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ףוגה לש יגוצייה ודמעמ לע :היגולויצוסה לש הפוגל 

ךזח םייח 

החיתפ 

חכונ דקפנכ תיגולויצוסה הבישחב ףוגה לש ומוקמ ראות םיעשתה תונש תישארב 

 (1993 ,Shilling). תורפסהו ,רקחמבו הירואיתב ףוגה לש וחפנו ותוחכונ ולדגו וכלה זאמ

תדקופה הנדעל תוביסה .דואמ הרשעתה תויתוברתה־ תויתרבחה ויתויועמשמב תקסועה 

םייטרקורויבה־םייטתסאה הינייפאמב ןיינעה תומצעתהב תוצוענו ,תובר ףוגה תא 

היצזילבולג יכילהתב ,(B. Turner, 1984) תיברעמה "תיטמוסה הרבחה" לש םיינכרצה 

הדימעמה תיתרושקתה יותיפה תוברתב ,םיבחר םיישונא םיפתושמ םינכמ לע םיתתשומה 

שומיש םישועה גוציי ירטשמב רקיעבו ,ירוביצה םויה־רדס שארב םיינפוג םילמסו םיכרצ 

םניה וללה םיביכרמה לכש ירקמ הז ןיא ."תופיקש"ו "תוארנ" ,טבמ לש הקירוטרב 

ןיב םיסחיה לש רתוי "תינפוג" האירק העיצהש ,תיטסינימפה הכפהמה לש היתודוסימ 

המלעהו המלאהל תיגולויצוסה הירואיתב החוורש הייטנה תחת ךכב הרתחו םירדגמה 

תמדק לא ףוגה לש ותרבעה .(disembodiment) (Bordo, 1993) ףוגה לש תינאיזטרק 

חור ןיב ןילמוגה־יסחימ אצוי לעופ אלא ,ןכ םא תנמדזמ העפות הניא תיגולויצוסה המבה 

םיינשה ןיב בולישה .תוינומגה תוילאוטקלטניא תומגוד ןיבל תויתוברתה ויתורומתו ןמזה 

רוריבלו ,יגולויצוסה חישב ינפוגה חתפמה לש וידממו וידדמ תא הבר הדימב עבוק 

.ונירבד רקיע תא שידקנ הז חתפמ לש ויתונוכת 

תא ושבכש תויגוס ־ תומת - םיטוח השולשמ יושע ףוגב ןיינעה תא תיצהש ליתפה 

.הנרדומטסופה וא תרחואמה הנרדומה תפוקתב תיגולופורתנא־ויצוסה בלה־תמושת 

תורבחתה יסופדב םייונישל ,תרבוג היצזילאודיווידניא לש ןדיעב ,תועדומה אוה ןושארה 

 sociality)) תוניימודמ תוליהק לע אלא ,םיישיאניב םיסחי לע חרכהב םיססובמ םניאש

Latour), 1995)ישונא־אלל ישונאה ןיב הקיזה לע ,<תרושקת־תוחנומ תוינכרצו תוימואל) 

תורוצ .(Bauman, 2001; Maffesoli, 1996) יטבש חסונב תוירדילוסל ההימכה לעו 

יכרד ,ותוהז תולובג ,טקייבוסה לש ותוהמ יבגל הייהת תוררועמ הלא תונשי־תושדח 

הבישחב רבועה ינשה טוחה .(Butler, 1996) ונוניכ לש תוקיטקרפהו ותיינבה 

תואדווה־יא לש ןהינממסבו ןהיתורוקמב רבוגה ןיינעה אוה תיוושכעה תיגולויצוסה 

,(Beck, 1992 [1986]) תטלשנ־יתלבה הטילשה סקודרפ .(Lupton, 1999) הנכסהו 

ףוגה תא וזכרמב ביצמ ,ףושח אוה ןהילא תונכסל רוקמכ םדאה לש וידי ישעמ תא דימעמה 

אוה ,ילוא ירקיעהו ,ישילשה טוחה .םהל עיגפה טקייבואכו םינוכיס רציימה טקייבוסכ 

רוריבל ,ימצעה תולובג תייוותהל תיחרכה ךא תניימודמ תומד ־ "רחא"ה רחא הייהנה 

יוכיד ,לוצינ לש תויתרבח־תוירסומ תולאש םע תודדומתהלו "םה"ל "ונחנא" ןיב הקיזה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

.רמאמה תרדההב ועויס לע גנירדלוג באויל הנותנ יתדות 
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ןהל שמשמה דחא יגוציי ץורע לא תוזקגתמו ,וזב וז תויולתו תוכורכ הלא תויעב .הקתשהו 

