולה נקודת המחלוקת הראשונה: מה קורה כאשר רק חלק מהמוח אובד לבלי שוב? 
או בניסוח אחר, אילו תפקודי מוח חיוניים לחיים וחדלונם מאפשר הכרזת מוות, ואילו לא? 
בראשית שנות השבעים היו מוקד העניין המוח עצמו ויכולותיו הקוגניטיביות. לפי אסכולה 
קריטריון  היה  המוח,  קליפת  הרס  כלומר  ההכרה,  על  האחראיות  הפונקציות  הרס  אחת, 
להבין  לחשוב,  להרגיש,  היכולות  החיים;  כסם  הובנה  ההכרה  מוחי.  מוות  להכרזת  מספק 
תפעולו  על  האחראי  התחתון,  המוח  תפקודי  משמעות.  לחיים  כמעניקות  נתפסו  וכדומה, 
מוות.  נתפסה כתנאי הכרחי להכרזת  ולכן הריסתם לא  נתפסו כשוליים,  הגוף,  המכני של 

כיווני קריאה כלליים המסמנים פנים שונות של המחלוקת על מוות מוחי:	 למתעניינים, להלן מספר   7

	Carpon	&	Kass	(1972),	Jonas	(1974),	Medical	Consultants	(1981),	O’Brien	(1990)
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עם זאת, תפיסה זו עוררה התנגדות רבה. המחלוקת התעוררה בממסד הרפואי בין אסכולה 
שהכירה רק בהרס מוחלט של המוח כולו, על כל חלקיו, כקריטריון הבלעדי ובין האסכולה 
שטענה כי אפשר לקבוע מוות רק לפי הרס קליפת המוח. אנשי אסכולת הרס המוח השלם 
כי מרגע שנסוגים מתפיסת המוות המוחי הכוללת, עלולים להיקלע למדרון חלקלק  גרסו 
 .)Bernat,	1992( שבו לא יהיה ברור עוד אילו פונקציות חיוניות לחיים ואילו אינן חיוניות
בתגובה, אנשי אסכולת קליפת המוח טענו כי ביצירת הגדרה מדויקת ורגישה יותר למוות 
הם נשארים נאמנים לכוונה המקורית של הגדרת המוות המוחי, שגם היא למעשה בוררת את 
הפונקציה המוחית מכלל הפונקציות הביולוגיות של האדם. מעבר לכך, מרגע שמוקד העניין 
עבר להכרה אנו מתעסקים פחות ביכולות גופניות ויותר ביכולות נפשיות, לכן יש להתמקד 

 .)Veatch,	2000,	p.	110( בחלקי המוח האחראים להכרה ולנפש, ולא לגוף וללב
מדויקות  טכנולוגיות  של  התפתחותן  עם  מרתק.  הוא  זה  בוויכוח  הטכנולוגיה  תפקיד 
ועדינות יותר, אפשר לאתר את החידלון המוחלט עד לרמת התא הבודד, אך ככל שהטכנולוגיה 
הפכה מדויקת יותר כך גם העמיק הוויכוח. מוות מובן היום כתהליך מורכב שיש לו רמות 
הרס שונות. הגדרת המוות היא למעשה הגדרת מקטע אחד של הרס מתוך תהליך רב–ממדי 
של קמילה. מכאן שהוויכוח במישור האנטומי נותר במידה רבה ללא פתרון חד–משמעי, שכן 
אי אפשר לטעון טענות אנטומיות חד–משמעיות על המוות מבלי להיכנס לשיפוטים ערכיים 
ולהטיות תרבותיות. במשך השנים ויכוח זה התפלג לאסכולות שונות. יש כאלה המאמינים כי 
די בהרס גזע המוח, האחראי על הנשימה, יש המאמינים בהרס קליפת המוח ויש הממשיכים 
לדבוק בתפיסה כוללת של מוות מוחי ואינם מכירים בהפרטת הגדרת המוות לחלקים ולתתי–

פונקציות. חוסר ההסכמה על מיקומו האנטומי של המוות יצר בלבול ומבוכה לא רק בממסד 
הרפואי, אלא גם, כפי שנראה בהמשך, מחוצה לו. 

הוויכוח  מגלישת  ויץ‘  רוברט  הביו–אתיקן  הזהיר  זו  פרופסיונלית  למחלוקת  בהתייחסו 
כדי  ומוות.  חיים  סוחפות מדי של  מיקומו האנטומי של המוות להגדרות  הפרופסיונלי על 
להישמר מהמדיקליזציה של המוות מציע ויץ‘ להפריד בין מושג המוות לבין הקריטריונים 
של המוות. לטענתו, מושג המוות הוא עניין תרבותי ואילו קריטריוני המוות הם עניין רפואי–

מדעי גרידא )60	p.	Ibid.,(. אך האם אפשר באופן פשוט להפריד בין ההגדרה הביולוגית 
של המוות להגדרה החברתית שלו? הפרדות כאלה, טוען ברונו לאטור, הן מלאכותיות, שכן 
זקוקה לתרבות  הביולוגיה  בכל פעם מחדש.  נוצר  והסובייקטיבי  האובייקטיבי  היחס שבין 
כדי להתנסח בלשון בני אדם, והתרבות זקוקה לביולוגיה כדי לעגן את האקראיות שלה בסד 
)1993	Latour,(. גילויים של ממדים ביולוגיים נסתרים בתהליך המוות  הנצחי של הטבע 
לא בהכרח פותר את המחלוקת התרבותית ולעתים אף מקשה עליה. ככל שהמוות מתגלה 
כתהליך מורכב, כך גוברת המבוכה על אודות חוסר ההלימה בין המשמעויות התרבותיות 

והפיזיולוגית של מושג המוות.

טכנולוגיה, תרבות ומוות
והתרבותי  החברתי  להיבט  המוות  של  הביולוגי  ההיבט  בין  מבחין  האנתרופולוגי  המחקר 
שלו. נקודת המבט האנתרופולוגית מדגישה את המוות כתהליך, את ה–moriendi	ars, את 
 .)Hertz,	1960;	V.	Turner,	1969( המשמעות התרבותית הכרוכה בתהליך הגסיסה והמוות
המוות הביולוגי נתפס כנקודת סיום או מעבר בתהליך ארוך יותר שליווה את הגוסס בדרכו 
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שבין  היחס  מבחינת  הקלפים  את  מחדש  טרפה  המוחי  המוות  הגדרת  טוב.  שכולו  לעולם 
הנקודה הרגעית הזו לתהליך התרבותי העוטף אותה. הוויכוח על מיקומו האנטומי המדויק 
יותר מאשר בגדר נקודה  של המוות המוחי חשף כי גם המוות הביולוגי הוא בגדר תהליך 
אובייקטיבית קבועה. ההתנגדות למוות מוחי מחוץ לפרופסיה הרפואית התמקדה בעמימות 
ללא  מכך,  יתרה  לוויכוח.  נתון  אשר  סובייקטיבי  כעניין  נתפסה  המוחי  המוות  הגדרת  זו. 
ויכוח”  תהליך התרגום המטביע, לפי לאטור, את חותמה של האובייקטיביות “מעבר לכל 
על ידע מדעי, נתפסה הגדרת המוות המוחי כהגדרה פרטיקולרית הקשורה לקבוצה חברתית 
	Latour,( ספציפית ולא לידע מופשט מאינטרסים, וככזו היא נתקלה בהתנגדויות חריפות 

 .)1987
הרפואית  במערכת  לאמון  מידה  אמת  המוחי  המוות  בהגדרת  לראות  אפשר  למעשה, 
בהגדרת  הפקפוק  הגמונית,  המערבית  הרפואית  המערכת  שבהן  מדינות  בקרב  המערבית. 
במדינות שבהן   8;)Siminoff	&	Arnold,	1999( מיעוט  קבוצות  נחלת  הוא  המוחי  המוות 
הרפואה המערבית נתפסת כ“זרה”, כפי שהאנתרופולוגית מרגרט לוק מצביעה במחקרה על 

 .)Lock,	2002( יפן, ההתנגדות להגדרת המוות המוחי עזה
והסתמכה  נוצרית  בעיקרה  הייתה  הרווארד  ועדת  חברי  את  שהנחתה  המוות  תפיסת 
על המונופול שרכשה הרפואה בעידן המודרני על קביעת מוות ועל שימוש בגופות לצרכי 
רפואה )1995	Park,	2004;	Wicht,	&	Korf(. קשה להפריד בין התפיסה הדתית לתפיסה 
התרבותית של המוות. כאמור, גם חילונו של המוות לא ערער את ההנחות הדתיות על מהותו 
של המוות ועל תפקודו. בהתאם למסורת זו, הגדרת המוות המוחי לא עוררה התנגדות של 
ממש בקרב הדת הנוצרית ־ בוועדת הרווארד ישב תיאולוג, ופרופ‘ ביצ‘ר, יו“ר הוועדה, אף 
מעיד על עצמו כאדם שהושפע מהמוסר של התיאולוגיה הפרוטסטנטית. הנצרות בכללותה, 
והכנסייה הקתולית בפרט, לא ראו עניין מיוחד בהגדרת המוות המוחי. למעשה, כבר בשנת 
זיכיון לרופאים  1957, עשור לפני הגדרת המוות המוחי, העניק האפיפיור פיוס ה–12 מעין 
להחליט על רגע קביעת המוות )2000	Veatch,(. באיגרת לאגודת המרדימים העולמית כתב 
כי את הכס הקדוש מעניינת הנשמה ואת תחלואי הגוף הגוסס הוא משאיר לרפואה. זרמים 
	Baruch,	Brody,	Engelhardt	&( פרוטסטנטים מקבלים גם הם את הגדרת המוות המוחי
 .)Syed,	1998( וכך גם הזרמים העיקריים באסלאם ,)McCullough,	1997;	Fletcher,	1979
על היחס המורכב לנושא ביהדות אעמוד בהמשך. באופן כללי אפשר לומר שהגדרת המוות 
זאת,  יתר בתרבויות המושתתות על האמונה המונותיאיסטית. עם  המוחי התקבלה בקלות 
קשה להפריד את ההתנגדות להגדרת המוות המוחי בארצות אסיאתיות מתבניות תרבותיות 

אחרות בנוסף לגורם הדתי. 

הטענה האתית נגד המדיקליזציה של המוות 
אתיקנים ומבקרים חברתיים מעלים שתי טענות מרכזיות נגד הגדרת המוות המוחי. האחת 
קשורה לתהליך הכללי של המדיקליזציה של החברה, והשנייה לקשר ההדוק מדי, המחשיד 
לצורכי  מוחי  מוות  שמתו  חולים  של  בגופות  לשימוש  המוחי  המוות  הגדרת  בין  אפילו, 

סימינוף וארנולד הראו כי אפרו–אמריקנים נוטים לחתום על כרטיסי תרומות איברים פחות מלבנים,   8

 .)Ibid.( בשל חוסר אמון במערכת הרפואית הכולל, בין השאר, חשד בהגדרות המוות המוחי
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השתלות איברים. החלוקה שמציע הביו–אתיקן רוברט ויץ‘ בין המוות כמושג תרבותי לבין 
אמות המידה לקביעת מוות היא למעשה הצעה לחלוקת עבודה בין הפרופסיה הרפואית לבין 
העולם האתי )1972	Veatch,(. הפחד הוא כמובן ממדיקליזציה גורפת שתסחוף את העולם 
יונאס, ראשון המבקרים  התרבותי המתלווה להגדרת המוות לידי הרפואה. הפילוסוף הנס 
של הגדרת המוות המוחי, קרא לרופאים למשוך את ידיהם מעיסוקים שלא הוכשרו אליהם, 
בפרופסיה  הוויכוח   .)Jonas,	 1974( ומוות  חיים  של  המטפיזיות  בשאלות  מעיסוק  כלומר 
הביקורת  את  החריף  רק  למעלה(  )ראו  לחיים  החיוניים  התפקודים  על  הרפואית–מדעית 
האתית, כי הגדרת המוות המוחי גלשה מהשאלות האינסטרומנטליות על אופן הגדרת המוות 
לשאלות הערכיות על מה נחשב לסוף החיים. שאלות כאלה, טוענים ביו–אתיקנים רבים, לא 

צריכות להתברר בפרופסיה הרפואית לבדה, אלא במסגרת דיון ציבורי פתוח. 
הגדרת המוות המוחי הותקפה כדוגמה להשתלטות הרפואה על העולם החברתי מכיוון 
נוסף. נטען כי הגדרת המוות המוחי נולדה בחטא, מכיוון שמטרתה העיקרית הייתה ליצור 
מאגר של איברים לתעשיית ההשתלות המתפתחת.9 בכלל, המבקרים טוענים כי האווירה 
תועלתנית.  הייתה  והמלצותיה,  החלטותיה  את  כמו  הוועדה,  דיוני  את  המלווה  הכללית 
תפיסות תועלתניות, כך נטען, אינן צריכות להישקל בנוגע להחלטות עקרוניות. שיקולים 
שכאלה מצמצמים את המציאות המורכבת של הגדרות החיים והמוות לכדי טיעונים בדבר 
עלות אחזקת החולה במכונות ההחייאה, השימושים בחולים שמתו מוות מוחי לצורך מחקר 
רפואי או שאלות של צוואה מהירה )1999	Pernick,(. עיקר הבעיה, טוענים המבקרים, לא 
טמון בהשתלות איברים כרפואה שאכן מצילה חיים או בהגדרת המוות המוחי כשלעצמה, 
אלא בחיבור האינסטרומנטלי שביניהן. הדיון בשאלת המוות הוא דיון עקרוני שיש להפרידו 

מהתועלת או מחוסר התועלת שאפשר להפיק מגופות הנפטרים. 
לסיכום, הגדרת המוות המוחי מאפשרת בחינה מדוקדקת של תהליכי מדיקליזציה ודה–

מדיקליזציה. מצד אחד, לפרופסיה הרפואית–מדעית יש חזקה מסורתית על קביעת מוות ועל 
עיסוק בגופות. חזקה זו באה לידי ביטוי, כפי שמצוין לעיל, בהיתר הגורף שנתן האפיפיור 
לפרופסיה הרפואית בנוגע להגדרה הביולוגית של המוות.10 מצד שני, תהליך המדיקליזציה 
נתקל במכשולים בשלושה מישורים עיקריים: במישור האנטומי, במישור התרבותי ובמישור 
האתי. עם זאת, הדינמיקה שבין תהליכי מדיקליזציה ודה–מדיקליזציה אינה מצייתת בהכרח 
שבהם  להקשרים  בהתאם  למשנהו  אחר  שיח  ממישור  נעה  אלא  הזו,  המשולשת  לחלוקה 
היא מתנהלת. בחלקו השני של המאמר אציג את האופן שבו הטיעונים בעד הגדרת המוות 
רפואי  בידע  בהנחות תרבותיות,  בו–זמנית  ומשתמשים  מישורים אלה  חוצים  ונגדה  המוחי 
ובתפיסות אתיות כמשאבי כוח לשם ביצור עמדות ושכנוע דעת קהל. טענתי העיקרית בחלק 

לטענה זו יש ביסוס מסוים במציאות; כבר במכתב המינוי שצוטט לעיל טען יו“ר הוועדה כי יש להגדיר   9

את המוות בצורה כזו שתגדיר אמנם את מותו של המוח, אך תבטיח ששאר איברי הגוף שומרים עדיין 

על חיוניותם וניתן יהיה להשתמש בהם )328	p.	2003,	Belkin,(. השימושים המרכזיים בגופות באותם 

ימים היו לצורכי לימוד והכשרה, אך חזית המחקר הרפואי הייתה רפואת השתלות האיברים. אחד מחברי 

זו  )Murrey(. אמנם רפואה  ג‘וזף מוריי  זוכה פרס נובל לרפואה, חלוץ השתלות הכליה,  הוועדה היה 

הייתה עדיין בחיתוליה, אך הצורך באיברים חיים לפיתוחה של הטכנולוגיה היה כבר ברור לכל.

ובכך אולי שימר בידי הכנסייה את הסמכות לקביעת המשמעות הרוחנית של המוות.   10
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זה של המאמר היא כי הוויכוח בישראל על הגדרת המוות המוחי מאפשר לבחון את האופן 
שבו טכנולוגיה, תרבות ומדע משתבצים בהקשרים מקומיים אידיוסינקרטיים, המעצבים את 

המאבק בין תהליכי מדיקליזציה ודה–מדיקליזציה בנוסח מקומי. 

חלק ב‘: הוויכוח על אודות הגדרת המוות המוחי בישראל

לחוק  במקביל  התקבל  החוק  המוחי–נשימתי.  המוות  חוק  בכנסת  התקבל   2008 במרס 
ההשתלות לאחר דיונים וויכוחים שנמשכו שנים רבות. החוק אמור להיכנס לתוקף רק באחד 
במאי 2009 ומוקדם עדיין לקבוע את השלכותיו או את מעשיותו. בחלק זה של המאמר אדון 
במהלכי הוויכוח שקדמו לחקיקה ובאופן שבו נקבעה בסופו של דבר הגדרת המוות המוחי 

בישראל.

הקשרי הוויכוח 
יש להבין מתוך שלושה הקשרים: ההקשר  בישראל  הוויכוח על הגדרת המוות המוחי  את 
ההלכתי, ההקשר הרפואי וההקשר הפוליטי. ההקשר ההלכתי מתנהל ביחס להקשר האנטומי 
הכללי של הוויכוח על מוות מוחי, כלומר ביחס לעמימות שיש בנוגע לחלק המוח החיוני 
לחיים. ההקשר הרפואי מתנהל ביחס למחסור באיברים להשתלה וקושר בין קבלת הגדרת 
המוות המוחי לנכונות לתרום איברים. ההקשר ההלכתי וגם ההקשר הרפואי נגזרים ממישורי 
שיח דומים הקיימים גם במדינות אחרות מלבד ישראל, אלא שהאופן שבו מתנהל הוויכוח 
בין הגורמים הדתיים לגורמים הרפואיים הוא ייחודי לתרבות הפוליטית בישראל. ההקשר 
בישראל  והדה–מדיקליזציה  המדיקליזציה  תהליכי  בין  המאבק  את  אפוא  מנווט  הפוליטי 
הגדרת  על  הוויכוח  שאת  היא  טענתי  ומדינה.  דת  סכסוכי  הסדרי  של  ייחודיים  לנתיבים 
בו–זמנית  המתייחסת  המשולשת  המסגרת  מתוך  רק  להבין  אפשר  בישראל  המוחי  המוות 
ולאופן שבו הם משובצים בהקשר הפוליטי של החברה  להקשר ההלכתי, להקשר הרפואי 

הישראלית. 

ההקשר ההלכתי
בניגוד להיתר הגורף שהעניק האפיפיור ב–1957 לפרופסיה הרפואית לקביעת רגע המוות, 
שלפי  משום  זאת  המוות.  רגע  בהגדרת  עליונה  חשיבות  רואה  האורתודוקסית  היהדות 
היהדות אסור לקרב את מות האדם )“אפילו לא ברגע”(, כדי שלא לחטוא בשפיכות דמים. 
מכאן שהצגת המוות כתהליך רב–שלבי מחייבת עיון מחודש בהגדרות ההלכתיות. כאמור, 
ההגדרה המקובלת בהלכה לקביעת רגע המוות הסתמכה על הפסקת הפעילות האירובית. 
רבני היהדות האורתודוקסית נחלקים בשאלה אם אפשר להוסיף על ההגדרה המקובלת את 
הגדרת המוות המוחי; ראשי הפוסקים של היהדות החרדית האולטרה–אורתודוקסית, הרבנים 
אויירבך ואלישיב, דוחים את הגדרת המוות המוחי כהגדרה קבילה ליהודים, ובקרב חוגים 
מתונים יותר ביהדות האורתודוקסית נחלקות הדעות לאלה הרואים בהרס המוח כולו תנאי 
על  האחראי  המוח,  גזע  הרס  את  לקבל  המוכנים  ולאלה  המוחי  המוות  להגדרת  מינימום 
תפקודי הנשימה, כהגדרה קבילה למוות )שטיינברג, 2001(. אין זה המקום להיכנס לפירוט 
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הצדקות  שואבים  אלה  גם  אלה  המוחי;11  המוות  הגדרת  ונגד  בעד  והטיעונים  ההנמקות 
מהמקורות, מהפוסקים הראשונים והאחרונים, מהתלמוד ומהגמרא. עם זאת, מעניין לראות 
כי הוויכוח ההלכתי נע באותו המסלול שבו נע הוויכוח בפרופסיה הרפואית ־ בין חסידי 
תפיסת ההרס הכולל של המוח ובין אלה הרואים בהרס חלק מסוים של המוח קריטריון מספק 
להכרזת המוות. מעבר לכך, שני הוויכוחים מתנהלים בתוך קהילת הידע ־ הרפואית במקרה 
אחד והרבנית במקרה שני, ובשני המקרים שאלת הגדרת המוות המוחי מתבררת תוך כדי 
הסתמכות על גופי ידע מוסכמים ועל הליכים מקובלים של התדיינות בין ברי סמכא בנושא. 
יש לציין שתי נקודות נוספות בנוגע להקשר ההלכתי של הוויכוח על מוות מוחי. ראשית, 
בניגוד לדעה המקובלת שלפיה היהדות האורתודוקסית עשויה מקשה רעיונית אחת בעניין 
תומכים  בין  ער  הלכתי  ויכוח  מעוררת  המוחי  המוות  ששאלת  הרי  המוחי,  המוות  הגדרת 
ומתנגדים. שנית, הוויכוח הוא עקרוני ויש לו השלכות חמורות; אופן קביעת המוות הוא אינו 
עניין שאפשר להקל בו ראש, בשל עבירת שפיכת הדמים שהרופאים עלולים לעבור בקרבם 
את מותו של אדם בטרם עת. כל הגדרה שאינה מבססת את הפסקת פעילות הלב, כתוצאה 
ישירה או עקיפה של הפסקת פעילות המוח, חייבת להיות מדויקת ומוחלטת, שמא ייווצר 

מצב שבו מתירים הרבנים רצח.12 
הראשית  הרבנות  נדרשה  וב–1986  הרבנות,  לשערי  גם  הגיעו  ההלכתיים  הוויכוחים 
לקבוע עמדה בעניין. סעיף 4 בהחלטת מועצת הרבנות הראשית קובע כי: “בהסתמך יסודות 
הגמרא... נקבע המוות על פי ההלכה בהפסקת הנשימה... לכן יש לוודא שהנשימה פסקה 
לחלוטין באופן שלא תחזור עוד. זאת ניתן לקבוע על ידי הוכחת הרס המוח כולו, כולל גזע 

המוח שמפעיל את הנשימה העצמית באדם”.
עמדתה של מועצת הרבנות הראשית חשובה לא רק משום שהיא מאמצת את העמדה 
ההלכתית המתונה, המסתפקת בהרס חלקי של המוח, אלא גם מכיוון שהיא מציעה פרוטוקול 
רפואי מפורט לחלוטין שעל–פיו אמורה להתקבל הכרזה “כשרה” על מוות מוחי. סעיף 5 
בהחלטת מועצת הרבנות הראשית מפרט את התנאים אשר הופכים את הגדרת המוות המוחי 

להגדרה לגיטימית בעיני הרבנות: 
ידיעה ברורה של סיבת הפגיעה.  א. 

הפסקה מוחלטת של הנשימה הטבעית.  ב. 
הוכחות קליניות מפורטות שגזע המוח הרוס.  ג. 

 13.BERA :הוכחות אובייקטיביות להרס גזע המוח באמצעות בדיקות מדעיות כגון ד. 
שעות   12 בעינם  נשארים  המוח  גזע  פעילות  ואי  המוחלטת  הנשימה  שהפסקת  הוכחה  ה. 
לפחות, תוך טיפול מלא ומקובל )פרסום מועצת הרבנות הראשית מ–3 בנובמבר 1986, 

מצוטט אצל קרמר, 2001, עמ‘ 113(. 

לפירוט ממצה של העמדות בקרב פוסקי הלכה אורתודוקסים ראו את מאמרו של הרב יצחק ברייטוביץ   11

	http://www.jlaw.com/articles/brain.html	:באתר הבא

השתלות הלב הראשונות עוררו דיונים הלכתיים אם מדובר ברצח כפול, הן של התורם הן של המקבל   12

)הלפרין, 1986(. 

מכשור המאפשר לוודא את הרס גזע המוח.   13
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הצעת הרבנות לפרוטוקול מפורט להגדרת מוות מוחי מדגישה את הניגוד בין התייחסותה 
כאמור,  אליו.  הכנסייה הקתולית  לבין התייחסותה של  לעניין  של ההלכה האורתודוקסית 
התעניינה  ולא  הרפואית  לפרופסיה  למדי  רחב  פעולה  מרחב  התירה  הקתולית  הכנסייה 
המדעי– והפלפול  הדקדוק  מתוך  זאת,  עם  המוחי.  המוות  הגדרת  של  האנטומיות  בדקויות 

נקודת  על  להצביע  אפשר  האורתודוקסית,  היהדות  בקרב  המחלוקת  את  המלווה  הלכתי, 
שאלה  היא  המוות  רגע  שאלת  ההלכתי:  הוויכוח  בתשתית  המונחת  המשותפת  ההסכמה 
עקרונית של “ייהרג ובל יעבור”, בשל החשש משפיכות דמים ומקירוב שעתו של אדם בטרם 

עת מצד אחד, והחשש מפני עבירת הלנת המת מהצד השני. 

השתלות איברים: ההקשר הרפואי
נוגע בבעיית מקור  הקשר המרכזי שבין הגדרת המוות המוחי לרפואת השתלות האיברים 
חיים,  מתורמים  להשתיל  אפשר  וכבד  ריאות  אונות  שכליות,  בעוד  להשתלה.  האיברים 
לב, לבלב ואיברים נוספים )למשל, מעיים( אפשר להשתיל מגופות בלבד. כדי שההשתלה 
תצליח, חייב האיבר המושתל לשמור על חיוניותו, כלומר, שאספקת הדם אליו לא תיפגע 
דם  ולהזרים  מלאכותי  באופן  לפעום  ממשיך  הלב  שבהם  מוחי,  מוות  מקרי  האפשר.  ככל 
רווי חמצן לאיברי הגוף, מהווים לפיכך מאגר מתאים להשתלות איברים. המחסור המתמשך 

באיברים להשתלה מקנה לשאלת השימוש באיברי גופות חשיבות רבה. 
האיברים  במצוקת  לדיון  תמיד  נלווה  המוחי  המוות  הגדרת  בשאלת  הדיון  למעשה, 
להשתלה. זהו ההקשר הרפואי–תועלתני של הוויכוח. למרות הניסיונות להפריד בין השניים, 
הרי שגם דיונים עקרוניים על הגדרת המוות המוחי, כמו הדיון ההלכתי או האתי, מלווים 
כמעט תמיד בהקשר הרפואי של השתלות איברים ובעיית המחסור של איברים להשתלה. עם 
זאת, דווקא ההקשר התועלתני של הצלת חיים באמצעות השתלות איברים מדגיש את הצורך 
הדחוף בדיון עקרוני בהשלכות החוץ–רפואיות של הגדרת המוות המוחי. נדמה כי ההקשר 
ההלכתי שבו נדונה המחלוקת על מוות מוחי ממחיש היטב את הדילמה העקרונית בין עבירת 
“שפיכות הדמים” שבקירוב שעתו של אדם בטרם עת )הגדרת מוות מוחי( ובין עבירת “לא 

תעמוד על דם רעך” ו“פיקוח הנפש” שיש בהשתלות איברים. 

ההקשר הפוליטי 
ופרשנות  בין תפיסות–עולם, דעות מקצועיות  כוויכוח  הוויכוח על מוות מוחי הוצג  עד כה 
הוא  שבו  האופן  מן  כאן  התנהלותו  את  המבדיל  ייחוד  יש  בישראל  לוויכוח  אך  תרבותית, 
מתנהל במקום אחר )למשל, בארצות–הברית( בין אותם צדדים בדיוק. שני מאפיינים מבניים 
מעצבים את ההקשר הפוליטי המייחד את הוויכוח בישראל מוויכוחים דומים במקומות אחרים. 
הראשון מתייחס למעמדה ההגמוני של האורתודוקסיה כמייצגת הבלעדית של היהדות באשר 
השונות  ולדרכים  בישראל  דתי  לשיח  חילוני  שיח  בין  הסבוכים  ליחסים  נוגע  והשני  היא, 
שבהן מתנהל הסכסוך בין דתיים לחילוניים בארץ. בהתאם לנקודה הראשונה, תפיסותיהם 
הליברליות של הזרמים הקונסרבטיביים והרפורמיים, המכירים בהגדרות הרפואיות ככתבן 
וכלשונן, אינן נחשבות לבעלות תוקף שווה לעמדת היהדות האורתודוקסית. בהתאם לנקודה 
השנייה, הוויכוח בין הפרופסיות נוצק לתוך התרבות הפוליטית של יחסי דת ומדינה בישראל. 

להלן אפרט בקצרה את שתי הנקודות. 



