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*יוא'זיב־לגופ היבליס 

הרבחה לש המויק תונש םישימחמ רתוי רחאלש הרסימ הנפלק תנעוט רפסל המדקהב 

תייגוס" תארקנש היגוסה ,הירבדל .התוא ןייפאמה ירדגמה רדסה תא ןוחבל יואר תילארשיה 

אל ןעטנש יפכ ,טועימ תצובק דוע לש תירלוקיטרפו תדרפנ היגוס הניא "השיאה (דמעמ) 

ןיב ירוטסיהה רשקה לע העיבצמ איה ןכל .יתרבחה רדסה ןוניכב יזכרמ ריצ אלא ,םעפ 

םזינימפהו ,הירוטסיהה תמב לע םישנה לש ןתיילע תא הרשפא תוימואלה :םואלל רדגמ 

תולובג הביצמ הדסימ ,תאז םע .םואלה תנידמב תוינרדומה תושרתשה תא ביחרהל רשפא 

,המחלמ לש תדמתמ תואיצמב ,תדב תנגועמה תוימואלש תנעוטו וז "תידדה הירפה"ל 

תא הרסימ תמקממ ךכ .ביטקלוקה יכרוצל םישנה לש םדאה תויוכז תא חרכהב הפיפכמ 

.תחאו םירשעה האמה יהלשב לארשיב םזינימפב םינדה רפסב םירמאמה תנומש 

לש תוגיהנמה תחא ,(Marcia Freedman)ןמדירפ השרמ לש אוה ןושארה רמאמה 

תנש דע 1970 תנשמ העונתה תא וב תרקוס איהו ,לארשיב "םזינימפה לש ינשה לגה" 

לש התמורת תאו יאקירמאה םזינימפה לש ותמורת תא תראתמ איה בר עדי תרזעב :2000 

תסחייתמ םג איה .לארשיב םישנה לש ןהיתוחלצהלו ןקבאמל תיטסינימפ־תיבסלה הליהקה 

םזינימפל םויכו ,ילרבילל ילקידר םזיגימפמ ־ וז הפוקתב לארשיב םזינימפה לש ותונתשהל 

יתרבח יונישל ךרדב ןגרואמה םזינימפה לש ותובישח תא ןמדירפ לש הרואית .יתוברת־בר 

.רחא דיתע לש ובוציעל ןהו רבעה תנבהל ןה ,בר ךרע לעב יגטרטסאו יטילנא סכנ אוה 

.ירדגמה ןויווש־יאהו תדה תייגוסל תסחייתמ (Naomi Graetz)ץרג ימענ ,ינשה רמאמב 

.תידוהיה תדה לע םזינימפה לש ותעפשה תלאש תא בר ילאוטקלטניא ץמואב הלעמ איה 

םרזה ,ימרופרה םרזה :ץראב םינושה םייתדה םימרזה תא תרקוס איה התבושתב 

לש ותמורת תא תנייצמ איה בלש לכבשכ ,יסקודותרואה םרזהו יתרוסמה־יביטברסנוקה 

םישנה לש ןתושיגנ לע ,רתיה ןיב ,העיבצמ ץרג .ץראב שחרתמל יאקירמאה םזינימפה 

תומכה תניחבמ ,הירוטסיהב ערו חא הל ןיאש העפותכ לארשיב םויכ תינרותה הלכשהל 

תוברל ,יתדה רוביצב חישבו ןחלופב ולחש םיינויוושה םייונישה תא השיגדמו ,תוכיאהו 

לש ותמורת תא םג םיארוקה תעידיל האיבמ ץרג ךכב .יסקודותרואה יתדה רוביצה ברקב 

.לארשיב היטרקומדלו םישנה לש םדאה תויוכזל יתדה םזינימפה 

יטפשמה ןדמעמ תא ןוידל הלעמ (Marsha Freeman)ןמירפ השרמ ,ישילשה רמאמב 

הנבומה חתמה לע העיבצמ איה .םדאה תויוכז לש הביטקפסרפהמ לארשיב םישגה לש 

,םדאה יוכידו ןויווש־יאה ןיבל יחרזא ןויווש לש תיטרקומדה הסיפתה ןיב ילארשיה טפשמב 

םוחתב ומכ ,הנידמל תד ןיב הדרפה םהב ןיאש םימוחתב תדסממ תיטפשמ תכרעמ התואש 

איהש רשקב אלא ,וז תרכומ היגוסב ףסונה ןוידב הניא ןמירפ לש התמורת .תושיאה יניד 

,םימלב רדעיהבש הארמ איה .תויוהז לש הקיטילופל תושיאה יניד תקיקח ןיב תרשוק 

םדאה תויוכז תא םישנהמ לולשל םילולע יתוברת־ברה םזינימפהו תויוהזה לש הקיטילופה 

להנמל הללכמה לש תרושקתל רפסה־תיבו לרב־תיב תללכמ 
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הקיטילופל םודא וקכ הביצמ איה ןכל ."ת/רחא"ב הרכהה לש תרתוכה תחת רתויב תויסיסבה 