וידממש םלועב ישממ רתא וניה ףוגה .ףוגה - חונעפלו ןוידל אשומו חתפמ־למס 

ןיבל רחאה לש ויגוציי ןיב שגפמ לש תמוצ והז ;תרוקיבלו קפסל םידעומ םיישחומה 

יתוברתה ועומשמ ןיבל "יעבט"ל בשחנש המ ןיב ,ומיע רשקב םימולגה םינוכיסהו םייוכיסה 

 (1986 ,Wagner), אוה הבש תיתרבחה הירוטירטה ןיבל ימצעה לש תיזיפה הפמה ןיב

"תוימשגה תוטשפתה"ל ןוצרה ןיבל יגתוהמו יתומצע רקחמ אשומב ךרוצה ןיבו ,לעופ 

ישממה ןיב הקיטקלאידה .תיזיפ תואיצמ לש םייתרבח ןוניכו הינבה תועצמאב 

,תישונאה תוגהנתהב קר אל תוריתסו םיחתמ תרציימ ףורצה יתרבחה ןיבל יביטמיטלואה 

ןייפאלו תוהזל שקבי וננויד ,ןכא .תיגולויצוסה הבשחמב רקיעב ,ונניינעל ,אלא 

ותיצמתכ ףוגה םזכרמבש יגולופורתנא־ויצוס חיש לש םיגוס העברא ןוניכל תויגטרטסא 

.הרבחל ימצעה ןיב םיסחיו תואדו־יא ,תורחא ייומיד ןיב ידרוגה רשקה לש 

,תיגולויצוסה הבישחב ףוגה לש םינושה ויגוצייל תינשרפה תינבתה תא שורפנ םרטב 

ביכרמכ ףוגה לש ומוקמ לש ירוטסיה־ יתטיש רואיתל הייפיצ ינפמ ריהזהלו ריעהל שי 

וא ןמכסל ונתנווכב ןיאו ,וז הכאלמ תושוע ידמל תובר תוריקס .תיגולויצוסה תעדב 

לש ותרטמ לכ .(Featherstone, Hepworth Sc Turner, 1991; Synnott, 1995) ןרקבל 

תויגולומטסיפאה תויורשפאה לש תויפוסניאהו תוינוגברה תגצה איה ףוגב וננויע 

הנומא ונתשיג וז הניחבמ .םייגולויצוס עדי־יפוגל ןיכומיסו ןיכומיתכ וב שומישה לש 

יטנופ־ולרמ - ףוגב יגולונמונפה קוסיעה תובאמ דחא לש תויפוסוליפה ויתוסיפת לע 

 (1962 ,Merleau-Ponty), וניה ףוגב ןומטה בחרמבו ןמזב תויורשפאה לאיצנטופ יכ סרוגה

תופש ןלהל וטרופיש תויגטרטסאה עברא ווהי הז םע דחי .הלדנ־יתלבו שחור ,יתיזזת 

תולגמ ןה ךכבו ,רקחמ תודש לש הגשמהלו ףוקיתל ,החכוהל תושמשמה תויגולודותמ 

,יבקעו ינויגה האריי םירבדה רדסש ידכ .היגולויצוסבש היגולה תסיפת לש םינוש םינפ 

לש םינפואכ ־ ןושארהו ינשה ,ישילשה - יריבחתה ףוגה לש תילמרופה ןושלל שרדינ 

םירשקהב תורחאל סוחייה לש ןומיסו ןוימ רשפאת וז ןושל .תלוזל ימצעה ןיב הקיזה גוציי 

ןהמש תויתרבח תיפצת תודוקנ ווהי רחאה לש ופוג ייומיד .םינוש םייטרואית־מייתוברת 

וכות לא ףחוס ,ץווכתמו בחרתמ ,הרוצ טשופו שבולה יפוגה רתאה לעו לא ןנובתהל לכונ 

,הלא לכ תא תוליכמ גיצנש תויגטרטסאה עברא .הלמסהמו תועמשממ ןקורתמו תעדו חוכ 

.וזב וז גזמתהלו בברעתהל תולוכיו תינמז־וב םייקתהל תויושע 

םגדה - דיחי ישילש ףוג 

ןייצמ םהמ דחא לכו ,תוגהנתהה יעדמב תורחאל שי ,םיסוכמו םילוגמ ,םינווגמ םינפ 

,ארפה לש הז אוה רתויב הטובה היומיד .(Auge, 1998 [1994]) הנוש ירנילפיצסיד ןויד 

תילבינק הליכא סוחיי ידכ דע ןכוסמהו םילאה ,ןוסירל ןתינ־יתלבה ,יעבטה םע ההוזמה 

תמחמ ומיע תתלו־תאשל ןיאש ינתמיא תוברת־רוביג ;(Arens, 1979) וגימ־ינב לש 

קפס ישונא קפס רוצי והז ."ונחנא"ה לש תיאדווהו החוטבה תורכומה ןמ יתוהמה וקוחיר 

םימימ ינויצולובא דירש ,דניה תיגולופורתנאה ותוחכונש ,ירצי קפס ,ינובת קפס ,יתייח 

לש םירחא תומלועל םסוחיי יפ־לע וגווס םדא־ינב רשאכ ,תיתרבח תוניקת םרט לש 

תובכעה רסח ,ירברבה ארפה ,ןכא .(Levy-Bruhl, 1926; Lloyd, 1990) "תוילטנמ" 
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יברעמה "תוברתה־ןב"ל תיתרבחו תיתייווח יאר־תנומת שמיש םירציה ףוטשו תויתרבחה 

תיעמשמ־דחהו תכתוחה הנחבהה איה ותריצי דוסיב הנומטה הרימאה .עמשוממהו ילנויצרה 

החינמ הניאש תימוטוכיד־תיגרדמ הנחבה יהוז .תונתשהל יושע וניאש הנוש :וניבל וניניב 

היתורוקמש - ארפה תאצמה .םיבטקה ינש ןיב תויוהז ףצרלו םידיקפת ךופיהל םוקמ לכ 

היגולופורתנאל האיבה - תילאינולוקה תורפסבו עסמ ירופיסב ,םע־ירופיסב םייביטרנה 

החורל דגונמ ותויהבו ,תרדוסמהו היוארה הרבחה ןמ ךופה םגד שמשמה רחא ףוג 

הידי־לע החדנ ףא אוה ,הרשע־עשתה האמה ןמ הנילפיצסידה לש תינויצולובאה 

חישהמ ארפה לש וקוליס םע םלענ אלש קר אל םגדבכ ףוגב שומישה ,םרב .תויטלחהב 

.הרבח לש היתונוכת תנבהל תיזכרמ הרופטמ רתונ אלא ,יגולופורתנאה 

לחה ,יתרבח םגדכ ףוגה יומידמ ונוזינ תונווגמ תויגולופורתנא־ויצוס תורוסמ 

םיטסילנויצקנופל דעו ,רזיירפו טנוק ,רסנפס לע וחורמ הרשהש ,ינקרמלה םזינויצולובאב 

ןיב ךוותמכ ףוגה תונוכת .סנוסרפו ןוארב־ףילקדר ,יקסבונילמ ,םייהקרידכ ,םהיתורודל 

םיטסינויצולובאה .וב יגולופורתנא־ויצוסה שומישה תא ורשפאש הלא ןה בחרמל ןמז 

ףוגה לש ותעונתב םהלש תיתוחתפתהה םיבלשה תרות תא תולתל ולכי םייתרבחה 
תורגבל דעו - תוברתה רחשב םייוצמה םידילי - תודלימ ,םייחה רוזחמ לש לולסמב 

