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 1. Susan Martha Kahn Reproducing Jews: A Cultural
 Account of Assisted Conception in Israel

 Duke University Press. 2000. 223 pages.

 2. Susan Sered What Makes Women Sick: Maternity,
 Modesty and Militarism in Israeli Society

 Brandeis University Press. 2000. 191 pages.

תודוא־לע ,בכרומהו ךשמתמה ,ןוידה לש ןיינעמ ןפב קסוע ןאק ןזוס לש הרפס 

,הייבר תויגולונכט לש תוירסומהו תויטילופה ,תויתרבחה ,תויתוברתה ןהיתוכלשה 

.םייקה יתוראשהו יתייברה רדסב ןתעמטהלו הלא תויגולונכט לש ןצומיאל םיאנתבו 

םיאצממה .1997-1995 םינשב לארשיב ךרענש יפרגונתא רקחמ לע ססובמ רפסה 

םידבועו םיאפור םע ןכו ,תוירופ ילופיט ידכ ךות תוגוזו םישנ םע תונויאר לע םיססובמ 

םיקסופו םינבר םע תונויאר וכרענ ןכ־ומכ .תוירופ ילופיטל ימלשורי זכרמב ,םיוולנ 

ונחבנ ןכו ,ילארשיה יטילופהו יתדה דסממב תוינידמ יעבוקו הכלה יקסופ םישמשמה 

יפלכ תימשרה תוינידמה הקדבנ ףוסבל .תוקיספה ושענ םסיסב לעש םייתכלה תורוקמ 

לארשיב םימייקתמה םיירוביצה םיחישה ונחבנו ,הייבר תויגולונכט לש םינוש םיגוס 

הירפה ,תיתוכאלמ הירפה :הייבר תויגולונכט עבראב דחוימב הדקמתה ןאק .הלא תויגוסב 

.תואקדנופו תויציב תמורת ,תיפוג־ץוח 

תוכייתשהה תרדגהבו העדותב יזכרמ ןורקיע וניה ,ןאק תנעוט ,יתייברה יוויצה 

,תיטילופ עמטומ הז יוויצ .תידוהיה תילארשיה הליהקב תישיאה תוהזהו תיביטקלוקה 

ךשמתמה םויאלו ימואלהו ידוהיה ביטקלוקה תויכשמהל תוסחייתה ךות תיתדו תירוטסיה 

ידוהיה ביטקלוקה תויכשמה יבגל הלא םיבלושמ םיווצש תנעוט ןאק .וז תויכשמה לע 

הלא םיחיש ןיב .וז תויכשמהל םויאה לש ויתורוקמ לע םיחוור םיחישב םיפקותמו םינוזינ 

תוביוחמה" חיש תאו "ימויקה םויאה" חיש תא ,"יפרגומדה םויאה" חיש תא תנייצמ איה 
."וברו ורפ" לש תיתדה הווצמל םיפסוותמה םייזכרמ םיחישב "האושה רחאל תירוטסיהה 

תוריהמה ,תונוכנה ,תוחיתפה תא ריבסמ הז יתוברתו יטילופ־יתרבח רשקה ,התנעטל 

ידי־לע םג תוכמתנ ןה ךכ לע ףסונ .לארשיב הייברה תויגולונכט וצמוא ובש ףקיההו 

ךשמתמו יבקע ינשרפ ץמאמו ,הנידמה לש אלמ יפסכ יוביג ,תרשפאמ תירוביצ תוינידמ 

"ורצוויי"ש םידליל רקיעבו ,הלא תויגולונכטב שומישל רשכה ןתמ םשל יתדה דסממה לש 

.ןתועצמאב 

רדסה" לע - הלא תויגולונכטב םולגה קרפמה םויאה רבדב חוורה ןועיטל סחיב 

יסחי לע ,תוהמיאה לש התוהמו היתורוקמ תרדגה לע ,"תוהמיאה דסומ" לע ,"יתחפשמה 

:היאצממ לע ססבתהב ,ןאק תרמוא ־ יתייברה רדסב יעבטהו ילמרונה לעו תוראשה 

,תיתרוסמ הרבחל תוינשדח הייבר תויגולונכטב שומישהו הרדחהה 

תרציימ ,יתדה דסממה ידי־לע םיטלשנ םיאושינ הבש ,הדיל־תכמות 

תושיג תורגתאמ הלא תויגולונכט ירהש .תבכרומ תיתרבח המרד חרכהב 

ילארשיה הרקמה .הייברו ןיאושינ ןיב וילאמ ןבומה רשקה יפלכ תושרשומ 
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483 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001-א"סשת 