הרבחב השיאו השיא לכ לש ,תנגומהו תדסוממה ,תילאודיווידניאה הריחבה תא תויוהז לש 

.תיטרקומד 

חכונל ירדגמה ןויווש־יאל יעיברה רמאמב תסחייתמ (Michal Palgi) יגלפ לכימ 

לש ותולגתסהב םרידגהל רשפאש ,"םייונישה" .ץוביקב םויכ םיללוחתמה "םייונישה" 

םה ,אסיג דחמ :ןהל םיערמ םג ךא םישנה םע םיביטימ ,ילבולגה םזילרביל־ואנל ץוביקה 

ץחמ יעוצקמה ןקוסיע תא רוחבל ,ץוביקה תודלותב הנושארה םעפב ,םישנל םירשפאמ 

.ןהיפתכ לע בוש תולפונ תויתחפשמה תולטמה ,אסיג ךדיאמ .םיתורישל ץוחמו ךוניחל 

םישנה ןיב ןויווש־יאה קזחתמ ותאו ,קזחתמו ךלוה ירדגמה ןויווש־יאה ,ךכמ האצותכ 

ץוביקב ןיא ,תרקוחה הפיסומש יפכ .ונממ תודיספמה םישנה ןיבל יונישהמ תוחיוורמה 

תיטסינימפה תונגראתהה היהש ,"םינימה ןויוושל רודמה" ;ןגרואמ יטסינימפ חוכ םויכ 

ותוקזחתה תורמלו ,ךכמ האצותכ .םיעשתה תונש דע ישוקב לעפ ,םינומשה תונשב ץוביקב 

.ץוביקב בורקב עמשיי קזח יטסינימפ לוקש תופצל ןיא ,ירדגמה ןויווש־יאה לש 

,רפסב ישימחה רמאמה ,(Henriette Dahan-Calev)בלכ־ןאהד טיירנה לש הרמאמ 

ןוגראב תואור תויחרזמה תויטסינימפה ,ץוביקה תורבחמ לידבהל .יחרזמה םזינימפל םחייתמ 

םג ןה ."תויזנכשאה תויטסינימפה" ורציש ידמעמ־יתדעה גרדמה תא תוללוש ןה .חוכ 

תונש עצמא דע לארשיב םזינימפה לע וטילשה וללהש "תינעזגה הדנ'גאה" תא תוחוד 

תינוגראה ,תישיאה המרב תימצע הרדגהל ןתוכז לע קבאיהל ולחה תויחרזמהשכ ,םיעשתה 

יטרקומד םוי רדס וב רציו לארשיב םזינימפה תא קפס אלב רישעה הז קבאמ .תיביטקלוקהו 

,םייתניב דבלב יקלח אוה ןוחצינה ,בלכךאהד הריכזמש יפכ ךא .רתוי יטסילרולפו רתוי 

.לארשיב יטסינימפה קבאמב יזכרמ קלחכ תוספתנ ןניא ןיידע תויחרזמה ןכש 

תא ,םולשל םישנה תייצילאוק תודסייממ ,יקסריבס הליג תראתמ ישישה רמאמב 

לע תבקונ תרוקיב רחאל .הנושארה הדאפיתניאב "רוחשב םישנ" תעונת לש התוחתפתה 

תא תחתנמ איה ,היישעה ילושל םישנה תא ורידהש ,"וישכע םולש" ומכ ,םולשה תועונת 

"רוחשב םישנ"ב םישנה בורש איה התנעט .םישנה תעונתב םזיפיצפל םזינימפ ןיב רשקה 

תעבוק היווהה" תניחבמ ,האחמה ידכ ךות םזינימפל רבחתה ןהמ קלח ךא ,תויטסינימפ ויה 

.תימואלניבה הריזב וב הכוז העונתהש דובכה םוקמ תא הריכזמ םג איה ."העדותה תא 
רעטצהל שי ,לארשיב תיטסיפיצפ־תיטסינימפ העונת לש תיטילופה התועמשמב בשחתהב 