המאבק על הרגע האחרון  חגי בועז    22�

קיימת שורה ארוכה של ספרות מחקרית אשר דנה בהגדרתה הכפולה של מדינת ישראל 
כמדינה יהודית ודמוקרטית )מאוטנר, שגיא ושמיר, 1998; עילם, 2000; קימרלינג, 1994(. לענייננו 
חשובות שתי נקודות העולות ממתכונת פוליטית ייחודית זו: הראשונה קשורה להיבט המוסדי 
שמתמקד בקיומה של מערכת מפוצלת, המקנה למוסדות דתיים אוטונומיה בנושאים של אישות 
ושל חינוך )דון–יחיא, 1989(. אמנם, מעמדן הפוליטי של הרבנות הראשית ושל המועצות הדתיות 
נופל בהרבה מזה של המערך השלטוני הכולל, אך כפי שראינו קודם לכן ביחס לעניין הגדרת 
עמדות  ולהביע  הלכות  לקבוע  זכות  לעצמן  רואות  ומועצתה  הראשית  הרבנות  המוחי,  המוות 
בעניינים הטורדים את הציבוריות הישראלית באופן כללי, ובסכסוכי דת ומדינה יש לה ולעומדים 
בראשה משקל לא מבוטל. הנקודה השנייה קשורה לתרבות הפוליטית של ניהול סכסוכים בין 
דתיים לבין חילוניים בישראל. סכסוכים אלה מתנהלים במתכונות קבועות ־ מהתלקחות הסכסוך 
למלחמת תרבות ועד להסדרת המחלוקת במסגרת של הסכמי סטטוס קוו )בועז, 2001; דון–יחיא, 
1997; רביצקי, 1997(. להלן נראה כיצד מאפיינים אלה השתלבו עם ההקשר ההלכתי ועם ההקשר 

הרפואי של השתלות איברים לכדי נוסח מקומי ייחודי של הוויכוח על הגדרת המוות המוחי.

מסוגיה הלכתית לוויכוח פרופסיונלי 

בשנות  שגרתית  לרפואה  ניסיונית  מרפואה  האיברים  השתלות  רפואת  של  הפיכתה  עם 
השמונים, החליט פרופ‘ דן מיכאלי, מנכ“ל משרד הבריאות באותה התקופה, לקבוע מסמרות 
הלכתיים לתפיסת המוות המוחי. למעשה, זהו הרקע להחלטת מועצת הרבנות הראשית על 
מוות מוחי שצוטטה לעיל. לימים סיפר פרופ‘ מיכאלי כי חשב שהרבנות הראשית תהווה 
חותמת גומי להליך מקובל בעולם הרפואי ותתרום לכך שהאוכלוסייה הדתית בישראל תקבל 

את הגדרת המוות המוחי.14 
הדתות  שאר  של  מנהיגיהן  קיבלו  שבו  יחסי  באופן  החלק  למהלך  בניגוד  זאת,  עם 
נתקלה  האורתודוקסית  היהדות  מנהיגי  בקרב  המוחי,  המוות  הגדרת  את  המונותיאיסטיות 
הגדרת המוות המוחי בקשיים. כפי שראינו קודם לכן, הקשיים נבעו משורת קביעות הלכתיות 
על הגדרת המוות, הממלכדות את הגדרת המוות המוחי בין עבירות חמורות של “שפיכות 
דמים” מצד אחד לבין עבירות של “הלנת המת” מצד שני. המתח שבין ההיסוס בנוגע לפסיקה 
בעניין הגדרת המוות המוחי לבין תחושת הדחיפות והנחיצות בפסיקה חד–משמעית, אשר 
תתמוך בהגדרת המוות המוחי, עמד בלב הוויכוח. אולם המחלוקת על הגדרת המוות המוחי 
לא התנהלה רק באווירה אקדמית של פלפולי חכמים וחידושים טכנולוגיים, אלא נטרפה 

לכדי ממשות סבוכה אחת המקפלת לתוכה עולמות תוכן מרובים. 
להלן דוגמה לאירוע טרגי המשלב את המציאות הקשה של הסכסוך הישראלי–פלסטיני 
עם השתלות איברים ועם ההגדרות המתחרות על הגדרת המוות בין הרופאים, אנשי הדת 
ומשפחת החולה: במוצאי שבת, ה–15 בינואר 2005, נפצעה אנושות אלה אבוקסיס, בת 17 
משדרות, כאשר ניסתה להגן על אחיה תמיר בן העשר מפגיעת קסאם. אלה, ששמה שונה 
בעצת הרבנים לאיילה–חיה, סבלה מפגיעה מוחית חמורה לאחר שרסיס הרקטה פגע בגזע 

ראו תמרה טראובמן, “לא ממש מתים”, הארץ, 25 בפברואר 2002.  14
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סורוקה  החולים  בבית  נמרץ  טיפול  במחלקת  החייאה  למכונות  חוברה  איילה–חיה  מוחה. 
בבאר שבע, אך מכיוון שלהערכת הרופאים מצבה היה חסר סיכוי הם פנו למשפחה בבקשה 
דברים  “שלושה  כי  קבע  וזה  לאו  ישראל  הרב  עם  התייעצה  המשפחה  איברים.  לתרומת 
קובעים את מותו של אדם ־ המוח, הלב והריאות. אם אחד משלושת אלה פועל, אין לקבוע 
מוות” )לביא, 2005(. חמישה ימים שכבה איילה–חיה מחוברת למכונות ההנשמה עד שנותקה 

לבקשת המשפחה למען “לא תסבול אפילו לא עוד שבת אחת”.15 
עמדתו של הרב לאו בנושא מפתיעה בקיצוניותה, ואינה מייצגת אפילו את עמדתה של 
השמרנית  ההלכתית  לתפיסה  זהה  עמדתו  למעשה,  לעיל.  שצוטטה  כפי  הראשית  הרבנות 
של החוגים החרדיים ביותר אשר אינה מוכנה כלל להכיר בתפיסת המוות המוחי. כמה ימים 
לאחר פטירתה של איילה–חיה יצא ד“ר יעקב לביא, בכיר משתילי הלב בארץ, בכתב האשמה 

חריף נגד הרב לאו. 

“כאדם משכיל” כתב ד“ר לביא “ודאי ידוע לרב לאו שבהיסטוריה הרפואית אין ולו 
מקרה אחד של אדם ששב לחיות לאחר שנקבע מות מוחו. האם אינו מבין כי הטענה 
האומללה והשגויה שאין לקבוע מוות של אדם בטרם חדל לבו מלפעום לא תציל אף 

נפש אחת בישראל, אלא להפך?” )לביא, 2005( ]ההדגשות שלי, ח. ב.[. 

שתי נקודות חשובות עולות מפרשת אי–תרומת איבריה של איילה–חיה ז“ל, והן ממצות את 
הוויכוח על מוות מוחי בישראל. הראשונה מתייחסת לפניית המשפחה  אופיו המיוחד של 
לרב לאו בנוגע למוות המוחי; בהקשר זה יש לציין כי משפחת אבוקסיס אינה משפחה חרדית 
וכי הרב לאו כבר לא שימש באותה תקופה כרב ראשי לישראל. מדוע, אם כן, שימש הרב 

האורתודוקסי סמכות משמעותית כל כך בעבורם? 
דתיות  בין  האינטראקציה  של  הדינמיקה  מתוך  רק  להבין  אפשר  לרב  הפנייה  את 
דפוסים  אינן  הן  וחילוניות  כך שדתיות  על  מצביע  המחקר  הישראלית.  בחברה  לחילוניות 
בעלי מהות קבועה, אלא בגדר מושגים הקשריים ויחסיים )גודמן ויונה, 2004; שנהב, 2003(. 
כך למשל אורח חיים חילוני או מסורתי אינו מרמז בהכרח לציות לסמכות דתית ממלכתית, 
כמו הרבנות הראשית. בנושאים רבים הלגיטימציה שמעניקות סמכויות רבניות מתונות או 
על  מצביעה  ומדינה  דת  יחסי  של  הפוליטית  התרבות  כמספקת.  נתפסת  אינה  ממלכתיות 
כך שבמשברים בין הסמכות המדינית לבין סמכות ההלכה יש לרבני העדה החרדית משקל 
העולה על ייצוגם היחסי באוכלוסייה )זיסר וכהן, 1998(, והעמדה החרדית הבלתי–מתפשרת 
נתפסת כמייצגת האותנטית של היהדות )לוז, 1985; פרידמן, 1988(. כך שלמעשה הדינמיקה 
של המתח הדתי–חילוני בישראל אינה יצוקה לתבנית דואלית של דתיים מול חילונים, אלא 

לתבנית משולשת של חילונים, דתיים וחרדים )בועז, 2001(. 
ההזדהות עם מנהגי דת והצורך במעטפת היהדות מתבטאים ביתר שאת כשמדובר בסוגיות 
של חיים ומוות. כך למשל, לפי דוח גוטמן, למרות חוק הקבורה האזרחית המתיר לכל אדם 
להיקבר לפי השקפתו, רוב הישראלים מעדיפים להיקבר לפי המתכונת האורתודוקסית )לוי, 

רוני סופר ושמוליק חדד, “איילה משדרות נותקה ממכשירי ההחייאה”, Ynet, 21 בינואר 2005. אוחזר   15
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לדת  נתפסים  כאחד,  ודתיים  חילונים  הישראלים,  רוב  דומה,  באופן   .)2002 וכ“ץ,  לוינסון 
זה  לעניין   .)2001 )אשכנזי,  איברים  כרטיס תרומת  על  המונע מהם לחתום  כגורם המרכזי 
	invisible( נדמה שמתאימה המשגתו של הסוציולוג תומס לקמן על “הדת הבלתי נראית” 
religion( ־ מערך אמונות, פרקטיקות והשקפות עולם המתבססות בקרב חברות תעשייתיות 
	Luckman,( מודרניות ונוגעות לסדרה של סוגיות מהותיות כמו משמעות המוות, גורל וכיו“ב
1967(. לטענתו של לקמן, בסוגיות הרות גורל ובעלות השלכות טרנסצנדנטיות, גם כאלה 
המגדירים עצמם כחילונים מחזיקים בתפיסות שאפשר להגדירן כדתיות. כך אפשר להסביר 
את השכיחות הגבוהה של טיעונים שיכולים להיות מיוחסים )בטעות( ליהדות בסירוב לחתום 
על כרטיסי תרומת איברים )אשכנזי, 2001(. נדמה כי הדת נתפסת כאן כקולב לתלות עליו 
את אשכול הפחדים המלווים את סוגיית השתלות האיברים בכלל ואת שאלת המוות המוחי 
הפנייה  כי  פלא  אין  האיברים,  השתלות  עניין  את  הרופאים  מעלים  כאשר  לפיכך,  בפרט. 
לסמכות הרבנית היא כמעט אוטומטית; כאשר מדובר במוות, היהודים הישראלים מגלים 

מחדש את היהדות ונהפכים לרגע לנאמניה האדוקים. 
הנקודה השנייה החשובה לענייננו נוגעת לעצם עמדתו של הרב לאו. הרב לאו, שהיה חבר 
מועצת הרבנות הראשית בזמן שנקבעה החלטתה להכיר במות גזע המוח כמוות לכל דבר ואף 
שימש במשך עשור כרב הראשי האשכנזי לישראל, מתנער למעשה מעמדתה של הרבנות 
הראשית ומביע את עמדתם המחמירה של הרבנים אויירבך ואלישיב, המתנגדים להגדרת 
)לביא,  בדו–פרצופיות  לאו  הרב  את  לפיכך  מאשים  לביא  ד“ר  היא.  באשר  המוחי  המוות 
2005(, שכן בעת כהונתו כרב ראשי, ואף בזמן שקרובת משפחתו הייתה זקוקה להשתלה, הוא 
נרתם לנושא והכיר במות גזע המוח כמוות המאפשר תרומת איברים, והנה במקרה זה חזר 
בו והעלה מחדש את הטענה “האומללה והשגויה” על מות הלב. מעבר לשינוי המתמיה שחל 
בעמדותיו, הרי ש“דו–פרצופיותו” היא שיקוף נאמן של הפער בין עמדת הרבנות הראשית 

ובין העמדה השמרנית של פוסקי ההלכה בחוגים החרדים הקיצוניים. 
המוסדי  בין ההקשר  בישראל  האינטראקציה  מציגות את  אלה  התייחסות  נקודות  שתי 
מייחודה  חורגת  אבוקסיס  פרשת  זה  במובן  התרבותי שלהם.  להקשר  וחברה  דת  יחסי  של 
את  לתוכה  מקפלת  היא  של שחקנים  מצומצם  ובמספר  אחד  אירועים  במכלול  ההיסטורי; 

ההקשר התרבותי–פוליטי של הוויכוח על המוות המוחי. 
ברמה המוסדית, סוגיית המוות המוחי נדונה בין נציגיה המוסמכים של המדינה בענייני 
דת, קרי הרבנות הראשית, ובין נציגיה המוסמכים של המדינה בענייני רפואה, קרי הממסד 
הרפואי, אך לערוץ דיון זה קיים ערוץ נלווה המתייחס למחלוקת בעולם הרבני. מחלוקת 
והממסד הרפואי בעיקר בשאלות  גם על הדיאלוג שבין הממסד הרבני  זו הקרינה בהכרח 
של סמכות. במובן זה, “דו–פרצופיותו” של הרב לאו משקפת את המתח שבין ערוץ הדיון 
הממלכתי, שבו נדונות הפשרות על הגדרת המוות המוחי, לבין ערוץ המחלוקת הפנים–הלכתי, 
ייחודית לרב  אינה  זו  כפולה  היהדות החרדית שאליה שייך הרב לאו. עמדה  המסעיר את 
לאו; היא משותפת למעשה לאנשי המחנה האורתודוקסי בסוגיית המוות המוחי והשתלות 
האיברים. מצד אחד, דין הממלכה בהכשר הרבנות הראשית מכיר במות גזע המוח, האחראי 
ההלכתית  מהמחלוקת  להתעלם  אפשר  אי  שני,  מצד  מקובל.  כמוות  הנשימה,  תפקודי  על 
ומסירובם המתמיד של פוסקי הדור להכיר בפשרה בנושא. כפי שאראה בהמשך זהו האתגר 

שעומד בפני יישום חוק המוות המוחי–נשימתי. 
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דאז( לרבנות  )מנכ“ל משרד הבריאות  דן מיכאלי  ב–1986 של הפרופ‘  כאמור, הפנייה 
הראשית אמורה הייתה, לדבריו, להוות הליך ליצירת לגיטימציה ומתן גושפנקא לשימוש 
העמדה  למרות  אך  השמונים.  בשנות  מאוד  שהתפתח  ההשתלות,  עולם  בעבור  באיברים 
הליברלית, המכירה במות גזע המוח כמוות לכל דבר, המלצות המועצה לא התקבלו כפרוטוקול 
מוסכם על הממסד הרפואי, ומה שאמור היה להוות מעין “חותמת גומי” הסעיר עוד יותר את 
הרוחות, והוויכוח עבר מפסים פנים–הלכתיים בקרב אנשי הדת ופנים–פרופסיונליים )בנוגע 
לדיוק ולמיקום בקביעת האנטומיה של המוות( בקרב הרופאים לוויכוח בין שתי קהילות ידע 

על זכות הבכורה להגדרת הגבול בין חיים למוות.
למעלה מעשרים שנה )מהצהרת הרבנות הראשית ב–1986 ועד לחקיקת החוק ב–2008( 
התנהל ויכוח בין הממסד הרפואי לממסד הרבני על הפרוטוקול המחייב שיש להנהיג בקביעת 
מוות מוחי. דרישותיה של הרבנות הראשית התחלקו לשלוש: ראשית, דרישה כי מוות מוחי 
באמצעות  הן  מכונה  באמצעות  הן  ואובייקטיביים,  סובייקטיביים  מדדים  באמצעות  ייקבע 
בעת  נוכח  יהיה  כנציגה  הראשית  הרבנות  על  המוסכם  שאדם  הייתה  שנייה  דרישה  אדם. 
קביעת המוות. דרישה שלישית נגעה להקמתה של ועדת מעקב של משרד הבריאות שתפקח 
על  מקובלות  היו  לא  אלה  דרישות  הקודמים.  הסעיפים  שני  של  המלא  קיומם  על  ותבקר 
הממסד הרפואי, והן נתפסו בעיניו כפלישה לתחום השיפוט הפרופסיונלי שלו. ב–1996 פרסם 
לדחיית  הבאים  הנימוקים  את  הדסה,  החולים  בבית  לנוירולוגיה  פרופסור  רכס,  אבינועם 

דרישות הרבנות הראשית: 

את הטיפול בחולי, ובמוות הבא לעתים בעקבותיו הטילה החברה על הרופאים ולא 
על הרבנים. קביעת רגע המוות היא עניין למומחים ברפואה, ולא למומחים ברבנות. 
אין מוות נפרד לעולם הרפואה ומוות אחר לעולם הרבנות. אין מוות שונה לחילוני 
לפי  פעלו  אם  שיקבע  מטעם”  ל“משגיח  זקוקים  אינם  הרופאים  לפיכך  ולדתי. 
“הנחיות הרבנות הראשית” בקובעם את רגע המוות. גם אם ה“משגיח” הוא רופא, 
את הדרישה לצירופו האוטומטי והגורף לוועדה, על–פי הנחיית הרבנות, יש לדחות 
על הסף. אם לא נדחה זאת היום, אנו עלולים למצוא את עצמנו מחר מעסיקים בכל 
בית חולים “משגיח מטעם”. בית החולים הוא מקום שבו רופאים מטפלים בחוליהם 
במסירות ובנאמנות, ולעתים אף נאלצים לצפות במותם. בהיכל זה של הרפואה אין 
מקום לקומיסרים של דת. רופא “מטעם” חובש כיפה אינו טוב, ישר או מהימן ממני, 

הרופא החילוני, בקביעת המוות, וככזה אין לו מקום בוועדה.16 

מעבר לגאווה הפרופסיונלית המשותפת לאנשי הממסד הרפואי באשר הם, מוטיבים מהתרבות 
הרבנות  דרישת  רכס.  של  לטיעוניו  נמזגים  דתיים–חילונים  יחסי  של  המקומית  הפוליטית 
ל“משגיח כשרות” בחדרי המיון וביחידות לטיפול נמרץ מעוצבת במתכונת מנגנוני ההסדרה 
של ה“סטטוס קוו”. מנגנונים אלה, לטענת חוקרים, נועדו להשהות מחלוקות בין דת למדינה 
והעברתן של מחלוקות אלה  ידוע  לא  הגורפת לעתיד  דחיית ההכרעה  בישראל באמצעות 

אבינועם רכס, “רופא, לא קומיסר דת”, הארץ, 25 בדצמבר 1996. אוחזר מתוך ארכיון הארץ:   16

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/arch/ArchSearchArt.jhtml  
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לפתרון במישור המקומי והזמני )בועז, 2001; דון–יחיא, 1997(. כך נוצרת תרבות פוליטית 
יהודיות–אורתודוקסיות  שבה התנגשויות בין תפיסות עולם מנוגדות ־ בין השקפות עולם 
לרמה  מופרטות  אלא  הרוב,  עקרון  על–פי  מוכרעות  אינן  ־  חילוניות  עולם  ובין השקפות 

המקומית והזמנית. 
הוויכוח על הגדרת המוות המוחי הוא דוגמה ברורה לאופן שבו מתבססים מנגנוני הסדרה 
והפתולוגיה  האנטומיה  חוק  על   2008 מרס  עד  התבססה  בישראל  המוות  הגדרת  שכאלה. 
משנת 1953, כלומר על חוק שחוקק חמש–עשרה שנה לפני שהוגדר המוות המוחי. חוק זה 
לא עודכן במשך למעלה מחמישים שנה מאז בשל המחלוקת הנדונה במאמר זה. מצבי מוות 
המוות  הגדרת  אך כאשר  החולים,  בבתי  בוועדות המקומיות  ומוכרעים אפוא  נדונים  מוחי 
נפרצת לשיקול דעתן המקצועי של ועדות אלו, חששו של רכס מ“מוות שונה לחילוני ולדתי” 
מתממש. כך למשל, בבית החולים הדתי שערי צדק קביעת מוות מוחי מעוררת סערה רבה 
יותר מאשר קביעה בבתי חולים אחרים בארץ. ביוני 2006 דווח על מקרה שבו נקבע מות מוחו 
של חולה במקום ואיבריו נמסרו להשתלה. הרב יוסף שלום אלישיב קרא למקרה “רציחה 
ממש” והרב הפוסק של בית החולים קבע כי “המרו את פיו”.17 חוסר האחידות בקביעת רגע 
המוות יוצר מצב בלתי אפשרי, שבו בית חולים אחד מחמיר ובית חולים אחר מקל. בבית 
חולים אחד אדם ייחשב חי, בעוד שבבית חולים אחר הוא ייחשב מת; זהו הסטטוס קוו של 

המוות המוחי בישראל וכפי שאראה בהמשך, לא ברור אם החוק החדש ישנה מגמה זו.
הוויכוח בין הממסד הרפואי לממסד הרבני נסב על אמינות. עלבונו של רכס מחוסר האמון 
שמפגינה הרבנות הראשית ביושרו המקצועי בולט לעין מהציטוט לעיל, אך שאלת האמינות 
בקביעת המוות בהקשר של השתלות איברים היא סוגיה שאינה ייחודית רק לישראל. כדי 
לפסול כל חשד לקביעת מוות נמהרת מדי לטובת השתלת איברי הגופה מתבצעת בעולם 
זאת,  לצוות המשתילים. עם  בין הצוות הקובע את המוות  )וגם בישראל( הפרדה מוחלטת 
שאלת האמינות בהגדרת המוות המוחי חורגת במקרה הישראלי מהעניין הטכני בעיקרו של 
למוות.  החיים  בין  החלוקה  קו  הדתיות של  ונוגעת בהשלכות  הרפואיים,  הצוותים  הפרדת 
בשל ההקשר הרפואי של המוות המוחי כחוליה ראשונה בשרשרת של הצלת חיים באמצעות 
השתלת איברים, המרחק בין עבירת “שפיכות דמים” ועבירת “לא תעמוד על דם רעך” הוא 
כחוט השערה. נדמה שאדם שאינו מצוי בעולמה של הלכה לא יבין את המשמעות העקרונית 
שיש בדיוק ובאמינות קביעת רגע המוות. דבריו של הנוירולוג, הרב פרופ‘ אברהם שטיינברג, 
שהשתתף, כאמור, בהחלטת מועצת הרבנות הראשית על הגדרת המוות המוחי, מבהירים את 

החששות שמאחורי דרישת הרבנות הראשית: 

דרישת הרבנות הראשית היא שהקביעה תיראה אמינה. יש חששות שאולי מעגלים 
פינות, מקצרים הליכים, למרות שאני ברמה האישית הייתי מעורב בהרבה קביעות 
לעגל  ניסו  שהרופאים  ראיתי  לא  ומעולם  בארץ,  חולים  בתי  בהרבה  מוחי,  מוות 
הרבני,  בציבור  דווקא  ולאו  הרחב,  בציבור  אבל  בגלוי.  כך  על  מודיע  אני  פינות. 

מוחי”,  במוות  מחולה  להשתלה  איברים  נטילת  על  צדק  שערי  את  תוקפים  “רבנים  אטינגר,  יאיר   17

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/arch/ הארץ:  ארכיון  מתוך  אוחזר   .2006 ביוני   25 הארץ, 
ArchSearchArt.jhtml
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ואנשים שיקירם מת  זה הליך מסובך  יש חששות,  זאת מהרבה אנשים,  אני שומע 
שצריך.  כמו  נעשה  שהדבר  ב–100%  בטוחים  להיות  רוצים  איברים,  לתרום  והולך 
ולכן הרבנות הראשית דרשה, שיהיו רופאים או אנשים אחרים אמינים על המערכת 
כולה, שישתתפו בהליך. כאשר הסיכום שאליו הגענו עם משרד הבריאות, שכל רופא 
שיקבל אישור לקבוע מוות מוחי, יעבור תהליך השתלמות מסודר. לא לומדים זאת 
בדרך כלל בבתי הספר לרפואה, זה נלמד בשטח, לא כולם יודעים לעשות זאת, אני 
האלה  הדברים  חותמים,  הם  מה  על  בעצם  ידעו  ולא  ברופאים שחתמו  נתקל  כבר 

קורים. הדרישה היתה שזה יהיה אמין ככל הניתן.18 

ח“כ הרב אברהם רביץ ז“ל, מושתל כליה,19 מוסיף לעניין שהתייחס במסגרת הדיון לשאלת 
האמינות כשאלה העומדת בבסיס הדרישות של הממסד הרבני מהממסד הרפואי: 

של  לדעתם  אבל  מחלוקת,  כאן  יש  כי  ההלכה  לפרטי  להיכנס  רוצה  לא  אני 
הרבנים... צריך לבנות את האמינות בין חדרי הניתוח שמקבלים את האיברים לבין 
מקבלי האיברים. וחבל שזה לא נעשה. יש בתי חולים שבאופן פרטי מקפידים על 
הקריטריונים שנקבעו, אבל יש כאלה, שמסיבות שונות ומשונות לא מוכנים לקבל 

את התכתיב הזה. 

רביץ מצביע על העובדה כי קביעת המוות אינה נערכת בישראל במנגנון אחיד ומסודר והיא 
נתונה במידה רבה לשרירותיות המובילה את האדם בשעתו האחרונה לקביעת מוות שונה 
בבית חולים זה או אחר.20 כאמור, חוסר ההסכמה בין הממסד הדתי לממסד הרפואי על רגע 
המוות המוחי מנע חקיקה סדורה על אודות המוות המוחי במשך שנים רבות. חוזר מנכ“ל 
משרד הבריאות מ–1996 עדכן אמנם את חוק האנטומיה והפתולוגיה משנת 1953 באמצעות 
כקריטריון  שישמשו  החליטה  הראשית  הרבנות  שמועצת  מעבדתיות,  עזר  בדיקות  הוספת 
לקביעת מוות מוחי, אך הותיר את השימוש בהן לשיקול דעת צוות בית החולים. כמו כן, 
אין בחוזר זה אזכור לנציג מוסכם על הרבנות שיהיה נוכח בעת קביעת המוות, או לוועדת 

בדיקה עליונה. 
מחשבתית  גמישות  הרבני  הממסד  דווקא  הפגין  הוויכוח  במהלך  כי  לציין,  מעניין 
ופרגמטיות. למרבה ההפתעה, במהלך הוויכוח לא הייתה קיימת כמעט מחלוקת עקרונית 
בנוגע להגדרה עצמה של המוות המוחי. גם הממסד הרפואי וגם הרבנות הראשית הסכימו 
על מותו של גזע המוח כתנאי מספק להכרזת מוות. יתרה מכך, חוזר מנכ“ל משרד הבריאות 
להסכמתה  כתנאי  רשמה  שהרבנות  המעבדתיות  העזר  בדיקות  של  מדוקדק  מילוי  אפשר 
להגדרת מוות מוחי. המחלוקת התנתקה מהשאלות האנטומיות גרידא )המהוות, כפי שראינו, 
גם את הבסיס למחלוקת הפנים–הלכתית( ועברה למישור אחר, למישור הסוציולוגי של מאבק 

מתוך פרוטוקול ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לעידוד תרומות האיברים, 9 ביוני 2003.   18

ח“כ הרב רביץ קיבל את כלייתו מבנו ולא נזקק לאיבר מאדם שמת מוות מוחי.   19

היעדר חוק המסדיר מוות מוחי מאפיין מדינות שבהן קיימת מחלוקת על הגדרת המוות המוחי או שאין   20

 .)Wijdicks,	2002( בהן השתלות איברים. לפירוט ראו ויג‘דיקס
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בין שתי קהילות ידע על סמכות ולגיטימציה להגדרת מוות. באופן ספציפי, נגעה המחלוקת 
ועל  רגע המוות  כביכול על קביעת  היה לפקח  בעיקר בשאלת ה“משגיח מטעם”, שאמור 

הבקרה הרטרואקטיבית שמשרד הבריאות אמור להפעיל באמצעות ועדת מעקב. 