תיתדו תיגמ העדותמ תיתרבחה תומדקתהה לש תיתרבחה היגולנאה .םנמז־תב תינובת 

.הרבחל ףוג ןיב רוביחה סיסבב דמעש תורואנה טקיורפ תא בטיה התריש תיעדמ הבישחל 

תודקפתמה תוכרעמ־תתמ היונבה תיטטסומוה תינגרוא תכרעמכ בחרמב ףוגה ,הז תמועל 

אלא .תיטסילנויצקנופה השיגה לש חתפמה־יומיד היה וז תא וזו ןמצע תא תותסוומו 

םינוש םייתוברת םירמוחב וניעטהל רשפאש למס ,ירק ,תועמשמ לש אשנ םג וניה ףוגהש 

סלגאד השקיב ךכ .םייתרבח םיסופדו םינבמל ירופטמ םגד תויהל יושע אוה ןכילעו 

 (1970 ,Douglas) ףוג הנבמ לש האובבכ והשלכ יתרבח רדס לש ויתונוכת תא חנעפל,

יוצמ ירופטמ גוצייכ ףוגה .ןותנ יתרבח רדס לש תופקתשהכ ףוג ותוא לש ותסיפת תאו 

תושיכ ותוימצע לע רמוש אוה ךא ,םגד הל שמשמ אוהש הרבחה םע ןילמוג־יסחיב םנמוא 

תננוכמ הדוסיב תיטסילרוטקורטסה־תיטסילנויצקנופה התשיג .וידי־לע גצוימה ןמ תדרפנ 

ןיב ןזאל םידעוימה םיסקטו םייוויצכ םייתוברת םינונגנמ תועצמאב הרבח-ףוג םיסחיה תא 

תושרפהב תאטבתמה ,םיינשה ןיב המילה־יא .ףוגה לש ויתונוכת ןיבל םיילמסה וידיקפת 

ןוגכ ,םייתוברת הנכס ירוזא לש םתריצילו תולובג תצירפל םורגל הלולע ,תומיגפב וא 

,(B. Turner, 2003)הלחמו ףושיכ ,ובאט 

תא תראתמה תירקחמה תורפסב תרכינ יתרבחה ףוגה םגד לש תישחומה ותוחכונ 

;1991 ,גומלא) תוניימודמ תוליהק ןיבל ,תונומתו תוטרדנא ןוגכ ,תונוקיא ןיב הקיזה 

 1990 ,Mosse) תופוג וא םדו־רשב םיפוג ןיבל ןניב וא (2002 ,Weiss). הלא תורופטמ

ןחוב־ןבאכ רקיעב הב תושמתשמ ךא הרבחל ףוג ןיב תיסלגאדה האוושהה לע תוכמסנ 

רדענ הז חישב ימצעה .ונממ הרדה וא ביטקלוקה תולובג תרגסמב הלכה לש תועפותל 

םושמ יחרכהו שקבתמ םיינשה ןיב יוהיזה .יתרבח ףונ תינבת תניחבב אוהו יאמצע םויק 

.תואיצמה לש ליעפ ינשרפ ןכוסל םוקמ הרבחל םגד ןיב וז האוושמב ןיאש 
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המגודה ־ םיבר ישילש ףוג 

ןיב היצמרופסנרט לש ךילהת םייקתמו תצרפנ םה-ונחנא הימוטוכידהש העשמ 

ךא םנמוא תיגרדמ הניה יביטימירפה לש ותודחא .יביטימירפל ךפהנ ארפה ,םיינשה 

תנחבומ תישונא הירוגטק םניה םייביטימירפה "םה"ה .חוכב תוחפל ,הכיפה איה תעב־הב 

םתוא תוכפוהה תויתוברתו תויביטרופרוק ,תויתוראש־תויתרבח תוסחוימ תונוכת תלעב 
תא השטנש היגולופורתנאה .תיברעמה תוברתה ייחל םרישכהלו םפלאל שיש חיש־ינבל 

ןחביהל ול םירשפאמה םיינוגרא םינמיס וב העיבטה ןכא יביטימירפה תבוטל ארפה 

אל וא תעדמ ,ותוא הביצה הז םע דחי ךא (Kuper, 1988) תורכומ תוישונא הדימ־תומאב 

.(Torgovnick, 1990) ברעמה שיא בצינ ושארבש יתוברת םלוס לש ותיתחתב ,תעדמ 

תא תנייצמו (2001 ,ןקרב)"םזיביטימירפ" תארקנ ןותחתה יפלכ ןוילעה בלשה לש ותדמע 

ויתואצות רשאו תומסקיהב הלוהמ העיתרב ורוקמש סחי ,רחאה לא יטסילטניירואה סחיה 

לש ותוימצע םג ומכ ופוג .הנרדומה טקיורפ לא יביטימירפה לש יתוברת סוכינ ןה 

Bhabha,) אכדנל אכדמה ןיב ידדה יוקיח ךלהמב םינתשמ אלא ,םייטטס םניא יביטימירפה 

 1993 ,1994; Taussig), הימונוטוא לע הרימש רשפאמו ןיפילח לש תולת רציימה

דרול אוה־אלה ,"םיפוקה ןב" ןזרט לש ותומד .םיינשה ןיב תולובגה דודיח ךות תיתוברת 

םלגמה ,יביטימירפה לש ודמעמבש תויכרע־ודל תפומ ,דניה ,הבשנש קונית ,קוטסירג 
יביטימירפה לש ופוג .ירשפאה וכופיה תא - שבלומה ומוריע - ותוינוציחב םג ומכ וכותב 