־יתלבה ץמאמה יבגל תולאש הלעמו ,הז רשקהב םג ןפוד־אצוי אופיא וניה 

שומישל םימלוה םירדסה חסנל דחאכ ינוליחהו יתדה םידסממה לש האלנ 

.הלא תויגולונכטב 

ןיב תובר המכסהו המילה תודוקנ בקועה ינפל ףשוח הז ץמאמ רחא בקעמ 

דחוימב העיתפמ .תוילרבילה תוינוליחה הקיקחלו הדמעל תידוהיה הכלהה 

תקנעה יבגל תינוליחה הדמעהו תיתכלהה הדמעה ןיב המילההו המכסהה 
.תואושנ־אל םישנל םיוולנה םיתורישלו תויגולונכטל תושיגנל תוכזה 

(85 'ע) 

תידוהיה הסיפתל ורוביחב ,םיאושינ תרגסמב אל תוהמיא לש הז רושפא ,ןאק תעדל 

תעבוקמה (הפקשהה ,הדמעה) השיגה תא רגתאמו רתוח ,תוראש יסחי יבגל תיתכלהה 

יוניש" :הפיסומ ןאק הז רשקהב .הדלוהלו הייברל תידעלבה תרגסמה םניה םיאושינש 

בייחמ ,האפרמה לא יגוזהמו ירוביצה לא יטרפה ןמ ,תיתייברה תושחרתהה לש םוקימה 

ךילהתב המוקמו הדמעמלו תיתחפשמה הדיחיל תסחוימה תועמשמהו תורדגהה יבגל יוניש 

תילארשיה הרבחב םיידיתע םיכילהת רחא בקעמ תובייחמ הלא תונכותו תולאש ".הייברה 

.תידוהיה 

םע ידוהיה יתדה דסממה לש ותודדומתה תא תחתנמ איהש ךות ,ליבקמבו אסיג ךדיאמ 

"ןתמו־אשמ"ה תא תנחוב איהש ךותו ,םיאושינב תדסוממ תויגוזל הייבר ןיב רשקה רוערע 

שומישל רשכהה ןתמ יבגל םייתכלהה תורוקמה םע םילהנמ םינוש םימרזמ םינברש 

תוהבאה דמעמב וא באה לש ודמעמב תויתייעבה תא תפשוח ןאק ,הלא הייבר יעצמאב 

רבועל רשכה ןתמב הצוענה תויתייעבה תא ,ךכמ רתוי ףאו ,יתכלהה יתייברה רשקהב 

.יהבאה רשקהה ןמ קתונמב ידיתעה דלילו 

איהש יפכ ,םאה לש היוהיזבו תוהמיאה תרדגהב תויתייעבה תא תנחוב ןאק ךשמהב 

ןאק .תואקדנופו תויציב תמורת לש היגולונכטה םע תיתכלהה תודדומתהב תפשחנ 

לש םתקיספמ הלועה סיסבכ ,ינוירהה ןיבל יטנגה ןיב בכרומה בולישה לע העיבצמ 

.תואקדנופו תויציב תמורת יבגל םתוניידתהמו םינברה 

ןתרדחה םע תונוש תורבח לש תודדומתהה יסופד תא םינחובה םירחא םיבר םירקוחכ 

םינבמ הלעמו תפשוח וז תודדומתהש ךכ לע העיבצמ ןאק םג ,תוינשדח תויגולונכט לש 

תאז השוע איה ילארשיה הרקמב .לבוקמה וילאמ־ ןבומהמ קלח םניאש םיקומע םייתוברת 

תודקמתהב תונומטה תויורשפאה ןווגמ לע העיבצמו ,ידוהיה יתדה דסממה יבגל 

.םיידיתע םירקוח לש "תנחובה םניע"ל םתפישחבו הלא םיכילהתב 