סיכום: חוק מוות מוחי–נשימתי )2008( 

בשנת 2003 יזם משרד הבריאות הצעת חוק שתסדיר את שאלת המוות המוחי בישראל. הטיוטה 
הראשונה שיקפה במידה רבה את חוזר המנכ“ל משנת 1996 והוסיפה עליו את דרישת הרבנות 
להקמת ועדת מעקב ופיקוח. במהלך חמש שנות דיונים נדמה היה כי הוויכוח נקלע למבוי 
סתום: הממסד הרפואי מצד אחד והממסד הרבני מהצד השני לא הצליחו לגשר על הפערים 
ביניהם, שנגעו, כפי שראינו, בשאלות של אמון ושל תיחום גבולות פרופסיונליים. פריצת 
הדרך הושגה לבסוף רק ב–2007, ביוזמתם של ח“כ עתניאל שנלר והרב פרופ‘ מרדכי הלפרין. 
תהליך קביעת המוות המוחי, הציעו שנלר והלפרין, יהיה רב–משתתפים. בהצעתם, העומדת 
בבסיס החוק של 2008, יש ארבע נקודות חשובות לענייננו; ראשית, על מנת להבהיר את 
עמדת המחוקק בנוגע למהות המוות, הוצמדה המילה “נשימתי” לכותרת החוק כך שבישראל 
לא קיים מוות מוחי אלא רק מוות מוחי–נשימתי. כלומר, שום נזק מוחלט אחר הנגרם למוח 
אינו יכול להיחשב כסיבת מוות. שנית, רופאים המעורבים בקביעת המוות המוחי–נשימתי 
מחויבים לעבור תכנית הכשרה, הכוללת היכרות עם הדיונים ההלכתיים הנוגעים בהגדרת 
המוות. שלישית, הקמת ועדה בת עשרה חברים בראשות רופא שבה יהיו חברים, מלבד היו“ר, 
שלושה נציגי הרבנות הראשית, שלושה נציגי ציבור ושלושה נציגי ההסתדרות הרפואית. 
ועדה זו אמורה להיות אחראית הן לתכני ההכשרה של רופאים האחראים על קביעת המוות 
הן לפתרון בעיות מיוחדות הקשורות לקביעת מוות מוחי–נשימתי. רביעית, בכל מקרה של 
קביעת מוות מוחי–נשימתי מחויבים הרופאים לפעול לפי רצון המשפחה, כלומר קביעת רגע 

המוות תלויה בהסכמת המשפחה לקבל את הגדרת המוות המוחי–נשימתי. 
המוחי–נשימתי  המוות  כחוק  קטנים  בתיקונים  התקבלה  והלפרין  שנלר  של  הצעתם 
בקריאה שלישית בכנסת בחודש מרס 2008. החוק אמור להיכנס לתוקפו לאחר תום תקופת 
ההכשרה, במאי 2009. לקראת יישום החוק אני מבקש להצביע על שלושה אתגרים מרכזיים 
העומדים בפניו. מטרת החוק היא ליצור הסכמה רחבה בין דתיים וחילונים על אודות הגדרת 
המבחן  ההלכה.  לפי  מוחי  מוות  של  הגדרה  בישראל  תתקיים   2009 ממאי  המוחי.  המוות 
המרכזי הוא לפיכך האם ציבור שומרי המצוות יקבל הגדרה זו כהגדרה קבילה. לאור המגמות 
שבהן התנהל הוויכוח אפשר להעריך כי הגדרת המוות המוחי–נשימתי תהיה מקובלת יותר על 
הציבור הדתי–מסורתי מאשר על הציבור החרדי. למעשה, כמה שבועות בלבד לאחר חקיקת 
החוק הצהירו רבני היהדות החרדית כי הם אינם מקבלים את הגדרת המוות המוחי–נשימתי. 
גם הרב עובדיה יוסף, שנחשב מתון ביחס לרבנים האשכנזים בעניין זה, נע בין עמדה נחרצת 

נגד החוק להבעת תמיכה כללית בפתרון. 
השאלה המרכזית היא האם לצד המסלול הממלכתי של פשרה יכריזו הרבנים החרדים 
על עמדה עצמאית השוללת פשרה זו. כפי שראינו באופן התנהלותו של הרב לאו בפרשת 
איילה–חיה אבוקסיס, יכול בהחלט להיווצר מצב שבו תתנהל מגמת פסיקה רבנית מקבילה 
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לצד החוק, השומטת את הקרקע מתחת לחוק. לפיכך, האתגר השני העומד בפני יישומו של 
החוק הוא האחדה ממלכתית של קבלת הגדרת המוות. מבחן זה קשה במיוחד לאור המבנה 
קיימת  לכן,  קודם  שראינו  כפי  הישראלית.  בחברה  ומדינה  דת  סכסוכי  ניהול  של  המיוחד 
נטייה בציבוריות הישראלית להיצמד דווקא לקו המחמיר ביהדות בסוגיות הקשורות למוות. 
טווח סמכותם של הרבנים “הלא–ממלכתיים” רחב יותר במקרים אלה מטווח סמכותה של 
הרבנות הראשית או של גופים ממלכתיים אחרים. המבחן אפוא הוא האם יצליח חוק המוות 

המוחי–נשימתי לתרגם סוגיה טעונה ומרובת פלגים לקונצנזוס רחב.
נדמה שאפילו המחוקקים לא מאמינים ביכולת יישומו החד–משמעי של החוק. הסעיף 
המחייב את הרופאים לקבוע מוות מוחי–נשימתי רק לאחר הסכמת המשפחה מצביע על חוסר 
והמוות. הפנייה למשפחה מאפשרת  יכולת בקביעת הגדרות אוניברסליות להגדרת החיים 
“פתח מילוט” בעבור קבוצות שאינן מקבלות את הגדרת המוות המוחי–נשימתי. כך מכשיר 
החוק באופן עקיף את כשלונו שלו ויוצר מסלול עוקף שבו למעשה אין לפשרה שהגיעו אליה 
לבסוף הממסד הרפואי והרבני תוקף מחייב. חששותיו של פרופ‘ רכס ממוות שונה לחילוני 
ולדתי עלולים אפוא להתממש; ללא הפטרנליזם של הממסד הרפואי והדגש על נטיות הלב 
ועל האמונות של הפרט, קביעת המוות המוחי הופכת להיות תלויה ברשות הפרט. למעשה 
היה  דה–מדיקליזציה, שבו המוות, שבמשך מאות שנים  מובהק של  הוא תהליך  זה  תהליך 
נחלתה הבלעדית כמעט של הרפואה המערבית, מוגדר כעת לא רק בידי הרופא, אלא גם 

בידי החברה עצמה, כלומר היחיד, המשפחה או הקהילה.
האתגר השלישי של החוק נוגע לשאלת השתלות האיברים. כאמור, הגדרת המוות המוחי 
קשורה להשתלות איברים באופן ישיר. המבחן המעשי של החוק אינו רק ביצירת קונצנזוס 
יוזמי החוק אף  בעניין הגדרת המוות המוחי–נשימתי, אלא גם בהגברת תרומות האיברים. 
טענו כי חלק ממטרתם היא להכשיר את הגדרת המוות המוחי כדי לסלק את אחד המכשולים 
לא  מעניק,  שהחוק  המילוט  ופתחי  הסייגים  לאור  אך  איברים,  בתרומת  ביותר  המרכזיים 
ברור כלל אם סוגיית המוות המוחי אכן נפתרה. ייתכן מצב שבו, למרות הפשרה שהושגה, 
ההתנגדות להגדרת המוות החדשה ובעקבותיה להשתלות איברים לא תפחת, אלא תסתמך 

על ההתנגדות של הגורמים החוץ–ממלכתיים ברבנות האורתודוקסית.
המוות  לקביעת  שתסכים  כדי  ראשונה  פעם  ־  למשפחה  הכפולה  הפנייה  מכך,  יתרה 
של  דה–מדיקליזציה  אמנם  מהווה  ־  איברים  לתרומת  שתסכים  כדי  שנייה  ופעם  המוחי, 
שבו  הרגשי  העומס  איברים מחמת  לתרום  ההסכמות  משיעור  להפחית  עלולה  אך  המוות, 
תהיה מצויה משפחה אשר אמורה להחליט גם על מות יקירה וגם על תרומת איברים. האם 
המבחן  זה  איברים?  לתרום  גם  תסכים  המוחי  המוות  לקביעת  הסכימה  עתה  שזה  משפחה 

השלישי של חוק המוות המוחי–נשימתי. 
המוחי–נשימתי  המוות  חוק  של  מעשיותו  את  תם.  לא  המוחי  המוות  הגדרת  על  המאבק 
אפשר יהיה לבדוק ממאי 2009. המאמר הצביע על שיבוצו של מאבק זה בתרבות הפוליטית 
של יחסי דת ומדינה בישראל, ואופיו המיוחד של הוויכוח מאפשר חידוד תיאורטי ואמפירי 
של תהליכי מדיקליזציה ודה–מדיקליזציה. את המאבק נגד המדיקליזציה של המוות מובילים 
בארצות המערב קואליציה של פילוסופים, מבקרים חברתיים ואתיקנים, וטיעונם העיקרי, כפי 
שהובא בחלקו הראשון של מאמר זה, מבקר את השתלטותו ההולכת וגוברת של המבט הרפואי 
על תחומים שעיקרם תרבותי, מוסרי או דתי. המאבק נגד המדיקליזציה של המוות נערך בדרך 
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כלל מעל במות אקדמיות ומנוהל בעיקר בידי אנשי שמאל חברתי, המעלים טיעונים בדבר 
זכויות אדם ובדבר הריבונות האוטונומית של האדם על גופו אשר מופקעת בידי הממסד הרפואי 
)1974	1977; Jonas,	Fox,(. בישראל וגם מחוצה לה מערערים מתנגדי הגדרת המוות המוחי 
למעשה,  ומוסרי.  תרבותי  בנושאים שעיקרם  לקבוע  לעצמה  לקחה  המונופול שהרפואה  על 
הקמת הוועדה למעקב אחר יישום חוק המוות המוחי–נשימתי וקביעת תכנית הכשרה לרופאים, 
ועדות אתיקה  ביו–אתיקנים להקים  חופפות לדרישה שמעלים  הכוללת תכנים לא–רפואיים, 

.)Veatch,	1972( שיבררו את ההיבטים של הגדרת המוות המוחי ואת השלכותיה
בישראל הוויכוח על אודות הגדרת המוות המוחי מתנהל במסגרות שיח שונות לחלוטין. 
הטיעונים בעניין ריבונותו העצמית של האדם על גופו לא נשמעו כלל מהמתנגדים להגדרת 
המוות המוחי. זאת ועוד, בזמן שמתנגדי המדיקליזציה של המוות בארצות המערב מנהלים 
קרב מאסף נגד חוקים קיימים, הרי שמתנגדי הגדרת המוות המוחי בישראל הצליחו עד כה 
נוהגים  למנוע חקיקה גורפת בנושא ולהותיר את הנושא תלוי. בטיעונם נגד המדיקליזציה 
ולא  מטרות  כאל  לאנשים  להתייחס  המורה  קאנט,  הקטגורי של  הצו  את  להזכיר  אתיקנים 
כאל אמצעים. העברת הדיון מהמישור העקרוני, המתבסס על תפיסות קנטיאניות של מוסר, 
רפואיים,  בכלים  הנמדדת  כדאיות  של  תועלתניות  תפיסות  על  המתבסס  הפרקטי,  למישור 
 .)Beauchamp	&	Childress,	1989( עומדת בבסיס הפרקטיקה של המדיקליזציה של החברה
המתנגדים למוות מוחי בישראל אינם זקוקים כלל לצו הקטגורי של קאנט כדי להעלות טיעון 
עקרוני נגד הגדרת המוות המוחי. כאמור לעיל, הוויכוח הוא עקרוני, משום שהוא מצביע על 
דילמה שיש לה השלכות חמורות על היהודי המאמין. בישראל מנווטת המחלוקת העקרונית 

על הגדרת המוות לנתיבי התרבות הפוליטית של מנגנוני ההסדרה בין דת למדינה. 
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תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום. 2008. 173 עמודים

יהודה שנהב*21

בקובץ שלפנינו מופיעים שלושה חיבורים של המחברת שהוכנו במיוחד לסדרת ההרצאות 
במכון למחקר חברתי בפרנקפורט על–שם אדורנו. כל אחד מהחיבורים המרתקים הללו פותח 
צוהר אל יחסי הגומלין בין הקפיטליזם לרגשות בשלבים שונים של המודרניות. בהרצאה 
ביקורתי  לדיון  כמושא  ורגשות  קפיטליזם  בין  האופוזיציה  את  אילוז  מציבה  הראשונה 
הגדולים  התאגידים  צמיחת  של  בהקשר   homo	 sentimentais של  עלייתו  את  ומתארת 
בארצות–הברית החל מתחילת המאה העשרים. בהרצאה השנייה מתארת אילוז את צמיחתם 
של נרטיבים תרפויטיים, בעיקר כאלה שעוסקים בסבל או בהגשמה עצמית, בפסיכולוגיה 
ובמקצועות טיפוליים אחרים. בהרצאה השלישית מתואר הקשר בין אתרי שידוכים באינטרנט, 
טכנולוגיות להצגת העצמי, נרטיבים של אהבה ומגוון פרקטיקות של כינון יחסים רגשיים 

בסביבה טכנולוגית. 
בעצמנו  להתבונן  לנו  מאפשרת  שהיא  משום  רב,  דרמטי  כוח  יש  אילוז  של  לטענתה 
האינטימיים  החיים  מרקמי  תוך  אל  ארוגים  קפיטליסטיים  רפרטוארים  כמה  עד  וללמוד 
מעבודותיה  גם  אילוז  של  האינטלקטואלי  היום  סדר  את  טענה שממשיכה  ולהפך;  ביותר, 
הקודמות ובמיוחד ב–Consuming the Romantic Utopia. בעבודותיה מציבה אילוז מראה 
ביקורתית אל מול הנרטיב הרדוקטיבי, הרואה בתועלתנות וברגשות תופעות המוציאות זו 
את זו, ומבטלת את הדיכוטומיה שביניהן. רוחב היריעה של אילוז, איכות עבודתה ויכולתה 

לטוות יחד חומרים אינטלקטואליים עשירים מציבים אותה בחזית המחקר על רגשות. 

***

טענותיה של אילוז על ההיגיון הסוציולוגי ומבני הכוח השונים מפתיעות את מי שאמון על 
המחשבה הביקורתית. היא כותבת, למשל: 

העבודה  במקום  בפסיכולוגיה  אלה  מוקדמים  בשימושים  ראו  הסוציולוגים  מרבית 
אנסה  להם  בניגוד  יותר.  יעילה  וממילא  יותר  מתוחכמת  שליטה  של  חדשה  צורה 
את  שהפכו  משום  העובדים  עבור  חשובים  יתרונות  הניבו  אלה  ששימושים  לטעון 
היחסים ־ הכוחניים ביסודם ־ ביניהם ובין מנהליהם לדמוקרטיים יותר... )עמ‘ 35(

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  21*
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הפילוסוף הצרפתי פול ריקר הציע לנו הבחנה בין מה שהוא מכנה “הרמונויטיקה של חשד” 
ל“הרמונויטיקה של משמעות )או פרשנות(”. מרקס, ניטשה ופרויד )ואף אלתוסר, פוקו, בורדייה 
ובאטלר( הם המסטרים הגדולים של “החשד”. הפעלת טכניקה של חשד מבנה את החשד לתוך 
הטקסט ומובילה את תוואי הפרשנות עליו. בתוואי זה יודע הפרשן שיש רצח בעלילה והוא 
היא  הרצח.  לאפיזודת  מעבר  אל  ללכת  מבקשת  אילוז  הרוצח.  ומי  הנרצח  מי  מראש  מניח 
תטען, בצדק, שחשד אינו מוביל בהכרח לאמנציפציה ולעתים אף מכביד עליה. העמדה יוצאת 
הדופן הזו הופכת את הקובץ ליצירתי ולמלמד. בכך כוחו, אך בכך אולי גם חולשתו. החשדנות 
של אילוז כלפי טכניקות המופעלות באמצעות חשד, שלא לומר ההתעלמות מהן, הופכת את 
הטקסט שלה אדיש מדי לחשד. אדישות זו באה לידי ביטוי בולט באופן שבו אילוז מבקשת 
“לשקם” את הקשר בין “קפיטליזם” ו“רגשות”. במקום לסקור את הפרקים אבקש להציג את 

אי הנוחות שהתעוררה אצלי באשר לאופן שבו “משוקם” קשר זה. 

***

אפשר שהציטוט הבא מספרה של אילוז יהווה נקודת התחלה מתאימה: “הנרטיב המשפחתי 
עליו התבססה ההשקפה הפרוידיאנית לא היה ליניארי כי אם פיגורטיבי” )עמ‘ 65(. 

אוארבך,  אריך  הספרות  חוקר  של  עבודתו  על  ובהסתמך  במפורש,  זאת  לציין  מבלי 
אילוז ממשיגה בעצמה את הקשר בין “קפיטליזם” ו“רגשות” בהמשגה פיגורטיבית. המשגה 
פיגורטיבית היא צורת מחשבה ראיפיקטיבית הממרחבת את הזמן ההיסטורי, שכן היא משלבת 
הפיגורטיבית  ההמשגה  עצם  וכרונולוגית.  סיבתית  מבחינה  מזה  זה  רחוקים  אירועים  שני 
מעניקה משמעות משותפת לשניהם. כלומר, המשגה פיגורטיבית מייצרת קשר שלא היה קיים 
קודם לכן או לחלופין משקמת קשר שנותק ושמחייב חיבור מחדש. טכניקה זו היא לגיטימית, 
כפי שמראה אוארבך, אולם עלינו להתוודע למשמעויות הגלויות והסמויות של השימוש בה. 
מדוע משתמשת אילוז בהמשגה פיגורטיבית כדי לדון בקשר בין “קפיטליזם” ו“רגשות”? 
כתבו  הקפיטליזם  שמבקרי  כמו  רגשות,  של  פילוסופים  גם  היו  הקפיטליזם  הוגי  רוב  שהרי 
וכפי שסוציולוגים של הקפיטליזם כתבו על  על האופן שבו הוא מעצב את אנושיות האדם, 
הסובייקט הקפיטליסטי )היזם ובעל ההון( או על הסובייקט הפרולטרי. מדוע לא הציעה אילוז 
ניתוח היסטורי )או גנאלוגי( של הקשר בין קפיטליזם ורגשות? ההעמדה הפיגורטיבית ־ במקום 
שיש קשר היסטורי רציף ומוכח ־ בעייתית משום שהיא גוזרת הפרדה בין המושגים רק כדי 
“לשקם מחדש” את החיבור ביניהם.1 שני מנגנונים אלה פועלים במקביל ולכן הם מתעתעים. 
“קפיטליזם”  בין  הקשר  האם   )1( תלויות:  בלתי  לא  לשלוש שאלות  קשורה  שלי  הנוחות  אי 
ו“רגשות” זקוק לשיקום? )2( מהי עמדתה ההיסטורית של אילוז ביחס לקשר הזה כשהיא טוענת 
ל“עליית” הקפיטליזם הרגשי? )3( באמצעות איזו הגות או פרקטיקה היא משקמת את הקשר 

בין קפיטליזם ורגשות? במלים אחרות, מי מוכל אל תוך מהלך השיקום ומי מודר ממנו?

למשל אוארבך משתמש בספרו מימזיס )תשי“ח( בשני מופעים מרוחקים: “עקדת יצחק” ו“אקט הצליבה   1

של ישו”, כדי לתאר מבנה פיגורטיבי. הצימוד הפיגורטיבי ביניהם מאפשר את הטענה שעקדת יצחק 

הקדימה את הצליבה של ישו. הוא גם מסביר שנרטיב פיגורטיבי )או ליתר דיוק: פרה–פיגורטיבי( הוא 

תיאולוגי וטלאולוגי ביסודו.
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כאמור, כמעט כל מחוללי הקפיטליזם הציבו תיאוריות של רגשות. אי אפשר להבין את עושר 
 Theory of Moral העמים של אדם סמית ללא התיאוריה שפיתח על רגשות מוסריים )בספרו
האדם  רגשות  של  העומק  מבנה  לולא  קורסת  הייתה  סמית  של  השוק  תורת   .)Sentiment
ושל החברה שעליהם הוא מצביע. סמית לא צמח בוואקום אינטלקטואלי. הוא נחשף לשיח 
פילוסופי מפותח על רגשות שקידמו פסקל, יום ומאנדוויל. מאנדוויל מסביר באמצעות “משל 
הדבורים” שלו שחברה יוצרת אינה בנויה על קהילתיות ואלטרואיזם, אלא על אנוכיות ועל 
אהבה עצמית. תיאוריות של רגשות שפותחו )ותוארו באופן נפלא בידי נורברט אליאס בספרו 
The Civilizing Process( מבטאות את הבסיס המוסרי לקפיטליזם של המאה ה–18: נימוס, 
נדיבות, אגואיזם, מעודנות, סימפתיה ־ תכונות שבלעדיהן לא יכול היה הקפיטליזם להיות 
ויליאמס בספרו Keywords את ליידי בראדשו, אריסטוקרטית  מדומיין. כך מצטט ריימונד 
בת המאה ה–18: “המלה ‘סנטימנטלי’ כל כך אופנתית בקרב המעמד המעודן... כל דבר נעים 
ומחוכם נכלל במלה הזו... אדם סנטימנטלי... טיול סנטימנטלי... חוג חברה סנטימנטלי”.2 
סגפנות,  רגשות:  של  כתיאוריה  ובר  של  הקלוויניסטי  האתוס  את  להזכיר  המקום  גם  כאן 

איפוק, שליטה עצמית. 
מדוע, אם כך, גורסת אילוז שהקשר בין קפיטליזם ורגשות מוכחש ושיש לשקמו? ראשית, 
משום שבהעמדה פיגורטיבית נשלל הקשר בין שני מושגים רק כדי לחברם מחדש. ההעמדה 
המושגים.  של  ההיסטוריה  זניחת  תוך  אפיסטמולוגי  מהלך  התנעת  מאפשרת  הפיגורטיבית 
הנכחה של היסטוריה ליניארית )או גנאלוגית( הייתה מצריכה פרישה של הסוגים ההיסטוריים 
של הקפיטליזם ושל האופנים שבהם הם ארוגים לתוך שדות הרגשות: הקפיטליזם המסחרי 
הקתולי, הקפיטליזם האימפריאלי הפרוטסטנטי, הקפיטליזם המתועש, הקפיטליזם המאורגן, 
קפיטליזם הרווחה, הקפיטליזם הפיננסי, הקפיטליזם הניהולי, הקפיטליזם הגלובלי. כל פאזה 
כזו מציעה קונפיגורציה אחרת של הצמד קפיטליזם/רגשות במקום שבו הם מוצגים כנפרדים. 
שנית, ההמשגה הפיגורטיבית מאפשרת לאילוז לשקם את הקשר באופן סלקטיבי. למשל, 
בעבודת  נוכחת  אינה  ופוקו  אלתוסר  גרמשי,  לוקאץ‘,  דרך  ממרקס  הביקורתית  התיאוריה 
השיקום. למשל לוקאץ‘ בספרו History and Class Consciousness מנתח בצורה מבריקה את 
האופן שבו מעקר הקפיטליזם את היכולות הרגשיות של נמעניו. חסר למשל גם ספרם של 
דלז וגואטרי, אנטי אדיפוס )החלק הראשון של קפיטליזם וסכיזופרניה(, שעוסק בקשר בין 

קפיטליזם, רגשות ושיח טיפולי. 
מתעלם  שהוא  משום  רק  לא  סלקטיבי  הוא  ו“רגשות”  “קפיטליזם”  בין  הקשר  שיקום 
עצמו  את  מכפיף  שהוא  משום  גם  אלא  מסרס(,  בחשד  )המוטענת  הביקורתית  מהתיאוריה 
הנרטיב  היא  הראשונה  יסוד.  להנחות  שהופכות  אפיסטמולוגיות,  עומק  תבניות  לשתי 
ההיסטוריוגרפי המודרניסטי המציע ראשית צירים חילונית. אם נאמץ, במקום זאת, נרטיב 
מפתח  תפקיד  היה  דת  שלפקידי  נלמד  החילוניות  של  המוצא  נקודות  את  מקבל  שאינו 
בעיצוב רגשות המאמינים גם בעידן הקפיטליסטי. הכנסייה טיפחה את רגשות האשם של 
וגם  קניין,  רכישת  בריבית,  הלוואה  התעשרות,  על  המוקדמים  הקפיטליסטים  הסוחרים 

מצוטט אצל עוז זלצברגר )1997(.  2
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פיתחה טכניקות.3 גם המונרכיות האדמיניסטרטיביות הראשונות ־ כמו בתי החולים, בתי 
המשוגעים, בתי הכלא, בתי היתומים ־ היו מתקנים לעיצוב האישיות והרגשות. הקפיטליזם 

של אותה תקופה אורגן סביב תיאולוגיה ושדה הייצור שלו היה תיאולוגי. 
במדעי  שחלה  וההתמחות  הדיפרנציאציה  הניהול.  מדעי  נרטיב  היא  השנייה  התבנית 
הניהול והמאבק על הבכורה בשדה הציבו את זרם “יחסי אנוש” באופוזיציה למדעי הניהול 
“ניהול  בין  ההבחנה  את  למסד  כביר  מאמץ  עשו  הניהול  מדעי  )הטיילוריזם(.  הקלסיים 
מקום  קיבלה  מאיו(  )אלטון  המאיואיסטית  האידיאולוגיה  רגשות”.  של  ל“ניהול  רציונלי” 
מרכזי בנרטיב מפוצל זה כמי שמתמקמת במפגש הגבולות בין שדות הידע ומתפקידה לחבר 
הפסיכולוגיה  התמסדות  לפני  הרבה  החל  בתאגיד  רגשות  בניהול  שעיסוק  אלא  ביניהם; 
התעשייתית. הנרי פורד, למשל, גרס שבעיית העבודה אינה קשורה בהתייעלותו של העובד, 
אלא בעיצוב רגשותיו ומוסריותו: עבודה חרוצה, משפחה תקינה, נוצריות ראויה, או אחריות 
בפני המעביד. למימוש חזונו הניהולי הקים פורד “מחלקה סוציולוגית” שבה פעלו כמאתיים 

וחמישים איש ואישה. היה זה לפני שמאיו תרגם את השיח הפסיכולוגי לתוך התאגיד. 

***

אין מטרתו של הוויכוח עם אילוז לטעון שאינטימיות קרה מציג טענה שגויה. להפך: אני מסכים 
לגמרי עם הטענה שהקפיטליזם המאורגן של תחילת המאה ה–20 הציב אותנו צעד אחד הלאה 
מבחינת ניהול ועיצוב הרגשות )ולהפך( של הסובייקט המודרני. אני גם מכיר בכך שלעתים 
מהלך ההמשגה שבו בחרה אילוז עשוי להיות הכרחי כשמתארים שיח תרבותי דומיננטי שהפך 
תחליף לדיון ב“טבע האדם”; אלא שבמקרה כזה מתבקש דיון אפיסטמולוגי המכיר בבעייתיות 
שבמהלך כזה. דיון אשר מברר מתי חל הפיצול הדיסציפלינרי בין “שיחים רציונליים” ו“שיחים 
של רגשות” ־ שמנחה מהלך שיקום המבקש להתגבר על כוחות המשיכה שבהם הם נתונים. 