הפילחב ומצע תא שממל ,חופיטו ךוניח לש םיאנתב ,יושעה יתרבח ראוטרפר וברקב רצוא 

.הבינעו 

וניאש ירופטמ םגד וניה ונינפלש ךיפהה־יגרדמה חישב גצומ אוהש יפכ ףוגהש ,ןאכמ 

םשכ ,ורימהל לוכיש לולכממ קלח אוה ;וב םלוגמו עמטומ אלא ,יתרבחה ואשוממ ןחבומ 

תא תספותה תימינוטמ הלאשה וז .ויקלחמ דחא לכ םוקמב בצומ תויהל יושע לולכמהש 

הב הנוכמ איהו ,תחתפתמה תיגולויצוסה ףוגה תרותב חישה לש וניינמו וניינב בור 

 embodiment רתאכ ףוגה תא הדימעמ קר אל וז הסיפת .ףוגב תיתרבח תועמשמ תקיצי ־

דעי וניה תיפמה הלמסהה יביכר רקחש אלא ,תויתרבח תונבהו תונחבה לש יזכרמ 

טקייבוסה .וידי־לע גצוימה יתרבחה רשקהה לע ונממ דומלל רשפאש יגולופורתנא־ ויצוס 

טעמכ תויגולואית תויועמתשה לעב "שודק שוליש"כ הרבחה םעו ףוגה םע ןכ םא ההוזמ 

 (1997 ,Mellor Shilling). היווה לש המגוד אוה ןאכ ,תואיצמ םגדכ ףוגל דוגינב

םירציימה םיכילהתהו םינבמה יחנומב החנעפל שיש תישיא היווחב תקקוזמה תיתרבח 

.התוא םיקתעשמו 

הארנכ הליחתמ embodiment^ תושרדיהה לש תיגולופורתנא־ ויצוסה הירוטסיהה 

ןניהש תוטושפ תורבחב ףוגה תוקינכט לע (Mauss, 1973 [1934]) סומ לש ותדובעב 

ןיינעה דקומב בצומ ןכא ףוגה לש ועומשמ .תיתוברת הינתה לש האצותו הדלות 

 embodiments סאילא :לש םהירקחמב תיטרואית הפונתב הכוזו ([1939] 1994 ,Elias),

Levi-Strauss,) סוארטש־יול ;יתרבח חוקיפ לש דדמכ ףוגה לש ותוברת רחא הקחתמה 

Foucauit, 1976 [1963], 1977)וקופ ;יתוברתל יעבטה לש ותכיפה תא קדובה ,(1969 

ןנוכמה טקייבוסכ ףוגה לש ובוציעו ועומשמ יכרדל ויגיגהמ רכינ קלח שידקהש ,([1975] 

עיצמה ,"סוטיבה" גשומה תא חתיפש ,(Bourdieu, 1977 [1972]) היידרוב ;תיתרבח 

Goffman,)ןמפוגו ;יתוברתה ומוקימ תרגסמב ףוגה לש ויתוגהנהל יתרבח הלועפ־הדש 
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הרישע תורפס יהוז .םשור לוהינ לש היגטרטסאכ ףוגב שומישה תא ראיתש ,(1959 

ידממב הטילשה :ןוגכ ,ירוביצה םויה־רדס לש ובילב םייוצמה םיאשונב תעגונה תגשגשמו 

תרושקתב ףוגה לש היצזילאוטריווה ;(B. Turner, 1992) םזילטיפק לש תרזגנכ ףוגה 

הקיטתסאה :(Daniel, 1994) רורטבו המחלמב ףוגה ;(Featherstone, 1995) תינורטקלאה 

רועב הקוקחה תוברתה - יולגו הטוב רושימבו ;(Synnott, 1995, ch. 3) ףוגה לש 

.(Fisher, 2002)עקעוקמה 

קתנתמ ףוגה רשאכ הסירקו תוקרפתה תנכסל הפושח טקייבוס־הרבח־ףוג הימינוטמה 

תובשחנה ,תועפותב בצמה הז .םהינשמ וא הלש םירחאה םיביכרמה תודוסיה דחאמ 

,(Douglas, 1992) סדייא ,<2002 ,ןידלוג) היסקרונא ןוגכ ,תוניקת־אלו "תויתייעב"ל 

לע תויתוברתה תובוגתה .(Hyde, 1997) רדסו קוח ץרופ ףוג וא (Wendel, 1996) תוכנ 

ךא תוחנה דמעמה לעב יביטימירפה לא סחיל עודי ןבומב תוליבקמ הלא תוקירחו תוגירח 

,רשוכה ןוכמ ,םייטמסוקה םילופיטה רדח ,םילוחה־תיב ,רהוסה־תיב .גורדשל ןתינה 

תויגולונכט םיעיצמ םהב אצויכו ןוזממ תולמגיהל הכרדהה תורגסמ ,anti-aging^ תאופר 

יתוברת םחתמב ענ הז ףוג .יוארה ףוגה לש וקוזחתו ודוסימ םשל ןוקיתו העינמ לש 

,תקחרומ וזו ,הכיפה הניאש תורחא םילבוס םניא ,תיסחיה םתושימג ףא־לע ,ויתולובגש 

.תדדומו תקחדומ 

םגדמה - םיבר ינש ףוג 

ןוניכבו "םתא"ל "םה"מ רבעמב םג יוטיב ידיל םיאב "יביטימירפ"ה לש ותוברתו ותויב 

היעפומש תיתוברת תויסחי לש תולובג הביצמה ,תינויווש תונוש לש יקפוא חישב תורחאה 

לש םיימיטיגלה ויתולובג תא ףא תנמסמ וז תורחא .הינימל תויתוברת־ברה םה םייתאה 

תוצובק ןיב םילדבה חתנלו דעתל ,שפחל גולופורתנאל הריתמו ,יגולופורתנאה חישה 

.(Shweder, 1984) םיילסרווינוא םיישונא בחרמו ןמז לש ידממ־ודה רושימב קר תוישונא 

תוצובקה ןיב םילדבהה רשאכ אקווד תיפרגונתא רשפאתמ תויתוברת תויונוש רוריב 

םייצורע־דחה םיסחיה יסופד .ינושו ןוימד לש םידממ לש לבגומ רפסמל םימצמוצמ 

םינוימל תיתשת םישמשמ תינוריעה־תינרדומה הביבסב םדא־ינב םירכנמו םיתשרמה 

הלא םינוימ .םייתיישעת־מייטרקורויב הדימ־ינק סיסב לע תוישונא תוירוגטקל תוקולחו 

לש ויתודובע .תוהז לש דחא הביל־ריצ ביבס םיזכרתמה םיידממ־דח םירוביצ םירציימ 

יטמגיטסה גויתה לעו ינללוכה דסומה לש ןוגראה ןורקע לע (Goffman, 1961)ןמפוג 

 (1963 ,Goffman) םדאה תומד תא םיבצעמו םירשפאמה םיינבמה םיאנתה תא תוגיצמ

ןושאר לכשומ וניה "םינתשמ" לש םצמוצמ רפסמל טקייבוסה לש וצוויכ .ידממ־דחה 

.םירקחנ ץמוק תועצמאב תוינוגברו תולודג תויסולכוא תימגדמ גצייל יגולודותמה ןויסינב 

ריחמ תויוות תועצמאב תויוהז הרידגמו תכרוצה הרבח לש רצות ןכא וניה םגדמה 

לש עומשמו רוטשמ ךרוצל ליעי דדמ ןכ־לע שמשמ ,ךרצמ לש הזכ גוסכ ,ףוגה .תומכסומ 

ףוגב תמייתסמ הניא ףוגה לש היצקיפידומוקה .(Featherstone, 1991) םיידממ־בר םישער 

הרוחסכ ןהו םיינכרצ םישיטפב ןה וירביא תא תרתבמו ויקלחל ותוא תסרופ אלא ,םלשה 

.תולתשהל םייגולויב ףוליח יקלח ,לשמל ,רחוסל תרבועה 

תויספורפב ומוקמ אוה ויתונוכתל וקוריפלו ףוגה םוצמצל םיקהבומה םייוטיבה דחא 
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הייפוא לש הימתהל םיגולויצוס לש םטעב השמיש ףוגה לש היצזילקידמה .תויאופרה 

