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תועמשמה לע - "תיתוברת הנגה" לע תיניינע הנגה 
תויתוברת־בר לש תישממה 

*ףלש ןואיל 

תיטפשמה תורפסב חתפתמש ידמל ינרע ןוידל םידע ונא תונורחאה םינשב 

לש ידמל ילוש אשונב רבודמ ,אסיג דחמ .תיתוברת הנגה לש אשונה ביבס תיאקירמאה 

ידי־לע םייקוח־יתלב םישעמ ןיגב תילילפ המשא דגנ ןנוגתהל תוכזה)ילילפה טפשמה 

- תבייחמ וא תדדועמ ףא וא - הריתמה תמיוסמ תוברת־תת לש תומרונב תורזעיה 

ותוהמל רשאב רתויב תובקונ תולאש הלעמ הז אשונ ,אסיג ךדיאמ ךא :(םימיוסמ םישעמ 

ורידגה הדננ הנרסו ןרגרונ לי'ג .תיתוברת־בר הרבחב ילילפה טפשמה לש ותועמשמו 

1:ןמקלדכ הז אשונ 

 A cultural defense holds that persons socialized in a minority or

 foreign culture who regularly conduct themselves in accordance

 with their own culture's norms, should not be held fully
 accountable for conduct that violates official United States law, if

 these individuals' conduct conforms to the prescription of their own
 culture. The intention of a cultural defense in a criminal case is to

 negate or mitigate criminal responsibility where acts are committed

 under a reasonable, good-faith belief in their propriety based upon

 the actor's heritage or tradition.

ךותמ אלא ,אמלעב ימדקא ןועיטבו קיר ללחב דלונ אל 2תיתוברת הנגה לש ןויערה 

לש םלוע - ינרדומה םלועב ררועתהל ולחהש תושקו תודבכנ תולאש םע תודדומתה 

תושבגתה לש ןכו ,ךשמתמ תויוברת שגפמ לשו תינומה הריגה לש ,תדיינ הייסולכוא 

םזילרולפ ןעמל םינעוטה תוירואיתו םירואית לשו תיתפקשה היגולואידיא לש תובצעתהו 

תידממ־דח םואל־תנידמ לש תודוסיה תא רערעל םיאבה ,תויתוברת־ברו יתוברת 

,ךרע־יטועפ םישעמב רבודמ ןיא 3.לכל םיפתושמ םיכרעו םירורב םינכת תלעב תינוגדחו 

תרגסמב םישחרתמ םהמ רכינ קלחש ,חצר ידכ דע ,תומילא לש םינוש םיגוסב אלא 

ןוידה לש יראה־ קלח ןכו ,הנורחאל וררועתהש םירקמה ןמ רכינ קלח .המינפ החפשמה 

,קוחה לע תורומח תוריבע םירבועש םירגהמב םיקסוע ,םירקמ םתוא תודוא־לע ימדקאה 

םירושק םהש תוברתה לש היגהנמ יפ־לע (תביוחמ ףא ילואו) תרתומ םתוגהנתה רשאכ 
.הילא 

סחייתמ וניא תיתוברת הנגה לש ןועיטה ןהבש תוריבע לש תומגוד שי ,אקע עד ,םלוא 

הללשנו השבכנ םתמדאש םיירוקמה־ םיימוקמה םישנאה - םידיליל אקווד אלא ,םירגהמל 

־םהיגהנמ רשאו השלחנו תושק העגפנ םתוברתש ,םילחנתמ־םיבשייתמ ידי־לע םהמ 

תרשוק תורפסה ןיא ,בורל 4.םהישבוכ לש תיטפשמה תכרעמה לש הליצב ודמעוה םהיקוח 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפהו היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה 
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המגוד .תידדה תוסחייתה אלל םילהנתמ םהיתודוא־לע םינוידהו ,הלא םיגוס ינש ןיב 

להנתהש בושחהו ןיינעמה ןוידה איה תאזכ הרצ תרגסמ ךותב תורגתסהל תקהבומ 
לש ותובישח Columbia Law Review.5 - תירבה־תוצראב ריכב תע־בתכב הנורחאל 

.וב רסחש המב םג אלא ,וב רמאנש המב קר אל הנומט הז ןויד 

התייה אצומה תדוקנו ,תוינטפשמ יתש ידי־לע תודגונמ תודמע וגצוה הז ןוידב 

תמיוסמ תוברת יפ־לע םירתומה םישעמה לש תונברוקה םירקמה ןמ רכינ קלחבש הדבועה 

םניה (הקירפאמ םג ךא ,היסאמ רקיעב ,םירגהמ לש םתוברת וז התייה תומגודה בורב) 

הרכה יכ תנעוט (Doriane Coleman)ןמלוק .םישנ דחוימב ,תועיגפו תושלח תוצובקמ 

,ואב ןהמש תורבחב םישנה לש תוחנה ןדמעמ תא חיצנהל הלולע תיתוברת הנגהב 

הרתי 6.תיאקירמא־ןופצה הרבחב ןדי־גשיהב םניהש תונורתיה תא ןהמ לולשל ליבקמבו 

התוברתש הנגהה ןמ תונהיל היושעו ןידל תדמוע השיא רשאכ םגש תנעוט איה ,וזמ 

ינפל התוברתב תוחנה הדמעמ ירפ אלא םניא םניגב ןידל תדמוע איהש םישעמה ,תקפסמ 

תינרדומ הנידמל הריגהב ןורתיה םצעש הינועיטמ עמתשמ .תירבה־תוצראל התריגה 

יסופדלו םיגהנמל תודמציהה ךשמה ללגב קפסב לטומ תירבה־תוצראכ תמדקתמו 

.הנידמ התוא לש התולשחנמ קלח אלא םניא רשאו ,אצומה־תנידמב םרוקמש תוגהנתה 

תואשנתהב קר אל הקול תאז השיג יכ תנעוט (Led Volpp) פלוו ,הז תמועל 

ןה תיעטומ איה יכו ,תונעזג לש תמיוסמ הדימב ףא אלא , (ethnocentricism) תיתוברת 

תוברתה יכ החנהל רשאב ןהו םירגהמה לש תויוברתב םישנ לש תוחנה דמעמה רואיתב 

.יוארה דמעמה תא םישנל קינעהל לוכיבכ הליכשה ,תירבה־תוצראב ללוכ 7,תיברעמה 

8:הרמאמ לש חיתפב ןמלוק לש הירבד ןלהל 

 The cultural defense (and the issues it raises about the rights of

 immigrants to retain aspects of their cultures when they come to

 the United States) is an important part of the larger debate about

 multiculturalism which currently is prominent in academic, social

 and political circles. In particular, this larger debate concerns
 whether there is and should be a unifying American culture that

 guides our institutions, including the justice system, or whether

 the United States is and should be a culturally pluralistic nation in

 all respects, including the law.

9:הפיסומ איה ,הז רשקהב םישנ לש דקוממה אשונבו 

 For legal scholars and practitioners who believe in a progressive

 civil and human rights agenda these illustrations also raise an

 important question: What happens to the victims - almost always

 minority women and children - when multiculturalism and

 individualized justice are advanced by dispositive cultural evidence?

 The answer, both in theory, and in practise, is stark: They are

 denied the protection of the criminal laws because their assailants

 generally go free, either immediately or within a relatively brief

 period of time.
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תנשב םסרופש) פלוו לש רתוי םדקומ רמאמ ,תויתרוקיבב ,הרמאמב תרכזאמ ןמלוק 

טלחומ יוכיזל תיתשת תווהל הלוכי תיתוברת הנגה היפלש הדמע הגצוה ובש 10,( 1994 

.תוירחאה תגרדב התחפהל ,ןיפולחל וא ,המשאמ 

םיצרמנ םייוטיבב הכסח אל ףאו ,ןמלוק לש הינועיט לע בישהל הרחיא אל פלוו 

":פלוו לש הירבדב תגצומ איהש יפכ ,ןהיתושיג ןיב םילדבהה תיצמת ןלהל .התרוקיבב 

 Coleman's position on "cultural defenses" is premised on the

 notion that non-European immigrant women are subsumed in

 patriarchal culture... Coleman asserts that when non-European

 immigrant women come to the United States, they enter a society

 that is a better place for women from the Western perspective...