קצה חוט לתחילתו של מהלך כזה הוא בנקודה )או נקודות( שבה הם התפצלו. 
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 חנה הרצוג, טל כוכבי ושמשון צלניקר )עורכים(. 
 דורות, מרחבים, זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל.
ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. 2007. 601 עמודים

ורד ויניצקי–סרוסי*4

דורות, מרחבים, זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל הוא ספר שהוא יותר 
מספר אחד. הריבוי הוא לא רק תוצר של גודלו האימתני )הספר אוחז ב–601 עמודים(, אלא 
של הבחירה המרתקת של עורכיו )חנה הרצוג, טל כוכבי ושמשון צלניקר( ללכת אל מעבר 
בכנס  שהוצגו  הרצאות  על  מבוססים  שרובם  מאמרים,   18 יחדיו  להם  נכרכו  וכך  למקובל. 
שנערך לפני כמה שנים במכון ון ליר בירושלים לכבוד יום הולדתו השמונים של שמואל נח 
וריאיון–שיחה  אייזנשטדט, מאמר של ברוך קימרלינג, המנתח את כתביו של אייזנשטדט, 

שערך דני רבינוביץ עם חתן השמחה. 
אין בהכרח חוט מקשר בין המאמרים, אבל מכל הפסיפס עולה מגוון ססגוני של חוקרים 
מפרספקטיבות וממקומות שונים. במידה רבה, המנעד של הכותבים ־ ולא בהכרח מושאי 
מרחבים,  דורות,  כותרו:  את  לספר  יום  של  בסופו  שהעניק  זה  הוא  כי  נדמה  ־  כתיבתם 
זהויות. הכותבים הם בני דורות שונים, הם עובדים במרחבים שונים וזהויותיהם המקצועיות 
והאישיות, גם בהן יש יותר מגוון אחד. המאמרים בחלקם נסמכים על עבודותיו של אייזשטדט 
ומשתמשים במושגיו, שעה שחלקם האחר לא ממש מזכיר אותו. מתוך 23 הכותבים והכותבות 
יש תכנית  גיאוגרפיה הכוללת את כל אחת משש האוניברסיטאות בישראל שבהן  נפרשת 
לא  רובם  כי  )אם  העברית  באוניברסיטה  הכותבים מלמד  מן  כשליש  סוציולוגיה:  ללימודי 
במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה( וכרבע מלמדים באוניברסיטת תל אביב )וכולם בחוג 
משהו  קרא  אולי  וחלקם  תלמידיו  היה  הכותבים  של  חלקם  ואנתרופולוגיה(.  לסוציולוגיה 
מכתביו במחוזות שמעבר לים, שבהם ספגו את השכלתם הסוציולוגית. רוב הכתיבה בספר, 
ברוחו של אייזנשטדט, מתבססת על מחקר איכותני, ואין כמעט פרספקטיבה תיאורטית שלא 
נמצא לה ייצוג. כך, בכפיפה אחת יטען ליסק במאמר מפוכח וכעוס כי בשל הדומיננטיות 
של האסכולה הביקורתית בחקר הסוציולוגי של החברה בישראל בעשורים האחרונים נגרם 
הביקורתי  מהמקובל  מורכבת  גישה  יוסיף  ויער   ;)121—105 )עמ‘  רחבים  מחקר  לתחומי  נזק 
כיום לרעיון כור ההיתוך ויראה בו לא רק כישלון, אלא “מידת הצלחה מרשימה” )עמ‘ 73(; 
ושנהב ידור עם ניתוח המפגש הטעון כל כך ליד העיר אבדאן שבין עובדי חברת “סולל בונה” 
ליהודים–ערבים, ועם מתח המפגש שבין פרדיגמה קולוניאלית ולאומית )עמ‘ 44 —71(; והרצוג 
תציע את מושג ה“דור” ככלי לניתוח החברה, שהוא לא פחות חשוב מהמשתנים המקובלים 

של מוצא, מעמד ומגדר )עמ‘ 21—43(. 
יותר מכל, הספר מעיד על סדר היום של הסוציולוגיה בישראל, או במדויק יותר, מה 
מעסיק חלק ניכר ממיטב חוקריה בעשור הראשון של האלף הנוכחי. מתוך המגוון התוסס 
עולה תמונה של חברה אשר עסוקה ללא הרף בסוגיית הגבולות החיצוניים וחדירותם ובשאלת 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  4*
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הלימינלי  מצבם  על  בעבודתה  ע‘אנם,  למשל  כך  ומשמעותם.  הפנימיים  השבטים  גבולות 
של אינטלקטואלים פלסטינים )עמ‘ 350—368(; הלמן במאמרה על ההתמודדות של המדינה 
הישראלית עם מצב של גבולות פרוצים בעידן של גלובליזציה ומציאות מולטי–אתנית )עמ‘ 
125—180(; פישר, המביא את קולה של הציונות הדתית הרדיקלית )עמ‘ 421—454(; רפופורט 
ולומסקי–פדר, הקוראות תיגר על הגבולות המעמדיים המקובלים באמצעות סיפוריהן של 
מהגרות רוסיות העובדות במשק בית )עמ‘ 176—193(; סער, המפענחת את הפרדוקס הטרגי 
קולה השבטי של  את  המביא  אדלר,   ;)393—369 )עמ‘  חזקות  פלסטיניות  נשים  בחייהן של 
מערכת החינוך )עמ‘ 283—297(; קמפ, החושפת אותנו לדור השני של מהגרי העבודה בישראל, 
ויוצרת  משלה  כלכלי  היגיון  בעלת  שהיא  הרווחה,  מדינת  של  בסתירות  שעוסק  ורוזנהק, 
מעמדות ושצמצומה בתקופה שעדיין יש בה דרישה לחברה מגויסת יוצר מתח מקורי במיוחד 
)עמ‘ 317—349(. אייזנשטדט יכול היה לקרוא לספרו ב–1967 החברה הישראלית, לספרו ב–

הוא  לכבודו  הספר  היהודית.  הציביליזציה  וב–2002  בתמורותיה,  הישראלית  החברה   1989
עמוס, מגוון ומורכב, אבל הוא צנוע וזהיר וחושש במהלך שלו. אין בו סיפור אחד, תזה אחת 
ואמירה אחת; “ה“א הידיעה” הוחלפה בתת–הכותרת “מבטים עכשוויים על חברה ותרבות 
בישראל”, ואין לו עורך אחד אלא שלושה. יותר ממה שחולקים כבוד לאייזשטדט, ויותר ממה 
שמתווכחים אתו )מה שלא קיים בספר כלל(, יש כאן ניסיון להראות מה קורה היום בחשיבה 

הסוציולוגית על החברה בישראל. 
ניצב  עמודים,   500 מעל  ושאורכו  אקלקטית(  מציאות  )שמייצג  הזה  הניסיון  מול  אל 
הסיפא של הספר שעניינו 47 עמודים של שיחה מרתקת ומיוחדת במינה בין האנתרופולוג 
התל אביבי דני רבינוביץ ובין הסוציולוג הירושלמי שמואל נח אייזנשטדט. לקורא לא ברור 
מה היה המנדט של השיחות הללו, שנערכו בברלין )למה בברלין?( ובירושלים במהלך 2005 
ו–2006, והאם הן היו אמורות להיות שיחה כללית על החיים, על סוציולוגיה, דיאלוג עם 
הטקסטים שנכתבו לספר או כל סדר יום אחר. כך או כך, מה שעולה הוא מסמך מרתק ונדיר 
במחוזותינו, שבהם מרואיינים בדרך כלל אנשים מזן אחר. טקסט זה פותח צוהר לעולמו של 
מי שנחשב ל“בכיר החוקרים בסוציולוגיה הישראלית ומגדולי החוקרים שהטביעו את חותמם 
על הסוציולוגיה העולמית בת זמננו” )הרצוג, כוכבי וצלניקר, עמ‘ 7( וחושף גם את עמדתו 
לגבי לימודי ישראל, לימודי יהדות, מודרניזציה וגלובליזציה )כך כותר המאמר(, תוך אבחנה 
ברורה ונדירה בבהירותה על ההבדל שבין סוגיות שעומדות במרכז סדר היום הישראלי ובין 

הכתיבה עליהן. 
שעה שאת הגותו המדעית אפשר להכיר בקריאת ספריו של אייזנשטדט, את אזכוריה 
במאמרו של קימרלינג בספר זה או במסגרת השיחה עם רבינוביץ, הרי עיקר עוצמתו של 
המסמך הוא במטא–שיח. כך עולה נימה של פייסנות אצל אייזנשטדט בנוגע לביקורת על 
עבודותיו שלו, אפילו קבלה )“נכון הוא שהמחקרים שערכנו בשנות החמישים לא התייחסו די 
למיעוט הערבי, שעליו צריך היה לומר יותר, ולא הביאו את הדברים מנקודת מבטן של נשים” 
]עמ‘ 481—482[, “נכון הוא שלא הבלטנו את זה ]שהיו עולים שלא רצו לבוא לישראל[... יכול 
להיות שהיינו צריכים לבדוק את זה יותר לעומק” ]עמ‘ 491[(. עם זאת, עולה אמירה ברורה 
מהריאיון שיש מקום לבחון ולבקר טקסטים אך ורק בהקשר ההיסטורי–חברתי שבו נכתבו, 
וכך למשל, לגבי היעדרן של הנשים ממחקריו, טוען אייזנשטדט כי “לנשים היתה אז השפעה 
היה מקום  ומכאן שלא  יותר”,  הציבוריות בהשוואה לתקופות מאוחרות  בזירות  מצומצמת 
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לצפות למרכזיות קולן במחקר. אייזנשטדט דוחה, בלי להתנצל ובלי להתבלבל, ובצורה חדה 
וברורה את כל הטענות נגדו כאילו היה ממסדי וכאילו הכפיף את עבודתו לממסד: 

הייתי מעורב במגזרים ההגמוניים פחות מדן הורוביץ. אבי לא היה נגיד בנק ישראל, 
ולא גדלתי בקיבוץ כמו דן הורוביץ, לא הייתי חבר בתנועת נוער... שמרתי תמיד על 
קצת דיסטנס, על ביקורת... הייתי קשור למרכז, אבל לא ממש חלק ממנו ובעיקר לא 

מן הממסד )עמ‘ 495(. 

נכתב אם לא בהשראת  זו חותמת ספר שכולו  ובעיקר על רקע העובדה ששיחה  במקביל, 
המחקר  של  מצבו  על  מחמיאות  הלא  אמירותיו  מהדהדות  שלכבודו,  הרי  אייזנשטדט, 
הסוציולוגי בישראל. וכך טוען אייזנשטדט כי המרחק שבין העמדות הפוליטיות של החוקרים 
והטתה  הסוציולוגית  החשיבה  על  השתלטה  והאידיאולוגיה  הצטמצם,  המחקרית  ועבודתם 
אותה. שעה שהסוציולוגים הישראלים מרושתים בעולם )האמריקאי בעיקר(, אין לסוציולוגיה 
ומכאן  דיו,  מנותח  לא  ההשוואתי  הממד  בעבר,  לה  שהיו  כפי  והשפעה  ייחוד  הישראלית 
ומושגים  למונחים  בהקשר  אחרים  מקומות  לעומת  בישראל  המיוחד  של  ההבנה  שחסרה 
הישראלית  הסוציולוגיה  בעבר.  שהיה  כפי  גלובליזציה(  רב–תרבותיות,  )למשל,  אופנתיים 
נגועה בפרוקיאליזם, בפרובינציאליות, באידיאולוגיה, בגישות צרות, בתיוג, בהיעדר ביקורת 
עצמית, בתת–תיאורטיזציה, ובהיעדר עיסוק בנושאים הנמצאים בחזית המחקר העולמי )כמו 
בחירה רציונלית ומוסדיות(. האנתרופולוגיה, אגב, לא ניצלת מהערכה דומה. נדמה כי אולי 

הכותר המתאים לשיחה הוא ככותר ספרו העצוב של יונתן שפירא, עילית ללא ממשיכים. 
מעט  לא  יש  מכך,  יותר  בחום.  מומלץ  אבל  הזה,  המאמר–שיחה  את  לקרוא  פשוט  לא 
מאמרים בספר עצמו שיכלו לנהל דיאלוג ־ אפילו ויכוח נוקב ־ עם הטענות כבדות המשקל 
שמעלה אייזנשטדט. כך למשל, פייגה במאמרו על היעדר ההתנגדות לגלובליזציה בישראל 
)עמ‘ 394—420(; רוניגר, המציע מבט השוואתי בין ישראל ובין דמוקרטיות בדרום אמריקה 
)עמ‘ 194—213(; שמיר במאמרו הביקורתי, כמעט ציני, על התגובה של תאגידים ללחץ חברתי 
אל–חאג‘,   ;)258—237 )עמ‘  חברתית  אחריות  של  בנושא  למעורבות  בדוגמה  שימוש  תוך 
המעמת בין דיבור על רב–תרבותיות לבין מציאות שאין בינה לבין השיח מן המשותף )עמ‘ 
298—316(; ממן בעבודתו על הדרך שבה באמצעות שחקנים מקומיים מחלחל שיח גלובלי 
אל הלוקלי )עמ‘ 214—236(; ובאופן דומה בשדה הפילנתרופיה הישראלי אפשר לראות את 
מאמרה של סילבר )עמ‘ 261—282(. אלו הן, כאמור, כמה דוגמאות, אבל סוג כזה של דיאלוג 

לא מתרחש בספר. 
יש לפחות שתי סיבות מצוינות לקרוא את הספר ולהיעזר בו בקורסים על חברה בישראל. 
והוא  כיום,  בישראל  החברה  של  מצבה  על  מחקרים  של  ומרתק  עשיר  מגוון  מספק  הספר 
מספק מבט ביקורתי מאוד שמאיין כמעט את כל המפעל הסוציולוגי הזה. כך, אולי בבלי דעת 
וללא כוונה, מנוהל דיאלוג קשה ונטול רחמים בין העוסקים העכשוויים במלאכה לבין האב 
המייסד, שלא חוסך את שבטו מבניו ובנותיו והרואה את מפעל חייו כמי שהגיע לא למקום 

אחר, אלא לשום מקום. 
אייזנשטדט המצטייר מהשיחה עם רבינוביץ הוא איש אופטימי בנוגע לחברה בישראל 
ופסימי בנוגע לסוציולוגיה שלה. בסופו של יום, כאנשים שחיים כאן, יש בכך נחמה גדולה. 
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אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן. עובדים וזרים. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר 
בירושלים והקיבוץ המאוחד. 2008. 222 עמודים

שרה הלמן*1

ספרן של אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן מציב במרכזו את ההגיונות המדינתיים המייצרים 
והאידיאולוגי שבין העובד לבין המהגר. הוא מראה את היקף העבודה  את החיץ הפוליטי 
המדינתית המושקעת בשימור חיץ זה ואת עומקה, וזאת בעידן שבו מאבדת המדינה, לכאורה, 

את מעמדה בזירה החברתית. 
הטיעון המרכזי של הספר הוא כי: 

שני  על  מושתתת  בישראל  העבודה  הגירת  של  והסימבולית  הפוליטית  הכלכלה 
הגיונות פעולה מוסדיים ואף משמשת ציר חיבור דיאלקטי ביניהם: היגיון הפעולה 
החברתי– הפעולה  והגיון  הישראלי–פלסטיני,  הסכסוך  את  המארגן  הגאו–פוליטי, 

כלכלי, המארגן את המערך הממשלי המקומי )עמ‘ 14(. 

זו  היא  הכלכלה  של  הליברליזציה  כי  האחרונות  בשנים  טענו  ישראלים  שחוקרים  בעוד 
שדחפה למציאת פתרון לסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים, גורסות קמפ ורייכמן כי לא 
פתרון הסכסוך עם הפלסטינים, אלא אסטרטגיה אחרת לניהולו ־ ההפרדה בין ישראלים 
העבודה  שוק  של  ומסיבית  גורפת  לליברליזציה  הדרך  את  שסללה  זו  היא  ־  לפלסטינים 
)עמ‘ 42(. ניתוח היסטורי מוסדי מאפשר לקמפ ולרייכמן לא רק למפות את השחקנים אשר 
השתתפו בתהליך, את הקונפליקטים שהתחוללו סביב תביעות המעסיקים להתיר את כניסתם 
של מהגרי העבודה לשוק העבודה השניוני, את שיתוף האינטרסים בין סוכנויות מדינתיות 
לבין קבוצות מעסיקים ואף את הקונפליקטים בין סוכנויות מדינתיות שונות, אלא גם לטעון 
טענה על אודות האופן שבו באמצעות הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה אפשר להבין 

תהליכים רחבים יותר, הנוגעים לארגון מחדש של היחסים בין החברה, המדינה והשוק. 
בפרק הראשון נפרש המתווה התיאורטי של הספר. לצד הסתמכות על גישות מדיניות 
פוליטיים  בהסדרים  המדינה  של  המשתנה  למקום  הנוגעות  שאלות  המחברות  מציבות 
וכלכליים שונים, ושואלות כיצד אלו משליכים על יכולתה להתמודד עם “אתגר ההגירה”. 

פרק זה סוקר גם את האופנים שבהם הגירה מחוללת שינויים במשטרי אזרחות. 
הפרק השני של הספר מתמקד בעיתוי של כניסת מהגרי העבודה לשוק העבודה השניוני 
מוסברת  לישראל,  העבודה  מהגרי  של  אחרות  למדינות  ביחס  המאוחרת  כניסתם  בישראל. 
לכוח  מעסיקים  של  אינטרסים  עם  המדינה  של  גיאו–פוליטיים  אינטרסים  שיזור  באמצעות 
עבודה זול ונייד שנוצר בעקבות הכיבוש בשנת 1967. פרוץ האינתיפאדה הראשונה ב–1987, 
ופערו את  כוח העבודה הפלסטיני  דלדלו את מאגר  וכן השביתות  העוצר  הסגרים,  מדיניות 
הסדק שאפשר למעסיקים לתבוע ייבוא עובדים מחו“ל. הפרק מפרט את השחקנים השונים 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  1*
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המשתתפים בהבניית המשבר בשוק העבודה השניוני ועמו הצורך בשינוי ־ במקרה זה ייבוא 
מיידי ומסיבי של מהגרי עבודה. אם הבניית המשבר מצד לקוחות בעלי עוצמה הייתה תנאי 
הכרחי לסלילת הדרך לייבוא מהגרי עבודה, הרי שרק שינוי באינטרסים הגיאו–פוליטיים של 
ישראל ־ הבשלת מדיניות ההפרדה מן הפלסטינים שהתגבשה כחלק מהסכמי אוסלו ־ סיפקה 

את התנאים ההכרחיים לשם הפתיחה המסיבית של שוק העבודה השניוני למהגרי העבודה. 
בפרקו השלישי של הספר נפרשות המחשבה והעבודה המדינתיות ביחס להגירת העבודה. 
הבחינה המדוקדקת של אופן הפיקוח על מהגרי העבודה, או מה שמכונה “הסדר הכבילה”, 
האוכלוסיות  ניהול  אופני  ואת  המדינה  של  הביו–פוליטי  הממשלי  ההיגיון  את  חושפת 
העומדים במרכזו )2007	Foucault,(. הסדר הכבילה מגלם בתוכו לא רק את אופן הוויסות 
גם את  או שבוי, אלא  חופשי  לכוח עבודה לא  תוך הפיכתם  והפיקוח על מהגרי העבודה, 
מזעור המחויבות של המדינה כלפי עובדים אלו ואת הפקדת הפיקוח, הוויסות והרווחה של 
העובדים בידי מעסיקים וחברות כוח אדם. ניתוח הסדר הכבילה מצביע לא רק על האופן 
שבו הופך כוח עבודה לשבוי, אלא בעיקר על האופן שבו, באמצעות הפקדת הפיקוח בידי 

המעסיקים, מייצרת המדינה אינטרס בשימורו של כוח עבודה שבוי ככזה. 
ההיתרים  משטר  וכנוע,  שבוי  עבודה  כוח  בשימור  אינטרס  מייצר  הכבילה  משטר  אם 
והרישיונות מייצר את התנאים לזרימה המתמדת של כוח עבודה זול, וכן להפיכת התלות במהגרי 
העבודה למאפיין מבני של החברה בישראל. היווצרות השותפויות החדשות בין מעסיקים לבין 
סוכני המדינה, הפוליטיקה של לקוחות וכן האופן שבו משמשים מהגרי העבודה כשוט כלפי 
הפועלים הפלסטינים אך גם כלפי רשויות המדינה, נפרשים על פני שלוש תקופות עיקריות: 
“חגיגת העובדים הזרים ־ 1993—1996”; “תקופת ההתפכחות ־ 1996—2001”; ו“תקופת השמים 
הסגורים ־ 2001—2004”. לאורך שלוש התקופות הללו הולכת ומתגבשת המחשבה המדינתית 
כלפי מהגרי העבודה ועבודת המדינה הולכת ומשתכללת באמצעות משטר היתרים ורישיונות 
ובאמצעות גיבוש מדיניות גירוש. שיאו של ניסיון המדינה להסדיר את הזרימה של מהגרי 
עבודה הוא בשינוי המגולם ביצירת שותפות בין המדינה לבין חברות או תאגידי כוח האדם. 
זאת כדי להעצים את האוטונומיה של המדינה אל מול המעסיקים, אך לא פחות כדי להתחלק 

ברווחים העצומים שתעשיית הייבוא והתיווך במהגרי עבודה מניבה. 
הגירת  של  באספקלריה  מדינה  של  העבודה  ועל  המחשבה  על  ההסתכלות  באמצעות 
העבודה, טוענות קמפ ורייכמן כי הגירת העבודה מסמנת את ההיערכות המחודשת של המדינה 
מול הכלכלה, השוק והאזרחים. לפיהן, הגירת עבודה מבטאת את המעבר מאופן ויסות חברתי 
כלכלי, המגולם במדינת הרווחה, לאופן ויסות כלכלי, המגולם במדינת כוח העבודה. קמפ 
ורייכמן גורסות, כי כניסת מהגרי העבודה לשוק העבודה השניוני לא לוותה בתהליכי ניעות 
של קבוצות מוחלשות בקרב האזרחים, אלא דחקה אותן משוק העבודה כדי להחזירן אליו 
מחדש עוד יותר מוחלשות. עם זאת, חשוב לציין כי עד פרוץ האינתיפאדה השנייה קבוצות 
אלו ־ בעיקר מהגרים חדשים מחבר העמים, פלסטינים אזרחי ישראל ותושבי הפריפריה 
־ היו מוגנות ולו חלקית ברשת המגן של מדינת הרווחה בישראל. ההכפפה של המדיניות 
	Peck,( החברתית לציווי שוק העבודה השניוני ־ שהיא מסימני ההיכר של מדינת כוח עבודה
2001( ־ החלה לקרום עור וגידים בישראל רק בשנים 2002—2003, עת התגבשה מדיניות 
אשר כרכה יחד קיצוץ גורף של גמלאות הבטחת הכנסה, החזרת מובטלים לעבודה וגירוש 

מסיבי של מהגרי עבודה. 
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אם הפרק השלישי של הספר מתמקד בהסדרים השונים שבאמצעותם מכונן החיץ הפוליטי 
והאידיאולוגי בין העובד לבין המהגר, הפרק הרביעי של הספר מצביע על חוסר האפשרות 
זה עוסק באופן ישיר במה שמכונה “אתגר ההגירה” למשטרי הגירה  זה. פרק  לקיים חיץ 
	Joppke,( ואזרחות, וכן באופן שבו ההגירה משנה או לפחות סודקת משטרי אזרחות והגירה
1999(. מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינת עלייה, אך לא כמדינת הגירה. הגדרה עצמית 
זו פתחה פתח למדיניות הגירה ללא מהגרים. מדיניות זו של התעלמות ושל התכחשות לא 
יכלה למחוק ולהעלים את המציאות הסוציולוגית של התהוותן של קהילות מהגרי עבודה, 
אשר הלכו וקמו בדרומה של תל אביב, ולא כל שכן את הצרכים היום–יומיים של התושבים 
גורמים  לכניסת  הזדמנויות  חלון  פתחו  והאזרחות  ההגירה  משטרי  של  הסגירות  החדשים. 
עירוניים אשר נטלו על עצמם את סיפוק הצרכים היום–יומיים של מהגרי העבודה, תוך הכרה 
בהם כתושבים לגיטימיים ואתגור העיקרון האתנו–לאומי. אולם, ולאור ההבחנה הפוליטית 
הקיימת בישראל בין המישור העירוני ככזה המטפל בצורכי היום–יום של האוכלוסייה לבין 
כמודל  עירונית  תושבות  של  המודל  פוליטיות,  הכרעות  מתקבלות  שבו  הלאומי  המישור 
לשילוב מהגרי העבודה מפגין את מגבלותיו ואת חולשתו. הענקת תושבות של קבע, הסוללת 
קמפ  לדעת  מוגבלותה, מתפרשת  אף  על  העבודה  מהגרי  ילדי  של  להתאזרחות  הדרך  את 
ורייכמן כמעין סדק צר מאוד במשטר ההגירה והאזרחות האתנו–לאומיים. סדק צר זה, כמו 
ההתפתחות של אזרחות עירונית וההכרה המוגבלת בעקרון התושבות הגלום בשני המהלכים, 
ומוגבלת  מסוימת  הגמשה  מבטאים  הם  הפוסט–לאומי.  החזון  התגשמות  על  מרמזים  אינם 
מאוד של העיקרון הלאומי. לפי קמפ ורייכמן, הגמשה מסוימת זו היא ביטוי לאופנים שבהם 
מדינות מיישבות את הסתירות שהן עצמן יוצרות בין החתירה אחרי כוח עבודה נטול זכויות 

אזרחיות, פוליטיות וחברתיות, לבין הרצון לשמור על המרקם ההומוגני של האומה. 
גם כשספר זה ממוקד בעיקר בעבודה ובמחשבה של המדינה ואינו מתמקד בנרטיבים 
של מהגרי העבודה, נוכחותם בספר אינה נוכחות אילמת. הם משוחחים אתנו, בעלי הבית, 
באמצעות “תעודת הזהות” של ילדי מהגרי עבודה בישראל. תמונות אלו והטקסטים הנלווים 
כבישים  סוללים  בתינו,  ובונים את  אנושית של אלו המנקים  להוויה  צוהר  פותחים  אליהן 

וקוטפים את הפרות ואת הירקות שאנו אוכלים. 
מעלתו המרכזית של ספר זה היא בכך שהוא מספר את סיפור הגירת העבודה צעד אחרי 
צעד, מנתח אותו לעומק, אך לא מאבד לרגע קשר עם השאלות הסוציולוגיות הרחבות. הזיקה 
ההדוקה בין השאלות הסוציולוגיות הרחבות לבין הטקסט של הגירת העבודה הופכת ספר זה 

לחובה לכל מי שמעוניין להבין את התמורות שהתחוללו בישראל ב–25 השנים האחרונות. 
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יוסי יונה, יונית נעמן ודוד מחלב )עורכים(. קשת של דעות: סדר יום מזרחי לחברה 
בישראל. ירושלים: ספרי נובמבר. 2007. 266 עמודים

סמדר שרון*2

קשת של דעות יצא לאור לכבוד עשור לפעילות התנועה “הקשת הדמוקרטית המזרחית” 
)שתכונה להלן הקשת(. בספר מופיעים 32 מאמרים אשר נכתבו בידי כותבים וכותבות בעלי 
אידאולוגיות.  מסיבות  אותה  עזבו  חלקם  בתנועה,  מרכזיים  פעילים  רובם  ־  לקשת  זיקה 
להצגת  מתייחס  האחד  בזה;  זה  המשולבים  מרכזיים,  צירים  שני  לאורך  נכתבו  המאמרים 
בישראל  והשני מנתח את החברה  ומבקרן,  ולדרכי פעולתה, מנתחן  היום של הקשת  סדר 
תוך כדי שימוש בכלים התיאורטיים שפותחו, בין היתר, בידי חברי התנועה. הדגש בספר 
הוא על הציר הראשון, ויש להניח כי הסיבה לכך כפולה: ראשית, קהל היעד של הספר הוא 
מגוון ולאו דווקא אקדמי; שנית, בשנים האחרונות התפרסמו ספרים של חברי הקשת שבהם 
הושם דגש על ניתוח החברה. הספר מחולק לחמישה שערים, אך מאחר שסוגיות מרכזיות 
חוצות את הקטגוריות שכופות הכותרות, אתייחס לכמה מאמרים מבלי לשמור על ההיגיון 
המבני ואתמקד בשלוש סוגיות מרכזיות: הזהות המזרחית; מיקום פעילות הקשת בין הייחודי 

לאוניברסלי; הקשת בין תנועת פעילים לבין תנועה המונית. 
העורכים, המצהירים בתחילת המבוא כי הקובץ נותן ביטוי למחלוקות העמוקות שעלו 
במהלך פעילותה של הקשת, עומדים בהבטחתם: הספר מציג דברי ביקורת וחשבון נפש של 

חברי התנועה ושל פעיליה לשעבר. 
יוסי דהאן מספקים מבט–על על ההיסטוריה ועל האג‘נדה  המבוא ומאמרו הפותח של 
של התנועה. העורכים מדגישים כי יעדי הקשת עולים בקנה אחד עם ערכים של חירות ושל 
מניחה  הקשת  של  פעילותה  לדבריהם,  זאת,  עם  ומוצא.  מגדר  לאום,  הבדלי  ללא  שוויון, 
במטרה  המזרחית  האוכלוסייה  של  האינטרסים  קידום  את  שמעדיפה  מזרחית  מבט  נקודת 
להביא לשינוי כולל בחייה הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים של ישראל. לשם כך פעילות 
הקשת מתרחשת במגוון תחומים ואתרים ציבוריים ־ המרכזיים שבהם הם: תקשורת, חינוך, 

תרבות ותהליכי חקיקה. 
דהאן מתייחס לזהות מזרחית כמושג רב–פרשנויות, המבטא מחלוקות פוליטיות, חברתיות 
מאפיינים  על  מצביעה  התנועה  חברי  בקרב  הקונצנזואליות  ההגדרות  אחת  ותרבותיות. 
שמגדירים את הקולקטיב המזרחי לפי כמה ממדים, ובהם הממד הפוליטי: הגדרה זו משקפת 
את נקודת מבטם של מזרחים המצהירים על מזרחיותם ויוצאים נגד ההשתקה והדיכוי של 
מזרחים בישראל. בכך, המזרחיות הפוליטית מפרקת את אידיאולוגיית כור ההיתוך ומקדמת 
את האפשרות של זהויות “ממוקפות”. דוד מחלב ז“ל מתייחס לזהות המזרחית כאל זהות 
לערכים  בהתאם  העתיד  ודמיון  העבר  פרשנות  של  מתמשך  בתהליך  המעוצבת  דינמית, 
שאותם היא אמורה לשרת. לעומתו, גל לוי אינו רואה במזרחיות עניין של זהות, אלא יצירה 
של נקודת מבט ביקורתית על החברה הישראלית, שמקורה בדפוסי ההשתקה של מזרחים 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  2*
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בעבר ושל קבוצות אחרות בהווה. ויקי שירן ז“ל קושרת בין מאבקים חברתיים שונים וקוראת 
להמשיך ולפענח את הקשרים בין מגדר לבין מעמד, אתניות ולאום. יונית נעמן מתארת את 
זה  בהקשר  הקשת.  לפעילות  חשיפתה  בזכות  האסרטיבית  המזרחית  זהותה  עיצוב  תהליך 
עדותו של יהודה שנהב, שלפיה מאמרו “קשר השתיקה” שפורסם בהארץ זמן קצר לאחר 
ייסוד הקשת הקל על מזרחים “לצאת מן הארון”, היא רלוונטית. שנהב מציג את המאמר, 
לצד  הציוני,  והשמאל  האקדמיה  בידי  בישראל  המזרחית  השאלה  בהכחשת  התמקד  אשר 
תגובות כועסות שאותן הוא מנתח. לדבריו, הכחשת המזרחיות מסייעת לדה–לגיטימציה מצד 
האליטה הן לעיסוק פוליטי בשאלת המזרחים הן לשימוש במושג גזענות בהקשר של יחסים 
אתניים בחברה היהודית. אחד הגורמים להכחשה זו הוא חוסר הרצון של האליטה לוותר על 

