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תילארשיה תוברתב םישנ לש םיגוציי ?ילוק עמשתה (תכרוע)ןומצע לעי 
.םידומע 447.2001 .דחואמה ץוביקה תאצוהו דיל ןו ןוכמ :םילשורי 

תוהז לע םיעמוש ונחנא .הב שמתשמ יעבד ןאמ לכש םילימ ןתואמ תחא הניח "תוהז" 

תולאש םילעמ הקוסעת ייונישו הלטבא ,ןותימ .תישיאו תימוקמ ,תימואל ,תילבולג המרב 

רוציל םילולע החפשמה ךותב םיינוציק םייוניש ;תוהז שופיחל וא תוהז דוביאל תורושקה 

תינימה תוהזה ;דיחיה לש ותוהז לע העיפשמו הנתשמ החפשמה לש התוהז ;"תוהז רבשמ" 

ימ" תבאוכה הלאשל רוזמ אוצמל הווקתב הרזעל םינופ םיברו ,םינוש םישוריפל תנתינ 

תורושקה תויתוברתו תוימואל תויוהז לע תולאש תולאשנ ילבולגה םוחתב ."?ינא 

תויוהז .המודכו "תוירוטסיה תובא תוכז" ,רוכינ ,תוכייתשה ,קוח ,תד ,הפש ,תוחרזאל 

תוכרעמ ךרד תועמשמ תורצויו תותסוומ ןהו ,םייחה תומר לכב תומנפומו תורצוימ 
.םייומיד לש תוילמס 