תיטסילוהה השיגה לומ לא (B. Turner, 1984; Zola, 1990) תיברעמה הרבחה לש הביטו 

תכיפה .יופיר לש יפולח לוהינב לוכיבכ תונייפאתמה תורחא תויוברתל תסחוימה 

הקיזה לע חישב ףקות הנשמ תלבקמ יתרבח חתפמל ףוגה לש תויגולויבה ויתונוכת 

.(Shokeid, 1995) תוינימ תופדעה לע םינוידב תאש רתיב ילואו ,ןימל רדגמ ןיב 

איהו ףוגה לע תורפסב הבחרהב הנודינ יתרבחל יגולויבה ןיב רשקה לש היצזיטמלבורפה 

הדובעל ןוה ןיב הדרפההש אלא ,(Frank, 1991) תיפוסוליפו תירקחמ תקולחמב היונש 

איהש ךכב םילדבהה תא תדדחמ קר (Klein, 1999) םירחסוממה םיגתומה יגוצייב הלועה 

תיגולויבה תוהזה ןה תוקחמנו תולטובמ ךכ .ותוא עלובה (וגול) לילמסל ףוגה תא הריממ 

חור תפודר ךא "םירחא"מ הפח תיתוברת־טמ הינומגה תרתונו ,תיתרבחה תוהזה ןהו 

טובישו רותסמב ,"םזילטיפקויב"ה לש הרקמב ומכ ,יוטיב ידיל האבה תינאכד תילבולג 

.טקייבואל טקייבוס ןיב טלחומו רכנמ קותינ ךות (Lock, 2001) ףוג יקלח וא םיפוג 

תימגודה - דיחי ןושאר ףוג 

םושמ םיגולופורתנאל ינלטק יותיפ תקזחב הניה םירחא אלל םלוע לש תורשפאה 

תישרומ תינרציכ ירנילפיצסידה המויקל הקדצהה ןדבוא ועמשמ רחאה לש ורדעהש 
שטשטל היגולופורתנאה לש היצמאמש םושמ תיטתופיה הניא וז הנכס .םירחא לש תרכומו 

םתוליזנב תמצעתמה הרכהה דצל רקחנו רקוח ןיב (ןויסינו עדי) חוכ לש םילדבה 

יווק לש םתוססומתה ידיל םיאיבמ (Hannerz, 1996) םייתוברת תולובג לש םתויפולחבו 

לש וז ,תחא תנחבומ־יתלב תושי תרתונש דע "התא"ל "ינא" ןיב םייתועמשמה הדרפהה 

אללו ןפצמ אלל םלועב דדונה (Berger, Berger <fe Kellner, 1973) תיבה רסח ימצעה 

תוירוגטקש םושמ רחא וניאו רכומ וניאש ,רזה לש וז תושי .(Bauman, 1992) ץפח־זוחמ 

ןיב ךותיה לש הפורצה תיתרבחה הרוצה הניה ,(Beck 81 Kattago, 1996)ןפקות גפ הלא 

,תוינתא תויוהז לש םיפקוממ םיפוריצ לש תידירביהה תבורעתה תכיפהל דע תוירוגטק 
םיארנה םיעפומה .דוע הב םירכינ םניא היתודוסי ינמיסש תבוכרתל תויתדו תוימואל 

םילגתמו תיוושכעה תיגולופורתנא־ויצוסה תורפסה ןמ םנמוא םילוע הלא תויושי לש 

ןגועל המאתהב רושק וניאש טקייבוסה רדענ (Butler, 1993) דיווקה לש םהיתויומדב 

םלענו הלגתמה (Comaroff <fe Comaroff, 1999)יאקירפא־מורדה יבמוזה לש ,יגולויב 

םימייקתמה םיישונא־לא/לעה םייעונלוקה תוברתה־ירוביג לשו ,תוומל םייחה ןיב ףחרמו 

ןיפילחה יסחילו גוצייל רבעמ םייוצמה םיפוג הלא .(Burgin, 1996) רחא ןזמ ןמזבו ללחב 

לעה־תואיצמ תא ביכרמ ,דבלב ומצע לא סחייתמה ,םמויקו ,הכירצה תרבח לש םיילמסה 

 (hyperreality) 1983) דנלינסידכ רודיבו יאנפ תועלבומ לש תילאוטריווה ,Baudrillard

 [1975]).

תואיצמל ותוא ךפוה למסכ ןהו ןמיסכ ןה ולש גוצייה תויצקנופמ ףוגה לש הז קותינ 

ונאש םשורה .הנממ תימגוד וא המיגד תניחבב םניה המיע ויסחי ןכ־לעו ,המצע ינפב 

הלפיט היגולופורתנאה .העטומ וניה תוינרדומטסופ תונוכת ילעב םיפוגב קר ןאכ םיקסוע 

ינימ־ודה - ינגורדנאה סופיטה םהיניב ,םמצעל םיסחייתמה םיפוג לש םימוד םיגוסב 

 (1998 ,Strathem) 1970;) רשקהה לוטנ יכפוהה ילובמיסה סופיטהו ־ ,Grathoff
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 1981 ,Handeiman). ילמס וניא םמויקש טקייבוס ילוטנו הרבחה ןמ םיקתונמ םיפוג הלא,

יואר ,םיכרפומ ףא ילואו םיקוחר םיארנ םירבדה םא .ומצעלשכ םויק ־ ילרטיל־יתימ אלא 

לש םירקמב ןוגכ ,םייגוצייה וינעטממ ףוגה קוריפ לש םיחוור םינפוא לע בושחל 

ותוימצעמ ףוגה ןוקיר ,(Sudnow, 1967) םילוח־תיבב התימה ךילהת ,"דסח־תתמה" 