 Such a perspective assumes that women immigrating to the United

 States are moving into a more liberated, enlightened, and

 emancipated society than the one from which they have come. It

 does not conceive the culture of immigrants from Africa or Asia to

 be anything but patriarchal in certain contents, and believes that
 United States women, who live free from the constraints of non

 European culture, are more liberated than their oppressed

 counterparts... These assumptions lead Coleman to ignore two

 key points which have long been discussed within feminist

 scholarship: "Western" or "American" culture is also patriarchal,

 and non-European immigrant women are also feminists.

תא וויהש םירקמה תא ןוחבל ונילע תעכו ,יתפקשההו יטרואיתה טביהל רשאב ןאכ דע 

עקרב תובשחתהב ,התטישל ,יוצר־אלה שומישה לע ןמלוק לש התפקתהל תיתשתה 

טעמכ םינשנו םירזוחש םירקמ העברא הרמאמ תליחתב תראתמ ןטלוק .םישעמל יתוברתה 

,רתויב םסרופמה הרקמב 12.הריגה עקר לע תיתוברת הנגהב תוקסועה תודובעה לכב 

רבשמ לש עגרבש ,ינפי אצוממ השיאב רבוד ,ןוידל םיירקיעה םיצירמתה דחא הוויהש 

ינש ייחלו הייחל ץק םישל הטילחה ,הב הלעב לש ותדיגב רבד עדוויהב ,הייחב ישפנ 
תינפיה תוברתב רכומ החפשמב תורוד ינש לש תודבאתהו חצר לש הז בוליש 13.םהידלי 

הננכת ןודינה הרקמב ."parent-child suicide"ותועמשמש ,"yoako-shinju" םשב עדונו 

הארנכ) הידלי תא עיבטהל החילצה ןכאו ,םיב העיבט ידי־לע השעמה תא עצבל השיאה 

החילצה םרטב םלוא ,(םיבר הלבח ינמיס ולגתה םהיתופוג לע ןכש ,םתיא קבאמ ידכ ךות 

הדועב ףוחל הרזחוהו םיבשו םירבוע ידי־לע הלצינ ,הלש התעיבטב הלועפה תא םייסל 
.םייחב 

ןידל השיאה הדמע רשאכ .בחרנ יתרושקת רוקיסב הכזו הבר תוניינעתה ררוע הרקמה 

הטלבה ךות ,השעמה תא הבחרהב וז הנידמב םיריכבה םינותיעה דחא רקיס ,הינרופילקב 

Los Angeles Timesm7\ לש ןושארה דומעב תרתוכבו ,"תיתוברת הנגה" גשומה לש 

."Immigrant Crimes: Cultural Defense - A Legal Tactic" 14:בתכנ 
ישנאו ,תמשאנה תבוטל עונכשו הרבסה עסמ להנתה ,טפשמה חתפנ םרטב דוע 

המתחה תועצמאב רתיה ןיב ,האירקב ואצי ,הל הצוחמ ףאו ,הינרופילקב תינפיה הליהקה 
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רשאכ ,ןפיב יכ רבסוה .הישעמל יתוברתה עקרבו השיאב בשחתהל ,םישנא תובבר לש 

יפכ ,םידליה תא םג גורהל לבוקמ ,וייחל ץק םישל טילחמו ישפנ רבשמל עלקנ םדא 

Deborah Woo):15)וו הרובד תאז הראיתש 

 the child is not an individual human being but a family...

 member... the child is the parents' possession and... it is more
 merciful to kill children than to leave them in the cruel world

 without parental protection. The mother who commits suicide

 without taking her child with her is blamed as a demon-like

 .person

דבלב הגירהב העשרוה תמשאנהו ,ףיעסה תא רימהל העיבתה המיכסה טפשמה ךלהמב 

 (voluntary manslaughter) ןיינמ ,השעמל ־ רסאמ תנש לש תיסחי לק שנוע הילע לטוהו

לופיט רובעל הבוחו ןחבמ תונש שמח ןכו - טפשמה םויס דע רצעמב הבשיש םימיה 

ןפיב תולעפומה הדימה־תומא תא ,רתוי וא תוחפ ,הארנכ םאת הז שנוע .ירטאיכיספ 

.המצע 

האוושה תועצמאב םירגהמ תצובקב תובשחתהב םולגה קדצה־יא תא הטילבמ ןמלוק 

ןיגב םלוע־רסאמל הנודינש ,תרגהמ הניאש ,תרחא םא לש ,ףסונ הרקמ םע תכרוע איהש 

17:םירקמה ינש ןיב גיאדמה רעפה תא תנייצמו ,העיבטב םה ףא 16,הידלי ינש חצר 

 There is a troubling disparity in the way the legal system is

 responding to the substantially similar actions of the two women.

תירקמה הדבועה טעמל) םירקמה ןיב תוושהל תינויגה הביס לכ ןיאש איה תמאה םלוא 

תא רערעל ידכ וב שי םהיניב רושקל ןויסינה םצעו ,(םידליה ועבטוה םירקמה ינשבש 

תירבה־תוצרא תא ריעסהש עוריאב רבודמ ינשה הרקמב 18.ןמלוק לש הנועיט תונימא 

ופטחנש ,הידלי ינש לש םרותיאב הרזע השקיבו תרושקתלו הרטשמל התנפ םאה :הלוכ 

ינפל םאה הננחתה ,הלוכ המואה לומ ,םימחר תררועמ היינפבו רמ יכבב .הירבדל 

םידליה לש םהיתופוג ולגתה םימיל .םימלשו םיאירב הידלי תא הל וריזחיש םיפטוחה 

הלגלגש איה םאה יכ ררבתה תידוסי הריקח רחאלו ,קומע םגא תיעקרקב תינוכמ ךותב 

דקפש רבשמ עקר לע םהמ רטפיהל תנמ־לע ,םתומל המרגו םימה ךות לא תינוכמה תא 

םצעמ התוגייתסהב פלוו תבתוכש יפכ .רחא רבג םע םיבהא תיישרפ תובקעב התוא 

19:הזמ הז םינוש הכ םירקמ ינש ןיב האוושהה 

 The inconsistency appears to stem from a bifurcated presentation

 of women as exclusively either victims of their culture, or as
 victimizers of their children.

איה ,תויברעמ־אל תורבחמ םישנל ןמלוק לש התוסחייתהב יכ תנעוטו הכישממ פלוו 

,תילכראירטפו תירבג הלוכש תוברתב ,יטסינימרטד ןפואב ,תודוכל ןה וליאכ ןתוא הגיצמ 

דוגינב .םהב הטילש םוש ןהל ןיאש תויתוברת תועפשהו םייתרבח םיצחל לש "תונברוקכ" 

"Women are not 20,הירבדל .הלועפ שפוח םישנ ןתואל שיש תנעוט פלוו ,ךכל 

 "subsumed by culture, but are in active negotiation with it. תלעופה השיא ,עמשמ
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,המרונה תא הלביקו הלקשש םושמ אלא ,הרירב תילב תאז השוע הניא גהנמל םאתהב 