,תורקוח שולשו םירשע לש םירמאמ ללוכ הז ןיינעמו קימעמ ,העירי־בחר רפס 

היושעה הכימשב וא תובר םינבאמ בכרומה ספיספב ומכ - תומקורו תורבחמ ,תופרצמה 

קר> תידוהיה רקיעב ,תילארשיה הרבחב םישנה לש ןתוהז תא - םיעבצ ללשב םיאלט 

רישע פוקסודיילק ומכ .(תויברע תויטילופ תוגיהנמב קסוע רקב־ ובא הלוא'ח לש הרמאמ 

תידוהיה השיאה לש התוהז תא ,ךבדנ יבג־לע ךבדנ ,תוטטרשמ ןה ,םיגוצייו םייומיד לש 

,תיתאוושה תורפס ,הירוטסיה :הרבחהו חורה יעדמ לש תימדקאה המזירפל דעבמ לארשיב 

תוילמס תוכרעמ הבש ךרדב םיקסוע םירמאמה לכ .היגולופורתנאו היגולויצוס ,היפוסוליפ 

,ןושל ךרד םיאטבתמה ,םישנו םירבג ןיב ירדגמה ינושה יבגל תונויער החלצהב תוריבעמ 

.תויפיצ וא ףוג ,תד 

תופוקתב םישנ :םישנל םירושקה םינוש םיאשונל םיסחייתמה ,םירעש העברא רפסב 

םישנ ;העדותו ףוג יסחיו םאו היערכ ישנה ףוגה סוכינ :השיאה ףוג ;תונויצה לש תובצעמ 

.תונוש אצומ תוצובקב תירבגה תינומגהה תוברתהו םישנ ;ירוביצה חישב 

תובתוכ עברא תאמ ,תונוש תוחיתפ עברא ללוכ ,תינרדומטסופ חורב בותכה ,אובמה 

,(יליזרב תימלושו רואילא לחר ,גרובזניג תור תורבחמהו ןומצע לעי רפסה תכרוע) תונוש 

תוברתב םישנ גצייל הפשה לש החוכב רקיעב קסועה םיוסמ טביה הגיצמ ןהמ תחא לכש 

.תירבעה 

83 'ע> "רדגימ/ןימ לש היגוגדפב תוכופהת :ףוגה תא רידגהל" הרמאמב ,יליזרב 

ןימ יבגל םיעבשה תונש ןמל ולאשנש תולאשה דציכ תיביסקלפר הרוצב תררבמ ,(92 

לע ,םיטסקט תאירק לע ,הלש תיתרוקיבה היגולודותמהו הארוהה יכרד לע ועיפשה רדגמו 

יוצמה ףוגכ" המצע יפלכ סחיה לעו ,היתימעו הידימלת םע תיעוצקמה ןילמוג,ד־תוסחייתה 

הנחבהה םא איה יליזרב לש תירקיעה התייהת לבא ."םיוסמ יתוברת־יתרבח רשקה ךותב 

תרקוחה הגד םינש .ךכ־לכ הבושח ןכא ,דגיה ,בר הכ טהלב תישענה ,רדגמו ןימ ןיב 

לש תיטסינימפ־סורטהו תינרדומ־מורטה וז :תומסרופמה תורמימה יתשב הלש םיסרוקב 

לש וז תמועל ,ןימה ןמ דרפנ־יתלב קלח רדגמב האורה - "לרוג איה הימוטנא" ־ דיורפ 

הדירפמה - "השיא תישענ אלא ,השיא תדלונ ךניא" - ([1949] 2001) ראובוב־הד ןומיס 

.ןיטולחל םהיניב 

לש ,לשמל) תינימ תוהזש עבק םיעבשה תונשמ רלוטס לש רקחמ ,היארל 
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הניא הימוטנא ןכלו ,םייגולויב אלו ,םייתביבס םימרוג ידי־לע תשכרנ שילאוסקסגרט 

,ורודו'צ ןוגכ תורקוח לש רקיעב ,םירחא םירקחמ לש םתחירפ תא ץיאה הז רקחמ .לרוג 

ןימש הארנ וינפ לע םא וליפאש חיכוהל ןלוכ וסינ םהבש ,דועו ריירג ןייטסרניד ,טלימ 

,<85 'ע> "דחאל דחא לש סחיב הזל הז חרכהב םירושק" םניא םה ,הזל הז םירושק רדגמו 

לידבהל .שדחמ ךוניח ידי־לע "השיא" תויה לש תועמשמה תא תונשלו עיפשהל רשפאו 

םירקוחש דע ,תובר םינש רבכ הארוההו רקחמה תרגסמב לפוטמ ןימל סחיה ,רדגממ 

רשקל סחיב תולאש לואשל וליחתה (86 'עב רמאמב עיפומ ;1983 ,סנטאג ,לשמל) 

ינפוא ןיבל (ףוג ןוגכ) םיימשג םויק ינפוא ןיב ,קתנ אלו ,ףצר לש תורשפאלו יטויבמיסה 

.(ישדוחה רוזחמה תא תווח םישנ הבש ךרדה וא הירטסיה לש תועפות ןוגכ) םיישפנ םויק 

הפשב םיאטבתמ םהש יפכ ,ילמסה רדסהו רדגמה־שפנה ןיבל ןימה־ףוגה ןיב רשק שי 

האמבש תרפסמה ,יליזרב לש הרמאמב םיילוש,ר־תרעה תניינעמ הז רשקהב .תוברתבו 

לכ" ,םידוהיה ידי־לע ושי לש ותבילצ תובקעבש םיבר םישנא ונימאה הרשע ־שולשה 

הקידצה םתותיחנב וז הנומא ."ישדוח רוזחממ םילבוס ,םישנל המודב ,םידוהיה םירבגה 

.םחופיק תא 

ןימה ,רוקל סמותו רלטב תידו'ג ןוגכ ,ויכישממו וקופ תעפשהב רקיעב ,הז בלשב 

הירוטסיה ול שי ןכלו ישונאה חישה לש רצותכ ספתנ ףוגה .רדגמה ךותב הווטנו רזשנ 

,רדגמ ןיבל ןימ ןיב רשקה רחא שופיחב תוכופהתו םייוניש ולחש יפ־לע־ףא .הקיטילופו 

.תורותפ־אל תויעב הז אשונב ןיידע תומייק ,תיבויחה המינה תורמלו 

הרמאמב ,רורד־םיובלא תנחוב - "תונויצה לש תובצעמ תופוקתב םישנ" ־ א רעשב 

.ינויצה יפוטואה טסקטב םישנה יגוציי תא ,(115-95 'ע)"תילאידיאה תינויצה השיאה" 
.םישנה לש הלא תמועל םיירבגה םייוואמהו בלה־ישחר לש הניחב תרשפאמ וז תוננובתה 