היתוכלשהבו ,(V. Turner, 1969) רבעמ יסקטבו (Goffman, 1961) םיינללוכ םינוגראב 

תלחמב הדבאש ותומצעמ ףוגה תדרפה לעו תיתרבחה תוהזה ןדבוא לע הנקזה לש 

Barley,) הפוגהו תוומה לש הריתעה היצזירופטמה .(Hazan, 1994) לשמל ,רמייהצלא 

 1991 ,1997; Metealf <fe Huntington) תדקופה הרומתבש תיתוברתה הנכסה לע הדיעמ

רדעה לש בצמ והז .ימויקה ודמעמב יונישמ האצותכ ףוגה לש תויגוצייה ויתונוכת תא 

תוומ יגוציי לש םילמס תריתע תוברת תחרופ ןכילעו ,הפוגה תא םיבבוסל ימונא רדס 

תרחואמה הנרדומה ינחלופבו (Goodwin <fe Bronfen, 1993) תולודגה תותדב ,תונמואב 

 (1991 ,Giddens) תוילרטילה תא לבקל יתרבחה בוריסה .הרואכל תנלוחמה הרבחה לש

ןה - רורט יעוגיפ ביבס תחתפתמה תוומה תוברתב ,לשמל ,רכינ הטושפכ תיפוגה 

רומישל םיטקננה החצנהה יעצמאב ןהו תונברוקה ידירש לש יוהיזו טוקיל לש תוליעפב 

תורידנל היאר םנמוא הווהמ (Lifton, 1983) ילובמיסה תוומלאה .םיתמה לש םרכז 

םיהוזמ תויהל ילוא םילוכי ןקזה לש ותפוג־ופוג קרש ךכלו ,גוצייה רדעה לש הירוגטקה 

ןמיס וניה המויק ןכילעו יתוברת־ץוח ךלהמ התרדגהב ,דניה היצזירופטמ־הד .המיע 

.ימכסה־אלכו יתורירשכ ותפישחו וילאמיןבומה לש יתוברתה רדסה רוגתא לש המכסל 

תקחרומ וא תפלוח איה ןכלו תמייאמו תיתייעב ןכ םא הניח םיילרטיל םיפוג לש םתוחכונ 

.תורבק־יתבלו תובא־יתבל ,םילוח־יתבל 

אלו ,"ילמרונ"ה םוחתב םייוצמה םיקהבומ תוילרטיל יבצמש ךכל הביסה ףא הארנכ וז 

םיישיאניבה םיסחיה קיח לא םתוא הבישמה תיתרבחיתיתוברת תפטעמ םיטוע ,יגולותפה 

םה ,(Bataille, 1986 [1957])ייאטב יפ־לע :ןימ־יסחי לש הרקמה אוה הזכ .םיחקופמה 

(Weitman, 1998) ןמטיוו ;ימצעהמ והשמ דוביא ךות רחאב הרכהל תונמדזה םירצוי 

ןאכמ .תיתרבח תוגהנתה לש תיסקט תורצוויהל ינושאר םגד והזש ןעוטו ךכ לע ףיסומ 

ול הקינעמה תוילמס לש םירוקב דכליהל לאיצנטופה תא חוכב ומיע אשונ ילרטילה ףוגהש 

לע הלוע ףוגה הבש הדוקנה ףא וז .םגדמ וא המגוד ,םגדכ ודמעמ לא ותוא הריזחמו רשפ 

םורטמ ־ דליה לש םייתורבחה וילוגלג רחא בקעמ .תוברת־ןבל ךפהנה ארפה לש ולולסמ 

־ םלועה ןמ ותשירפ דעו ,הרבח לש הלהואל ותסינכו ריסה לע ותכינח ךרד ,ותדיל 

םייחה רוזחמב הערכהו תועמשמ יתמוצב ףוגה לש גוצייה ינפוא תעברא תא ףושחיו שורפי 

לא טלפנו ךופהה לולסמה תא השוע ,ותמועל ,ןקזה .הנרדומה ןדיעב יתוברתה'ישיאה 

.תוברתה רסח ארפה לש ומוקמ 

םויס ירוהרה 

ןסרה־חלושמו תוברתה רסח ארפה לש ותומדב לחה ףוגה לש יגולומטסיפאה ועסמ 

הבישח לש םיתמצ ינפילע ונפלח ןיבל ןיב .תוליבקמה תונוכתה לעב ןקזב םייתסהו 

חיש לש תונוש תוכרעמ לש ןתיינבל םוגיפ שמשמ ישונאה ףוגה דציכ וניארהו תיגולויצוס 

ונביל־תמושתש םושמ ףוגה לש יתוברתה־יתרבחה ודמעמב ןוידמ ענמיהל וניסינ .גושימו 
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רומאכ וניה ףוגב יגולויצוסה לופיטה םלוא .ולש תיגולויצוסה הריירקל קרו ךא תינפומ 

םיכורכ םייטרואית םינפמ ירהש ,המוקמב הניא וז תומלעתה ןכ־לעו הז דמעמ לש האובב 

וא וז תיטסילופונומ הסיפת לע רערעל התייה ונתרטמ ,הז םע דחי .תויתרבח תורומתב 

המ ?ףוגב ןויעבש אתוברה ןכ םא המ .וב לכהו וב ךופהו וב ךופהש ,ףוגה לש תרחא 

?יגולויצוס ןמיסכ ףוגה לש ודוחיי תאז־לכב 

תורחא לש םינוש םיסופד לש רותיא רשפאמ יפוגה פוקסודיילקהש ,לשמל ,רבתסמ 

הרטנמל ,תיגולויצוס האשילקל הכפהנש ,תורחאה .ןגראמ ןורקיע םהל שמשמ אוהש 

ופקותו וינויפא תניחבמ בכרומ גשומכ ךכב הלגתמ ,יתוברת גתומלו תיגולופורתנא 

תעונתו ,תימיטניא תורכומ לש גוס לכ־םדוק וניה ,תורחאה לש הנמיסב ,ףוגה .םייטילנאה 

,ךכמ רתוי .ההזמו ההוזמ טקייבואכ עבקתהל תורחאל החינמ הניא םיינשה ןיב תלטוטמה 

התריקח אשומל תביוחמ הניא ,עדיה לש היגולויצוסל המודב ,ףוגה לש היגולויצוסה 

ךלשומה ןגוע אלא וניא ,עדיה ומכ ,ףוגהש רמוא הווה .דבלב המצעל אלא ,ינקמוחה 

השקמל הכפהנ עדי־ףוג תוכימסהש המת ןיא .חיש לש םיקחורמו םינוש םילמנב 

לש יגולויצוסה וחוכ ילואו .ןכות ־ עדיהו ,הרוצה אוה ףוגה הבש תחא תיגשומ־תינושל 

,תינאילמיזה ףסכה תייפוסוליפל המודב ,תרשפאמה תיתרבח הרוצ ותויהב ןומט ףוגה 

"הרבח"ה ,"טקייבוס"ה ןוגכ ,תורחא תויתרבח תורוצ לש ךופיהו דוביע ,המירפו הרישק 

ןיעה־תיארמש םושמ תעתעתמ יגולויצוס ןמיסכ ףוגה לא היינפה וז הניחבמ ."דחא"הו 

תונכוסהש דועב ,בחרמו ןמז לש םיטביהב תונועטה תוחכונו תושממ לש איה ול תסחוימה 

 (agency) השימגו הכפכפה ,תולובג תרסח ,דניה וב המולגה תינשרפה.