.הב םג עגופ רבדה םא וליפא 

רומאכ םיעיפומ רשאו)ןמלוק ידי־לע ורכזוהש םיפסונה םירקמה תשולשב ,םוקמ לכמ 

רתויב טלובה הרקמב .תונברוקה םישנה ויה (תיתוברת הנגהב תונדה תודובעה בורב םג 

וטפשמב 21.וב הדגב יכ ול ררבתהש רחאל ותשא חצר ןיגב טפשמל ,ןיסמ רגהמ ,םדא דמע 

ידכ .תתחפומ תוירחא לשב ,הגירהב קר אלא ,חצרב ועישרהל ןיא יכ הירוגנסה הנעט 

חכונל ןיסב םדא לש שיבמה ובצמ תא ראיתש ,החמומ הירוגנסה העימשה ןועיטה תא קזחל 

רדעהב ,דציכו ,תומילא תויטנ חתפל לולע אוה הז עקר לע דציכ ,ותשא לש הדיגב השעמ 

תודע .הגירהב יוטיב ידיל אובל ומעז לולע ,(המצע ןיסב ילוא התייהש יפכ) תנסרמ הליהק 

שומיש םלוא .דבלב היינש הגרדמ הגירהב העשרהלו חצרמ יוכיזל תיתשתכ הלבקתה תאז 

ןהיניבש תוירקיעה יתשש ,תוביס המכמ יתייעב וניה תיתוברת הנגהב ןוידב הז טפשמב 

החמומ איבהל החרט אלש ,העיבתה לש לדחמה :המצע ןמלוק לש הרמאמב בטיה תורבסומ 

טפושהש הדבועהו :הירוגנסה םעטמ החמומה דעה לש (רתויב יתייעבה)ןועיטה תא ךירפיש 

,תירבה־תוצרא דילי היה וליפא ,הז הרקמב חצרב םדא עישרמ היה אל הרקמ לכב יכ ןייצ 

וניה הדיגב ישעמ חכונל תתחפומ תוירחא לש ןויערה) .הנושאר הגרדמ הגירהב קר אלא 

השעמה תיברעמה הסיפתה יפל יכ םא ,רוטנקה תנגה לש רתויב תוקהבומה תומגודה ןיב 

הז הרקמב יניסה םשאנהש דועב ,עגריהל ןמז םדאל היה םרטב ,דיימ טעמכ תושעיהל בייח 

ןועיטה ליעוה רתויה לכל ,רמולכ 22(.רפסמ תועובש רחאל קר אלא ,דיימ ביגה אל 

הנושאר הגרדמ הגירהמ עשרוה ובש ףיעסה תרמהב ונינפלש הרקמב םשאנל יתוברתה 

.ןתרמוח תניחבמ יתוהמ ןפואב וזמ וז תונוש ןניאש תועשרה יתש ־ היינש הגרדמ הגירהל 

,יתוברתה עקרה לש העפשהה תוילושכ קר הצוענ הניא הז הרקמ תריחבב היעבה ךא 

דעה לש ותודע תא תלטבמ פלוו .תיתוברתה המרונה תחכוה לש תויתייעבב םג אלא 

"Pasternak's יכ העבוקב ,(Burton Pasternak) קגרטספ ןוטרב ,הירוגנסה םעטמ החמומה 

 "23.portrayal was substantiated neither by fact nor by his own testimony

הרקמ .תיתוברתה הנגהה תניחבמ רתוי בושח הארנ ןמלוק ידי־לע רכזוהש רחא הרקמ 

דגנ תונעט ולעוה םהבש םירקמ המכ ויה תונורחאה םינשב .סואל לש תוברתב עגונ הז 

.םטבשמ םישנ וסנא יכ ,(Hmong) גנומה טבשה ישנא םלוככ םבור ,םואלמ םירגהמ 

,חוכב ןימ־יסחי םויק לש השעמ ןיעמ םייבל םתוברתב לבוקמ יכ םתנגהל ונעט םירגהמה 

,םיאושינ לע המכסהל ועיגה םידדצה ינשש רחאל :השיאה לש הנוצרל לוכיבכ דוגינב 

24:ןמלוק לש הרואית ןלהל .הז גהנמל םאתהב לועפל םהילע 

 If the woman signals acceptance of the courtship, the man is then

 required to take her, by force, to his family's house and to

 consumate the union by having sexual intercourse with her.

 According to tradition, during both the capture and the sex, the

 woman or girl continually resists and protests verbally.

 Laotian girls and women who have been the victims of this ritual

 here in the United States have asked prosecutors to charge their

 aggressors with kidnapping and rape, including statutory rape. The

 Laotian men have argued in response that they should not be

 punished because they have followed the accepted Laotian custom
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 of "marriage-by-capture", which, significantly includes the very

 protestations that the victims thought would communicate their

 lack of consent. Indeed the custom is said to require the girl or

 women to protest her capture and "marriage" to prove both that she

 is virtuous and that the man, her capturer, is strong enough to be
 her husband. Thus defendants claim that the fact that victims

 protest merely indicates that customary practice was followed.

 Needless to say, legal acceptance of this fiction eliminates any

 possibility that victims may effectively deny consent.

הניא תערכמה הלאשה יכ הארנ ,תיתוברתה תואיצמל ןמאנ רואיתהש החנהב ,ןכבו 

יפ־לע ולעפ ןכא םידדצה ינשש תויאר יפ־לע החכוהב אלא ,תיתוברתה הנגהב תעגונ 

הנגה לש ןויערב םינימאמה םג ,תאזכ המכסה רדעהב .םהיניב תנבומ המכסה ךותמ גהנמה 

תועט לש תורשפא םנמוא שי .סנואמ םשאנה תא תוכזל ןתינש םירובס םניא תיתוברת 

םג תובורק םיתיעל תררועתמו תרכומ תאז היעב ךא ,םיינשה לש םהיתונווכ תנבהב 
ינוש שי יכ הארנ אלו ,השיאה לש המכסהה תלאש לע םיבסנה "םיליגר" סנוא יטפשמב 

,המכסהה תייגוסב תעגונ הז הרקמב היעבה ,ןכ םא .רכזומה גהנמה לש הרקמה ןיבל םניב 
.תיתוברתה הנגהבו גהנמב אלו 

"The) קהבומ הרקמכ הידי־לע רדגוה רשאו ,ןמלוק הנד ובש הרקמב ,ןיינעה םצעל 

 paradigmatic case"), רחאל ,הטילחה תוטילקרפהש םושמ עירכהל טפשמה־תיב שרדנ אל

false) יקוח־יתלב רסאמל סנואמ המשאה ףיעס תא תונשל ,גהנמה לע תודעה תגצה 

 imprisonment). סנואה ןיב דירפהל ןיאש ינפמ ,הז הרקמב התעט העיבתה יכ הארנ ,בוש

יאדווב יזא ,יקוח־יתלב רסאמ לש הריבעה תא רבע םשאנה םא :יקוח־יתלבה רסאמה ןיבל 

ןיא םגש הארנ אליממ יזא ,סנואב עשרוה אל םא ,ךפיהלו ,סנוא לש הריבעה תא םג רבע 

אל אשונה יכ הריהבמ קר תוריבעה יתש ןיב הרשפה .יקוח־יתלב רסאמב ועישרהל םוקמ 

םיגהנמב תובשחתהו תיתוברתה הנגהה םושייב הצוענ הניא ,ןכ םא ,היעבה .יוארכ קדבנ 

.תוטילקרפה לש תלשוכ תוינידמב אלא ,םירז 

ןמ המכב יכ קפס ןיאו ,השיאה לש התמכסה השרדנ אל וליא ןבומכ הנוש היה בצמה 

םצעל וניהש השעמ תקדצהל יתוברתה גהנמה תא םילצנמ םימשאנה םירבגה ,םירקמה 

אל גהנמהש דיפקהל שי ,תיתוברתה הנגהה לש הכרע תא לטבל ילבמ .סנוא השעמ ןיינעה 

יכ הדבועה תא ןייצל יוצר ןאכ .םיאלמתמ םניא גהנמה לש םיאנתה רשאכ הערל לצוני 

תוטילקרפה הבריס הז הרקמב רשאכ ,ןועיטה תייחד לש תפסונ המגוד האיבמ המצע ןמלוק 

25.סנואב עשרוה ןכא םשאנהו ,ןועיט תקסעל םיכסהל וא ףיעסה תא רימהל 

תונכסה ינפמ םיריהזמ ,תויברעמ־אל תויוברתל םה םג םיסחייתמה ,םיפסונ תולוק 

Taryn Goldstein):26) ןייטשדלוג ןירט תנעוט ךכ .תיתוברת הנגהב הרכהב תונומטה 

 A recognised [cultural] defense provides a justifiable excuse for violence against"

 "immigrant women and children. וייצ הנייד הריהבמ המוד המינבו (Daina Chiu) יכ

םג רבעב ונייפא הכש תויוצר־יתלב תומגמ ןתוא לא הרזחב תורדרדיה לש הנכס תמייק 

וייצ 27.ןהמ קלח רוקעל ףאו ןמצמצל הליכשה הנורחאל קרש ,תיברעמה תוברתה תא 
תועפות תיברעמה תוברתב בלשל תנמ־לע לצונת תיטפשמה תכרעמהש ששח העיבמ 
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וררחתשה רבכ אל הזש תוחנה ןדמעמל םישנה תא ריזחהל ידכ ןהב שיש תורז תויוברתמ 

28:תמכסמ איה ךכו .קדצ תיישע לש םיבגשנ תונויער םשב תאז לכו ,ונממ 

 The judicial process becomes an opportunity for white society to

 reify sexism and to reinforce and reconstruct the subordination of

 women through another culture... While claiming to serve justice

 and balance conflicting cultures and values in cultural defense

 cases, judges, prosecutors, attorneys, commentators actually
 reinforce the subordination of women under patriarchy.