מעמדה ההגמוני ולהיפרד מהזיקה הבלעדית לעולם המערבי. 
יש לסייג טענה נוספת של שנהב ־ שלפיה דוברי השיח המזרחי החדש עומדים על הקשר 
הקשר  בספר  מאמרים  בכמה  שכן  ־  הציונות  כקורבנות  לפלסטינים  מזרחים  שבין  ההדדי 
מקרקעותיהם  הפלסטינים  נישול  תהליכי  לאזכור  בנוגע  בפרט  מטושטש,  אלו  סוגיות  בין 
מרכזי  לעיקרון  מתקשר  אשר  זה,  נושא  קרקעותיה.  מרבית  את  המדינה  השיגה  שבזכותם 
שמצוטט לאורך הספר ־ שלפיו הקשת היא “תנועה מזרחית ביעדיה ואוניברסלית בערכיה 

ופתוחה לכול” ־ עורר ויכוח מתמשך ונוקב בקרב חברי התנועה. 
הדיון בכך קשור למאבק המתוקשר ביותר של הקשת, הנוגע לאחד הנושאים המרכזיים של 
הפרויקט הציוני ־ הזכויות על הקרקע. מדובר במאבק כפול: הקמפיין למען הדיור הציבורי 
והמאבק בהפשרת קרקעות חקלאיות. החוק קבע כי עם מותם של הדיירים שחיו בשכירות 
במחיר מסובסד בדיור ציבורי, יועברו הדירות לרשות החברות המשכנות ללא זכויות לילדי 
הדיירים. בזכות קמפיין תקשורתי שהובילה הקשת, נחקק חוק שנועד לאפשר למשתכני הדיור 
הציבורי לרכוש את דירותיהם במחיר מסובסד. במקביל, התנועה נאבקה במה שהיא כינתה 
“מהפכה אגררית”, שאותה יזם מנהל מקרקעי ישראל ב–1992 ושעיקרה היה הפשרת קרקעות 
המנוגדות  לחקלאים,  מפליגות  הטבות  מתן  כדי  תוך  נדל“ניים  פרויקטים  בעבור  חקלאיות 
כי  נטען  לחוק החכרת הקרקעות. בעתירה לבג“ץ בראשית שנת 2000 בשיתוף עם הקשת 
החלטות אלו גוזלות נכס חשוב מהציבור ומחלקות אותו למגזר מצומצם, ובכך מחזקות משטר 
של אפליה מעמדית. הקשת השתמשה ברטוריקה ציונית, שהדגישה את החשיבות הלאומית 
של יישובי הְספר, כדי להסביר את הקשר שבין המאבקים: אמנם הן לדיירי הדיור הציבורי הן 
לחברי הקיבוצים והמושבים אין זכות קניין על הדירות ועל הקרקעות, אך אם המדינה מוצאת 
לנכון להכיר בזכויות היסטוריות של קבוצה אחת ולפצותה על תרומתה למפעל הלאומי, עליה 
ולפצות גם אותה. לא אוכל להרחיב בנושא תהליכי  להכיר גם בזכויות דומות של האחרת 
)בכך מתמקד השער השני(; חשוב  ליישומם  והמכשולים ששמו מרבית הממשלות  החקיקה 
לציין כי הקשת הצליחה לשנות את אופיו של הדיון הציבורי אודות זכותם של דיירי הדיור 

הציבורי על בתיהם ולבסס את המשוואה בינם לבין החקלאים. 
לביקורת  הובילה  הציבורי  הדיור  בעניין  הקשת  השתמשה  שבה  הציונית  הרטוריקה 
פנימית קשה, כפי שמציינים אופיר עבו ונביה בשיר, הדנים בנושא בהרחבה במאמריהם. 
שנגזלו  אדמות  על  ל“חלוץ”  להפוך  יכול  שאינו  על  לתנועה  חבריו  בפני  “מתנצל”  בשיר 
לציונות.  תרומה  סמך  על  ולא  אוניברסלי,  בסיס  על  להעניק  יש  שוויון  כי  ומדגיש  מעמו 
בעבור  בפרט  הציוני,  לאתוס  מחוץ  חברתי  מאבק  לנהל  הקושי  את  מנתחת  חג‘אג‘  נורית 
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תרומת  לדבריה,  זאת,  עם  הציבורי.  בשיח  לגיטימית  עמדה  להשיג  מנסים  אשר  מזרחים 
ובמקרה  מפוקפקת,  היא  הציבורי  הדיור  משתכני  של  מעמדם  לקידום  הציונית  הרטוריקה 
אף  הציוני  האתוס  עם  ההזדהות  ־  המלח  ים  במפעלי  פועלים  של  ־  מנתחת  היא  שאותו 
כי למרות  גלית ספורטה במאמר החותם את הספר  דומה מציינת  לניצולם. ברוח  מסייעת 
הישגי הקשת, “מצבנו מעולם לא היה רע יותר”, ולכן רק סדר יום אוניברסלי שיכלול דיון 
בנושאים הנחשבים לטאבו, כמו זכות השיבה, יוכל למצב מחדש את הקשת כתנועת אוונגרד 
רעיוני. ראוי שטענות אלו יהדהדו בעת ניהול מאבקים חברתיים עתידיים; גם אם במקרים 
מסוימים השימוש באתוס הציוני יכול להועיל לכאורה, עולה השאלה אם חברה צודקת יכולה 

לצמוח מתוך התעלמות מהפן הדכאני של הציונות כלפי מזרחים ופלסטינים גם יחד.
תנועה  נותרה  הקשת  שלפיה  לביקורת  מתקשרת  החברתיים  המאבקים  שאלת 
בין  הקשר  על  עומד  אשר  אברג‘יל,  ראובן  טוען  כך  נרחבת.  תמיכה  ללא  אינטלקטואלית 
הפנתרים השחורים לקשת. לדבריו, כדי לחולל שינוי אמיתי במצב החברתי נחוצה פעולה 
סוגי פעילויות  ביקורתית. לאורך הספר לא הצלחתי לאתר  ואין להסתפק בכתיבה  ישירה 
ישירות ומתמשכות מהסוג שאליו אברג‘יל רומז, מלבד רעיונות לפעולות ישירות במאמרה 
החאן  ושיפוץ  משחקים  מגרשי  בניית  כמו  בלוד,  האקטיביזם  פסטיבל  על  רון  זמירה  של 
במקום, שלא בוצעו עקב אילוצים טכניים. סיגל הרוש מקדישה את מאמרה לנושא פעילות 
שטח, אלא שהפעילויות שהיא מסקרת ־ מפגשים בין חברי הקשת לתושבים בפריפריה ־ 

על כל חשיבותן, אינן מהוות עשייה פוליטית שיתופית. 
היסטורי–סוציולוגי  הקשר  היעדר  ראשית,  נושאים:  בשלושה  בחסר  לוקה  בספר  הדיון 
לעליית הקשת. במבוא קיימת סקירה של מקורות השפעה, אך חסרה התייחסות לשינויים 
וה–90 הרלוונטיים לעליית התנועה. שנית, היעדר  שחלו בחברה הישראלית בשנות ה–80 
הקשר תיאורטי מפורש. ההחלטה המוצהרת של הכותבים להציג את הדברים בשפה נטולת 
ז‘רגון מקצועי, כדי להגיע לקהל רחב, היא חיובית מאוד; אולם, מאחר שישנם רמזים על 
על  מפורשות  לדבר  היה  שרצוי  דומני  במושגיהן,  שימוש  על  ואף  תיאוריות  של  השפעות 
מקורות השפעה, בפרט של השיח הפוסט–קולוניאלי. דווקא בשל הפנייה לקהל לא אקדמי, 
רצוי היה להסביר בהערות שוליים כמה מושגים )למשל, אירופוצנטריות( או להציג אישים 

בולטים שמוזכרים באופן תדיר )בראשם פראנץ פאנון(. 
הנקודה השלישית היא היעדרו של דיון מעמיק בתחום הכלכלי, הבולט על רקע חשיבות 
העיסוק בו באג‘נדה של הקשת. במבוא מודגש כי אחד הצירים המרכזיים של פעילות הקשת 
מתארגן סביב הקשר בין שאלת הזהות לבין המאבק החברתי–כלכלי, אלא שעיסוק בכלכלה 
וריינר שעוסקים בו  פוליטית נעדר מרוב המאמרים בקובץ, מלבד המאמרים של ספורטא 
בהרחבה וכמה מאמרים שמתייחסים אליו בעקיפין. לצד הדגש על הערך שוויון כמחוז חפץ 
של הקשת, דיון במושגים כגון קפיטליזם או ניאו–ליברליזם נעדר מהמבוא, ובכך מיוצרת דה–

פוליטיזציה של המושג שוויון. נוסף על כך, היעדר דיון מעמיק בקשר שבין הדרה כלכלית 
לבין הדרה תרבותית, שמעוגן בביקורת כוללת על המדיניות הכלכלית, משחק לידיה של 
זו של דני גוטוויין )המוצגת במבוא(, שלפיה הפוליטיקה של הזהויות מביאה  ביקורת כמו 

לפגיעה במאבק החברתי–הכלכלי. 
ספק  מטילה  אני  משמעותי,  פוליטי  אקט  שיצרו  בטקסט  הרואים  לעורכים,  בניגוד 
ביכולתם של טקסטים להשפיע על הציבור הרחב אם לא מתלווה אליהם פעילות פוליטית 
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מתמשכת. עם זאת, לנוכח השפעתה של הקשת על השיח הציבורי בשנים האחרונות, אני 
מצטרפת לתקווה שמעגל המתעניינים בנושאים שעולים מספר חשוב זה ילך ויגדל, ואולי 

יחד עמו יעלו גם הצעות מרעננות לפוליטיקה שיתופית. 



255    סוציולוגיה ישראלית יא )1( תשס“ט–2009 

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

 שלומית ליר )עורכת(. לאחותי, פוליטיקה פמיניסטית מזרחית. 
תל אביב: בבל. 2007. 372 עמודים

דלית באום*3

”What	would	happen	if	one	woman	told	the	truth	about	her	life? 
The	world	would	split	open“—Muriel	Rukeyser,	”Käthe	Kollwitz“	

“מה היה קורה אילו אישה אחת הייתה מספרת את האמת על חייה?
האדמה הייתה פוערת את פיה” ־ מיוריאל רוקייזר, “קאתה קולוויץ‘”

בזמן הקריאה באנתולוגיה המרשימה לאחותי, פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, הדהדה בראשי 
המובאה דלעיל, מתוך שירה של מיוריאל רוקייזר על הפסלת קאתה קולוויץ‘. אותה אישה 
אחת, שדבריה ישנו את העולם ־ מה מקנה לדבריה עוצמה ותוקף שכאלה? ומהי אותה אמת 
שתּוקה שרק היא יכולה לספר? כיצד יש להשמיע ולשמוע את אותה אמירת אמת, כדי שאכן 
תזעזע את אמות הסיפים? מה בין סיפורה של החוויה לשינוי העולם? והיום ־ כיצד אפשר 

לחשוב כך, כאן בארץ? 
הספר מצליח לפרוש דיון אפיסטמולוגי–אקטיביסטי מורכב, דקדקני ומרתק באמצעות 
מאמרים ושירים, קטעי פרוזה ומחקרים, נאומים וסיפורים אישיים, שנפרשים כמתווה דק 
של קורים בין הספקנות הביקורתית של ההגות הפמיניסטית ובין האופטימיזם העקשני של 

פעילות השטח. 
העירוב השיטתי של “האישי” ו“הפוליטי” מתחיל כבר בכותרת: לאחותי. מי היא האחות 
הזאת? ־ האם זו הקדשה אישית לחברה בתנועה, כאחות? או שמא רק ציון של ההשתייכות 
הארגונית לארגון “אחותי” ־ הארגון שיזם את הפקת הספר ותיעד בו את דרכו ופעילותו? 
פמיניסטית  כתנועה  אחותי  תנועת   ...“ כי  בפתיחה  מסבירה  הארגון,  מנהלת  קשת,  שולה 
מזרחית חוללה מהפך בכך שכרכה את האידיאולוגיה בעשייה בשטח עד כדי חוסר אפשרות 
להבחין בין השתיים” )עמ‘ 12(. היא ממשיכה וממקמת את הספר בתוך שני אלה: “הספר... 
מעלה על הכתב את סיפור התהוותם של השיח והפעולה שהוא, כאמור, חלק מהם” )עמ‘ 13(. 
העירוב ממשיך בתוך האנתולוגיה, במגוון קולות של נשים ממיקומים חברתיים שונים, באופני 
הבעה שונים של ידע מסוגים שונים, על נושאים מצטלבים ונפרדים. כמו בסדרת מפגשים 
בתערוכה  צופה  בחדר,  נשים  כמה  עם  משוחחת  הקוראת  אביב,  תל  בדרום  הארגון  בבית 
שעל הקירות, מעלעלת במחקרים שעל השולחן, שומעת שיעור או הרצאה ומוזמנת להמשיך 

ולהשתתף בחשיבה ובעשייה.
העורכת  תמטית.  לחלוקה  מתחזה  זו  וחלוקה  שערים,  לשלושה  מחולקת  האנתולוגיה 
השני,  השער  במעמד.  כעוסק  פועלות”,  “משנת  הראשון,  השער  את  מציגה  ליר  שלומית 
“מתחת לעור”, עוסק לדבריה ב“חוויות הקשורות לכינון זהות במרחב הישראלי ובקשר שבין 
עבר ועתיד”, והשער השלישי, “בתנועה מזרחית”, “מציע אלטרנטיבה העולה מתוך עשייה 

מקבץ לימודי האישה, אוניברסיטת חיפה והתכנית ללימודי מגדר, המכללה האקדמית בית ברל  3*
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השער  העניינים.  בתוכן  כבר  קורסת  הזאת  החלוקה  אבל   ,)18 )עמ‘  חברתית”  פמיניסטית 
הראשון כולל טקסטים שעוסקים בפוליטיקה ובפרקטיקה של מעמד, כמוצהר, אבל גם בזהות 

ובתרבות מזרחית ובחוויה ובעשייה חברתית, וכמוהו כל השערים האחרים. 
בפתח השער הראשון נקבע הטקסט המכונן “לפענח את הכוח, לברוא עולם חדש” של 
ויקי שירן, המניפסט הלא רשמי של התנועה הפמיניסטית המזרחית, שעוסק כמובן במעמד 
וביחסי כוח חברתיים, אבל גם בחוויית כינון הזהות והעלאת התודעה המזרחית–פמיניסטית 
בוחנת  שבו  “אחותי”,  תנועת  הקמת  של  היסטורי  תיאור  אחריו  היסטורית.  בפרספקטיבה 
הנרייט דהאן–כלב צומת של מחלוקת אידיאולוגית על חלוקת משאבי התנועה ־ בין פרויקט 
“שנת הפועלת”, שנגע בבעיות של ניצול עובדות, לבין פעולה תרבותית ואמנותית בבחינת 
הזהות המזרחית של נשים יוצרות. צומת זה הוא אותו הצומת עצמו שבא לידי ביטוי בכותרות 
ודרכו  נערה,  בחיי  אחד  יום  בחדות  מתאר  מזרחי  נינה  של  קצר  סיפור  השונים.  לשערים 
חוויית חיים של נשים מוכפפות לצרכים גבריים ועבודה נשית )“הכי נקי”( ־ והוא שובץ 
בשער הראשון. לעומתו, “עוני, גרסת הקליפ” ־ טקסט ראפ מבריק על הגדרת העוני )אילנה 
סוגבקר( ־ זכה להיכלל בשער השני. אם השער השלישי בספר עניינו העשייה החברתית, 
הוא שב ובוחן בה את דרכי ההתעצמות של פועלות )“נשים מבשלות עסק” ־ יוספה טביב–

כליף(, בעוד טקסטים אחרים על פעילות, על התארגנות, על חיים של פעילות ועל חוויה 
של אקטיביזם משובצים לאורך כל חלקי הספר: אביגיל יפרח מתארת בשער הראשון את 
התארגנות הפועלות במתפרת העצמאות במצפה רמון מכלי ראשון, תיאור מורכב ומרגש. 
שם מובא גם נאומה של איילה סבאג בדיון בכנסת על מאבק מחוסרי הדיור בירושלים בשנת 
2007. בשער השני כותבות נשים על מסלול חייהן כפעילות חברתיות פמיניסטיות ומזרחיות 

)אלמז פנטה, קציעה עלון(. 
החלוקה הפורמלית לשערים, אם כן, היא סוג של הצהרת כוונות, בניסיון לשקף את פניה 
העכשוויים של התנועה. הקריסה בין הנושאים בשערים השונים נקראת כך כנקיטת עמדה, 

אידיאולוגית ומעשית, בדיונים בתוך תנועה זו. 
אם בכל זאת אנסה לבור קווים נושאיים, המקשרים בין הטקסטים השונים בשערי הספר, 
על  בעיקר  מעידה  והקריאה  רבות  הבחירה  אפשרויות  ומגוונת,  עשירה  אנתולוגיה  כבכל 
הקוראת. קו אחד שכזה, שאפשר לקשר בו רבים מהטקסטים במקראה, יעקוב אחר סיפורי 
התזה של  מעבודת  מזרחית:  תודעה  בניית  בתוך  לאמהותיהן  בנות  בין  והתבדלות  הזדהות 
נאומה  או  למזרחיות”(,  כהות  בין  )“נשיות  בנות  של  עורן  לצבע  היחס  על  פרנקל  עליזה 
רב העוצמה של שרה לחיאני על האמהות שלה לבתה טלי פחימה, ועד מכתב פואטי מבת 
לאמה “עכשיו כשאת רחוקה”, אשר מייצר מולה זהות מובחנת ורב–צירית, מגדרית, מינית, 

מעמדית ואתנית )יעל משעלי(.
בשיח  המזרחי  הפמיניזם  ושל  המזרחית  הסובייקטית  של  וההדרה  ההשתקה  מול  אל 
האקדמי והמדיני )ראו במאמריהן של פנינה מוצפי–האלר, איריס זריני, אירית דלומי( ובשיח 
הפמיניסטי )ראו ויקי שירן, אסתר עילם(, האנתולוגיה משקפת מגוון גישות לשאלות של ייצוג 
ושל השמעה. דורית אברמוביץ‘, למשל, מציגה גישה חד–משמעית )“אל תדברו בשמנו”( נגד 
קולה של האישה  אותן כקרבנות.  ומתייג  אותן  מינית, המשתיק  נפגעות תקיפה  ייצוג של 
המוכפפת והמושתקת עצמה הוא מקור מועדף של ידע בתפיסות שונות של פמיניזם כנקודת 
מוצא, ובאנתולוגיה זו קיימים כמה טקסטים שמשמיעים קול כזה של אישה אחת, המספרת 
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את האמת על חייה. אחד הטקסטים הבולטים והאפקטיביים ביותר בספר הוא “יומן עבודה” 
של דורית פנקר, המתאר את החודשים שבהם עבדה כחדרנית במלונות באילת. באנושיות 
אמיצה, חפה מסנטימנטליות, היא מספרת על עוולות ועל ניצול, וזה מקומם ומצחיק, מפחיד 

ובעיקר משכנע.
מנגד ניצב הניתוח של הנרייט דהאן–כלב של פרויקט “שנת הפועלת”, ובו נוכח הפער 
הממשי והבלתי נמנע שבין פועלות ופעילות, וההכרה ההדרגתית של פעילות שעליהן ללמוד 
מן הפועלות ולשנות את שיטות הפרויקט ומטרותיו. לבסוף, אזכיר בהקשר זה גם את המאמר 
החכם והדק כל כך של קלריס חרבון, עורכת דין מזרחית אשר מייצגת א/נשים בעוני, ובעיקר 
נשים מזרחיות. חרבון אינה מתנערת מאפשרות הייצוג שלהן או מהבעייתיות של ייצוג זה, 
היא לומדת ממרשותיה, אבל גם לומדת על השוני שבינה לבינן וחושבת על המזרחיות שלה 

מול שלהן, למה הייצוג הזה מחייב אותה, מה הוא מאפשר לה ובאילו תנאים. 
כל  ואת  הפרספקטיבות  כל  את  לייצג  וכלל  כלל  מתיימרת  אינה  האנתולוגיה  אם  גם 
המחלוקות בפמיניזם המזרחי, כפי שהיא עצמה חוזרת ומדגישה, גם מכלל היעדרם של קולות 
מסוימים אפשר ללמוד משהו על יחסי הכוחות שבתנועה. כפי שכותבת פנינה מוצפי–האלר: 
“בשנת 1992 הובילה שירן קבוצה של פמיניסטיות מזרחיות שדרשו שהתנועה הפמיניסטית... 
תקבע מדיניות של ייצוג סימטרי לנשים מזרחיות ולפלסטיניות. שנה מאוחר יותר הורחבה 
המערכת של ייצוג עצמי שווה והחלה לכלול גם נשים לסביות” )עמ‘ 97(. הנה, אחרי חמש 
עשרה שנה, בספר שמשקף את דרכה של אותה התנועה, הלסביות המזרחיות ואתן המיניות 
כולה חוזרות לארון ומגניבות החוצה רק קטעי רמזים ליריים. הקול הפלסטיני נעלם פתאום 
שוב, כמו היה בלתי רלוונטי לחוויה המזרחית ולזהות הפוליטית הפמיניסטית, ואפילו הדיון 
בזהות נשית–מזרחית בתוך תרבות אנטי–ערבית נשאר ברמת ההצהרה. רק השיר החותם את 
הספר, כהבטחה, מייצר לרגע סופת אש מינית בעברית וערבית–מרוקאית )“תחנה סופית”, 

שירה אוחיון(, ואולי פותח פתח לאנתולוגיה הבאה.
על  וחומרים  בכלל  בעברית  חומרים  חסרים  בישראל  והאקטיביזם  המגדר  לימודי 
הפמיניזם המקומי בפרט. האנתולוגיה שלפנינו יכולה להיות כלי שימושי לקורסים שונים 
בדיסציפלינות ובגישות שונות. היא תהיה, כמובן, מקראה מצוינת לכל קורס שנוגע בפמיניזם 
לכל  גם  בעברית  וחסרי תקדים  חד–פעמיים  חומרים  בה  יש  בישראל.  בפמיניזם  או  מזרחי 
קורס על מגדר, מעמד או גזע, והיא יכולה להיות תוספת משמעותית לשיעורים בנושאים 
מגוונים ־ מפרקטיקות של אקטיביזם שטח או תיאוריות אפיסטמולוגיות פמיניסטיות, ועד 

התפתחות הזהות הנשית וייצוגיה. 
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יוסי יונה ואדריאנה קמפ )עורכים(. פערי אזרחות: הגירה, פריון וזהות בישראל. 
ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. 2008. 335 עמודים

סלביה פוגל–ביזאוי*1

בשורות הפותחות את ספרם מציינים העורכים כי מטרתם הכפולה היא גם להציע קריאה 
של  משמעותית  להכלה  אפשריים  עקרונות  לנסח  וגם  הישראלית  החברה  של  ביקורתית 
יחידים ושל קבוצות בחברה. אני סבורה שהעורכים בהחלט הצליחו במשימתם הראשונה, קרי 
באתגור העקרונות המוסדיים המארגנים את הסדר החברתי בישראל, אך הם הצליחו פחות 

במשימתם השנייה ־ הניסיון לנסח עקרונות יעילים יותר מעקרונות ההכלה הקיימים. 

אתגור הסדר החברתי

כמה חוקרים מבריקים ־ כמו העורכים עצמם ־ משתתפים בספר, ובעזרת דיון מלומד במשטרי 
ההכלה וההדרה הקיימים בישראל הם מפרקים את ה“מובן מאליו” בשיח האזרחות ההגמוני. 
החוקרים עושים זאת בעיקר באמצעות ניתוח המנגנונים השונים, הפורמליים והבלתי–פורמליים, 
היוצרים “פערי אזרחות”, דהיינו הקובעים בעבור קבוצות השתייכות שונות ־ לאומיות, דתיות, 
עדתיות, מעמדיות ומגדריות ־ סטטוס אזרחי שונה ובלתי–שווה במסגרת הקולקטיב הישראלי. 
בעשותם כך חושפים החוקרים את הדרך שבה המעמד האזרחי בישראל ממשיך גם היום להתבסס 
החוקרים  כך,  על  נוסף  היהודי”.  “הרוב  בשמירת  הדוגל  היהודי,  האתנו–לאומי  העיקרון  על 
עיקרון  אותו  הניאו–ליברלית, בעבור קבוצות מסוימות  כיצד, כתוצאה מהגלובליזציה  מראים 

מאבד )במקצת( מעוצמתו, כשבמקביל מתחיל להתחזק עקרון זכויות האדם הפוסט–לאומי.
הספר מחולק לשלושה שערים, ובכל שער שלושה מאמרים. בשער הראשון, “הגירה”, 
המאמר הראשון, של אליה זורייק, דן בשיח הדמוגרפי בישראל. המאמר השני, של יוסי יונה, 
מציג את המאבק ב“נשירתם” של יוצאי ברית–המועצות לשעבר בסוף שנות ה–80 של המאה 
להסדרת  ברפורמות  דן  קמפ,  אדריאנה  של  )המצוין(  מאמרה  השלישי,  המאמר  הקודמת. 
מעמדם של ילדי מהגרי העבודה בישראל. בשער זה מתברר כיצד במחוזותינו פועל ההיגיון 
האתנו–לאומי של האזרחות במפגש עם עקרון זכויות האדם הפוסט–לאומי. בעניין הערבים–

הדמוגרפי”.  מ“האיום  עת  בכל  ניזון  והוא  מתחזק,  רק  האתנו–לאומי  ההיגיון  הפלסטינים 
לעומת זאת, ביחס למהגרים הלא יהודים מברית–המועצות לשעבר וביחס לילדיהם של מהגרי 
האזרחים  את  מהקולקטיב  המדיר  הדמוגרפי”  ו“האיום  היות  עיקרון,  אותו  נחלש  העבודה 
הפלסטינים )עד להתחזקות קולות הטרנספר(, גם מהווה גורם מרכזי התורם להכלה, ברמה 

כזו או אחרת, של מהגרים שאינם ערבים.
מאמרם של שוהם מלמד ויהודה שנהב פותח את השער השני, “פריון וניהול אוכלוסין”, 
ודן במדיניות הפריון בישראל בין השנים 1950 ל–1966. המאמר השני )המצוין(, של סיגל 

החוג למדעי ההתנהגות, תכנית מ.א. בלימודי משפחה, המכללה למנהל  1*
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המחברת.  של  בפיה  אושר”  של  “טכנולוגיות  לפריון,  העזר  טכנולוגיות  את  בוחן  גולדין, 
ולאום  דת  שבין  ובקשר  הגיור  בנושא  גודמן, מתמקד  יהודה  של  המאמר השלישי, מאמרו 
הלאומי”  “הממד  על  מערערים  הם  ושנהב  מלמד  של  במאמרם  ההתאזרחות.  בתהליך 
שבעיקרון האתנו–לאומי היהודי. לדידם, עיקרון זה הוא למעשה עיקרון “אתנו–לאומי–עדתי”, 
בין האשכנזים לבין היהודים הערבים, המזרחים. לטענתם, “העיקרון  הניזון מהקונפליקט 
לאומיות, את הכפפתם של המזרחים לשליטה  מיסד, באצטלה של  האתנו–לאומי–העדתי” 
“לאומיים”  חוקים  כן,  על  הפריון.  נושאי  את  כמובן  זה  ובכלל  האשכנזית,  האירוצנטרית 
במאמר  המזרחים.  פריון  על  האשכנזית  המדינה  שליטת  את  להבטיח  למעשה  באו  שונים 
הבא, מצביעה גולדין על הדרך שבה הנטיות המקומיות הפרו–נטליסטיות, ביחד עם הנחות 
ומשפחה,  הורות  באמצעות  לאושר  הזכות  כמו  גלובליות”  אנושיות  “זכויות  על  ליברליות 
מתפעלות את הרגולציה של טכנולוגיות העזר לפריון ומאפשרות, כזכות אזרחית מוסכמת, 
את כינונו של “הגוף הפורה”, היהודי והערבי כאחד. גודמן מצדו מתאר את תרומת “העיקרון 
שבה  הדרך  את  בוחן  הוא  בארץ.  להתאזרחות  יצירתיים”  “פתרונות  למציאת  הדמוגרפי” 
המדינה, במסגרת מכוני הגיור ובתי הדין הרבניים, לוקחת על עצמה את נושא גיור אזרחיה, 
ובכך מפקחת על זהותם. כמו כן הוא מראה כיצד, ברמת המיקרו, שחקנים חברתיים מפרשים 
את “ההנחיות מלמעלה” וקובעים בפועל את תכניו המעשיים של הגיור, תוך שחזור יום–יומי 

של “הזהות היהודית ההגמונית”.
השער השלישי, “פוליטיקה של זהויות”, מציג את המשא ומתן על כינון זהויות בחברה 
הישראלית בעבר ובהווה. מאמרו של חנן חבר עוקב אחר תהליך התקבלותו בתקופת היישוב 
של הסופר המזרחי יהודה בורלא לקנון הספרותי העברי–אשכנזי. בעיניו של חבר, בורלא 
היום שומרי הסף של הקנון הספרותי. אמנם  ופועלים עד  דוגמה לאופן שבו פעלו  מהווה 
בורלא הצליח לפתח קול ייחודי מזרחי, ואף למקם את עצמו בתווך בין התרבות העברית 
זאת כקול “לא מאיים”, כמעין “קול  האשכנזית לבין התרבות המזרחית; אולם הוא עשה 

מזרחי מנורמל”.
בהמשך, יוליה לרנר, לורן ארדריך ותמר רפופורט בוחנות במאמרן כיצד נשים פלסטיניות 
דומיננטיות  ומאתגרים  העברית משחזרים  באוניברסיטה  הלומדים  העמים  ומהגרים מחבר 
את  משקפת  באוניברסיטה  להימצאותם  מקנים  שהסטודנטים  הפרשנות  לדעתן,  ושוליות. 
“פערי האזרחות” הקיימים בישראל: בעוד המהגרים מחבר העמים מפרשים את לימודיהם 
כאסטרטגיה של “חלחול” פנימה לתוך הקולקטיב )היהודי( הישראלי, הסטודנטיות הערביות 
להעצמה  כהזדמנות  דהיינו  מבחוץ”,  “התבצרות  של  כאסטרטגיה  לימודיהן  את  מפרשות 

עצמית אל מול פרקטיקות ההדרה של החברה. 
המאמר האחרון, מאמרה של עמליה זיו, דן ב“כביסה שחורה”, קבוצת פעולה קווירית, 
אשר בתחילת שנות האלפיים אתגרה את שיח האזרחות בישראל. כפי שמדגישה זיו, אתגור 
הקבוצה  חברי  של  המגדרי  הדיכוי  בין  חיבור  של  במובן  הזדהות,  של  בסיס  על  נעשה  זה 
לבין צורות שונות של דיכוי, בראש ובראשונה דיכוי הפלסטינים. בהתאם לכך, הפרקטיקות 
האופייניות ל“כביסה שחורה” פרצו את גבולות הזהויות הקבוצתיות ויצרו “ציבוריות–נגד” 

של קבוצות מוכפפות, תוך העלאת החריגות כערך.
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דיון במנגנוני ההכלה 

לעומת עוצמתו המאתגרת של הספר, הדיון במנגנוני ההכלה הרצויים משכנע פחות. הסיבה 
לכך נעוצה בכמה בעיות מתודולוגיות ותיאורטיות, המופיעות בחלקים מסוימים של הספר.