םיתיעלו תובירי םלוע־תופקשה ןיב ירשפא־יתלב תולובג שגפמ ןכ םא הווהמ ףוגה 

ןיב ,תילובמיס היגולונמונפ ןיבל יטסיביטיזופ םזיציריפמא ןיב ןוגכ ,תורשפתמ־יתלב 

לש םוי־רדס ןיב ,םזילרוטקורטס־טסופל םזילרוטקורטס ןיב ,םזיביטלרל םזילסרווינוא 

ןיבו היגולופורתנאל יגולוימס רדס ןיב ,הנרדומטסופ לש יטסילבנרק סואכ ןיבל הנרדומ 

דקופה יטמגידרפה רבשל היאר ןכא הניה ףוגה לש תיטרואיתה ותוטלוב .טסקטנוקל טסקט 

ךלוהה רעפלו הב תלחלחמה תימוטוכיד־תינאיזטרק־טסופה הבישחל - היגולויצוסה תא 

תוגרוחה תושדח תועפותו תויוסנתה ןיבל רבסהו הנבה לש תורכומ תופש ןיב לדגו 

עקרק לע תחמוצ ףוגב ןיינעה לש ותחירפ עודמ ןיבהל לקנ .יטרואיתה ןטופיש םוחתמ 

היצזילבולגה תוחור ,םזילטנמדנופה תיילע ,תיביסמ הדובע־תריגה לש תדבועמ־אל 

לכב טעמכ תשאונ תוזחאיה הנימזמ הלא לכ חכונל הדימעה .החוורה־תנידמ לש התסירקו 

.שדח יגולויצוס רדסל תידמיכרא הדוקנ שמשיש יתוברת־לע דירש 

תישחומ הלגעל ויגיגה תא םותרל חורה־שיא תא תסנוא תעד־ףוגכ ףוגל תושרדיהה 

,יגולויצוסה הטשפהה חוכ לש ץוחנ ןוסיר םושמ ךכב שי .בחרמו ןמז ,העונת ,רמוח לש 

םימייקתמו םמצע תושרב לוכיבכ םידמועה םינבואמ םיגשומב םריממו תונויער ןצפחמה 

אקוודש היתורודל תיגולויצוסה הבישחב השופה חיש תנומסת יהוז .םמצע תוכזב 

רצייל היושע ,גולויצוסל אל םג ,םויק ןיא וידעלבש ילסרווינוא יסיסב והשמל התוסחייתה 

תיגולויצוסה ותוחכונ .םייטרואיתה לעה־ינבמ לש םתופקתב קפס תלטה לש ךופה טקפא 

הכיסנל חינת אלש דואמ תישממ השדע ,יתרוקיב ךרע תלעב הז ןבומב הניה ףוגה לש 
.םדריהל תיגולויצוסה 
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תורוקמ 

,דל ,תומגמ .יגולוימס חותינ ־ לארשיב המחלמ יללחל תואטרדנא .(1991)זוע ,גומלא 

 210-179.

תאצוה .תינרדומה תוברתב הקושתו היגולואידיא :םזיביטימירפ .(2001) רזעלא ,ןקרב 

.ןוחטיבה דרשמ 

לע תורעה המכ ?"תילארשי היסקרונא" וא לארשיב היסקרונא .(2002) לגיס ,ןידלוג 

.141-105 ,<1>ד ,תילארשי היגולויצוס .ילקולג רשקהב "תוברת־תיולת תנומסת" 

 Arens, William (1979). The man eating myth. Oxford: Oxford University Press.

 Auge, Marc (1998 [1994]). A sense for the other: The timeliness and relevance

 of anthropology. Stanford: Stanford University Press.

 Barley, Nigel (1997). Dancing on the grave: Encounters with death. London:
 Abacus.

 Bataille, George (1986 [1957]). Eroticism. New York: Marion Boyars.

 Baudrillard, Jean (1983 [1975]). Stimulations. New York: Semiotext.

 Bauman, Zygmunt (1992). Mortality, immortality and other life strategies.

 Cambridge: Polity Press.

 Bauman, Zygmunt (2001). Community: Seeking safety in an insecure world.

 Cambridge: Polity Press.

 Beck, Ulrich (1992 [1986]). Risk society. Cambridge: Polity Press.

 Beck, Ulrich 8c Kattago, Siobhan (1996). How neighbors become Jews: The

 political construction of the stranger in an age of reflexive modernity.

 Constellations: An International Journal of Critical and Democratic
 Theory, 2(3), 378-396.

 Berger, Peter, Berger, Brigitte 81 Kellner, Hansfried (1973). The homeless mind.
 New York: Random House.

 Bhabha, Homi (1994). Of mimicry and man: The ambivalence of colonial
 discourse. In his The location of culture (pp. 85-92). London: Routledge.

 Bordo, Susan (1993). Unbearable weight: Feminism, Western culture and the

 body. Berkeley: University of California Press.

 Bourdieu, Pierre (1977 [1972]). Outline of a theory of practice (Trans. R. Nice).

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Bürgin, Victor (1996). In/Different spaces: Place and memory in visual

 culture. Berkeley: University of California Press.

 Butler, Judith (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of "sex".

 London: Routledge.

 Butler, Judith (1996). Gender as performance. In P. Osborne (Ed.), A critical

 sense: Interviews with intellectuals (pp. 109-126). London: Routledge.

 Comaroff, Jean <fc Comaroff, John (1999). Alien-nation: Zombies, immigrants,

 and millennial capitalism. Codesria Bulletin, 3(4), 17-28.
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 Daniel, Valentine E. (1994). The individual in terror. In T.J. Csordas (Ed.),

 Embodiment and experience: The existential ground of culture and self

 (pp. 229-247). Cambridge: Cambridge University Press.

 Douglas, Mary (1970). Natural symbols: Explorations in cosmology. New York:
 Fanthom Books.

 Douglas, Mary (1992). The self as risk taker: A cultural theory on contagion in

 relation to AIDS. In M. Douglas (Ed.), Risk and blame: Essays in cultural

 theory (pp. 102-121). London: Routledge.