איה אל ,הגרדמה לפשב םישנ לש ןדמעמ הבש ,הרז תוברתב תובשחתה־יא םלוא 

תוררועתמ המצע תיברעמה תוברתה ךותב םג ;ברעמב םישנ לש ןדמעמ תייעב תא רותפת 

סואל לש תוברתה לש גהנמה לש הרקמבש דועב ,לשמל .הז רשקהב תוטעמ־אל תויעב 

לש םנואב רבודמ אמש וא םויבב קר רבודמ םא איה הלאשהו) סנוא לש םויב ןיעמב רבודמ 

ךשמב ריתה ברעמב (Common Law־ro לבוקמה טפשמה ,(םויב לש הווסמב השענש שממ 

םיכסהל תבייח האושנ השיא ובש יטפשמ בצמ - תונורחאה םינשה דע - םינש תואמ 

.ןימ־יסחי הילע תופכל ותוכז ,תברסמ איה םאו ,ןימ־יסחי ומיע םייקל הגוז־ןב תשירדל 

.Lord Hale ,הילגנאב םיטפושה ילודגמ דחא ידי־לע העבקנש הכלה לע ךמתסה הז בצמ 

ףא לארשיו ,תונידמה בורב לבוקמה טפשמה תרגסמב יוניש לח תונורחאה םינשב קר 

אקווד תאזו ,תיברעמה תוברתה לש םינשה־תכורא הכלהה לוטיבב ןבור תא המידקה 

29.ירבעה טפשמל היינפ תועצמאב 

םשב תורבדמ ןלוכש ,תוינטפשמ ברקב רתויב בחרנהו בכרומה ןוידה יכ ינמוד םלוא 

הקירפאב דחוימב הצופנש העפות ביבס בסנ ,תינרדומה הרבחב םישנה לש ןקוזיחו ןמודיק 

םישנ לש הלימ איה־אלה ,(היפויתאו ןדוס ,םירצמ ןוגכ תונידמב םג ךא ,הברעמב רקיעב) 

 (female circumcision), םיישנ ןימ־ירביא תתחשה ,הל םידגנתמה יפב וא (female

 genital mutilation), לש חותינ ,תויתמגמ רדענ גשומ רחא שופיח ךותמ ,ןיפולחל וא

female genital excision or surgery).30) םיישנ ןימ־ירביא 

ןיא ןמלוק הרחבש המגודב םלוא ,תאזכ המגוד אוה הריכזמ ןמלוקש יעיברה הרקמה 

־ תמשאנהש םושמ ,תיתוברת הנגה לש תיטפשמה היגוסה תא יללכ ןפואב ריהבהל ידכ 

תב התוחא תב לש ןימה־רביא תתירכ ןיגב הדליב תוללעתה לע ןידל הדמעוהש השיא 

תוקצומ תויארב חכוה אל יכ המשא לכמ התכוז ־ ימלסומ־יטבש גהנמל םאתהב םייתנשה 

לש רתויב הצופנה המגודה ילוא הניה תאז העפות 31.השעמב ללכב תברועמ התייה איהש 

אל ןמלוקש אילפמו ,תרחא תוברת לש גהנמ יפ־לע יברעמה םלועב םישענה םישעמ 

הנגה עקר לע תוללעתה תמשאמ השיא התכוז ובש דחא הרקמ ולו אוצמל החילצה 

םידחוימ םיקוח תוקקוחמ יברעמה םלועב תונידמ לש לדגו ךלוה רפסמ ,ןכ־ומכ .תיתוברת 

יכ תנעוטו ,ןמלוק ידי־לע אשונה תגצה לע האילפ תאטבמ פלוו םג .גהנמה תא םירסואה 

:יכ תוצרחנ הפיסומו ,ילילש רואב תיברעמ־אלה תוברתה רואית לש תקהבומ המגוד וז 

 [she does not describe or cite a single case including FGS [female genital surgery ... "

 "32.where cultural evidence has been presented ןמלוק עודמ הלשמ רבסה שי פלוול,

33:העפותה תא ןייצל הרחב ,תיתוברת הנגהב ושמתשה ובש הרקמ רדעה ףא־לע 

 That Coleman includes FGS [female genital surgery] in her article
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 can be explained by the fact that FGS is used to exemplify barbaric

 Third World practices within the discourse of North American

 feminism... Coleman's depiction of FGS betrays no knowledge of

 the tremendous controversy that has surrounded Western feminist

 depiction of FGS as a cause celebre nor of the thoughtful
 interventions that have suggested tactics for achieving a dialogue
 on the issue between feminists in Africa and the West.

תונב לש ןימ־ירביא תריקע לש אשונל תעכ תינפומ תימלועה בלה־תמושת ,ןכא 

"female תאז העפות תונכל םינש תורשע הז לבוקמ תיגולופורתנאה תורפסב .תוריעצ 

 "circumcision, וא תודהיה יפל) םינב לש הלימ ןיב שממ לש רשק ןיאש איה תמאה םלוא

תונוש םירקמה ינשב תואצותהו תועמשמה ןכש ,תיטבשה העפותה ןיבל (םאלסיאה 

.ןיטולחל 

םירמאמב םג אלא ,היגולופורתנאה עדמ תרגסמב קר אל תרקסנ העפותה םויכ 

תקסועה תוטלובה תויומדה תחא .םייטסינימפ םירפסבו םייטפשמ תע־יבתכב ,םייסומלופ 

הז םוחתב השענה לע ףטוש ןפואב תחוודמ ,(Fran Hosken) ןקסוה ןרפ ,הז אשונב 

תרושקתה תשר תרגסמב ןכו ,ושארב תדמוע איהש םישנ ןוגרא םעטמ םימוסרפ תרגסמב 

שי יכ תנעוט ןקסוה .Women's International Network - תלהנמ איהש תימואלניבה 

ביאכמ ומצע השעמה ,התשיגל יכ ,טבשב גהנמה תועמשמל רשק אלל העפותל ץק םישל 

ינימ קופיס ןהמ ענומו ןתואירב תא ןכסמ ,טבשב םישנה לש ןתותיחנ תא למסמ ,ליפשמו 

םינוגראל הנופו ,ןיטולחל העפותה תא רוקעל ץרמנו ץרחנ ןפואב תשרוד איה .ןהייחב 

34.וז הרטמ תגשה ןעמל יוחיד אלל לועפל השירדב םיימואלניב 

ךא ,העפותה רוגימל לועפל ותנווכ לע ןמזמ אל זירכה ןכא תואירבל ימלועה ןוגראה 

ביבס בורל בסנ ןוידה .העפותה תא רתלאל קיספהל ידכ ויתולועפב ןיא יכ העדב ןקסוה 

לופיטב םייתצובק וא םיימלוע־ללכ םילוקיש לוקשל שי םא הלאשב עגונו םייטבש םיגהנמ 

,יטבשה טביהל רבעמ םלוא .םיישנה ןימה־ירביא תריקע ןוגכ ,םיגירחו םייתייעב םיניינעב 

.םאה תוחכונבו םירוהה תמזויב תישענ הריקעה ירה - תיתחפשמ העפותב םג רבודמ 

וזירכיו המגוד ונתיי הקירפאב םייטילופ םיגיהנמש השירד ןקסוה הגיצה הז עקר לע אקווד 

35:החוסינב וא ,םתחפשמב גהנמה לוטיב לעו העפותל םתודגנתה לע הדעו םע לבק 

 The male political leadership of Africa must be challenged to stop

 the terribly damaging customs of family violence including female

 genital mutilation by setting an example with their own families.

 The time has come for international agencies, anthropologists and

 international organizations to stop protecting violence against
 women and female genital mutilation as "cultural traditions".

השיג תוטקונ תורחא תויטסינימפ תורבחמ ,ןקסוה לש תיתעמשמ־דחה התדמעל דוגינב 

דוע לכ רבד גשוי אל יכ תורובס ןה .ןויערה םצעל ןתודגנתה תורמל 36רתוי הנותמ 

.תואירבל ימלועה ןוגראה ןוגכ ,םייברעמ םימרוג ידי־לע - ץוחבמ להנתמ קבאמה 
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רלימ־ראוולוב ייק ,המגודל(Kay Boulware-Miller) הרמואב היגוסב תטבלתמ:37 

 In African communities with strong cultural and traditional ties,

 the perceived need to be circumcised mitigates the hellish
 remembrance of the event. Little girls who are initially hurt,

 betrayed and degraded by the operation later come to feel socially

 and morally acceptable because they may have been circumcised.

 As the girls grow into women, they may forget the pain and argue

 that the practice need not be banned.