.היינשה הדאפיתניאה ימי ,םויה דע התדובע תא הנכדע אל יקסריבסש ךכ לע 

םורופ" תיל"כנמ ,(Irit Umanit) תינמוא תיריא לש הרמאמ אוה יעיבשה רמאמה 

תכיפה :"ינשה לג"ב םזינימפה לש יזכרמה וגשיה לע תחוודמ תינמוא ."םיטלקמה ילהנמ 

םג איה ,תאז םע .ידסומו יתוברת יוניש בגא ,תיטילופ היגוסל םישנ יפלכ תומילאה 

תוברתב "םחולה" לש ודמעמ ללגב ןה ,לבגומ אוה יונישהש תנעוטו הירבד תא תגייסמ 

תרוסמל םאתהב ,איה התנקסמ .יתדה ןידב תדסוממה תירבגה תונוילעה ללגב ןהו תילארשיה 

."ישיא" יוניש רוציי "יטילופ" יוניש קרש ,תילקידרה תיטסינימפה 

.רפסב ןורחאה רמאמה אוה <Tami Katz-Freiman)ןמיירפ־ץ"כ ימת לש הרמאמ 

הז עקר לע :תונרתח לש רתאכ תונמאה תא הגיצמ ,העוצקמב תרצוא איהש ,ןמיירפ־ץכ 

."תוינימו ףוג ,תוהז / 94 סקס־הטמ" :דורח־ןיעב 1994־ב הבציעש הכורעתה תא תראתמ איה 

תא (םירבג 2־ו םישנ 13) םינמוא 15 ואטיב ,םימולצתו םירויצ הללכש ,וז הכורעתב 

ישיאה ןיב דירפמה לובגה לש תדמתמ הזזה ךות ,ביטקלוקה יביתכת לומ תיטרפה םתאחמ 
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־ןמטיל ןאירא לש "תבו םא" - הכורעתהמ םירויצה דחא .למרונמל יעבטה ןיבו ירוביצל 

תנומתב תבו םא :רפסה לש רעשה תנומתכ םג שמשמ ־ (Ariane Littman-Cohen)ןהכ 

שדחמ םינגראתמהו םיקרפתמה ונייח ומכ שממ ,שדחמ הביכרהלו הקרפל רשפאש ,לזאפ 

.עגר לכבו םוי לכב 

םיברועמה היתושגר תא רבד תירחאב אטבמ ,רפסה לש תוכרועה תחא ,'ץיר ינלמ 

.לוכה תורמל עיפשהל תוחילצמ תויטסינימפ ץמוק הבש ,"השומח הרבח"כ לארשיל סחיב 

.לארשיב תויטסינימפה םע םולשה לע קבאמב ךישמהל ץמוא הב תכסונ וז היישע 

ימענ לש הרמאמ ומכ) םקלח יכ םא ,הריהבו הטושפ הפשב םיבותכ רפסב םירמאמה 

תידוהיה היווהב םיאיקב םניאש םיארוק לע ושקיש ששח שי רשא ,םיטרפב סומע <ץרג 

ןכתיי :םירמאמה ןיב םיוסמ היצרגטניא רסוח םייקש רמול רשפא ןכ ומכ .תילארשיהו 

ןיב תינכותו תיטרואת הניחבמ רבחמה טסקט ובתכי תוכרועהש הז הרקמב יוצר היהש 

םישחרתמו ושחרתהש םיכילהתל תקפסמ תוסחייתה ןיאש הארנ ,ךכ לע ףסונ .רמאמל רמאמ 

לש תשדוחמה ותחימצ תנבהל םורתל הלכי תאזכ תדקוממ תוסחייתה .תילארשיה הרבחב 

הז ןיא ,ףוסבל .תונורחאה םינשה םישולשב ,ויתולבגמו ויגשיה לע ,לארשיב םזינימפה 

תיטילנאה הירוגטקל םינוירטירקה םהמו לארשיב ידוהיה םזינימפה לש ושוריפ והמ רורב 

םזינימפל סחייתהל תוכרועה וטילחה עודמ רורב הז ןיא ,ךכל רבעמ ."ידוהי םזינימפ" 

תנידמ תויחרזא ,תויברעה םישנה לש הבורמהו תיבקעה היישעל םג סחייתהל ילבמ לארשיב 

.לארשי 

תיטסינימפה היישעה תא םקממ אוהש םושמ ,רידנו בושח רפס אוה הז רפס ,תאז םע 

םניאש ,םלועבו ץראב הרבחה יעדמב םירקחמה בורל דוגינב ,יטילופה םוחתב לארשיב 

אלש ,םיקתרמ םיאשונ הלעמ אוה .תוסחייתה הכירצמה תיטילופ היגוס םזינימפב םיאור 

םינשב המסרפתהש תיעוצקמה תורפסב ,דחיב אלו דרפנב אל ,תקפסמ תוסחייתהב וכז 

וז הדבועש קפס ןיאו ,הימדקא תושנ םגו תויטסינימפ תוליעפ ןה תובתוכה .תונורחאה 

וטילחהשכ תוכרועה ושע בוט ,הז רשקהב .רפסב תורוזשה תונכותה רשוע תא הריבסמ 

.ןהמ תחא לכ לש ישיאה עקרה תא רפסה לש םינושארה וידומעב גיצהל 

םזינימפב קוסעתש ,תידיתע םירפס תרדסב ןושארה היהי הז רפסש הווקמ ינא ,ךכיפל 
.רואל םיאיצומל רגתא טלחהב והז .לארשיב 
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