תא הריתומ איה ,ידוהיה יתדה דסממה לש וז תודדומתה ראתל הביטימ ןאקש דועב 

תולאשהש םנמוא ןוכנ .טעמכ םילפוטמ־יתלבו םיפושח־יתלב םיינוליחה בחרמהו הדשה 

הייסולכואלו יתדה דסממל תוסחייתמה הלא ןה תיטרואית תורגתאמהו דחוימב תונרקסמה 

.תגיוסמ־יתלב תובהלתהב הלאה תויגולונכטה תא וצמיאש ,לארשיב תידרחהו תיתדה 

םג הרפס חתפב הדימעהש תולאשה תא הנעמ אלל הריאשמ ןאק הז המוסרפב םלוא 

הז רסח אלמל םיניינועמ ויהיש םירקוחה ואצמייש תווקל ןתינ .ינוליחה רזגמה יבגל 

הנעמ אלל תורתונש תופסונ תולאש .וז היגוסב וניניע תא םג ומכ םהיניע תא חוקפלו 

םירקוחל תולאשכ ןרקיעב תוחסונמ ןהו ,הלא םיכילהת לש ירדגמה רשקהב תועגונ 

.םיידיתע םירקחמלו 
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םירפס תרוקיב רימא הלילד 484 

יכילהת יבגל היאצמממ תושקבתמכ ןתוא האור איהש תודחא תולאש הנומ ןאק 

םיזכרמה לש בחרתמה םפקיה יבגל ,לארשיב הייברה תויגולונכט לש םיריהמה העמטהה 

לש וז הפולח םאה :תולפוטמה תייסולכוא לש דימתמה הלודיג יבגלו תוירופ ילופיטל 

בינת איה םאה ?םיאושינה דסומל תוילארשי םישנ לש ןתוסחייתהב יוניש ללוחת הירפה 

המישר דוע ףיסוהל ןתינ הלא תולאש לע ?דועו תוהמיאה לא ,ףוגה לא הנוש תוסחייתה 

םירקוחל רגתא ןהב שי רשאו ילארשיה ןרשקהב הניחבל תויוארש תויגוס לש הכורא 
.םיילארשי 

תימדקאה היישעה לש םימוחת המכל הבושח המורת הווהמ ןאק לש הרפס 
ףסונ ןפ לש ותרהבהלו ותפישחל הבושח וז המורת .לארשיב תיגולופורתנאה־תיגולויצוסה 

הבושח איהו ,יגולונכטה םעו ינרדומטסופה םע לארשיב יתדה דסממה לש ותודדומתהב 

םיקסועה לכל דחוימב ,תושדח תויגולונכט לש העמטההו תוסחייתהה לש חותינלו רואיתל 

.ירדגמהו יטילופה ,יתוברתה ןהירשקהבו הייבר תויגולונכט לש תויתייעבב 

.תקתרמו תפטוש ,האירק הרוצב בותכ רפסה 

 2.

לש םפוקיתבו םתיינבב קסוע ולוכ רפסהש הרימאב הרפס תא תחתופ ד־רס ןזוס 

"Israeli women are sicker and die younger :האבה הדבועל רבסה תתל ודעונש םינועיט 

 "than their counterparts in other Western countries. דעונ הז רפס יכ הריהצמ דרס

ןתואירב בצמ לע ,ןיפיקעבו ןירשימב ,תועיפשמש תויתוברתה תוקיטקרפה תא ףושחל 
1.לארשיב םישנ לש יתייעבה 