ןוסטרבור ריילק ,רמאמה תליחתב אבוה ורקיעש ןוידב טלוו לש התשיגל המודב 

 (Ciaire Robertson) הרבחל סחיב רצוויהל הלולעה תתוועמה הנומתה ינפמ הריהזמ

םיגשיה תוגישמ הקירפאב םישנה ,הדידל .תאז העפות לש התשגדה ללגב תיאקירפאה 

38.ןימה־ירביא תריקע לש אשונב תודקמתהה לשב וניניעמ םימלענ הלא ךא ,םילטובמ־אל 

םישנ ןיב הלועפ־ףותישל הפיאש לש המגמ תנמתסמ ןווגמהו ףיקמה ןוידה עקר לע 

,הקירפאב תונידמ המכב הרומת תשגרומ הנורחאלו ,הקירפאמ םישנ ןיבל ברעמה ןמ 

תא םשייל השקש ןבומ 39.התוא תרסואה הקיקח ללוכ ,העפותה דגנ תולועפ תוטקונה 

הלאל תומוד תויעב תוצצ ןכלו ,החפשמה קיחב השענש השעמב רבודמש םושמ ,קוחה 

:(child abuse syndrome) םידליב תוללעתה לש תנומסתה דגנ קבאמה תא ונייפאש 

תואנ לופיטו דיתעב השעמה לע הרזח תעינמ ,ןברוקל הרזע תטשוה ,השעמה רותיא 

הכוז ףאו דבוכמ דיקפת תאלממ םישנ תלימב תקסועה השיא ,הקירפאב 40.השעמה השועב 

העפותה דגנ קבאמה תא םישקמש הרבחב דואמ םיידוסי םיביכרמ שיש ךכ ,ץרענ דמעמב 

ועיבה םישנ תלימב רבעב וקסעש תודחא םישנ רשאכ ,יוניש לח הז ןיינעב םג יכ םא) 

.(ןמצעב קבאמל ומתרנו תוגייתסה 

תונידמה תחאל תבשחנ תפרצו ,לכו לכמ גהנמה תא תורסוא תודחא תויפוריא תונידמ 

שדוחב ,הנורחאל .ושנענו ןידל ודמעוה ךכב וקסעש תודחא םישנ ־ קבאמה תא תוליבומה 

תורשע העציבש השיא לע םינש הנומש לש דבכ שנוע תלטה לע חווד ,1998 ראורבפ 

יכ םא ,םישנוע ולטוה ןכ־ומכ .ישממ יתעתרה ביכרמ שי הז שנועל יכ רורבו ,םיחותינ 

.השעמב םתוברועמ ןיגב (החפשמה תונב לע רקיעבו) החפשמה ינב לע םג ,רתוי םילק 

תעינמב אקווד ואל - םירחא םינפואב םג תאטבתמ ברעמה תונידמ לש ןתוברועמ 

.ןפוגב הלימה עוציב תמיאמ טלמיהל תוסנמש םישנל הסחמ ןתמב אלא ,ןמוחתב העפותה 

הלאכ םישנ לש ןתוכז לע ןמזמ אל הזירכה םיטילפל ם"ואה תוביצנ ,ימואלניבה רושימב 

־תוצראב .דימת תמשוימ הניא תאז הארוה ךא ,הסחמ לבקלו תוטילפ לש דמעמ לבקל 

קר אלש השיא לש ,יתבר יתרושקת רוקיסב הכזש ,הרקמ תודחא םינש ינפל היה תירבה 

הבש הפוקתב םישק םיאנתב הנשל רצעמב המשוה ףא אלא ,הטילפ לש דמעמב התכז אל 

ירוביצה קבאמה תוכזב ילוא הלודג הדימב ,רבד לש ופוסב .הדמעמ לע קבאמה להנתה 

םידקת ףא הווהי הז הרקמש ןכתייו ,שקובמה דמעמה הל קנעוה ,יתרושקתה רוקיסהו 
4,.דיתעב 

,הדבכ השינע תלעפהב אקווד ואל היולת קבאמה לש ותחלצה יכ ינמוד םלוא 

תונורתפ תאיצמב וא ,תואירבל ימואלניבה ןוגראה ןוגכ םינוגרא לש תויגיגח תוזרכהב 

תיממע תונגראתהב אלא ,ןתחפשמ ינבמ ןהו ןהיתוצראמ ןה תוטלמנה תורופס םישנ ןתואל 
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־תוצראב ריכב יטפשמ תע־בתכב העיפוהש המישרב רבסוה ךכ .םייממע םיפוג תמקהבו 
42:תירבה 

 ...non-governmental organizations, such as the Inter-African

 Committee on Traditional Practices Affecting the Health of
 Women and Children (IAC), have undertaken concrete efforts to

 abolish female circumcision, as well as other harmful practices

 such as body scarring, early-childhood marriage, and nutritional
 taboos.

אלא ,הלימה תעפות קר הניא םויה־רדס לע תבצינה היעבה יכ הלוע ליעל טוטיצה ןמ 

ךא ,תופייל הנווכ ךותמ םנמוא תישענש ,םינפה לע םינמיס תטירח ןוגכ תועפות םג 

תופשחנ תונב קר אל הלא םיניינעב .רועיכו ףוג תתחשה ךכב האור תיברעמה הסיפתה 

לע וטרחש םינמיס לע םירוה וטפשנ הילגנאב םסרופמ הרקמבו ,םינב םג אלא ,העיגפל 

םיגהנמ וליפא שי 43.הרשע־תחא ןב רחאהו עשת ןב דחאה ,םהינב ינש לש םהינפ 

תיבל ץוחמ דבל רדתסהל דומלל םהילע ובש רבעמ סקט ,לשמל ,דבלב םינבל םיסחייתמה 

םירבגה ברקב םתולבקתהל יאנת ,רגיה הז ןחבמב החלצה רשאכ ,תמיוסמ הפוקת ךשמב 

הררוע אל איה הכ דע ךא ,םיילילש םקלח ,םינוש םיטביה שי תאז העפותל םג .טבשב 

םידמולמ שי ,הז תמועל .םישנ תלימ לש העפותה ומכ (תרוקיבו) תוניינעתה התוא 

תורחא תוצובקו םיטבש ברקב תוילילשל תובשחנש תועפותב קוסיעה יכ םירובסה 

םילשחנ םירוזאל םימרגנה םיקזנה תא ריתסהל ידכ וב שי ,םירחא תומוקמבו הקירפאב 

.תובושח תויהת הז ןיינעב הלעמ (avid Fräser(I) רסיירפ .ינוציחה םלועה ידי־לע הלא 
44:וירבדל 

 What has to be interrogated here is not "female genital mutilation"
 but the entire matrix of the "Third World" and... the continuation

 of the material oppression and construction of even more subtle

 and pernicious forms of oppression, domination and submission.

ןורתפ ךכל ןיאו ,תויעב לש לולכמב תעגונ תיתוברת הנגה לש היגוסה יכ רורב ,ןכבו 

הנגה בלשל םוקמ שיש רורב ,תויתוברת־בר לע תובר הכ םירבדמ ובש םלועב .לק 
הלא לש דוסי־תויוכזל דומצ תויהל בייח המושיי םלוא .ילילפה טפשמה תרגסמב תיתוברת 

תושרדנ תוישונאו תושימג ,תושיגר .םייטבש םיגהנמ לש תונברוק תויהל םילולעה 
תובשחתה תעב־הבו םייטבש םיגהנמל תדבוכמ תוסחייתה היהתש חיטבהל תנמ־לע 

תוכזב הרכה היהתש יוצר ,תינורקע ,םיגהנמ םתואל םיפושחה הלא לש םלרוגב תדקוממ 

תינדפק הקידב רחאל קר הרקמו הרקמ לכב לעפות איהש יוצר ,תישעמו ,תיתוברת הנגהל 

.השעמה תוביסנ לש 

אל םג ךא ,תיתוברת הנגה לש ןויערה לע תפרוג תוכמתסה ידי־לע אצמיי אל ןורתפה 

הרושק הניאו ,הברהב הכובסו תבכרומ היגוסה .ןויערה דגנ תנסורמ־יתלב תרוקיב ידי־לע 

הלועפ לש הרקמב תדחוימ הנגה ליחהל יוצר םא הלאשלו ילילפה טפשמל קרו ךא 

יתקוחה טפשמל םג הרושקה היגוס וז .םיוסמ יתוברת גהנממ תעבונה תיקוח־יתלב 

לכל תוושש דוסי־תויוכז עובקל ,תימואלניבה הריזב ,ןתינ םאה :ירק ,ימלוע הדימ־הנקב 
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רשק אלל רתאו רתא לכב תולח רשאו ,םדא אוה רשאב םדא לכ יבגל תומייקש ,שפנ 