ל“פערי  הפרמטרים  את  ברור  די  באופן  הציגו  לא  העורכים  המתודולוגי  במישור 
נפתח  הדינמי. הספר אמנם  היקפם  קריטריונים שיטתיים להבנת  כך שחסרים  האזרחות”, 
זה  מודל  אין  לאורכו  אולם  מתבסס,  הוא  שעליו  התיאורטי  המודל  את  המציגה  בהקדמה 
מתורגם דיו למושגים אופרציונליים ואין הוא בא לידי ביטוי בחיבור בין השערים השונים 
בין  באינטגרציה  מסוימת  בעיה  יוצרות  אלה  עובדות  בספר.  אין  כאלה  כי  מסכם,  ובפרק 

הפרקים וגורמות לכך שלפעמים הדיון בחיבור לקולקטיב הישראלי הולך לאיבוד. 
בין השיח עצמו לבין “המציאות”, כך שהשיח  התיאורטית קיים מדי פעם בלבול  ברמה 
הופך ל“מציאות”. דוגמה לכך היא ההנחה החוזרת לא פעם, שלפיה ישראל היא מדינה “פרו–

נטליסטית”, וכך הייתה גם בעבר. ברמת השיח היא אכן כזו, אם כי בעיקר בעבור היהודים, 
ולא בעבור ה“אחרים”. עם זאת, מעבר לשיח ראוי גם להתייחס למדיניות החברתית ולמשטר 
הרווחה הנהוגים בה. התייחסות כזו ממחישה שישראל איננה, ואף פעם לא הייתה, מדינה פרו–

נטליסטית, וכי תמיד רוב המשפחות “מרובות הילדים” חיו על “קו העוני” או הרבה מתחתיו. 
למעשה, ללא דיון כולל במדינת הרווחה ובמדיניות חברתית, לא רק שנחשפת תמונה חלקית 
בלבד של מנגנוני ההדרה וההכלה הפועלים בישראל, אלא שבנוסף, לא מתאפשר דיון ראוי 

במנגנוני ההכלה היעילים, המקדמים את זכויות האדם ברמה הלאומית או הגלובלית.
בעיה תיאורטית אחרת נוגעת לשימוש הנעשה לפעמים בקטגוריות אנליטיות כקטגוריות 
א–היסטוריות ומובנות מאליהן. דוגמה לכך הוא השימוש בקטגוריות “מזרחי, אשכנזי, יהודי–

ערבי”, בעיקר במאמרם של מלמד ושנהב ובמאמרו של חבר. שימוש כזה בקטגוריות אלה מציג 
בכינון  היסטורי–סוציולוגי  דיון  זאת,  לעומת  המציאות.  של  למדי  ופשטנית  בינארית  תמונה 

קטגוריות אלה היה מאפשר דיון רחב ומורכב יותר במיסודו של הסדר החברתי אז והיום. 
עוד רצוי לציין כי העובדה שאין בספר התייחסות לכינון מוסד המשפחה בישראל, מוסד 
שבמסגרתו מנגנוני ההדרה מופעלים במלוא עוצמתם, היא בעייתית. בהקשר זה די להזכיר 
את הפרתן הגסה של זכויות האדם הבסיסיות כמו הזכות להינשא ולהתגרש. דיון בסוגיה זו 
חסר לא רק מפני שאין דיון באותם מנגנוני הדרה, אלא גם מפני שאין בסיס להצעות מוסדיות 

אלטרנטיבות, העשויות לקדם את התחברותן של קבוצות שונות לקולקטיב הישראלי.
לבסוף, הערה אחרונה. אני סבורה כי העלאת נושאים כמו דמוגרפיה )אליה זורייק( ופריון )מלמד 
ושנהב( מבלי לבחון לעומק את הסוגיות האלה גם מפרספקטיבה פמיניסטית היא עניין בעייתי. 
התוצאה היא כי בנושאים הקשורים לגופן ולמיניותן, מוצגות הנשים במזרח ובמערב כקבוצה אחידה, 
א–היסטורית, א–פוליטית, פסיבית, המקבלת ללא תגובה ואמירה את תכתיבי קבוצות ההשתייכות 
שלהן, הלאומיות או העדתיות. מובן שבהקשר כזה הטיעונים המועלים אינם יכולים להיות אלא 

בעייתיים, כפי שהניתוח של מלמד ושנהב ביחס לחוק גיל הנישואין )1950( אכן ממחיש.
למעניין  אותו  הופכות  הספר  של  ומגבלותיו  מעלותיו  דיאלקטי  ובאופן  כולל  במבט 
ולחשוב. מחד, הספר מצליח להעלות סוגיות מרכזיות מפרספקטיבות לא–הגמוניות; מאידך, 
לדיון  לתרום  עשוי  כזה  מצב  דווקא  ההכלה.  מנגנוני  על  רבים  שאלה  סימני  משאיר  הוא 

אקדמי וציבורי רחב, שאולי גם יוביל לכינונם של חלק מאותם המנגנונים. 
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אברהם דורון*2 

שנקלעו  בתוכה  החיים  אנשים  בפני  מעמידה  שהיא  הדרישות  טבע  לפי  נמדדת  חברה  כל 
למצבי מצוקה ונזקקים לקבל סיוע מן הכלל להבטחת קיומם. דרישות אלה מבטאות ברוב 
המקרים את הגישה של השכבות הדומיננטיות בחברה כלפי קבוצות האוכלוסייה החלשות 
ביותר. נוסף על כך, הן משקפות את הרעיונות של החברה הנתונה, את ערכיה ואת הגישות 
מחייתם  את  רוב  פי  על  המוצאים  החברה,  של  בשוליים  החיים  האנשים  אל  בה  הרווחות 
בפלחים הנמוכים של שוק העבודה ונמצאים בסכנה מתמדת להפוך לנזקקים לקבלת סיוע 

של מערכות שירותי הרווחה. 
הרדיקלי שחל  בשינוי  נכון,  יותר  אולי,  או  האלה,  הדרישות  בטבע  דן  הספר שלפנינו 
המאה  תחילת  מאז  שנמשכו  ופוליטיים,  חברתיים  מאבקים  לאחר  האחרונות.  בשנים  בהן 
ה–19, הגיעה בתקופה שלאחר מלחמת עולם השנייה לבשלות מסוימת ההכרה בזכותם של 
אנשים שנקלעו למצבי מצוקה לקבל סיוע להבטחת קיומם כזכות חברתית. הביטוי המעשי 
של בשלות זו היה בהכרה במעמדו של אדם כאזרח, לא רק כבעל זכויות אזרחיות ופוליטיות, 
rights	social, זאת כאשר מעמד האזרחות הוא הבסיס  אלא גם כבעל זכויות חברתיות ־ 
	the	 social	 rights	 of או  אזרחות  של  חברתית  כזכות  הוכרה  הזאת  הזכות  אלה.  לזכויות 
נגישות סבירה לקבלה של שירות או  citizenship. פירושה של הזכות הזאת היה הבטחת 
של גמלאות כספיות בעת הצורך, כדי לספק את צרכיו מבלי שהאדם ייתבע לעשות משהו 
בתמורה לקבלת סוג הגמלה שהוגדרה כזכות חברתית. הזכות הזאת הוכרה ביסודה כזכות 

 .unconditionality בלתי מותנית, היינו, שהוקנתה לה האיכות של
רדיקלי  שינוי  חל  הנוכחית  ומאז תחילתה של המאה  ה–20  בעשור האחרון של המאה 
בהכרה זאת. השינוי העיקרי שהתגבש בתחום זה בא לידי ביטוי באימוץ שלושה רעיונות, 
שבאו להחליף את מעמד האזרחות כבסים לזכויות החברתיות. הרעיונות האלה הם: התניה 
־ conditionality, חוזיות ־ contractualism, ומרווחה לעבודה ־ work	to	welfare. הספר 
ומנתח את המקורות  וסוקר  זה,  ובאופן מעמיק בשינוי  ביסודיות  בפירוט,  דן  פז–פוקס  של 
העיקרי  הניתוח  אלה.  רעיונות  של  והפילוסופיים  המשפטיים  הפוליטיים,  ההיסטוריים, 
בבריטניה  ־  אנגלית  דוברות  בארצות  להתפתחויות  אמנם  מתייחס  בו  מתמקד  שהמחבר 
מקבילות  התפתחויות  על  שווה  גזירה  בנקל  ממנו  ללמוד  אפשר  אבל  ובארצות–הברית, 

בארץ. 
מוקד השינוי שבא לביטוי ברעיון ההתניה נועד להחליף את התפיסה של זכות חברתית 
בלתי מותנית. הנגישות לשירותי הרווחה ולקבלת סיוע, על–פי רעיון ההתניה, מותנית במילוי 
תנאים מיוחדים, בעיקר התנאי של חובת העבודה. קבלת גמלה משירותי רווחה למיניהם 
מותנית בכך שאדם חייב לעשות מאמץ כדי להשתלב בעבודה, כל עבודה, או להשתלב בסוגי 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים  2*
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פעילויות המכוונות להביאו להשתלבות כזאת. הרעיון של התניה הפך להיות למעין גורם 
מרכזי בכל תחומי מדיניות הרווחה. 

מוקד השינוי הנוסף, שבא לביטוי ברעיון החוזיות, ה–contractualism, קשור בנטישת 
ובמגמה להשתית את הזכות לשירותי הרווחה  לזכויות החברתיות  מעמד האזרחות כבסיס 
ולקבלת סיוע על בסיס נוסחה של מעין חוזיות. לפי נוסחה זו, המדינה אמורה אמנם להבטיח 
לאזרח לקבל סיוע ומגוון אחר של שירותי רווחה, אבל האזרח מחויב כאן למלא התחייבויות 
מסוימות כתנאי לקבלת הסיוע, כאשר העיקרית מבין מחויבויות אלה היא החובה לעבוד. 
ובשירותים  לזכות בסיוע  כדי  השתתפות בשוק העבודה היא התמורה שהאזרח מחויב לה, 

אחרים שהכלל אמור לספק לו.
תכניות מרווחה לעבודה הן פועל יוצא של רעיונות ההתניה והחוזיות. שני רעיונות אלה 
 .from	welfare	to	work	הם הם שמספקים את הלגיטימציה לתכניות מרווחה לעבודה ־
הגומלין  יחסי  את  לבטא  אמורה  אלה  תכניות  מאחורי  העומדת  המשותפת  האידיאולוגיה 
ההדדיים בין בני אדם ובין המדינה, כאשר יחסים אלה נובעים בין היתר מן המחויבות המעין 
לזכאות לקבלת  היא שהפכה לתנאי  הזאת  חוזית של אדם להשתלב בעבודה. ההשתלבות 
שירותי רווחה. המטרות של תכניות מרווחה לעבודה הן כלי מרכזי לתרגום אידיאולוגיה זו 
הלכה למעשה, והן מכוונות לפעול למען הכנסתם של מקבלי סיוע, תוך כדי שימוש בלחץ 

ובכפייה, לשוק העבודה ולהוצאתם ממעגל מקבלי הגמלאות הכספיות לצורכי קיומם. 
הרקע לאימוץ נרחב של תכניות מרווחה לעבודה בימינו במובנן הזה, והפופולריות שלהן 
בקרב קובעי מדיניות, הם בעלי קשר הדוק עם עמדות הזרמים האידיאולוגיים השמרניים 
החזקים הזוכים לבכורה בימינו, כמו העמדות של הרפובליקנים בארצות–הברית ושל השמרנים 
של  מינימלית  ובהתערבות  קטנה  בממשלה  תומכים  האלה  הפוליטיים  הכוחות  בבריטניה. 
המדינה בפעולות המשק והחברה. הפירוש של עמדות אלה הוא שינוי פני מדינת הרווחה 
כפי שזו התגבשה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה וצמצום אחריות הכלל לרווחת 
האוכלוסייה. שינוי זה מגביל את אחריותה של המדינה להגשת סיוע לקבוצות האוכלוסייה 
במצוקה ומגביר את תלותו של אדם בכוחות השוק. את מקומה של הזכות החברתית מחליפה 
כאן התפיסה של חובת העבודה והשתלבות במסגרות שוק, שמוצאת את ביטויה בתכניות 

מרווחה לעבודה שנועדו להפעיל אותה.
והפוליטיים  ההיסטוריים  המקורות  ובניתוח  בתיאור  היא  הספר  של  החשובה  התרומה 
לשינויים המתחוללים  בכל הקשור  בחוזיות  והמשמעות של השימוש  רעיונות ההתניה  של 
במדיניות הרווחה. המחבר מדגיש את המידה הרבה של ההמשכיות בשיח הציבורי בנושא 
השנים,  לאורך  לרווחה  הזכות  של  ההתניה  ימינו.  ועד  החדשה  העת  תחילת  מאז  הרווחה 
ונשארה ממוקדת בקבוצות  דיוק ההתניה של קבלת הסיוע להבטחת הקיום, הייתה  וליתר 
האוכלוסייה החלשות והנמוכות ביותר בסולם הריבודי. בספר מובאים הצידוקים שניתנו לכך 

בעבר, הניתנים באותן מטבעות לשון בימינו, כמעט ללא שינוי.
מרווחה  התכניות  במסגרת  שניתנים  העניים,  חוקי  במסגרת  בעבר  שניתנו  הצידוקים 

לעבודה בימינו ומפורטים בספר הם: 
הרתעה ־ השימוש בדרישות מחמירות של התניה כאמצעי להרתיע אנשים לבקש סיוע. 

לפעול  לכלל  לכן  ושראוי  עצמו  מכוח  מוסרי  ערך  יש  שלעבודה  הטיעון  ־  מוסרניות 
לכפותו. 

•
•
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עלויות ־ הצידוק הפיסקלי או התועלתני, הטוען לשמירה של רמה נמוכה של הוצאה 
ציבורית לרווחה והקטנתה למינימום ההכרחי.

חוזיות ־ אימוץ הרעיון הגלום בחוזיות המחייב תמורה בעד תרומה, היינו חיוב מקבלי 
הסיוע לתת משהו בתמורה בעד הסיוע שהם מקבלים. 

מה שמאפיין את סוגי הרציונל האלה הוא לא רק הדמיון שלהם לצידוקים שבהם השתמשו 
בעבר, אלא גם הרצון המוצהר להשיג באמצעותם מטרות חברתיות הנחשבות לרצויות בעיני 
הממסד, כמו למשל תיקון אופי דרכי ההתנהגות המוסרית של העניים, מניעת הונאה ושימוש 
לרעה שלהם בתכניות הרווחה, הגברת היעילות בהוצאה הציבורית וכדומה. בכל אלה בולטת, 
כמו בשנים עברו, הגישה הפטרנליסטית והמענישה של החברה כאשר היא משתמשת בכלים 

הכוחניים העומדים לרשותה כדי לכפות את עמדותיה אלה על קבוצות אוכלוסייה חלשות. 
היסודות הפוליטיים והמוסרניים של השיח בנושא הרווחה עולים בכל חוזקם ברעיון של 
בזכויות החלשים, משום שלא מדובר  פוגע  זה  החוזיות בהקשר  החוזיות. עצם הרעיון של 
כאן על חוזה שלמושאיו יש אפשרות לנהל משא ומתן עליו, שניתנת להם האפשרות לבחור 
בו ושנדרשת הסכמתם לתנאיו. היסודות של החוזיות הזאת מוטלים על החלשים מלמעלה, 
יתרה  בקלות  מאפשרת  אשר  ומענישה  מחמירה  רווחה  למדיניות  מסווה  מעין  ומשמשים 
בתפיסת  המעוגנים  לחובות  הזכויות  של  הקישור  הנזקקות.  הקבוצות  על  סנקציות  להטיל 
סולידריות  הצדקה.  להם  אין  קרובות  שלעתים  תנאים  לקבוע  למוסדות  מתיר  החוזיות 
חברתית, שוויוניות או חלוקה צודקת יותר של משאבי החברה נעדרות מן הגישה המארגנת 

את רעיון החוזיות. 
ראוי לציין כי הספר מתייחס באופן ביקורתי לגישות אלה. הוא מראה כי הטלת החובה 
על הנזקקים לעבוד לשם קבלת סיוע, והדרישה שיקבלו על עצמם כל עבודה ובכל התנאים 
נתפסות לא רק כדרך לשפר את מצבם הכלכלי, אלא גם כאמצעי לתיקון האופי וההתנהגות 
המוסרית שלהם. הניתוח מראה כי יש כאן לא מעט מן הגישה הפטרנליסטית של הממסד 
כלפי המעמדות הנמוכים, ולכאורה באמצעות החוזיות יש הטלה מוסווית של פיקוח חברתי 
עליהם. אותו עניין עולה מצמצום רמות הסיוע והרחבת התנאים המרתיעים ומחמירים כדי 
ושימוש לרעה בתכניות הרווחה. הפרדוקס הנוצר כאן הוא שככל ששיעורי  הונאה  למנוע 
לרעה  השימוש  בהכרח  גדל  כך  מינימלי,  לקיום  מספיקים  ואינם  יותר  נמוכים  הם  הסיוע 
במערכות אלה משום שאנשים נאלצים לנסות להשיג הכנסה נוספת כאשר אין הם יכולים 

להתקיים משיעורי התמיכה הנמוכים. 
המחבר מדגיש גם את בעיית הסטיגמטיזציה שליוותה תמיד את האוכלוסייה במצוקה 
שנזקקה לסיוע של שירותי הרווחה. סטיגמה זו פחתה, אף כי לא נעלמה לגמרי, עם הבשלת 
ההכרה בזכות החברתית של האזרחות לקבל סיוע. הדבר תרם במידה רבה למניעת ההדרה 
החברתית של הקבוצות החלשות והיה גורם חשוב להכללתם בזרם המרכזי של חיי החברה. 

החדה  התפנית  של  ולניתוח  לתיאור  הן  ותרומתו  הספר  של  הרבה  החשיבות  לסיכום, 
לרווחה,  חברתית  מזכות  במעבר  המשתקפת  הרווחה,  במדיניות  לאחרונה  שהתחוללה 
המעוגנת במעמד האזרחות, לעיצוב מחדש של זכות זו על בסיס של התניה וחוזיות. מפנה זה 
הפך למעשה למכשיר רב עוצמה לשלילת זכויותיהם של העניים ושל קבוצות חלשות אחרות 
לקבל סיוע, וכן לשלילתם של שירותי רווחה אחרים. התוצאה של שינויים אלה עשויה להביא 
להחרפת תהליכי ההדרה החברתית של הקבוצות החלשות בחברה שלנו ולדחיקתן לשוליים.

•

•
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דפנה הקר. הורות במשפט: מאחורי הקלעים של עיצוב הסדרי משמורת 
וראייה בגירושים. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 2008. 300 עמודים

רות כץ*3 

ספרה של דפנה הקר מציג מחקר עשיר ומרתק על היכולת של הורים, נשים וגברים, לעצב 
גירושים  זו במסגרת החוקית המסדירה  ועל בחינת שאלה  זהותם ההורית באופן כללי  את 
באופן ספציפי. במילים אחרות, מטרתו של ספר זה הייתה למפות מבחינה סוציולוגית את 
המשפט הישראלי בהקשר של משמורת ילדים שהוריהם נמצאים בהליכי גירושים, ולאתר 
את המשמעויות הנובעות מהסדרים אלה בעניין משפחה, מגדר והורות של אמהות ואבהות. 
הגישה בעבודה זו, המשלבת ראייה סוציולוגית עם ידע מעמיק במשפט הישראלי, היא 
שינויים  חלו  רבות  מערביות  במדינות  ייחודית.  תרומה  זה  למחקר  מעניקה  והיא  מקורית 
בכללי המשפט הקשורים במשמורת הילדים להורים גרושים, והעדיפות הבלעדית אשר ניתנה 
לאם הוחלפה בהסדרים שונים המבוססים על אחריות משותפת לשני ההורים. בישראל נשאר 
ההסדר המבוסס על חזקת הגיל הרך אשר קובע כי לילדים, לפחות עד גיל שש, עדיף להיות 
וציבורי,  לדיון משפטי, חברתי  הנוכחי פותח לראשונה את הנושא  במחיצת האם. המחקר 

מתוך ניסיון להבין את פשר היציבות רבת השנים בנושא זה בישראל.
רבים  ממקורות  שנאסף  הידע  את  לארגן  בניסיון  היא  הנוכחי  המחקר  של  חדשנותו 
וילדים עם גירושי ההורים, במקום להתמקד בגורם מרכזי  הקשורים בהסדרת יחסי הורים 
אחד או שניים. בעבודה זו התחקתה המחברת אחרי מכלול הגורמים הפועלים בשדה מחקרה. 

בחינת כל הגורמים על ייחודם, כוחם ושילובם מהווה את ייחודו של הספר.
בתל  הרבני  הדין  בבית  שנדונו  גירושים  תיקי  מ–360  מידע  החוקרת  אספה  זה  לצורך 
אביב ובבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן בשנים 1996—1999, וכן ערכה ראיונות עומק 
עם למעלה מארבעים הורים גרושים ועם 25 אנשי מקצוע ובהם שופטים, דיינים, עורכי דין 
ועובדים סוציאליים. שיטת המחקר, שכללה מרכיב כמותני ואיכותני, ורוחב היריעה של סוגי 
המרואיינים ושל הניתוח הביקורתי והמדוקדק שעשתה המחברת, מעניקים לספר מבט מקיף 
ומעמיק. מגוון העדויות אשר אספה המחברת ־ עיון בתיקי גירושים, עיון בתסקירי פקידות 

סעד, ריאיון גרושים וגרושות, ריאיון אנשי מקצוע רלוונטיים ועוד ־ הוא מרשים במיוחד.
הספר כולל ארבעה פרקים עיקריים, מבוא, המכניס את הקורא לנבכי הסוגיה ומעורר 
מסקנות  את  ומסייגת  סוציולוגיות  תובנות  המעלה  מעדכנת,  דבר  ואחרית  סקרנותו,  את 
המחקר. הפרק הראשון והשני בוחנים את הסדרי המשמורת והראייה ואת התפיסות המנחות 
אותם. הפרק הראשון עוסק באמהות ומנתח את משמורת האם כמודל מובן מאליו, שבבסיסו 
מיתוס האמהות, שעל–פיו לנשים יש את הכישורים ואת היכולות לטפל בילדים רכים שאין 
אבות  של  החופש  יתר  שלמרות  העובדה  על  ומצביע  באבהות  עוסק  השני  הפרק  לאבות; 
בהבניית תפקידם ההורי בכלל ולאחר גירושים בפרט, חסמים חברתיים–משפטיים מקשים 
עליהם ברצונם להיות אבות פעילים. הפרק השלישי מעלה על נס את השדה המשפטי ומנתח 

החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה  3*
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את הגורמים המרכזיים המשפיעים על עיצוב הסדרי המשמורת והראייה ־ כללי המשפט 
ובכללם  הטיפוליים  המקצועות  ואנשי  הדין  עורכי  השיפוטיים,  הטריבונלים  הפורמלי, 
נידון  דינם  עורכי  לבין  בינם  המתפתחים  היחסים  ושל  ההורים  של  מקומם  גם  מגשרים. 
בהרחבה בפרק זה. הפרק הרביעי עוסק בסוכני שינוי ובהשפעתם על השדה המשפטי ומציג 
את המאבקים במישור הפוליטי העומדים בבסיס ייזום שינויי חקיקה, כמו גם את ההורים, 

היוצרים הסדרים החורגים מהנורמות. 
הממצאים מצביעים בצורה ברורה על העדפת האם כמשמורנית )90% מהמקרים( ואילו 
מסוגלת  אינה  או  רוצה  אינה  האם  שבהם  מיוחדים  במקרים  רק  לאב  המשמורת  מתן  על 
לעמוד במשימה זו. הסדרים אחרים, כמו משמורת מפוצלת בין ההורים ומשמורת משותפת, 
הם נדירים וניתנים בנסיבות מיוחדות. בנוגע להסדרי ראייה לא נמצא דפוס דומיננטי, אלא 
קיומם של סוגים רבים ושונים של הסדרים. לסוג בית המשפט )לענייני משפחה לעומת בית 
הדין הרבני( ולרקע הסוציו–אקונומי של ההורים יש השפעה על הסדרי הראייה. מיעוט קולם 

של הילדים בולט. 
ניתוח  לאור  אולם,  משמעותי,  באופן  מעורבים  נמצאו  הטיפוליים  המקצועות  אנשי 
והם  היות  בילדים,  בטיפול  לאמהות  עדיפות  מעניקים  המקצוע  אנשי  כי  מסתבר  הנתונים 
ומעניקות  מסורות  הן  ולכן  מתאימה  מסוציאליזציה  הנובעות  יכולות  להן  שיש  מאמינים 
לילדים יותר מהאבות. אף על פי שכולם מסכימים כי הקשר עם האב חשוב, אין משמעות 
ברורה לתפקידו והוא מובנה כתפקיד התנדבותי התלוי בעיקר במוטיבציה שלו. הממצאים 

מעניינים ביותר והפרשנות שמעניקה להם המחברת משכילה, ביקורתית ומרתקת. 
העבודה כתובה במיומנות, מקצועיות, רגישות וצניעות. הספר משבץ כפנינים את דברי 
המחברת  ולהבנה.  לקריאה  ואותנטי  אנושי  ממד  המוסיף  דבר  והמרואיינות,  המרואיינים 
התיאורטית,  ההתייחסות  על  מוותרת  אינה  גיסא  שמחד  בשפה  לכתוב  והצליחה  השכילה 
המדעית, המשפטית והסוציולוגית, ומאידך גיסא מובנת, בהירה ושוטפת. גם הקורא שאינו 

מצוי ברזי המקצועות הללו לא יתקשה להבין את הדברים. 
מדיניות,  קובעי  משפטנים,  סוציולוגים,  עניין  ימצאו  שבספרה  מקווה  עצמה  המחברת 
פעילים חברתיים והקהל הרחב. אני מצטרפת לתקוותה וממליצה בכל פה על ספר המוביל 

את הקורא אל “מאחורי הקלעים” של המשפחה, המגדר והמשפט. 
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חנה אדוני והלל נוסק. קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת התקשורת 
הרב ערוצית. ירושלים: מאגנס. 2007. 199 עמודים

יעל דר*4

מהי “קהילת קוראים”? את מי כוללת “קהילת הקוראים” בישראל? מי הם קובעי הטעם בה? 
מהן העדפותיה? מה ייחודה של קהילת הקוראים הישראלית ביחס לקהילות קוראים בארצות 
אחרות? האם יש לה הרגלים אחרים? הביטוס אחר? ומהו “מעשה הקריאה”? איזה תנאים 
מקדימים הוא דורש? מהו חלקו בתרבות הפנאי בישראל? במה ייחודו כערוץ תקשורת? אילו 
זיקות מקיימת הקריאה עם הצפייה בטלוויזיה, הגלישה באינטרנט וה“תוכן” שמציע הטלפון 

הסלולרי? האם לנוכח הדומיננטיות של תרבות הפנאי הדיגיטלית תם עידן הספר? 
חנה  מאת  ערוצית  הרב  התקשורת  בסביבת  הקריאה  מעשה  הקוראים:  קולות  הספר 
אדוני והלל נוסק דן בשאלות תרבותיות מהותיות אלה מפרספקטיבה ובפרקטיקה של מחקר 
שאלונים,  סקרים,  על  מושתת  שהוא  בכך  הספר  של  יתרונו  היסטורי.  ובהיבט  התקשורת 
אחרים  וחוקרים  ונוסק  אדוני  של  עבודתם  פרי  שונות,  מחקר  בשיטות  ומחקרים  ראיונות 
מתחום התקשורת בנקודות זמן שונות במהלך שלושים שנה, 1970—2001. בשנים אלה חלו 
כידוע תמורות אדירות באמצעי התקשורת ובהרגלי הפנאי בישראל ובעולם, משנות השבעים, 
עם חדירתה של הטלוויזיה )החד ערוצית( לסלונים בישראל, ובמהלך העשורים האחרונים, 
עם הפיכתה של הטלוויזיה בישראל ממונוליטית והגמונית לרב–ערוצית, ואחר–כך ובמקביל, 
המשפחתי  האישי,  למרחב  הסלולרי  והטלפון  האינטרנט  האישי,  המחשב  של  כניסתם  עם 
שוודאי  ובתובנות  בנתונים  משופע  הספר  זה  וארוך–טווח  מגוון  ממחקר  כחלק  והציבורי. 
שעליהם  המחקרים  את  המציג  הנספח,  חשוב  כך  משום  דווקא  עתידיים.  מחקרים  יפרנסו 

נשען הספר, שכן הם שונים זה מזה במדגם, בהיקף הנושאים ובדרכי העברתם. 
כדי לבחון את הקריאה כחלק מסביבה תקשורתית מורכבת, מציעים אדוני ונוסק מודל 
מחקר שנקרא “הקריאה כתקשורת”. מודל זה משלב מושגים מדיסציפלינות שונות העוסקות 
סוציולוגיה  תרבות,  מחקר  חינוך,  ספרות,  היסטוריה,  הקוראים:  ובקהילת  בקריאה  בספר, 
ופסיכולוגיה, באוריינטציה תקשורתית המאפשרת לבחון את מידת החילופיות של אמצעי 
תקשורת אלה באלה לסיפוק צרכים אישיים, חברתיים ולאומיים. למעשה, הספר אינו עושה 
די בכיוון אקלקטי זה והוא מסתפק בסופו של דבר בתיאוריה ובפרקטיקת מחקר התקשורת. 
בולט בהיעדרו, למשל, דיון תוך–טקסטואלי )ספרותי במהותו( ברפרטואר ובאופן שבו הוא 
מתפרש בקרב הקוראים, אשר יאיר את מהות הקריאה ואת אופייה, שהרי קהילות קריאה 
שונות נוטות להעדיף ולהבין טקסטים באופן שונה. ברוח מחקר התרבות והסוציולוגיה חסר 
דיון באופן שבו קהילת הקוראים הישראלית רואה ומגדירה את עצמה. הדימוי העצמי של 

קהילת הקוראים הוא קריטי להבנת ההון התרבותי של הקריאה. 