,היידוהיה השיאה לש התוהזבו הכוניחב הרשע־עשתה האמב ולחש םייתמרדה םייונישה 

לע ועיפשה ינרדומ ךוניחל םירגוסמ החפשמו תיב ייחמ ,הובגה־ינוניבה דמעמהמ וז רקיעב 

לא תיתולגה השיאה תא עיקומש ילילש לדוממ רבעמב רכינ יונישה .תירבגה הביתכה 

שגדומ הלא םיטסקטב .תוינחורהו תופיה ,תונדועמה תוימואלה םישנה תא רידאמש לדומ 

דודיעה־יא ןיבל המולח,ד תידוהיה הנידמב םישנל תווש תויוכז ןתמ לע הרהצהה ןיב רעפה 

ילרביל רטשמ לש תינוציח תוסכ" קר ,דניה תויוכז ןויווש יבגל הרהצהה .לעופב ןשממל 

.<99 'ע> "ושומימל תוניצרב םינווכתמ ןיא םלוא ,םישנה לע חסופ וניאש 

סרגנוקב םישנ הרשע־עבש ויהש ףא .ןושארה ינויצה סרגנוקב תורהצהב טלב הז בצמ 

תאצויה השיאש דנליונטלאב בתכ לצרה ."דחוימ ןח" קר ול התוויש ןתוחכונ ,ןושארה 

לדומה .השפיט ,דניה השדחה תימואלה הרבחה ייחב תברועמ תישענו ירוביצה םוחתל 

השידקמו יטרפה הרשואב הקוסעה תילטניירואה השיאה אוה תימואלה השיאה לש יוצרה 

ךוניח תא עיקפהל תוינויצה תויפוטואה לכ טעמכ ושקיב וז תרגסמב .תוהמיאל המצע תא 

םייק ןלוכב ."שדחה ידוהיה" בוציעב יזכרמ יטילופ רישכמל וכפוהלו םישנה ידימ םידליה 

ילקידר יונישל ךוניחה תועצמאב םורגלו תיתולגה תידוהיה תויכשמהה תא עוטקל ןוצרה 

לש םייתרוסמה הידיקפת םג ,תויפוטואה בורב .דיחיה תא אלו ,זכרמב הרבחה תא דימעיש 

ןמוקמ תא ופילחי הליהקה לכ תא םיתרשמה לכוא־ירדח .ךפהמ םירבוע תיבה־תרקע 

םימטמטמה וילגרהמו חבטמה ריוואמ הררחתשנ השיאה" ךכו ,חבטמב םישנה לש יתרוסמה 

םישנה יפלכ תויפוטואה ירבחמו תונויצה תובא לש ינויווש־יאה סחיה .(104 'ע)"חומה תא 

יזכרמה םמוקמ ,םינימה ןיב הנושה ךוניחה :תוימינפה תוריתסב טלב םייחה ילולסמ לכב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:24:39 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



261 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

ותוירבג תא לאוגש ,רבגה תמועל .םיווש־אל רכש יאנתו הדובע ,הליגו השיאה יפוי לש 

אל םיטסיפוטואל ,ןכ לע רתי .ינימ־א סחי םייקתה השיאה לא ,תימואל הלואג תועצמאב 

לש םגדל ופאש תוינויצה תויפוטואהש ףא :רותחל םהילע השיא לש םגד הזיאל רורב היה 

יתרוסמה םגדה חצינו רבג רבד לש ופוסב ,"שדח ץימא םלוע" הגיצמה תימואל השיא 
.היידוהיה םאהו גוז־תבה - השיאה לש ביציה 