תויסחי לומ תוימלוע־ללכ אוה אשונה תאז היגוסב ?םיימוקמ םייתוברת םיכרעל 
 45.(universalism versus relativism)

וניא לק ןורתפ ךא ,תובר םינש וז הכודמ לע םיבשוי ימואלניבה טפשמה לש רושימב 

תויוכז םוחתב תושחרתמש תויוחתפתהב ,רתיה ןיב ,תאטבתמ תויתייעבה .קפואב הארנ 

אלא ,ילרבילה רושימב תויוכז לש תירוקמה השיגה דוע אל :ימואלניבה רשקהב םדאה 

ןתוא אוה ןושארה רודה ,ךכ .םיוסמ רושימ יפלו הפוקת יפל דחא לכ ,תויוכז לש "תורוד" 

םיניינעב טרפה תויוכז תא תושיגדמה ,הרשע־עשתה האמה לש תוילרביל תויוכז 

ןופצמ שפוח ,תונגראתה שפוח ,יוטיב שפוח ,הנומא שפוח ,תד שפוח ןוגכ ,םיטשפומ 

,דוגיבל ,רוידל ותוכזל ־ םדאה תחוורל תורושקה תויוכזה אוה ינשה רודה :םהב אצויכו 

ןיב סחייתמה ,שבגתמו ךלוהש ,תויוכז לש ישילש רוד םג שיו ;ילוכו ךוניחל ,הסנרפל 

תויוכזל תיתשתה תריציל םימרותש םה הלא םינורחא םישושיג .תויתצובק תויוכזל רתיה 

46.ןאכמ תויטבש תוצובק לשו ןאכמ םירגהמ תוצובק לש 

לע רשגל םתרטמו ,םיימואלניב םיסנכ תרגסמב םימייקתמ ימואלניבה רושימב םינוידה 

תונידמה ברימ לע תולבוקמ ויהיש תונמא לש ןשוביג רשפאתש המכסה גישהלו רעפה 

תוכזל רשאב םיעד־תומימת שי רשאכ םג ןכש ,הזכ םוכיסל עיגהל השק ,רומאכ .םלועב 

תומגודה תחא .םושיילו תונשרפל רשאב תויעב ןיידע תוררועתמ ,יהשלכ תטשפומ 

םינעוטה שי ,דחא דצמ :(female circumcision) םישנ תלימ ןכא איה הז ןיינעב תוקהבומה 

םצעב ךורכה לבסה יכו ,םייוניעה רוסיא לשו םדאה דובכ לש הרפה הווהמ הזכ השעמ יכ 

םלוא .העפותה רועיבל ימלוע־ללכה עצבמל הליע הווהמ ולש יאוולה־תואצותבו השעמה 

בתוכ ךכ .םהל תונוילע סוחייו ברעמה יכרע לש הפדעה ינפמ םיריהזמה שי ,רחאה דצה ןמ 

William Meyer):47) ריימ םאיליו 

 The view I refer to as normative hegemony is based on a belief that

 Western notions of rights take priority over non-Western notions
 ,when the two come into conflict

לש םיטשפומו םיינללוכ ,םיידוסי םיכרעבו םינכתב ןכ םא דקמתמ ןוידה רקיע 

ןפואב תאז םכסמ דיימ .תורחא תויברעמ־אל תויוברת לש וא תיאקירפאה תוברתה 
48:יתיצמת 

 Consistent themes in the cultural relativism literatures are

 harmony, hierarchy, group rights, and duties to uphold traditional

 standards. Cultural relativists will be more likely than normative

 hegemonists to overlook violations of absolute equality and

 personal autonomy.

ךותמ םגו תינללוכ הייאר ךותמ םג ,יתאוושה טביהב םג יכ םינעוטה שי ,דועו תאז 

תא הנפמ דיימ .םיפידעכ םייאקירפאה םיכרעה תא תוארל ןתינ תילסרווינוא השיג 

הבוק לש ורמאמל ונביל־תמושת(Cobbah),ךכ ותדמע תא םכסמו 50:49 

 Western rights traditions are fundamentally flawed and, in some

 important respects, inferior to rights traditions from Africa.
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תוצובק לש תויוכז חיטבהל םיתיעל הליכשה אל תיברעמה תוברתה ,וזמ הרתי 

לש םיגהנמב הרכהל הנווכה ןיא ןאכו ,ברעמל "ורגיה"ש םיאקירפא אקווד ללוכ ,תושלח 

גנאי דרופורק הריכזמ המוד המינב .ומצע ברעמה לש םיכרע םושייל אלא ,םיטבש 

 (Crawford Young) תא ומחתו ורידגה ,ורציש םייזכרמה םיכמסמה תרגסמב אקווד יכ

תושלח תוצובק לש לוצינהו לושינה לש תודוסיה םג וחנוה ,ברעמה לש דוסיה־יכרע 

יבגל ,המגודל 51.תינתא תוכייתשה עקר לע אלא ,ליגו רדגמ לש עקר לע אל ,תועיגפו 

םדמעמ תא תראתמ איה ,יאקירמאה םעה לש ויתויוכז תא םירידגמה דוסיה־יכמסמ 

־םיאקירפאה לשו םינאידניאה"םידיליה לש ־ שרופמב אלא ,הרקמב אל - תוחנה 
52:"םירגהמה" 

 In the American case, historically the pedagogy of state at once

 integrated and differentiated a powerful and largely successful,

 discourse of assimilation applied to immigrants of European
 ancestry. Native Americans by contrast, were long constituted as a

 hostile other; citizenship was accorded to Indians only in 1924, and

 the Declaration of Independence cites provocation of "savage Indian

 tribes" in its bill of particulars against George III as justifying the

 revolt against the crown. African Americans as well were largely

 excluded from the "shining city on the hill" evoked by the

 discourse of American national identity; the "blessings of liberty"

 promised by the framers of the Constitution were somehow

 compatible with the abomination of slavery which they discovered

 ways of accommodating. In reaction, in recent times, a discourse of

 dissent emerges which deconstructs the assimilative ideology into

 an alernative project of multi-culturalism.

תיתוברת־בר הרבח ןוניכ לש ןוויכב םויכ םישענה םישושיגה לש הז רואיתל םלוא 

סחיב תוחפל) ותוברת לש תוידממ־דחל גאד הכ רבעבש ברעמ ותוא - 53ברעמב 

,הקירפאב דחוימבו ,םירחא תומוקמב ןכש ,ילסקודרפ ןפ שי - ("הנבלה" הייסולכואל 

םגד לע היונבה תידממ־דח הרבח רבעל רותחלו תינוגברה תא לטבל איה םויכ הפיאשה 

םעפ־יא היה םא) םלענו ךלוה ,שלחנו ךלוה ברעמבש םגד ותוא ,םואל־תנידמ לש יברעמ 

קר אל תיתוברת הנגה לש ןויערב בלשל תורשפאה תא ןוחבל שי ,םוקמ לכמ .(םייק 

תיטפשמ תכרעמ יפ־לע םתדלומב ןידל םידמועה םידילי םג אלא ,םירגהמ תוצובק 

"תויטבש" תונומאב וא םיימוקמ םיגהנמב בשחתהל ןתינ םאה :ברעמה ןמ האבוי הקלחבש 

הנגה רבדב ןויערה לש יתימאה ןחבמה הז ,יתעד תוינעל ?קוחה תושירדל םידגונמש 

השדו הנדש תיאקירמאה תיטפשמה תורפסב טעמכ העיפומ הניא וז היגוס ךא ,תיתוברת 

54.טפשמהמ קלחכ תיתוברתה הנגהה לש המוקמב 

טפשמה לש ויתודוסימ טעמכ תטלחומה תומלעתהה אוה תאז תורפסב ףסונ יוקיל 

בשחתהל ,םיגירח םירקמל סחייתהל תלוכיה לע היונבה תיביטמרונ תרגסמכ ,ילילפה 

,הרקמו הרקמ לכב ןידה יוציממ ענמיהל ,קוחה תפיכאב תושימג תולגל ,םידחוימ םיטביהב 

,תונגה לש המלש הרוש גיצמ ןיקת ילילפ טפשמ .ןידה תרושמ םינפל םילוקיש רשפאלו 
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עקר לע תילילפ תוירחאמ רוטפל תורשפאמו ופוגל הרקמ לכב ינטרפ לופיט תוריתמה 