היחידה למחקר התרבות ותכנית הלימודים הכלליים והבין–תחומיים, אוניברסיטת תל אביב ובית הספר   4*
לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר
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האובייקט התקשורתי הנחקר הוא ספרים, כתבי עת ועיתונים יומיים, וקהילת הקוראים 
הפעילים לפי אדוני ונוסק הם מי שצורכים באופן תדיר ספר )לפחות אחד בחודש(, כתב עת 
או עיתון יומי. מי שקוראים עיתונים מקוונים או ספרות באינטרנט אינם נכללים בקבוצה 
זו. המחקר, שהסתיים לפני שבע שנים, החמיץ בהחלטה טכנית זו קבוצה הולכת וגדלה של 

קוראי עיתון יומי. 
העיתונים  קוראי  עם  הספרים  קוראי  את  הקוראים”  ב“קהילת  יחד  כורך  שהספר  אף 
היומיים וקוראי כתבי העת, הדיון בטעמים ובהרגלי הקריאה שלהם אינו אחיד. בעוד שנעשה 
ניסיון למפות העדפות של טעם )סוגה, תרגום מול מקור, נושאים מועדפים, העדפת סופרים 
וכותבים  תכנים  סוגות,  של  בהעדפות  ממצה  דיון  חסר  הספרים,  קריאת  בתחום  מסוימים( 
בתחום העיתונות, וחסרה תמונה שלמה של העיתונות בעשורים הנבדקים. בלעדיהם, נתח 

חשוב ממה שנקבע כאן כ“מעשה הקריאה” ו“קהילת הקוראים” נותר עמום. 
אולם, גם התמונה של השדה הספרותי בשלושים השנים הנחקרות אינה מלאה. חסרים 
נתונים על היקף הפעילות המו“לית בישראל: מספר ההוצאות, זהות בעליהן, היקפן, נושאי 
התמחותן, אמצעי שיווק טיפוסיים, נתונים על מכירות וכדומה. חסרים נתונים על מספר חנויות 
הספרים, אופיין ופיזורן באוכלוסייה, ועל הספריות הציבוריות, פיזורן והיקף פעילותן. חסר 
גם דיון על השיח התרבותי שמסביב לקריאה: ביקורות ספרים, פרסים ספרותיים, פורומים 
שעניינם  תרבותיים  ואירועים  הרחב  לציבור  הרצאות  קריאה,  חוגי  באינטרנט,  ספרותיים 
קריאה. כל אלה הם חלק מתרבות הקריאה בישראל, שעליה נדון הספר. השוואתם לנתונים 

מקבילים בארצות אחרות הייתה מקנה פרספקטיבה רחבה לשדה הנחקר. 
הנתונים שניתנים בספר על היקף הקריאה בישראל ביחס לארצות אחרות אכן מסמנים 
את תרבות הקריאה בארץ כשונה: קהל קוראי הספרים בישראל )81%( גבוה מארצות–הברית 
אך  ביותר,  מהגבוהים  הוא   )98%( בישראל  העיתונים  קוראי  אחוז  אירופה.  מדינות  ומרוב 

קריאת כתבי העת )51%( נמוכה מכל מדינות אירופה ומארצות–הברית. 
הקוראים הפעילים בישראל פולחו לפי שפת הקריאה: עברית, ערבית ורוסית. כצפוי, 
רוב רובה של האוכלוסייה הישראלית קוראת עברית )69 אחוזים מקהל הקוראים היהודים 
ו–69 אחוזים ב–2001(. עיקר המחקר מתמקד בקוראי  בישראל ב–1970, 81 אחוזים ב–1990 
גיל  מגדר,  השכלה,  רמת  על–פי  שונים שלהם,  ובפילוחים  החרדים(  את  )להוציא  העברית 

ושיוך עדתי. 
השוואת היקף הקריאה בשלוש נקודות זמן מלמדת על ירידה קלה בהיקף הקריאה של 
קוראים בוגרים בין השנים 1970 ל–1990 ועל שמירה על יציבות בעשור האחרון. מכלל קוראי 
הספרים, כ–40 אחוזים הם קוראים פעילים )ספר ויותר בחודש(, מחצית ומעט יותר מקרבם 
 ,49—30 בני  הוא של  הקוראים הפעילים  ביותר של  הגדול  הגיל, הפלח  נשים. מבחינת  הן 
ואחריהם בני חמישים ומעלה. בפילוח העדתי, הפלח הגדול ביותר הוא של יוצאי מדינות 
מוצא  הארץ,  ילידי  בקרב  המזרח.  עדות  יוצאי  של  ביותר  והקטן  וארצות–הברית,  אירופה 

ההורים לא משפיע על הרגלי הקריאה. 
נוגסים  והמחשב  שהטלוויזיה  הרווחת  לטענה  נוגע  בספר  המעניינים  הממצאים  אחד 
של  הקריאה  בדפוסי  עיון  הפנאי.  בתרבות  מינורית  לפעילות  להפכה  ומאיימים  בקריאה 
וגיל מלמד שבשנים 1970—1990, השנים שבהן הטלוויזיה  קבוצות מוגדרות על–פי השכלה 
הצעירים.  בקרב  בעיקר  אך  כולם,  בקרב  בקריאה  ירידה  אמנם  חלה  הכלל,  לנחלת  הפכה 
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מלמדת  הכלל,  לנחלת  הפכו  והאינטרנט  המחשב  שבהן  השנים   ,2000 לשנת  ההשוואה 
שנשמרה יציבות ברמת הקריאה, כלומר שהקריאה לא ניזוקה מהדומיננטיות של המחשב 

והאינטרנט. לעומת זאת, מי שניזוקה מפעילות תקשורתית זו היא דווקא הטלוויזיה. 
זאת ועוד: ממצאי המחקר מלמדים כי בקרב המשתמשים במחשב והגולשים באינטרנט, 
שיעור הקוראים גבוה יותר. אדוני ונוסק מסיקים מכך, שלא רק שפעילות זו אינה מאיימת 

על הקריאה, ייתכן שהיא אף מעודדת אותה. 
ובנוגע למשתנים המשפיעים על מידת הקריאה: מכל הפילוחים שפולחו בספר, ההשכלה 
היא המשתנה הדומיננטי בקביעת תדירות קריאה. ככל שההשכלה עולה, מעשה הקריאה 
בקרב  המרכזי  המרכיב  הן  הנשים  המגדר:  הוא  הבא  המשפיע  המשתנה  יותר.  אינטנסיבי 
הקוראים הפעילים, הן בקרב בעלי השכלה של 13 שנות לימוד ויותר הן בקרב בעלי ההשכלה 
הבינונית. רק בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה המרכיב המגדרי אינו בעל משמעות. הגברים 
משלימים את הפער בקריאת עיתונים, שם המגמה הפוכה: הפער המגדרי הגבוה ביותר הוא 
בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה. פער זה הולך ומצטמצם ככל שההשכלה עולה, ובקרב בעלי 

ההשכלה הגבוהה אין פער מגדרי בקריאת עיתונים יומיים.
משתנה נוסף שאדוני ונוסק מדגישים מאוד את חשיבותו הוא תהליך הִחברות לקריאה 
במסגרת המשפחה. לפי הספר, בכל רמות ההשכלה, ילדים שהוריהם קוראים קוראים יותר 
ולבדיקת האופן שבו מבוגרים  זאת  נקודה  בבגרותם מאנשים שהוריהם לא קראו. לביסוס 
מבססים הרגלי קריאה אצל ילדיהם, דרוש עדיין מחקר עתידי על הרגלי הקריאה של ילדים, 
ולאורך זמן, מילדות לבגרות. בחינת הרגלי הקריאה של ילדים תוכל לשפוך אור נוסף גם על 
קהילת הקוראים הבוגרת. תשובות לשאלות כמו האם מי שמעודדים קריאה בקרב ילדיהם 
הם גם קוראים פעילים בעצמם, והאם יש קורלציה בין הטעמים הספרותיים של המבוגרים 
לבין אלה שהם מכתיבים לילדים )שהרי המבוגרים הם קובעי הטעם העיקריים בשדה ספרות 

הילדים( ־ יהפכו את תמונת “מעשה הקריאה” למורכבת ומרובדת אף יותר. 
ביססו  ־  המועדפים  והסוגות  הסופרים  הספרים,  ־  הספרותיים  בטעמים  הדיון  את 
הספרים  היות שרשימת  חלקית,  תמונה  כמובן  זו  המכר.  רבי  רשימת  על  בעיקר  החוקרים 
הנמכרים ביותר מייצגת רק אספקט אחד בהרגלי הקריאה ־ קניית ספרים ־ ומוציאה מהדיון 
אנשים שידם אינה משגת לרכוש ספרים, אף שייתכן כי הם קוראים פעילים. בנוסף, קניית 
ספרים אינה מלמדת בהכרח על הרגלי הקריאה. להשלמת התמונה יש לבחון במחקר עתידי 
גם את הרגלי השאילה מהספרייה, את הרגלי ההשאלה הפרטית )מחבר לחבר(, את הרכב 

הספריות הפרטיות בבתי הקוראים ועוד. 
עיתון הארץ,  עיתון אחד,  רבי המכר הסתפקו החוקרים ברשימות של  בדיון ברשימות 
שני  מעניינים:  הממצאים  אלה,  מגבלות  למרות   .2002 עד   2000 בלבד,  שנתיים  ובמשך 
שלישים מקוני הספרים העדיפו סיפורת שנכתבה בעשור האחרון. העדפה זו, אגב, שונה מאוד 
בטעם הספרותי לילדים, שבו בחרו החוקרים שלא לעסוק. שם, אף על פי שמדובר באותם 

קונים עצמם )קונים מבוגרים(, מידת העכשוויות של הספר משפיעה פחות על בחירתו. 
השינוי הגדול ביותר בטעם הספרותי חל בהעדפה של ספרות עיונית אקטואלית. מהספר 
השנים.  במשך  מאוד  ירד  וקרנה  מאוד  פופולרית  הייתה  זו  סוגה  השבעים  שבשנות  עולה 
לטענת החוקרים, זניחת האקטואליה המקומית מקורה בהיחלשות הקולקטיביזם הישראלי 

בשני העשורים האחרונים, כחלק מתהליך הגלובליזציה, העובר גם על ישראל. 
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דיון מעניין בספר עוסק בייחודו של מעשה הקריאה דווקא בשנים אלה, בתרבות המקיימת 
בתוכה מתח פנימי בין גלובליזציה ורב–תרבותית. על–פי אדוני ונוסק, לא זו בלבד שהקריאה 
אינה נחלשת כתוצאה מתהליכי הקונפליקט האלה, אלא שהיא ממלאת תפקיד גישור ייחודי 
בהבנת זהויות מרובות: זהות גלובלית, לאומית, אתנית ואישית. הבשורה הנלווית לספר היא 
שמוקדם מדי להספיד את מעשה הקריאה ומוקדם מדי להתעלם מקולות הקוראים בתרבות. 
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 אמיר בן–פורת. הו, איזו מלחמה מענגת! אוהדי כדורגל ישראלים. 
חיפה: פרדס. 2007. 255 עמודים

ליאור גלרנטר*

בספרו הו, איזו מלחמה מענגת! ממשיך אמיר בן–פורת את סדרת מחקריו החלוצית בנושא 
הכדורגל בישראל. הפעם הוא מתמקד באורח החיים הייחודי של אוהדיו. אף על פי שאהדת 
בחברה  ביותר  הפופולריות  התרבות  מפעילויות  אחת  היא  בפרט,  וכדורגל  בכלל,  ספורט 
הישראלית, ישנם מעט מאוד מחקרים העוסקים בתופעה זו. עם זאת, בהתחשב בהיסטוריה 
גבוהה  תרבות  למוסדות  דומה  באופן  אינה מפתיעה.  זו  הזנחה  בישראל  מדעי החברה  של 
האומה,  בינוי  כמו  לאומיים,  לפרויקטים  מראשיתם  עצמם  הקדישו  החברה  מדעי  אחרים 
מודרניזציה, צבא וביטחון, ונטו להתעלם מהתרבות העממית של הישראלים עצמם, כל עוד 
זו לא קראה תיגר על פרויקטים אלו.5 גם המפנה הביקורתי שחל בעשורים האחרונים תרם 
רק במעט לשינוי בהטיה זו, והסטת נקודת המבט לסוגיות של הגמוניה, ריבוד ופיקוח לא 
סייעה רבות לתיקונה. בתנאים אלו, אין פלא שגם החיבורים המעטים באופן יחסי, שהוקדשו 
לצריכת תרבות וספורט בתחום הסוציולוגיה )ובהם גם חלק ממחקריו הקודמים של בן–פורת 
או  הסמויה  השפעתם  את  להבהיר  אפשר  שדרכה  כעדשה  בעיקר  אליה  התייחסו  עצמו(, 

המעורפלת של כוחות מבניים, כמו מעמד, אתניות ולאומיות. 
ולהעמיד  מהרגיל  שולי  תפקיד  הגדולות”  ל“סוגיות  להקצות  ־  בן–פורת  של  בחירתו 
במרכז הבמה את האוהדים עצמם ־ הופכת את ספרו לחידוש מרענן בכתיבה הסוציולוגית 
על התרבות הישראלית. הספר מבוסס ברובו על ראיונות שנערכו עם חברים ב“גרעין הקשה” 
של האוהדים מחמישה מועדונים המשחקים בליגת העל )הליגה הבכירה בישראל(. אוהדים 
בקיאים  שלה,  החוץ  ממשחקי  ולחלק  הקבוצה  של  הבית  משחקי  לכל  כמעט  מגיעים  אלו 
ברפרטואר העידוד, חברים בחוגי אוהדים ובארגוניהם, מתמצאים בהיסטוריה ובאקטואליה 
שלה ושל יריבותיה למשחק והזדהותם עם הקבוצה היא חלק בלתי נפרד מתפיסתם העצמית. 
התפיסה המנחה את הספר היא כי בעבור אוהדים אלו האהדה אינה רק “פעילות פנאי”, אלא 
אורח חיים אשר מעורב כמעט בכל היבט של חיי האוהד: משפחה, סדר יום והתנהלות בזמן, 
עבודה, חברים והשקפה פוליטית. על רקע תפיסה זו ־ כמו גם הכתיבה המועטה הקיימת 
בנושא ־ ברורה החלטתו של בן–פורת להציע תיאור גדוש של אורח חיים זה מבלי להתחייב 
לשאלת מחקר מאחדת. כך, כל אחד משמונת פרקי הספר מוקדש להתבוננות בהיבט אחר 

של חיי האוהדים.
שני הפרקים הראשונים הם מבואיים באופיים, והם מציעים מבט פנורמי על התופעה 
של אהדת כדורגל בעולם ובישראל. חלק זה כולל סקירה מקיפה של הספרות על חובבות 
 .)cultural	 studies( לימודי תרבות  כדורגל, שרובה קשור למסגרת הבריטית בעיקרה של 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר–אילן  5*
בין יוצאי הדופן המרכזיים יש למנות, כמובן, את מפעלם של אליהו כץ ותמר ליבס בחקר תרבות הפנאי   1

בישראל. 
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מרבית הסקירה מוקדשת לניסיון לעמוד על התכונות הסגוליות של הכדורגל, ההופכות אותו 
ו“מסלולי  הִחברות  תהליכי  נסקרים  כן,  כמו  שונות.  לקטגוריות  אוהדיו  ולמיון  לפופולרי, 
הקריירה” האופייניים לאוהדי כדורגל, וההקשרים המעמדיים והמגדריים, שבמסגרתם הם 
מתהווים. בתום הדיון התיאורטי בן–פורת עובר לתיאור של האוכלוסייה הנחקרת, תוך כדי 
בספרות.  המוצעות  האנליטיות  ההבחנות  את  עליה  להחיל  אפשר  שבהם  האופנים  הצגת 
ככלל, הוא מוצא כי אין הבדלים משמעותיים בין האוהדים הישראלים ובין עמיתיהם משאר 
העולם. העניין העיקרי בפרקים אלה נובע מהעיסוק הנרחב בשינויים המבניים שעבר התחום 
בשנים האחרונות ־ ובעיקר מהצטרפותם של בני המעמד הבינוני החדש לקהל האוהדים 
־ אשר מחדד את הבעייתיות בניסיון הנפוץ לקשר באופן גס בין מאפייני פעילות תרבותית 

לבין מאפייני צרכניה על בסיס ההבחנה שבין תרבות גבוהה ונמוכה.
הפרקים השלישי והרביעי עוסקים בשגרת החיים של אוהדי כדורגל ובתחושת הקהילתיות 
שלהם, לצד התעמקות בקשר שבין חוויית הצריכה לבין זהות קולקטיבית. דיון זה מאפשר 
לבן–פורת לחשוף במעט את הפרדוקס הבסיסי של אהדת הכדורגל, המעמיד בסימן שאלה 
כאוהד  התפקוד  בעוד  תרבותית:  צריכה  המניעים  לגורמים  בנוגע  המקובלות  ההנחות  את 
כדורגל דורש מעורבות במגוון רחב של התנהגויות צרכניות ויצרניות, התובעות משאבי זמן 
מבטאות  אלו  שהתנהגויות  הקבוצה  עם  הרגשית  וההזדהות  המחויבות  משמעותיים,  וכסף 
זאת, מתמקדים  גורמות לאוהד סבל לא פחות מאשר הנאה. שני הפרקים הבאים, לעומת 
בסוגיות ייחודיות לתחום הכדורגל: היחס לאלימות במגרשים והקשר שבין אהדה לקבוצות 
מסוימות ובין עמדות פוליטיות–לאומיות. הממצאים המופיעים בפרקים אלו מערערים על 
עמדות נפוצות כלפי אוהדי כדורגל בישראל ועל סטריאוטיפים מקובלים שלהם: ראשית, 
רמת האלימות במגרשים בישראל נמוכה מאוד ביחס למקובל בעולם ונמצאת במגמת ירידה, 
אוהדי  בין  לזהות  לנטייה  בניגוד  שנית,  האוהדים.  של  עצמית  מרגולציה  כתוצאה  בעיקר 
עולה  ראיונות  של  מניתוח  וגזענות,  חוליגניות  של  חריגות  תופעות  לבין  ירושלים  בית“ר 
כי יחסם לערבים אינו חורג מגבולות השיח הימני–לאומני ומהווה המשך ישיר של הזיהוי 

הפוליטי המסורתי של המועדון. 
הפרק השביעי, האחרון מבין הפרקים הנושאיים, הוא החשוב והמעניין ביותר בספר. פרק 
זה, העוסק במאבקם של האוהדים על הניכוס של מושא האהדה שלהם אל מול בעלי עניין 
אחרים, מקשר בין סוגיות כלליות של צריכה תרבותית ובין התמורות שעבר תחום הכדורגל 
בשנים האחרונות. בעשרים השנים האחרונות בערך הכדורגל בישראל עבר תהליך מואץ 
של מסחור ששינה את פניהם של מועדוני הכדורגל ושל קהל האוהדים. אם בעבר אוהד של 
קבוצה חווה אותה כשלמות יציבה באופן יחסי, כיום המועדון הוא אוסף של מרכיבים דינמיים 
פתאומי  באופן  להשתנות  עלול  מהם  אחד  שכל  ־  צבע  מאמן,  הנהלה,  שחקנים,  שם,  ־ 
בהתאם לכוחות השוק ולתנודותיו. בנוסף, תהליך המסחור גרם ליצירת שכבה הולכת וגדלה 
נתונה  לקבוצה  המחויבות שלהם  כלכלית, שמידת  מבחינה  ומבוססים  חדשים  אוהדים  של 
בספק. במצב זה נוצר מתח בין האוהדים המסורתיים לבין הבעלים וההנהלה: בעוד האוהדים 
 )stakeholders( המסורים הופכים לגורם היציב ביותר בכדורגל ורואים עצמם כבעלי עניין
מרכזיים בקבוצה ולעתים גם כבעלים “האמיתיים” שלה, בעלי הקבוצה מעדיפים להתייחס 
אליהם כאל צרכנים פסיביים ותו לא. בעידן שבו התרבות הפופולרית הופכת לשדה קרב שבו 
בעלי עניין שונים נאבקים על יכולתם להשפיע על מושאי הצריכה שלהם ולהשתמש בהם 
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באופנים חדשניים, הדיון בתפיסות האוהדים על אופן ההתמודדות הראוי עם מתחים אלו 
חורג מהמסגרת המקומית והופך למקרה מבחן ולתקדים חשוב. 

לסיכום, חשיבותו של הספר נובעת מהראשוניות שבו ומהנכונות להתמודד עם סוגיות 
לסוגיות מקרו–סוציולוגיות,  אותן  או להכפיף  כך  פופולרית מבלי להתנצל על  של תרבות 
במדדים  להסתפק  ולא  צרכנים,  עם  לדבר  הבחירה  יותר.  רציניות  או  כחשובות  הנתפסות 
של  והמורכבות  העושר  להבנת  רבות  תורמת  “העדפות”,  לבחינת  פשטניים  כמותיים 
הצריכה התרבותית הפעילה. כמו כן, ראוי לציין כי בן–פורת לא נופל לאף אחד מקטביו של 
ה“דואליזם המוסרי” הידוע לשמצה בתחום: הוא נמנע מהתיוג המקובל שלהם כפנאטים ולא 
רציונליים, ובו זמנית נמנע מלהיות )כניסוחו המוצלח( ל“אוהד של אוהדים”. עם זאת, הספר 
סובל מכמה בעיות: השימוש בניסוחים ובמושגים מסורבלים גורעים מחוויית הקריאה. צורם 
במיוחד השימוש החוזר ונשנה במונח “אוהדים מסורתיים–חמים” לאפיון המרואיינים. מינוח 
פשוט יותר, כמו “אוהדים מסורים” או אפילו “שרופים” נראה לי עדיף בהקשר זה. שנית, 
ייתכן שבגלל היעדר מסגרת מאחדת, הקישורים בין פרקים שונים ובין חלקים שונים בתוך 
אותו הפרק אינם נהירים דיים. לבסוף, הספר סובל מחוסר איזון מסוים ביחס שבין תיאוריה 
את  המנתקת  גבוהה,  הפשטה  ברמת  מתאפיין  מהפרקים  חלק  בעוד  אמפיריים:  וממצאים 
הניתוח מההקשר ומהעניין המקומי, פרקים אחרים נשארים ברמה התיאורית וקשה למצוא 
ויש  וחדשני,  חשוב  הוא  זה  ספר  אלו,  הערות  למרות  משמעותית.  תיאורטית  אמירה  בהם 

לקוות שנזכה לראות ספרים נוספים בעברית בנושא.
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ענת הלמן. אור וים הקיפוה. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 2007. 343 עמודים

תמר ברגר*1

תל אביב, אביב 1935. חבורה של ארבעה גברים ושתי נשים לבושים היטב, כולם מעשנים 
סיגריות, ניצבת בין הכביש למדרכה. שמלות מעוטרות צווארונים גדולים, כובעים מקושטים, 
נוסף  ומגבעת. גבר  ז‘קטים כהים, עניבות, נעליים מבהיקות  נעלי עקב, מכנסיים בהירים, 
לבוש חליפה עומד מאחור. משמאל לחבורה, נשען על הברזלים, עומד גבר צעיר בחליפת 
שלושת–רבעי. מאחור נראה שלט: Cigarettes	Dubek, ולצדו שלט נוסף שבו מופיע סמל 
)ארושקעס(, המופיע על כריכת  זה הוא תצלום של צבי אורון  יצרנית הסיגריות בעברית. 
ספרה של ענת הלמן אור וים הקיפוה, ולפי מראה המקום המובא בספר הוא צולם בשטח יריד 

המזרח החדש בזמן תחרות נהיגה במכוניות. 
תווי  בפלסטין.  צולמה  מסגיר שהתמונה  אינו  בעברית,  “דובק”  דבר, מלבד השם  שום 
הפנים של המצולמים, פרטי הלבוש, הרקע האורבני, אולי של שולי עיר, הבורגניות הברורה, 

יכלו לרמז על פריז או על רומא או על ניו יורק. 
מודעת  כמו  התמונה  נראית  מכך  פחות  לא  המזרח?  ביריד  מכוניות  תחרות  האמנם 
פרסומת לסיגריות. החבורה שבמרכזה עסוקה כולה בטקס העישון, אחד הגברים מחזיק בידו, 
כך נדמה, חבילה של ארבע חפיסות סיגריות, ואישה אחרת, פניה למצלמה, אוחזת גם היא 

חפיסה בידה.
זו עיר של בורגנים, חוזרת ענת הלמן וקובעת כשהיא מתבוננת בתל אביב. היא אמנם 
מתייחסת בספרה גם לפועלים, לפלסטינים ולאנשי השלטון הבריטים, אבל עוסקת בעיקר 
בבורגנים. הבחירה בשער הכניסה הזה של מראה מערבי–אירופי, של נימה ליברטינית, של 
פנאי, של ספק מודעת פרסומת, הולם מאוד את מה שאומרת הלמן על העיר ואת האופן שבו 

היא מייצגת אותה: בורגנית, מודרנית, מערבית, תוססת. אך לא רק זאת.
הלמן שבה בספרה אל פער המתגלה בעיר, תוצאתה של שניות אימננטית: הפער בין 
כוונה למימוש, בין הצהרה למעשה. זהו הפער שהיא מזהה בין הבורגניות של העיר תל אביב 
לאתוס הציוני הרשמי ולפרקטיקה הפועלית–העובדת. זה גם הפער בין המודרניות המבוקשת, 
שאמנם מתגשמת במידה לא מבוטלת, לבין הדפוסים של תרבויות האם המזרח–אירופיות 
הנוכחים בחיי העיר ותושביה. זה הפער בין התרבות הגבוהה, הרשמית, לתרבות הפופולרית, 
לפנאי, ליומיומי; וזה הפער בין צו ההכתבה מגבוה, המאחיד, להטרוגניות הגדולה של העיר. 
אפשר להוסיף לכאן את הפער בין דימויה העצמי הנוכחי של העיר, כזירה של התחדשות 

מתמדת, לכך שהכל כמעט היה בה מלכתחילה. 
הלמן נעה בין הקטבים האלה הלוך ושוב בעיקר דרך הפרטים. אלפי פרטים, פרי תחקיר 
ארכיוני מרשים עד מאוד. כך היא כותבת על שימור דפוסי תרבויות המקור ־ בלשון, בלבוש, 
המערבי  הלבוש  ושל  האחידה  האשכנזיות  של  תיאור  לצד  ־  הנבדלים  המגורים  באזורי 
הדומיננטי; היא עוברת, בדיון בחגיגות הפורים בעיר, מתיאור החידוש אל תיאור ההישמרות 

המחלקה ללימודי תרבות, המכללה האקדמית ספיר והאקדמיה לאמנות בצלאל  1*
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מפני פריקת עול, ומדגישה את המסר הלאומי לצד ביטויי המסורת שיש בעדלאידע; היא 
קרתנית  ומזוהמת,  אחד,  מצד  מאוד  ומערבית  עדכנית  תוססת,  עיר  כללי  באופן  מתארת 
ומכוערת מצד אחר; ומראה גם כיצד ההדוניזם שנכרך בשמה ־ הצריכה, הפרסום, פיתוח 
תרבות הגוף והבריאות, הדגש על הפרט ־ ודימוי הדינמיות )וגם בעיות החניה( היו שם ממש 

מלכתחילה.
בין– בלתי–דיסציפלינרית,  דיסציפלינה  אותה  התרבות,  לימודי  בתחום  מחקר  זהו 

דיסציפלינרית, שהגנאלוגיה שלה מאומצת וכליה משתנים בהתאם למרקחת הנבחרת, והיא 
מבטיחה ומלאת אפשרויות ורעננות מצד אחד, ועומדת על פי תהום השטחיות מצד אחר.