האולחת ירועיש לש העפותה תרבסהל םייזכרמ םינועיט ינשב הרפסב תדקמתמ דרס 

הנבמ לכ יכ ןעוט ,יללכה ,ןושארה :לארשיב תוידוהי םישנ ברקב דחוימב םיהובג 

סופדה יכ סרוג ינשהו :םישנ לש ןתואירב בצמ לע הערל עיפשמ ילכראירטפ ירדגמ 

םיכרדב תוידוהי םישנ לש ןתואירב בצמ לע עיפשמ ידוהיה ילארשיה ילכראירטפה 
.תוידוחיי 

,םיידוחיי םיילארשי תודסומבו תויגוסב דקמתהל דרס הרחב ינשה ןועיטה תיינב םשל 

,ילארשיה חישבו יתרבחה רדסב תויאבצה ביכרמ לש היצזילמרונה ,הדוליה דודיע :ןוגכ 

ריחמב םיקסועה םינועיטמ ןחבומב תאז לכ :תונברהו םינברה דמעמ לש יטילופה דוסימהו 

לע עיפשמ הז לפכ ירהש ־ החפשמו הקוסעת - םיישנה םידיקפתה לפכ לש יתואירבה 

.לארשיב קר אלו ,ןה רשאב םישנ לש ןתואירב 

וניה לארשיב םישנה לש יתייעבהו דוריה ןתואירב בצמש אוה דרס לש יזכרמה הנועיט 

ןותנ ביכרמ הווהמו ,תולפמ תוירדגמ תויגולואידיאו תוקיטקרפ לש ףיקעו רישי רצות 

דוריה ןתואירב בצמ ,תיטקלאיד הניחבמ יכ תנעוט איה דוע .ילארשיה ירדגמה טקיורפב 

הנבמה לשו תוחנה ןדמעמ לש ףוקיתל ךבדנ םג הווהמ לארשיב םישנה לש יתייעבהו 

.םייקה ירדגמה 

.דבלב תידוהיה הייסולכואל השעמל תסחייתמ דרס 1 
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485 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

לש ןתואירב בצמ יבגל םיוושמ םייגולוימדיפאו םייטסיטטס םינותנ האיבמ איהש רחאל 

.הלילשה ךרד־לע השעג םירבסהה רחא שופיחה ,תורחא ברעמ תוצראבו לארשיב םישנ 

,םיילארשי םירבג לש וז ןיבל תוילארשי םישנ לש םייחה תלחות ןיב הליחת הוושמ איה 

םירבג לש וז ןיבל תוילארשי םישנ ברקב האולחתה בצמ לש תיגולוימדיפאה הנומתה ןיבו 

האוושהב ןה תוחנ בצמב תויוצמ תוילארשיה םישנה ,הלא האוושה יריצ ינשב .םיילארשי 

.םיילארשי םירבגל האוושהב ןהו ברעמה תונידמב םישנל 

םירבסהכ יתורישה־יתכרעמה רשקהה תא ןהו יטנגה רשקהה תא ןה תללוש דרס 

תוננוכמ תוירוגטק יתשכ רדגמו ילוח ןיב רשוקה רבסה הלעמו ,העפותל םיירשפא 

אוה ,התנעטל ,לארשי תא ןייפאמה .וז תא וז תוניזמה תיתרבח תונבומו ףוג תונמסמו 

רציימ הז לוחלח .ףוגה תיינבה ךילהתב תרחאה ךות לא תחא הירוגטק לש הלוחלח 

.םיפקתמ תונימאו המצוע ילעב םייתוברת םיסופד דבעידב 

תיינבהל םיבושחה תורוקמה דחא לעכ תודהיה לש תירדגמה הסיפתה לע העיבצמ דרס 

תדקמתמה תיצולחה תינויצה השיגה ידי־לע םג תקזוחמו תכמתנה ,תילארשיה תוישנה 

,תומינפמ תוידוהי־תוילארשי םישנ ,הז יתוברת רשקהב .ילארשיה רבגה לש ונוניכב 

.התוחנכ ןתויפוג תא ,תיתועמשמו תיזכרמ היווחכ 

םירדגממ תודסומ ןיב תורחת ידכ דע המילה־יא תמייק יכ תנעוט דרס ,ךכ לע ףסונ 

;תועינצו רהוט עבות יתדה דסממה :םישנמ תויביטמרונה תועיבתה יבגל לארשיב םינוש 

תויביטקרטאכ ןתוא תרגסממ הכירצה תלכלכ ;תוהמיאו הדולי ־ יטילופה דסממה 

חוקיפלו לוהינל תוקוקזכו תולחמל תודעומכ - יאופרה דסממהו ;תואלנ־יתלב תוינכרצכו 

.דימתמ יעוצקמ 

םייזכרמה םיידסממה םיחישה לש חותינבו הגצהב תקסוע דרס ןושארה קרפב 

םישנ לש ןהיתויווחב תדקמתמ איה ינשה קרפב .תוהמיאהו ישנה ףוגה תודוא־לע 

הלא תויווח לש ןבוציעב םינוש םייתרבח תודסומ לש םתמצועבו םמוקמבו ,תוהמיאב 

ןתולת תא תומיצעמו ,ןהיתושוחתו ןפוג תוניקת יבגל קפסו הדרח תורציימה תויווחכ 

דרס ,הלא םינועיטו םיאצממ לש םקוזיח םשל .םירחאו םיאפור ,םינברכ תוכמס תורוקמב 

תמליד" םע תודדומתמה הלא לש ןכו תוירופ יישק םע םישנ לש ןהיתויווח תא הפיסומ 

."הקנהה 

הקיחתבו חישב ןכו ,יאבצה דסממה לש רשקהב םישנב תקסוע דרס ישילשה קרפב 

תילארשיה תיאבצה תוברתבש איה תיזכרמה התנעט .ל"הצב םישנ לש ןתוריש יבגל 

סנואה תעפות תא םג תנחובו הכישממ איה הז םוקממ .סנאיהל תודעומכ תוננוכמ םישנה 
.ללכב םישנ יפלכ המילאה תוברתה תאו לארשיב 