תנגה ,תימצע הנגה) הרקמה תוביסנל וא (ישפנ בצמ ,ליג) םשאנל םירושקש םיביכרמ 

שי היפלש הקומע המכוח לע היונב איה יכ תדחוימ תובישח שי ךרוצה תנגהל .(ךרוצה 

ףא םנימב םידחוימ םיבצמבו ,ילילפה טפשמה תפיכאב תושימג לש תיבר^1 הדימ רשפאל 

ןויער לש הקימעמ הניחב 55.הריבעה לש םיביכרמה לכ לש םמויק ףא־לע יוכיז ריתהל 

אילפמו ,הילא המאתהו - ךרוצה תנגה ־ וז הנגה לש הנבה תשרוד תיתוברתה הנגהה 

הבחרהב תאז היגוסל יתשרדנ 56.הז טביהל םחייתמ וניא תיתוברתה הנגהב ןוידה בורש 

,בורל 57.םיפושיכה חוכב הנומא עקר לע תישעגה הגירה לש העפותב יתדקמתה רשאכ 

לש ינסרה חוכל ןותנ אוה יכ ןימאמש םדאל רתומ םא איה הערכהל תדמועה הלאשה 

םישלו (הכמל הכמ םידקהל ילוא וא) הכמל הפורת םידקהל ,ענמ תלועפ טוקנל םיפושיכ 

ומוכיסב 58.וייח לע ,ותנבה בטימל ,םייאמש (ףושיכה חוכ לעב) םדא ותוא לש וייחל ץק 

יתצלמה ,המצע הקירפאמו ברעמה ןמ םידמולמ לע ךמתסהבו יתשיג יפ־לע ,ןוידה לש 

.םימשאנב תיברמ תובשחתה הלאכ םירקמב תולגל 

הכומ השיא לש הבצמ תניחב םשל םג יתשמתשה (תימצע הנגהב ןכו) ךרוצה תנגהב 

חכונל םידחוימ םילוקיש ליעפהל יוצר היבגל םג יכ יתנעטו ,תיתחפשמ תרגסמ ךותב 

לע תעה לכ תפחרמה תישממה הנכסהו הרוגס תיתחפשמ תרגסמ ךותב ךשמתמה לבסה 
59.השאר 

תויתחפשמ־מינפ תועיגפ לש םירקמב םימוד הדימ־ינק ליעפהל אל הביס םוש ןיא 

תא ליעפהל שי הרקמו הרקמ לכב םלוא ,תמיוסמ תוברתל תודמציה עקר לע תושענה 

.דחי־םג ןברוקהו עגופה לש םבצמב תיברמ תובשחתה ךות ,ריהזו רקובמ ןפואב הנגהה 

תרשפאמ איה ,ךפיהל ;תעד־לוקיש אלל המשא לכמ יוכיז החיטבמ הניא תיתוברת הנגה 

יכ חטבומ רשאכ קר ךא ,ןידה יוצימ לע רתוול תונוכנ ךות ,לולכמה לש תקדקודמ הניחב 

.ךכמ ענמיהל ןתינ םא ,ןברוקל ער עלובי אלו יתימאה קדצה גשוי ךכב 

תודוסיה לא רדוח אוה ךא ,ילוש אשונ ילוא הארנ תיתוברת הנגה לש אשונה 

ןידעה רשקהבו ,תיתוברת־בר הרבחב ןוגהה ומושייו ילילפה טפשמה תוהמ לש םייתימאה 
.םייתחפשמ־םינפ םיסחי - רתויב שיגרהו 

תורעה 

 Norgren, J. and Nanda, S. (1996). American Cultural Pluralism and Law

 .(2nd ed., p. 265). Westport, Conn.: Praeger

 Note (1986). "The Cultural :לצא ןויערל ןושארה רוכזאה תא דחוימב ואר
 .Defense in the Criminal Law". Harvard Law Review, 99, 1293

 Tokaki, R. (1993). Different Mirror: The Making of :לשמל ,ואר
 Multicultural America. Boston: Little Brown; Kuper, L. and Smith, M.

 (eds.) (1969). Pluralism in Africa. Berkeley: University of California

 Press; Hooker, M. (1975). Legal Pluralism: An Introduction to Colonial
 ,and Neo-Colonial Laws. Oxford: Clarendon Press

 Sheleff, L. (1999). The Future of Tradition: Customary :ואר ,יללכ ןפואב

 ,Law, Common Law and Legal Pluralism. London: Frank Cass
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 Coleman, D.L. (1996). "Individualizing Justice Through Multiculturalism:

 The Liberals' Dilemma". Columbia Law Review, 96, 1094; Volpp, L.

 (1996). "Talking 'Culture': Gender, Race, Nation, and the Politics of
 .Multiculturalism". Columbia Law Review, 96, 1573

.Coleman, op. cit. רתיה ןיב תבתוכ ןמלוק: 

 It is at best ironic that progressive force would purposefully give

 back to the system a new and lawful opportunity to treat immigrant

 women, children and other minority victims of crime as less

 valuable. At worst, this trend may foreshadow a return to overly

 racist decision making by some prosecutors and judges. (Ibid., p.
 1099)

Volpp, op. cit., p. 1573. רתיה ןיב תבתוכ פלוו: 

 Coleman's article presents a version of feminism which replicates

 the colonialist feminism of a century ago, which has been described

 as imperialist and racist... the "feminist" version of racist ideology

 presents immigrant women as requiring liberation into the
 "progressive" social mores and customs of the metropolitan West.

 (Ibid., p. 1577)

 .Coleman, op. cit., at ft. 5, p. 1094

 .Ibid, p. 1095

 Volpp, L. (1994). "(Mis)Identifying Culture: Asian Women and the
 .'Cultural Defense'". Harvard Women's Law Journal, 17, 57

 .Volpp, op. cit., at ft. 5, pp. 1576-1577

Coleman, op. cit., at ft. 5, pp. 1093-1094. רמאמה ךשמהב ואבוי םירקמה לכ. 

 People v. Kimura, Record of Court Proceedings No. A-091133 (Sup. Ct.
 .LA County, Nov. 21, 1985)

 "Immigrant Crimes: Cultural Defense - A Legal Tactic". Los Angeles

 .Times, July 15, 1988, p. 1

 Woo, D. (1989). "The People v. Fumiko Kimura: But Which People?"

 ,International Journal of the Sociology of Law, 77, 411

 Harris, Ch. (1996). "Myths of Race and Gender in the :הרקמה רואית ואר

 Trials of O.J. Simpson and Susan Smith: Spectacles of Our Times".
 .Washburn Law Journal, 35, 225

העשרוה תימס :הבר תוניינעתה וררוע - ןוספמיס לשו תימס לש - םירקמה ינש 

םלוא ,ותשא חצר תמשאמ הכוז ןוספמיס :םלוע־רסאמל הנודינו הינב חצרב 

ןכו> הירוהל לודג םוכס םלשל וילע לטוהו יחרזא טפשמב דיספה ןכמ־רחאל 

הלעפ םירקמה ינשב יכ השיגדמ ןמלוק .<התיא דחי גרהנש ,הבהאמ תחפשמל 

,תונברוקב תודקמתה ךותמ ,העשרהה תא גישהל ידכ ץרמב תיטפשמה תכרעמה 

התליגו םירגהמה םימשאנב תכרעמה הדקמתה םהבש םירקמ םתואל דוגינב 

:םהלש יתוברתה עקרב תובשחתה 
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 The message is sent that, although European-American women,

 like Nicole Brown Simpson, and children, like Michael and
 Alexander Smith, are deemed worthy of legal concern, non

 European immigrant women and children are not similarly worthy.

 (Coleman, op. cit., p. 1138)

לש ופוסב ירה יכ ,הז רשקהב ןוספמיס טפשמ לש רוכזאה לע ןבומכ אלפתהל שי 

תא התשע הנידמה יכ תנעוט םלוא ,ךכב הריכמ ןמלוק .םשאנה הכוז ,רומאכ ,רבד 

:ודגנ ןידה תא תוצמל תנמ־לע לכה 

 While the jury in the Simpson case ultimately exonerated Mr.