היילעה תוריעצ לש ןהירופיסמ - השקה ןיערגה ןמ תולוק" ,רעש ותואב רחא רמאמב 

םידיקפתה תקולחב היצזינלוקסמל ןייטשנרב הרובד תסחייתמ ,(133-116 'ע> "היינשה 

הרש הבתכש תומישרו תונורכז לע ססובמ רמאמה .םיצולחה ברקב םייומידה תריציבו 

יבגל ובזכנש תווקת רקיעב לבא ,םוימויה ייחב בר ישוקו שואיי םהמ םילועש ,ןיכלמ 

םיצולחה לש טלחומה תובשחתהה רסוחו השדחה הרבחה תיינבב םישנה לש הוושה ןמוקמ 

(1987 ,לארשי־ץראב השיא) אלפנ רפס רבעב הבתכ רבכ ןייטשנרב .תוצולחה יפלכ 

ידי־לע םג ומכ ,םיידוהיה םירכיאה ידי־לע םישנ לש ןחופיקל םירושקה םיאשונה לע 

לכ .תוצירפו תוירסומ־יא ןהל וסחייו תודבוע םישנל סחייתהל דציכ ועדי אלש ,םיצולחה 

וצרו ,רכומה ידוהיה ינוניבה דמעמה תושנמ וגרח ןהש היה תוידוהיה תולעופה לש ןאטח 

םירבגה םע דחי תונבלו עודיה ישנה דיקפתב דורמל ךכו השק תינפוג הדובעב דובעל 

רעגש הווח להנמ לע ,לשמל ,בל־יערוק םירופיס תפשוח תרקוחה .תקדוצו תינויווש הרבח 

תקופת תא הגישה ןתקופת" יכ ,ידמ רהמ תודבוע ןהש ךכ לע תוידוהיה תולעופב 

'ע)"הדובעל ןתוביוחמ תא ,[תולעופה לש] ןתוניצר תא וניבה אל ...םילעופה םירוחבה 

תרומת םירבגה לש הזמ הובג רכש לבקל ןיכלמ הרש הדגנתה ויפלש רופיסה םג ךכ .(123 

וא :םיווש םיאנתב הווש הדובע תושעל םיכירצ םירבגו םישנש הנעטב ,תלשבמב התדובע 

קר" לבא ,תובושח תולאשב וקסעו "דואמ וחילצה" םירבחה יפ־לעש ,הינגדב תופסאה יתש 

תורבחה לש ןתשקובמ לכ ."תורבחה תלאש :תמייק הנניא וליאכ ,םתמלעתה תחא הלאשמ 

.(123 'ע> תרנכ תווחב תוריעצ םישנל יאלקח דומיל תווחל ףרטצהל התייה 

עגונ - "העדותו ףוג יסחיו םאו היערכ ישנה ףוגה סוכינ :השיאה ףוג" - ב רעש 

תועמשמה .םייתרבחו םייטילופ םיקבאמל תמוצכ ףוגה :תוקתרמה תויגוסה תחאב יתעדל 
תומגידרפה .תיתוברת־תיתרבח הרדגה לש רצות הניה השיא וא רבג תויהל לש תירדגמה 

וא הפי - ףוגה יומידל תורושקה ונלש תועיבקה םג ומכ ,תויגולוכיספהו תויגולויצוסה 

,תורצונ ןה .קיר ללחב תומייקתמ ןניא - המודכו ירבג וא ישנ ,הזר וא ןמש ,רעוכמ 

תורפסה .ירוטסיה ןמזל םירושקה םייתרבחו םיילכלכ חוכ תודש ךותב תולעופו תובצעתמ 

(Foucault, 1980; Wolf, 1992 :[1949] 2001 ,ראובוב־הד) הז אשונב תירקחמה 

תלועפ ,לשמל ,איה וזכ .תוברתה תא הליכמה תיגולויזיפ הביבסכ ףוגב רקיעב תדקמתמ 

הבש ךרדהו ןמזה ,טירפתה ,אסיג ךדיאמ ךא ,יתודרשיה ךרוצ איה ,אסיג דחמ :הליכאה 

יטרפ טקייבואכ ףוגה ןיב הנחבהה םג איה וזכ .יתוברת רשקהב םיבצעתמ םילכוא ונא 

ןוגר'זה וא "וניתופוג תוחנומ הנה" עודיה טפשמב ,לשמל ,ביטקלוקהמ קלחכ ףוגה ןיבל 

ןיבל שפנה־דיחיה ןיב הנחבהה םג ךכו .םדו־רשב "ףוג" המואב האורה חיכשה ילמסה 

םירדסהו תונקת ידי־לע טלשנה דימתמ יטילופ קבאמ ףקשמכ ףוגה תסיפת וא ,ףוגה 

.רוסא המו רתומ המ םיעבוקה םייתרבח 

תורו לדנה תידוהי לש ןהירופיסב הביתכו ףוג :ויד אוה םד" ,בריש הנינפ לש רמאמב 

,הלא תורפוס לש תוריצי חותינ תועצמאב ,קודבל ןויסינ השענ ,(185-169 'ע) "גומלא 

לומ חיש ןנוכלו רוציל ,בותכל תלוכיה ןיבל ,ףוגה ךרד תיווחנה ,תוישנ ןיב רשקה תא 
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.היגולותימ ירופיס ינשב שומיש ךות תאז השוע תבתוכה .םישנ לע םילבוקמה םיגוצייה 