 Elias, Norbert (1994 [1939]). The civilizing process: Sociogenetic and

 psychogenetics investigations (Trans. E. Jephcott). Oxford: Blackwell.

 Featherstone, Mike (1991). The body in consumer culture. In M. Featherstone,

 M. Hepworth 8c B. Turner (Eds.), The body: Social process and cultural

 theory (pp. 170-196). London: Sage.

 Featherstone, Mike (1995). Post-bodies, aging and virtual reality. In

 M. Featherstone 8c A. Wernick (Eds.), Images of aging (pp. 227-244).
 London: Routledge.

 Featherstone, Mike, Hepworth, Mike 81 Turner, Bryan (Eds.) (1991). The body:

 Social process and cultural theory. London: Sage.

 Fisher, Jill A. (2002). Tattooing the body: Marking culture. Body and Society,
 8, 91-107.

 Foucault, Michel (1976 [1963]). The birth of the clinic: An archeology of

 medical perception. London: Tavistock.

 Foucault, Michel (1977 [1975]). Discipline and punish: The birth of the prison.

 Harmondsworth: Penguin.

 Frank, Arthur W. (1991). For a sociology of the body: An analytical review. In

 M. Featherstone, M. Hepworth 8l B. Turner (Eds.), The body: Social

 process and cultural theory (pp. 36-102). London: Sage.

 Giddens, Anthony (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the

 late modern age. Cambridge: Polity Press.

 Goffman, Erving (1959). The presentation of self in everyday life. New York:

 Doubleday.

 Goffman, Erving (1961). Asylums. New York: Doubleday.

 Goffman, Erving (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity.

 Englewood Cliffs: Prentice-Hall

 Goodwin, Sarah 8c Bronfen, Elisabeth (Eds.) (1993). Death and representation.

 Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

 Grathoff, Richard H. (1970). The structure of social inconsistencies. The

 Hague: Niyhoff.

 Handelman, Don (1981). The ritual clown: Attributes and affinities. Anthropos,

 76, 321-370.
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 Hannerz, Ulf (1996). Transnational connections. London: Routledge.

 Hazan, Haim (1994). Old age: Constructions and deconstructions. Cambridge:

 Cambridge University Press.

 Hyde, Alan (1997). Bodies of law. Princeton: Princeton University Press.

 Klein, Naomi (1999). No logo: Taking aim at the brand bullies. New York:
 Picador.

 Kristeva, Julia (1991). Strangers to ourselves (Trans. L.S. Roudiez). New York:

 Columbia University Press.

 Kuper, Adam (1988). The invention of primitive society. London: Routledge <fc

 Kegan Paul.

 Latour, Bruno (1995). Mixing humans and nonhumans together: The sociology

 of a door-closer. In S.L. Star (Ed.), Ecologies of knowledge: Work and

 politics in science and technology (pp. 257-277). Albany: State

 University of New York Press.

 Levi-Strauss, Claude (1969). The raw and the cooked (Trans. J. and

 D. Weightman). New York: Harper 8c Row.

 Levy-Bruhl, Lucien (1926). How natives think (Trans. L.A. Clare). London:
 G. Allen 8c Unwin.

 Lifton, Robert Jay (1983). The broken connection. New York: Basic Books.

 Lloyd, Geoffrey Ernest Richard (1990). Demystifying mentalities. Cambridge:

 Cambridge University Press.

 Lock, Margaret (2001). Twice dead: Organ transplant and the reinvention of
 death. Berkeley: University of California Press.

 Lupton, Debora (1999). Risk. London: Routledge.

 Maffesoli, Michel (1996). The time of the tribes: The decline of individualism

 in mass society. London: Sage.

 Mauss, Marcel (1973 [1934]). Techniques of the body. Economy and Society, 2,
 70-88.

 Mellor, Philip A. <fe Shilling, Chris (1997). Re-forming the body - Religion,

 community and modernity. London: Sage.

 Merleau-Ponty, Maurice (1962). Phenomenology of perception (Trans.
 C. Smith). London: Routledge 81 Kegan Paul.

 Metcalf, Peter 8c Huntington, Richard (1991). Celebrations of death: The

 anthropology ofmortuaz rituals. Cambridge: Cambridge University Press.

 Mosse, George L. (1990). Fallen soldiers: Reshaping the memory of the World

 Wars. Oxford: Oxford University Press.

 Shilling, Chris (1993). The body and social theory. London: Sage.

 Shokeid, Moshe (1995). A gay synagogue in New York. New York: Columbia

 University Press.

 Shweder, Richard A. (1984). Anthropology's romantic rebellion against the
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 enlightenment, or there is more to thinking than reason and evidence. In

 R.A. Shweder and R.A. LeVine (Eds.), Culture theory: Essays on mind,

 self and emotion (pp. 27-66). Cambridge: Cambridge University Press.

 Strathern, Marilyn (1998). The gender of the gift. Berkeley: University of
 California Press.

 Sudnow, David (1967). Passing on: The social organization of dying. Englewood

 Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 Synnott, Anthony (1995). The body social: Symbolism, self and society.

 London: Routledge.

 Taussig, Michael (1993). Mimesis and alterity: A particular history of the

 senses. New York: Routledge.

 Torgovnick, Mariana (1990). Gone primitive: Savage intellects, modern lives.

 Chicago: The University of Chicago Press.

 Turner, Bryan (1984). The body and society: Explanations in social theory.
 Oxford: Basil Blackwell.

 Turner, Bryan (1992). Regulating bodies: Essays in medical sociology. London:

 Routledge.

 Turner, Bryan (2003). Social fluids: Metaphors and meanings of society. Body

 and Society, 9, 1-10.

 Turner, Victor (1969). The ritual process. London: Routledge Si Kegan Paul.

 Wagner, Roy (1986). Symbols that stand for themselves. Chicago: University of

 Chicago Press.

 Weiss, Meira (2002). The Chosen body: The politics of the body in Israeli
 society. Stanford: Stanford University Press.

 Weitman, Sasha (1998). On the elementary forms of socioerotic life. Theory,

 Culture Society, 75(3-4), 71-110.

 Wendel, Susan (1996). The rejected body: Feminist philosophical reflections

 on disability. New York: Routledge.

 Zola, Irving Kenneth (1990). Medicine as institution of social control. In

 P. Conrad 81 R. Kern (Eds.), Critical perspectives (pp. 398-408). New
 York: St. Martin's Press.
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