 Simpson of her murder, the State appears to have done everything

 in its power to achieve a different result. (Coleman, op. cit., p.
 1138)

:תאז הדוקנב הריעמ פלוו 

 ...the Simpson case, wherein racial considerations were pervasive,

 appears an odd example to choose to cite, given Coleman's

 contention that our legal system, without explicit "cultural

 defenses", is somehow color- and culture-blind. (Volpp, op. cit.,

 p. 1584)

 .Coleman, op. cit., p. 1143

:הז רשקהב הריעמ פלוו 

 It appears that Coleman seeks to analogize the parent-child suicide

 cases to Susan Smith so that she can argue that the children who
 are the victims of such cases are not as well treated as Susan

 Smith's children. (Volpp, op. cit., p. 1584)

 .Volpp, op. cit., p. 1584

 .Ibid, p. 1585

 ,People v. Chen, No. 87-7774 (Sup. Ct. NY County, Dec. 2, 1988)

לוכי רוטנק לש ןברוק ובש ןמזה תא ךיראהל יוצרש תונעט ולעוה הנורחאל יכ ןיוצי 

.ינימ עקר לע תעגפנ השיא םהבש םיבצמב ללוכ ,ביגהל 

 .Volpp, op. cit., at ft. 5, p. 1590

לש תודע דגנ תידוסי ברעו־יתש תריקח להנת תוטילקרפהש םג העיצמ פלוו 

:תנעוט איה ךכו ,פיטואירטס לע ססובמה רואיתב רבודמ רשאכ דחוימב ,החמומ 

 ...I ask that prosecutor and community groups challenge evidence

 as irrelevant when it is based on stereotypes with little basis in

 reality, provide testimony to demonstrate how particular cultural

 notions are contested within communities, and present evidence

 that is based on accurate descriptions of the pressures that
 individuals face both within their communities and without. (Ibid.,

 pp. 1612-1613)

 .Coleman, op cit., pp. 1105-1106
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 .Ibid, p. 1108 .25
 Goldstein, T. (1994). "Cultural Conflicts in Court: Should the American .26

 Criminal Justice System Formally Recognize a 'Cultural Defense'?"
 .Dickinson Law Review, 99, 141

 Chiu, D. (1994). "The Cultural Defense: Beyond Exclusion, Assimilation .2 7

 .and Guilty Liberalism". California Law Review, 82, 1053

 .Ibid, p. 1120 .28

הל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןהכ 91/80 פ"ע .29<3> 281. 

 Slack, A. :30. ואר ,רתויב םיבושחה םירמאמה ןיב .הז אשונב הבר תורפס תמייק

 (1988). "Female Circumcision: A Critical Appraisal". Human Rights

 Quarterly, 10, 437; World Health Organization (1992). "Female
 Circumcision, Female Genital Mutilation". European Journal of

 Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 45, 153; Koso
 Taomas, O. (1987). The Circumcision of Women: A Strategy for
 Eradication. London: Zed Books; Lee, K. (1994). "Female Genital

 Mutilation - Medical Aspects and the Rights of Children". The
 Sheleff, op. cit. :םג ואר .International Journal of Children's Rights, 2, 35

 .at ft. 4 (ch. 18 - "Women and Children First")

 .Coleman, op. cit., p. 1094 .31

 .Volpp, op. cit., p. 1578 .32
 .Ibid, pp. 1578-1579 .3 3

 Hosken, F. (1993). The Hosken Report - Genital and Sexual Mutilation of .34

 Females (4th revised edition). Lexington, Mass.: Women's International
 .Network News

 .Ibid, p. 16 .35
 Smith, R.C. (1992). "Female Circumcisions: Bringing :36. דחוימב ואר
 Women's Perspectives into the International Debate". Southern California

 ,Law Review, 65, 2449
:תבתוכ תימס 

 The purpose of this Note is to reshape the debate so that the

 international community can resolve the female circumcision issue

 in a way that reflects the time experiences, oppressions, and needs

 of women and girls subject to circumcision... Then they [women

 and girls] may choose which traditions truly are necessary for tribal

 unity from their point of view and reject those traditions that

 continue to oppress them.

 Boulware-Miller, K. (1985). "Female Circumcision: Challenges to the .3 7
 Practice as a Human Rights Violation". Harvard Women's Law Journal,

 .8, 167

 Robertson, C. (1996). "Grassroots in Kenya: Feminism, Genital .38
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 .Mutilation and Political Activism". Signs, 21, 615

וספ הניק־וובו םירצמ תונמנ הז אשונב םיקוח וקקחש תונידמה םע. 

 Gil, D. (1970). Violence Against Children: Physical Child :לשמל ,ואר

 ,Abuse in the United States. Cambridge: Harvard University Press

 Salamat, K. (1996). "In re Fauziya Kasinga: Expanding the Judicial :ואר

 Interpretation of 'Persecution', 'Well-Founded Fear', and 'Social Group' to

 Include Anyone Fleeing General Civil Violence". Howard Law Journal,
 .40, 255

 Note (1993). "What's Culture got to do with It? Excising the Harmful
 .Tradition of Female Circumcision". Harvard Law Review, 106, 1944

 Dundes Renteln, A. (1994). "Is the Cultural Defense Detrimental to the

 Health of Children?" Law and Anthropology: International Yearbook for

 .Legal Anthropology, 7, 29-31

 Fräser, D. (1995). "The First Cut is (Not) the Deepest: Deconstructing
 'Female Genital Mutilation' and the Criminalization of the Other".

 ,Dalhousie Law Journal, 18, 310

 Donnelly, J. (1989). Universal Human Rights in Theory :יללכ ןפואב םג ואר

 .and Practice. Ithaca: Cornell University Press

 Crawford, J. (ed.) (1988). The Rights of Peoples. Oxford: Clarendon :ואר
 .Press

 Meyer, W. (1996). "Toward a Global Culture: Human Rights, Group

 Rights and Cultural Relativism". International Journal on Group Rights,

 .3, 174

 .Ibid, p. 181

 Cobbah, J. (1987). "African Values and the Human Rights Debate: An

 •African Perspective". Human Rights Quarterly, 9, 307

 Donnelly, J. (1982). "Human Rights and Human Dignity: An :םג ואר
 Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Rights".
 American Political Science Review, 76, 303; Donnelly, J. and Howard,

 R. (1986). "Human Dignity, Human Rights, and Political Regimes".
 ,American Political Science Review, 80, 801

 .Meyer, op. cit., at ft. 47, p. 182

 Young, C. (1993). "The Dialectics of Cultural Pluralism: Concept and

 Reality". In C. Young (ed.), The Rising Tide of Cultural Pluralism: The

 .Nation-State at Bay? (p. 3). Madison: The University of Wisconsin Press

 .Ibid, pp. 28-29

 Poulter, S. (1986). English Law and Ethnic Minority :ואר ,יטפשמה טביהב
 ,Customs. London: Butterworths

 Foster, H. (1981). "'The Queen's Law is :ואר ,וז היגוסב בושחו ןיינעמ ןוידל

 Better than Yours': International Homicide in Early British Columbia". In
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 J. Phillips, T. Loo and S. Lewthwaite (eds.), Essays in the History of
 Canadian Law (Vol. 5 in the series Crime and Criminal Justice). Toronto:

 .University of Toronto Press

תטיסרבינוא :ןג־תמר .ןישנוע ינידב ךרוצו חרכה .(1977)'א ,רקנא ,לשמל ,ואר 

.ןליא־רב 

 Shachar, Y. (1985). :רחש םרוי לש ןיינעמה ורמאמ ואר ,לארשיב בצמה יבגל

 "The Insanity Defense and Culture". Israel Yearbook of Human Rights, 15,
 .204

 The Future of Tradition, op. cit., at ft. 4, chp. 14, "The :ירפסב ואר
 .'Reasonable' Cultural Defense"

:ןמדייס לש וירמאמ ,לשמל ,ואר 

 Seidman, R. (1965). "Witch Murder and Mens Rea: A Problem of Society

 Under Radical Social Charge". Modern Law Review, 28, 47; Seidman, R.

 (1966). "Mens Rea and the Reasonable African: The Pre-Scientific World

 View and Mistake of Fact". International and Comparative Law

 ,Quarterly, 15, 1135

 Leikind, R. (1986). "Regulating the Criminal Conduct of Morally :םג ואר

 Innocent Persons: The Problem of the Indigenous Defendant". Boston

 College Third World Law Journal, 6, 161; Chukkol, K.S. (1983).

 "Supernatural Beliefs and the Criminal Law in Nigeria". Journal of Indian
 ,Law Institute, 25, 464

.89 ,ו ,םילילפ ."תיטפשמ הנגה ןיבל תילילפ הגירה ןיב" .(1997)'ל ,ףלש 
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