,דמיע תורחתהל רקיעבו ,הנתא הלאב דורמל הזעהש ,הריעצה הנכרא לע רפסמ דחאה 

דע־ימלועל םוקריש שיבכעל התוא תכפוה ,וז הפוצח הזעה לע המקנכ ,וז .הגירא תכאלמב 

תא ליצהש רוביגה) סוארט תשא ,הנקורפב קסוע ינשה רופיסה .ופוגמ םישרפומה םידוקהמ 

־יתלב הקושתב הבשנ סוארט .הנמוליפ הבוהאה התוחא תא תוארל השקיבש ,(הנותא 

הנמוליפ .הנושל תא ךתוח אוה ,היפ תא הצפת אל וזש ידכו ,התוא סנוא ,תוחאל תטלשנ 

.(171 'ע) "םינבל םיטוח םע ,םדה תא למסמה ןמגרא טוחב סנואה רופיס" תא תגרוא 

ירביא תא הלעבל תלשבמ ,הגירא־הביתכה לש העיווזמה תועמשמה תא הניבמה ,הנקורפ 

.תירבג תוצירע דגנ האחמ לש רצות הניה תישנה הביתכה םירופיסה ינשב .בוהאה םנב 

(1988)"ןטק ףסכ" לדנה תידוהי לש הרופיסל הארשה רוקמ ויה אל הלא םירופיסש ןכתיי 

לש המתה .םייק יומסה רשקה לבא ,(1993)"יתונמא ןוקית" גומלא תור לש הרופיסלו 

םיררוג הקזח תילפידא התיפלמ ררחתשהל ןויסינהו ,אטחלו המשאל רשקנש ,רבשמ 

רדח ריק לע תסווה םד ידי־לע תישענ הביתכה "ןטק ףסכ" רופיסב) תילמס הביתכ 

רחאל המדב םתכומה דגבה תא הכילשמ הרוביגה "יתונמא ןוקית" רופיסבו ,רצעמה 

רוציל ןויסינ השענ םירופיסה ינשב .("העירק" וב התשענש רחאל ואילטהל םא הטבלתהש 

תורוביגה יתשל ורשפא אלש םילבכה תא ריתהלו ,באה ןמיסו ביתכהש וזמ הנוש הפש 
.חומצל 

הצינ תורקוחה תוקסוע (225-213 'ע)"טסקטכ השיאה ףוג :תוימואלו הדינ" רמאמב 

,"ארקיו" רפסב םיעיפומה הדיג יניד לש תיתוברתה תועמשמב טרופופר רמתו יאני 

.םהל םידימצמ םינברהש תוארוהבו םישוריפב ,תופסוהב ,תוקדצהב ,הקירוטרב רקיעבו 

תסיפת .(218 'ע> "תונויערה לש הנבמב הנומט התמצוע ,המצעלשכ הנוכת הניא המהוז" 

זכרמה" ידי־לע תוצפומה םישנל הכרדה־תורבוחב העיפומ המהוז לש יזיפ יוטיבכ הדינ 

ינונגנמ השולש והיז תורקוחה .םילשוריב וזכרמש "לארשיב החפשמה תרהוט ןעמל יצראה 

;הדינה גהונל םירושקה םיטרפ לש עפש - תונטרפ :הדינה לאוטירב םיטלושה חוכ 

;הלועפה ינפוא יבגל דבלב תומומע תויחנה שי ,םיברה םיטרפה ףרח - תומימע 

השיאה יתמ עובקל ןתינ ותועצמאבש יעמשמ־דחו יביטקייבוא הדימ־הגק ןיא - תויתורירש 

.ןורחאה קסופה אוה ברה ,קפס שי רשאכ .הדינ 

לעופב ,תיאמצע תישיא תונשרפו הלועפ שפוח תרשפאמ תומימעהש עגרל המדנ םא 

.דבלב תירוטר הילשא וגיה שפוחה ןויערש ,ךכ־לכ םייאמו קזח ,לודג םינברה לש םחוכ 

ןנוכל ודעונש םיעצמא םניה ,םיללכב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ ,הטילשה ינונגנמ 