הלמן מבהירה היטב בפרק המבוא לספר מהי המרקחת שלה: מהם התחומים שתבחן בו 
)דמותה הפיזית של העיר, אירועים ציבוריים, דפוסי צריכה ובידור, תת–תרבויות וארגונים 
אזרחיים(, באילו מקורות היסטוריים תשתמש )ספרים, חוברות, עיתונים, מודעות פרסומת, 
התרבות  מוצרי  לעומת  ועוד,  ועוד  מוסדות,  ושל  פרטים  של  והתכתבויות  פרוטוקולים 
הגבוהה(, ומה יהיו הכלים התיאורטיים שלה )היסטוריוגרפיים, אנתרופולוגיים, סוציולוגיים, 
פילוסופיים, של גיאוגרפיה עירונית, תולדות האמנות, מדע המדינה, ביקורת הספרות וחקר 
התרבות(. כלומר, מרקחת העשויה מרכיבים רבים, שונים מאוד זה מזה לעתים, שמצליחה 

למרות זאת לשקף אופן התבוננות קוהרנטי ולבטא קול אחד. 
כלכליים,  תהליכים  של  בדיקה  לשם  יתרונות  רב  אובייקט  היא  שהעיר  מציינת  הלמן 
חברתיים, פוליטיים ותרבותיים. זה ודאי אחד ההסברים לפריחה של הדיון בעיר תל אביב, 
בעיקר בעשר השנים האחרונות. בשולי הדברים אפשר להעיר שהנושא המוצהר של הלמן 
איננו אותם תהליכים כלליים אלא בראש ובראשונה העיר תל אביב עצמה. בקביעה כי אותם 
תהליכים מקבלים ביטוי מיוחד בעיר מובלעת ההנחה כי העיר היא מרכז. אלא שהקביעה 
הזו, הנדמית כמעט מובנת מאליה ומנחה חלק ניכר מהדיון בתל אביב בכלל, מזמינה מחשבה 

ביקורתית ודיון, שלא כאן המקום לעשותו, אך מן הראוי שייעשה. 
השלב  שנים.  כעשרים  כבר  למעשה  נמשכת  אביב  תל  בעיר  עיסוק  של  פריחה  אותה 
הראשון שלה החל באמצע שנות השמונים. זה היה שלב של גילוי, חדוות הגילוי והאדרה, 
שביטויו המובהק בפרויקט “העיר הלבנה” ובהכרזת אונסק“ו על אותו חלק עיר אשר נבחר 
כאתר מורשת עולמית. השלב השני, שהחל בשנות התשעים, הוא כבר שלב ביקורתי, ודאי 
בהשפעתו של הדיון הביקורתי בציונות בכלל, וגם הוא מקבל את ההנחה כי העיר היא צומת 
ראשי של המרכיבים המרכזיים של האתוס הציוני הכללי: המודרניות, המערביות המאומצת 

והחידוש התמידי. 
הלמן נעה אם כך בין הקטבים, בין מוקדי השניות שהיא מאתרת בעיר, ממחישה, תוך כדי 
התרוצצות בין המון הפרטים, את המעברים התמידיים ביניהם. עם זאת, היא אינה משכילה 
נותרים עם תנועה בין  לפתח את הפסיחה הזו בין הקטבים לכלל תיאור דיאלקטי. אנחנו 
הגילויים הסותרים, מבלי שהלמן יורדת לעומק היחס ביניהם. חסרה כאן תיאורטיזציה ברורה 
ומספקת של התיאור המפורט והמרשים בפרטיו שלה. הספר אמנם נפתח בפרק תיאורטי 
עדכני ומנומק, אבל הדיון הזה הולך בחלקו לאיבוד בהמשך, לא תמיד מצליח להרים את 

הראש מעל מימי הפרטים. 
במרחב  נעים  אנו  המתמשך.  מהתיאור  עולה  גם  עולה  המורכבות  כי  להדגיש  חשוב 
העירוני שבין ה“חידוש” ל“יהנדס” כלשונו של אבות ישורון, כלומר במרחב המודרניסטי 
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אחר;  מצד  המזרח–אירופית  העיירה  של  הישן  ובזה  אחד,  מצד  עינינו  לנגד  הנבנה  החדש 
העשרים  בשנות  שם,  ושוב  שוב  פוגשים  ואנו  ה“למטה”;  של  לכוחו  ושוב  שוב  עדים  אנו 

והשלושים, את העיר המוכרת לנו, בת זמננו. המנגנון המחבר, היחס, הוא שחסר. 
פלסטיות,  הנייר,  שעל  התיאורטית,  לעיר  ומקנים  מרתקים  הם  בפרטים.  לטבוע  קל 
העשרים  שנות  של  אביב  תל  עיוני.  בטקסט  כשמדובר  מאליה  מובנת  שאינה  מוחשיות 
דיוק, גרסה אחת אפשרית שלה. האהבה  והשלושים קמה כאן לתחייה לנגד עינינו. ליתר 
של הלמן לפרטים ולעיר שהיא בונה מהם נוכחת כל הזמן. גם זה כלל לא מובן מאליו בספר 

עיון. 
הלמן איננה דנה בתרבות הגבוהה. היא הולכת את הרחוב, אל המרחב הציבורי הפעיל 
של תושבי העיר; ותושבי העיר עבורה הם הבורגנים. היא אמנם מתייחסת, כאמור, בנפרד 
דיון מוגבל בהיקפו וממדר למדי. אלה  זהו  וגם לנשים, אבל  לפועלים, לערבים, לבריטים 
נתפסים בו כ“אחרים”, שוליים, מי שהם אמנם חלק מהמכלול העירוני החברתי, אבל לא 

חלק אינטגרלי ממש ממנו. גם כאן חסר תיאור מפורט ומלא של מנגנון החיבור. 
תל אביב נוסדה בידי בורגנים מבוססים באופן יחסי, גרסה מבוגרת יותר ועולצת פחות 
כנראה של מצולמי כריכת ספרה של הלמן, פרוור גנים שבמהרה החל לחלום חלומות של כרך, 
אבל מהר מאוד נעשתה תל אביב לעיר של בורגנות נמוכה וזעיר בורגנים. העלייה הרביעית 
של שנות העשרים, העלייה המכוננת של העיר, עשתה אותה במידה רבה מחדש לעיירה, 
לגרסה קרובה יותר של ה“ָׁשם”, של המקומות שמהם באו תושביה. והיא נשארה חלקה כזו, 

בפועל, מבחינת הסטטיסטיקות, הנתונים היבשים, עד עצם היום הזה. עיר אפורה. 
אבל תל אביב מפליאה ללהטט בדימויה העצמי ובדימויה הכללי, סוחפת אחריה קהל 
ודעת קהל, ולפעמים גם דעת חוקרים. ענת הלמן סימנה את גזרת הדיון שלה ונשארה נאמנה 
לה. צריך רק להיזהר לא לטעות ולזהות את העיר העולה מספרה כזיהוי מוחלט, מלא וסופי 

שלה. 
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דבורה ברנשטיין. נשים בשוליים: מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית. 
ירושלים: יד יצחק בן צבי. 2008. 322 עמודים

תמי רזי*

עיתוי הופעתו של הספר נשים בשוליים, בפתח חגיגות המאה להיווסדה של העיר העברית 
הראשונה, מעיד על ההבשלה ארוכת השנים שנדרשה, ככל הנראה, כדי להישיר מבט מפוכח, 
נוקב ואמיץ כל–כך אל עבר ההיסטוריה של תל אביב, ולמעשה, אל ָעבר היישוב בכללותו, 
כפי שעושה זאת דבורה ברנשטיין בספרה האחרון. ההתבוננות בשוליה הרחבים של החברה 
העירונית בשנות המנדט, במשפחות שכרעו תחת נטל הקיום, במהגרות שנאבקו מרות לשרוד 
לבד או עם ילדיהן בעיר הגדולה, בנשים שפנו לעיסוק בזנות בשל מצוקה כלכלית או נפשית, 
התבוננות זו חושפת את מציאות החיים המורכבת של חלקים נרחבים מן החברה היהודית 

בפלשתינה המנדטורית, אשר נותרה במידה רבה סמויה מעיני המחקר עד כה. 
ניסחה  עצמה  היא  אשר  התיגר  לקריאת  ברנשטיין  נענתה  החדש  בספרה  כי  נדמה 
בסוציולוגיה  כעשור  לפני  שפורסם  הישראלית,  ההיסטוריוגרפיה  על  המקיף  במאמרה 
ישראלית )ברנשטיין, 1999(. במאמר זה היא שרטטה באורח ביקורתי את המגמות הרווחות, 
כמו גם את אלה החדשות, בחקר החברה הישראלית בכלל ובחקר ההתיישבות היהודית עד 
להקמת המדינה בפרט. לטענתה התאפיין המחקר של ָעבר היישוב בהתמקדות בנקודת המבט 
של המרכז, של האליטות ושל מוסדות ההנהגה והגותה, בין אם היה זה המחקר ההיסטורי 
הממסדי ובין אם היה זה המחקר ההיסטורי הביקורתי, שנטה אף הוא להתמקד באליטה, גם 
אם במטרה להצליף בה. בעשור שחלף מאז פרסום המאמר נכתבו מחקרים רבים בתחומי 
ההיסטוריה של היישוב, שתרמו להרחבה משמעותית של נקודות המבט ושל נושאי הדיון, 
כגון כתיבה של  והמייצגים מגמות חדשות בחקר תולדות היישוב, בפרט בתקופת המנדט, 
היסטוריה מקומית, היסטוריה ומשפט, ועוד.2 עם זאת, וכפי שמציינת ברנשטיין עצמה בפתח 
ספרה הנוכחי ביחס למחקרים על תל אביב, ברבים מן המחקרים החדשים, ולא רק באלה 
העוסקים בתל אביב, נקודת המבט נותרה זו של המשתייכים אל המרכז או באופן נרחב יותר 
של אלה הממוקמים בתוך גבולות הקולקטיב היהודי הנורמטיבי. ספרה של ברנשטיין מסיט 
בוחן  זו  ומפרספקטיבה  העירונית,  החברה  של  השוליים  אל  המרכז  מן  המבט  את  במלואו 
את מכלול פניו של היישוב היהודי העירוני המתגבש בפלשתינה. הסטת נקודת המבט מן 
המרכז אל השוליים ומלמעלה למטה, במיטב המסורת ארוכת השנים והפורה של ההיסטוריה 
החברתית, מדגישה ביתר שאת את דלותו של ענף זה של ההיסטוריה במחוזותינו. במאמרה 
מ–1999 ניסתה ברנשטיין להציע הסבר אפשרי להיעדרה של ההיסטוריה החברתית מחקר 

בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר  2*
חשוב מאוד לציין כי תחום המחקר המגדרי של תולדות היישוב והציונות התפתח כבר למן שנות השמונים   1

של המאה ה–20, עם מחקריה החלוציים של ברנשטיין עצמה, לצד מחקריהן של מרגלית שילה, דפנה 

יזרעאלי וסלביה פוגל–ביזאוי, מחקרים שהייתה להם תרומה משמעותית להרחבת נקודת המבט ביחס 

לחברה היישובית ואשר במידה רבה סללו את הדרך לגישות המחקריות החדשות. 
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העבר של היישוב וייחסה זאת למרכזיותו של הממד הפוליטי בחברה הישראלית )שם, עמ‘ 
45(. ייתכן כי הסבר נוסף טמון בנטייה לראות את הייחודי בלבד בסיפור ההתיישבות היהודי 
בפלשתינה ובקושי לבחון תופעה זו בהקשר השוואתי, החיוני להבנה של תהליכים חברתיים 
בדיונים  משופע  ברנשטיין  של  ספרה  ואכן,  לאומית;  הרואיות  של  הילה  נטולי  ומשברים 

השוואתיים בחברות הגירה אחרות, בשלטון קולוניאלי ובמצבי לימינליות מגדרית.
של  הנרחבים  ממדיהם  את  שונים  בהקשרים  חושף  זה,  ספר  נסב  שסביבו  השוליות,  ציר 
השוליים העירוניים בשנות המנדט, את סיפור חייהן הנפתל של מי שמצאו עצמן מחוץ לגבולותיה 
של החברה המהוגנת, את הניסיונות העיקשים להעמיד קווי גבול ברורים ויציבים בין המרכז לבין 
השוליים ואת היעדר האפשרות ליצור חיץ חד–משמעי ביניהם. התזה המוצעת בספר זה, אם כן, 
היא כי החברה היהודית הלאומית בפלשתינה, כפי שהיא התגבשה בשנות המנדט בריכוז העירוני 
הגדול ביותר שלה,1 נמצאה בתהליך מתמיד של סימון ושל התוויה של גבולות הקולקטיב החדש, 
סימון שהיה בה בעת מרחבי וסימבולי. הקרבה בין הציבורים שנמצאו משני עברי הגבול יצרה 
נקודות מפגש וחיכוך שערערו את התיחום הברור לכאורה בין מרכז לשוליים. במרכזה של תזה 
זו ניצבת טענתה של ברנשטיין כי תהליך טשטוש הגבולות וערעורם היה ממוגדר באופן מובהק. 
משום כך במוקד הספר ניצבות הנשים שנמצאו בשולי החברה העירונית, נשים שננטשו בידי 
בעליהן אך בעיקר נשים שעסקו בזנות, שכן הזנות בתל אביב בשנות המנדט גילמה את הציר 
המרכזי שסביבו נסבו המפגשים הממשיים והמדומיינים בין לאומיות, מיניות, נורמות קהילתיות 

ודתיות, כמו גם המפגש החקיקתי אך גם הגופני מאוד בין השלטון הקולוניאלי לבין ילידיו.
באמצעות שימוש במגוון רחב מאוד של מקורות ראשוניים ־ כגון פרוטוקולים של בתי 
משפט, פקודות מנדטוריות, פסקי דין, תכתובות של רשויות עירוניות, מסמכים של הרבנות, 
לשרטט  ברנשטיין  מצליחה  ־  המנדט  מתקופת  סטטיסטיים  ומחקרים  פופולרית  עיתונות 
באזורי  בפרט  העירוני,  במרחב  שפעלו  הכוחות  מכלול  של  ומורכבת  יריעה  רחבת  תמונה 
הְספר ובקווי התפר שבין המרכז לשוליים. מתודות המחקר המגוונות שננקטו בספר, הכוללות 
ניתוח שיח וניתוח נרטיבי לצד עיבוד וניתוח נתונים סטטיסטיים, מאפשרות למחברת בה 
בעת לשחזר את השיח שהבנה את הגבולות בין המרכז לשוליים, אך גם לשמוע את קולן של 
הנשים האילמות עד כה, שמצאו עצמן מחוץ לגבולות הקולקטיב המתהווה. שכן המחויבות 
של ברנשטיין לכתיבה של היסטוריה המשוחררת מצלו הכבד של הנרטיב ההרואי הלאומי, 
שבו יש מקום רק למי שיישרו קו עם הנורמות הנוקשות של המהפכה הציונית, מובילה אותה 
חייהן  ונסיבות  נקודת מבטן של מי שנדחקו בשל המגדר שלהן  ואת  לחשוף את סיפוריהן 

מחוץ לחברה ומחוץ לסיפור הלאומי, ונמצאו במצב של שוליות כפולה ואף משולשת.2 
של  משמעותה  מלוא  את  חושפים  זה  ספר  המאכלסות  הרבות  הדמויות  של  קורותיהן 
היותה של החברה העירונית בתל אביב חברת הגירה ענייה, הנאבקת על קיומה. ערעורם 

למעשה למן שלהי שנות השלושים מדובר בריכוז הגבוה ביותר של האוכלוסייה היהודית בכלל, ולמעלה   1

משליש מתושביה היהודים של פלשתינה התגוררו בתל אביב ובשכונות הגבול שלה. 

המושג של שוליות כפולה בהקשר של נשים ביישוב לקוח ממאמרה החשוב של חנה הרצוג על ארגוני   2

הן משום שהשתייכו  כפולה:  עירוניות סבלו משוליות  נשים  כי  בחוגים האזרחיים, שבו טענה  הנשים 

נשים,  היותן  משום  הן  והציונות,  היישוב  של  בהיסטוריוגרפיה  שנזנחו  העירוניים  האזרחיים  לחוגים 

שהודרו ממוקדי הכוח בחברה היישובית, כמו גם מן המחקר ההיסטורי. ראו הרצוג )1994(. 
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של  רקע  על  ומשפחתיים  אישיים  ומשברים  מסורתיים  ערכים  ושל  קהילתיות  נורמות  של 
אי יציבות כלכלית ־ כל אלה הם מאפיינים מובהקים של חברות הגירה בעידן המודרני. 
זו למעשה התובנה המרכזית של ספר זה, שיש לה השלכות היסטוריוגרפיות חשובות מאוד 
על כל המחקר ההיסטורי של תקופת היישוב החדש בכלל, ושל תקופת המנדט בפרט. שכן, 
הציונות  ושל  היישוב  של  ההיסטוריוגרפיה  בודדים,  מחקרים  למעט  מאוד,  מפתיע  באופן 
בפלשתינה  החדש  היהודי  היישוב  חקר  של  כך  כל  המתבקשת  בסוגיה  עסקה  שלא  כמעט 
מן הפרספקטיבה של ההגירה. השימוש במינוח “עלייה” כדי לסמן את אופייה הייחודי של 
הגירת היהודים בהקשר לאומי–ציוני, יכול להסביר ולו באופן חלקי את הקושי לראות את 
התופעה בהקשרה הרחב וההשוואתי, מגמה הבולטת גם בסוגיות אחרות הנידונות במחקר. 

כפי שכותבת דבורה ברנשטיין בדברי הסיכום לספר: 

חברה של עולים, כפי שמקובל לייחס ליישוב, היא חברה של הגשמה, של יצירה, 
חברה אחידה במידה רבה. בניגוד לה חברת מהגרים... היא חברה מורכבת ומגוונת... 
הגירה מלווה בקשיים, במצוקות, בהתנתקות ובניסיונות התחברות, בבדידות ובניכור, 

וגם בהצלחות ובהישגים )עמ‘ 299(.
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The Struggle over the Last Minute:
Debating Brain Death in Israel

Hagai Boas

In	1968	a	new	set	of	criteria	for	determining	death	was	published.	Death	was	
now	based	on	the	absence	of	neurological	activity	in	the	brain.	This	additional	
and	new	definition	of	death	destabilized	the	delicate	balance	between	”death	as	
a	moment“	and	”death	as	a	process“.	In	this	liquid	phenomenology	of	”life“	and	
”death“,	a	debate	 loomed	over	the	 legitimacy	and	authority	of	defining	death.	
This	paper	discusses	the	different	aspects	of	this	debate	and	focuses	on	its	local	
expression	in	the	Israeli	context.	
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Who Is a Hero?
Changes in the Construction of the Haredi Masculine Body 

Due to the Interaction with the Secular Masculine Body

Yohai Hakak

I	 examine	 how	 young	 Haredi	 men	 construct	 their	 bodies	 in	 relation	 to	 the	
secular	 body,	 which	 is	 considered	 their	 main	 ”Other“.	Together	 with	 Haredi	
men’s	criticism	of	the	secular	body,	more	positive	feelings	can	be	discerned	such	
as	appreciation,	envy	and	even	adoration.	I	argue	that	due	to	the	transition	of	
many	Haredi	men	 into	 the	wider	 Israeli	 space,	 the	 secular	body’s	 influence	 is	
increasing.	I	also	examine	the	principles	whereby	certain	aspects	of	the	secular	
body	are	being	adopted	while	others	are	rejected	or	adopted	in	part.	

“Life Is Not What You Lived but How You Remember to Tell 
its Tale”: Gay Men Perform AIDS Stories Online

Shirly Bar-Lev and Efrat Tillinger

The	complex	relationship	of	linguistic	expression,	body,	identity	and	emotions	
assume	a	central	role	in	shaping	the	illness	narratives	of	Israeli	and	American	gay	
men	who	 are	HIV+.	The	dramatic	narratives	 constructed	 in	 the	disembodied	
medium	of	the	Internet	portray	AIDS	as	a	transformative	experience,	demanding	
the	problematization	of	 the	 relationship	between	body,	 emotion	 and	 identity.	
This	 interpretive	 study	 examines	 ‘inspiration	 stories’	 published	 on	 Israeli	 and	
American	bulletin	boards	using	narrative	analysis.	Comparison	of	the	groups	of	
narrators	revealed	two	discernible	models	of	gay	masculinity.	Yet,	interestingly,	
both	 groups	 framed	 their	 physical	 and	 emotional	 coping	 with	 the	 disease	 in	
terms	 that	 resemble	Agemban’s	 (1998)	notion	of	 ”The	 life	worth	 living“.	The	
study	sheds	light	on	the	mutual	effect	of	nationalistic	and	gendered	ethos	on	the	
performance	of	personal	life	practices.	
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Becoming Body in Aikidō: A Pacifistic Martial Art

Einat Bar-On Cohen

All	exercises	of	Aikidō,	the	Japanese	martial	art,	unfold	similarly:	one	participant	
attacks	 and	 the	 other	 rolls	 the	 attacker	 away	 from	 the	 zone	 of	 belligerence.	
Violence	 is	 created	and	 immediately	eradicated.	While	violence	 is	perpetrated	
and	annihilated,	the	lived-in	body	erases	the	gap	between	body	and	mind,	me	and	
other,	violence	and	its	eradication,	and	between	practice	and	its	meaning,	namely	
a	non-dual	body	emerges.	In	search	of	an	anthropological	way	of	 interpreting	
this	 pacifistic	 world,	 I	 suggest	 new	 tools	 to	 understand	 the	 active	 body	 as	 it	
creates	sociality,	through	motility	and	sensing,	in	its	own	right.	In	it,	the	lived-in	
body	is	formed	as	it	recursively	acts	and	forms	a	world-of-meaning.	

Masculinity, Respect and Body in the PJCA Settlements  
of the Galilee During the Settlement Period

Yair Seltenreich

Research	examining	the	Yishuv	rarely	deals	directly	with	the	issue	of	masculinity.	
The	 reciprocal	 relations	 of	 the	 concepts	 of	masculinity,	 honor	 and	body	have	
been	 investigated	 even	 less.	This	 study	checks	 the	 extent	 and	 the	 character	of	
these	 relationships	 in	 the	rural	area	of	 the	PJCA	settlements	of	Lower	Galilee	
during	the	Yishuv	period.	The	analysis	is	based	on	two	case	studies,	an	attempted	
rape	of	the	daughter	of	farmers	at	Sejera	in	1923,	and	the	double	murder	of	a	
farmer	and	his	son	at	Menahemia	in	1942.	
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On Fetuses and Relations: The Practice of Relational Ethics 
in Genetic Counseling and the Management of High Risk 

Pregnancy and the Standing of the Fetus in Israel

Noga Weiner and Yael Hashiloni-Dolev

Perceptions	 of	 the	 moral	 standing	 of	 the	 fetus	 by	 Israeli	 genetic	 counselors	
and	 obstetricians	 are	 discussed.	 These	 medical	 experts’	 ethical	 reasoning	 in	
their	consideration	of	treatment	strategies	of	fetuses	suggest	that	while	genetic	
counselors	understand	pregnant	women	and	not	the	fetus	to	be	their	patients,	
obstetricians	who	manage	high	risk	pregnancies	construct	the	fetus	as	a	patient	de	
facto,	despite	its	lack	of	rights	in	Israeli	and	Jewish	law.	Both	professional	groups,	
however,	similarly	apply	a	”relational	ethics“	model,	which	associates	the	moral	
status	of	the	fetus	with	its	family	relationships.	This	model’s	dominance	in	Israeli	
reproductive	medicine	stems	from	the	ways	the	fetus	was	constructed	in	various	
Jewish-Israeli	 contexts,	 rather	 than	 from	 professional	 training	 in	 reproductive	
medicine.

Body Against Body: Nurses and Women Immigrants in the 
Israeli Birth and Contraceptive Arena 1949–1956

Sachlav Stoler-Liss and Shifra Shvarts

The	article	deals	with	 the	 social	mechanisms	of	medical	 treatment	and	health	
education	in	use	during	the	mass	immigration	to	Israel	in	the	1950s.	The	aim	
of	 the	 medical	 practices	 associated	 with	 reproduction	 (birth,	 contraceptives,	
abortion	and	breastfeeding)	was	to	acculturate	the	immigrants.	The	declared	aim	
of	the	absorption	process	was	to	eliminate	the	differences	between	immigrants	
and	veterans,	but	the	reproductive	practices	served	to	perpetuate	them.	The	study	
is	based	on	35	in-depth	interviews	with	Israeli	nurses	and	doctors	who	worked	
with	immigrants	during	the	1950s	and	on	vast	archival	documentation.	
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A Tale of the Body: Body-Identity Experiences of Women 
Undergoing Fertility Treatments

Hila Ha’elyon

New	Reproductive	Technologies	focus	on	the	female	body	because	this	usually	
is	the	site	of	the	intervention.	Technological	practice	transfers	the	female	body	
from	a	private	 to	a	public	context,	entailing	a	”bodily	 transformation“,	which	
combines	the	”natural“	with	the	”artificial“.	The	female	body	thus	objectified	is	
exposed	to	a	discourse	which	generates	control	and	discipline	mechanisms.	In	this	
context	body	images	described	by	women	have	a	great	importance.	This	research	
is	based	on	interviews	with	Israeli	women	undergoing	IVF.	The	findings	indicate	
that	 the	 female	body’s	potential	 for	 interpretation	 is	wide-ranging	and	varied,	
despite	similar	material	circumstances	(non-impregnation)	and	a	common	pro-
natalist	context	(the	Israeli	context).	

Medical Control and Physicians’ Dominance in the  
Public-Professional Committee for Egg Donation in Israel 

Smadar Noy (Canyon) and Daniel Mishori

The	 paper	 analyses	 the	 discussion	 in	 the	 public-professional	 committee	 that	
examined	in	2000	the	issue	of	egg	donation	in	Israel.	The	committee,	dominated	
by	gynecologists,	helped	to	institutionalize	medical	domination	over	the	policy	
and	 organization	 of	 this	 field.	 A	 quasi-pluralistic	 discussion	 turned	 into	 an	
exclusivist	 discourse,	 in	 which	 ethical	 and	 social	 problems	 were	 reduced	 to	
medical	ones,	for	which	physicians	are	the	authorized	experts.	This	discourse	was	
couched	in	semi-economic-consumerist	rhetoric	which	portrayed	the	physicians	
as	suppliers	of	services	to	customers	in	a	free	medical	market.	The	women	were	
depicted	to	accord	with	such	a	discourse.	The	paper	raises	bio-ethical	and	social	
dilemmas	regarding	the	medicalization	of	fertility	and	the	role	of	medical	experts	
(agents	with	interests)	in	decision-making	processes	concerning	egg	donation.	
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