ףוגה יבגל יתדה חישבו תויתדה תויסקטה תויוגהנתהב תקסוע איה יעיברה קרפב 

תא תלמסמכ ,הווקמב תורהטיהל תרשפתמ־יתלבה העיבתבו הדיגב ןוגכ ,"שירפמה" ישנה 

תויתדה תוקיטקרפה לע העיבצמ איה אצוי־לעופכו ,ישנה ףוגה לש הרוהט־אלה ותוהמ 

תויועמשמה לכ לע ,וילע תחקפמו הזה "שירפמה" ףוגה תא תלהנמש תכרעמ תורציימה 

.הז ףוגב תומולגה תוחודה תוילמסה 

ןוניכב ,טרפב תילארשיהו ,ללכב תרושקתה לש המוקמ תא תנחוב דרס ישימחה קרפב 

בלשמה ,הז ןוניכב םגדכ הל תשמשמ םולבגזור הנינפ רשאכ ,יביטמיטלואה ישנה ףוגה 

ןוידב םייתסמ קרפה .ירבגה םיקסעה םלועב החלצהו ףוגה לע הדובע ,ףוג ינייפאמ 

.הלא ןוניכ יכילהת לש ינוציקה רצותכ היסקרונאה תעפותב 
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"םילכה־בולש" הנבמב היוצמה תדכלממה המצועה לע העיבצמ דרס םכסמה קרפב 

תוינרתח תוקיטקרפלו תודגנתהל תויורשפאה תא דואמ םצמצמה ,הזה יתוברתהו ידסומה 

.הז ירדגמ הנבמ לש יתועמשמ יתוברתו ינבמ יוניש ללוחל ולכויש 

לש ותפישחב תוקסועה תודובע לש לדגה עדיה־ ףוגל ותמורת תניחבמ בושח רפס והז 

םירציימה םייתוברתהו םייתרבחה ,םייטילופה תוחוכה לשו ילארשיה ירדגמה הנבמה 

לש תיתטיש הדובע םג דרס התשע הרפסב .ותויכשמה תא םיחיטבמו ותוא םיפקתמ ,ותוא 

םתוא לכב תונורחאה םינשה שמחו םירשעב לארשיב ושענש םימוסרפהו םירקחמה ץוביק 

יתועמשמ ףוקית ומצעלשכ הווהמ הלא םימוסרפ ץוביק .םהב תקסוע איהש םירשקה 

תכשמתמה הדובעה לש הרידנו תללוכ הייארל הבושח המורת םרות םג ךא ,הינועיטל 

.הלא םימוחתב תובר תוילארשי תורקוח ידי־לע תישענה תיתטישהו 

ינבמה ירדגמה יונישה לש תויתייעבב הנד איה רשאכ ,דרסש אילפמ ךכ םושמ 

לש התריציב םיבושח ךבדנו קיפא וז תימדקא תוליעפב האור הניא ,לארשיב יתוברתהו 

.םייקה ירדגמה הנבמה תא קרפמה טקיורפל סחיב תונכותו תועדומ 

סחיבו ילארשיה ירדגמה הנבמל סחיב ונתנבה תא הרפסב הקימעהו הביחרה דרס 

ךות ,תוילארשי םישנ לש תובצעמה תויושחרתהל הריזכ ישנה ףוגה לש יזכרמה ומוקמל 

רסח ,אסיג ךדיאמ .הלא םירשקהב םישנ לש ןלוקלו תוישנ תובצעמ תויווחל םוקמ ןתמ 

ןיב הפוצמה רוביחה תא השעיש ,יריפמא ןהו יטרואית ןה ,ענכשמ ןועיט רפסב 

םישנ םהבש םיירדגמה םידוכלמה ןיבל לארשיב םישנ תאולחת לש היגולוימדיפאה 

םיווהמ םמצעלשכ דוכלמ יבצמש החינמ דרס ןכ םא אלא ,ןמצע תא תואצומ וא תואצמנ 

.רתוי הבר האולחתל היירופ עקרק 

דימא הלילד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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