תוסנל םיצורה ,תורבוחה ירבחמ .ןקידצהל תוסנל ךרוצ וליפא ןיאש תונתייצו תעמשמ 

תידוהיה החפשמה תא םירידאמו םיראפמ ,הדינה יקוחב ךרוצב תוינוליח םישנ ענכשל 

תא .םויא הווהמ רחאהו ,גנועל רושק דחאה :הדינב ךרוצל הקמנה יגוס ינש םיפיסומו 

םויאה לבא ,"הפוחל התסינכ תעשבכ הלעב לע הביבח אהתש ידכ" - ןיבהל רשפא גנועה 

תא תולקלקמ" קר אל הדינה תווצמ תא תומייקמ ןניאש םישנ .יעמשמ־דחו ינקספ וניה 

...םירופיכה םויב הליכא לע הרותב רכזומ[ש] ...!!תרכ [ן]שנוע [אלא] ...ןהיתודלות 
...ולוכ םעה תרהט תרימשל ...המלש המוא לש התאמוט תא תננוכמ םידיחי לש האמוטה 

־ ולוכ םעה םשב הלאכ םישנ לע תרזגנה המקנה וז לכמ ארונה ."ולוכ םעב אוה םגופ 

תדיל םגו ,הדילה תעשב תמקנתמ תעגפנה הרהטה יכ רוכזל ךירצ הדיל ילבח ךותב" 

.ולוכ םעל אלא ,ןהידליל קר אל ןכ םא תויארחא םישנה .(221-220 'ע> "ללכב הלואגה 
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,יוושכעה יטילופה לאוטירה ךרד ,תורוד ינפ־לע םהש תומכ ורתונש ,הדינה יללכל תויצה 

,ךכו .לארשי־ץראו לארשי־םע ןיבל השיאה ןיב אלא ,גוזה־ינב ןיב ימיטניא ןיינע דוע וניא 

.(224 'ע)"תילאירוטירטו תימואל הייחת לש חיש תריציל התע סיוגמ ...הדינה לאוטיר" 

ישממה ירוביצה בחרמה ןמ םישנ תרדהב קסוע ־ "ירוביצה חישב םישנ" - ג רעש 

םידיקפתב תולייח לש תוירדגימ תויוהז ןוניכ :יוכיד ךותב תונרתח" הרמאמב .ילמסהו 

תא שדחמ ןוחבל ידכ יאבצה הדשב יול־ןושש הנרוא תשמתשמ ,(302-277 'ע> "'םיירבג' 

ומכ" אבצב תולעופש םישנ םאה .הז ינאכדו יננימ ,יגרדמ דסומב םישנה לש ןמוקמ 

ילסרווינואה לדומה וניה ירבגה לדומהש הדבועה תא תורשאמו תוקזחמ ןניא "םירבג 

ותנוכתמב"ש ןוויכמ ,אבצל סייגתהל םישנל ללכב יאדכ םא ההות יול־ןושש ?יביטמרונהו 

ילוא ףידע .(302 'ע> "םייתרבחה סוטאטסה ירעפ תא ףירחמו קימעמ [אבצה] תיחכונה 

םישנ לש רתוי רחואמה ןחופיק תא טעמב ןזאל תנמ־לע יאבצה תורישה תבוח תא לטבל 

ךכ ןכש ,תינקספ הבושת תתל הלוכי הניא תרקוחה לבא .הדובעה קושבו תיבה־קשמב 

Metealf לש םרפס ןמל ,יתעדל .הריתפ־יתלב האלול אופיא יהוז .ןהלש תוילושה חצנות 

 fe Humphries> םאה :תוירבג יהמ לאושה חיש םייקתמ - תירבג תוינימ ־ 1985 תנשמ

םג שי אמש וא ,תיפיטואירטסה תירבגה תומדה תא הגיצמה וז ,דבלב תחא תוירבג תמייק 

םיסחיו ישגר קותינ ,תודרח םירבג לע ליטמה ישגר סמועב תנייפאתמה ,תרחא תוירבג 

,"השיאה" ןיאש םשכ :םיבר ןושלב הניה תוירבגש איה הבושתה ?באה תומד םע םירוכע 

םש םג ,לארשיב אבצה לש ותויזכרמ תורמל ."רבגה" םייק םא ןוחבל יאדכ םג ךכ 
םייומידב ,תונומתב ,םיטרסב יוטיב ידיל םיאבש ,םיטעמ־אל םייוניש םיללוחתמ 

.תרושקתבו םייתורפסה 

תיב תסריג ־ תילארשיה לש התייווחו תילארשיה היווחה" ,הוונ הנח לש הרמאמ 

תרזעב ,הרמאמב תנחוב הוונ .דחוימב קתרמ וניה ,"טלמ הלוש הפיא וא ,יאבצה תורבקה 

םואלה תפש ןיב םימייקתמה "םילבומה םיסחיה" תא ,םיעוטה רה לדנה תידוהי לש הרפס 

,תירבג הפשב רזענש "תימיטניא הקיטקרפ" רסח טסקטב תאטבתמה - תמכסומה 

םינבה תופוג לש םתוכייש תא שיגדמו ץמאמ רשאו ,תישיא־אלו תיביטקייבוא ,תילרטינ 

השימגהו תימיטניאה ,תיתפכאה ,תיביטקייבוסה תיטרפה הפשה ןיבל ־ המואל םייטרפה 

לאו יטסילנרטמה ןויגיהה לא לבאה תפש תבשומ םיעוטה רה רפסב .םינבה תוחפשמ לש 

תצלחמ הפשה .ומא ןיבל (םדאה ,דליה ,קוניתה)ןבה ףוג ןיבש םיילאידרומירפה םירשקה 

הפש תרגסמב וגוציי תא שדחמ־תעמשממ איהו ...התושילקו התואשילק"מ תמה ףוג תא 

.(314-306 'ע> "תילנרטמ 

תמייקתמו תלעפומ איה יכ אלא ,התוא תורבוד םישנש םושמ אל תישנ הניה הפשה 

,הכרע תניחבמ ינחוכה גרדמב רחא םוקמב תאצמנ וז הפש .ינומגהה ימואלה חוכה לומ 

הבש הזעהה לשבו ,השלחו תיטרפ איה .תילוש הירוטס־איה תאטבמ איה .הינכתו התופקת 

תיטסילנרטפה הפשה .תפרוטמכ וליפאו תשבושמכ ,תימואל תוירחא תרסחכ תספתנ איה 

ינויצה סותאה ךותב םייקתמה ,ירבגה בחרמב החוכ ןיב יטילופ טקילפנוק תאטבמ 

הרפסב .םישנ לש יטילופה חוכה רסוח ןיבל ,רדגוממהו סכונמה תורבקה־תיבב ףקתשמה 

תא עינכהל טלחומ בוריס - mater dolorosa תונבל תוהמיאל רשפאמ הז קיר ,לדנה לש 
.הלפמה וא הרובגה ירופיסל יהמיאהו ישיאה יטרפה באכה 

התיה םיעוט ןבא" :תוכלה תפשב תרפוסה השמתשה "םיעוטה רה" רפסה םש תריחבב 

ףרחש איה וז הרופטמ לש התועמשמ ".םשל הנפנ הדיבא ול הדבאש ימ לכ ,םילשוריב 
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תואיצממ םהיתומיא ,דעל דבא רשא תא אוצמל ידכ ,םייחה ןיב םניא םיללחהש הדבועה 

לש וניינע" .יביטקלוקהו ירוביצה םואלה לש ושומישב הניאש תיטרפה הפשה תא שדחמ 

.(319 'ע> "יהמיאה וביטב אלא ולש תוילאודיווידניאב וניא הז לוק 

־ברו רדגימ) תונוש אצומ תוצובקב תירבגה תינומגהה תוברתהו םישנ" - ד רעש 

דיחיה תוהז .תוהז לש אשונב רתויב תוקתרמה תויגוסה תחאב קסוע ־ "(תויתוברת 

,תויוהזה ןיב רבחמה ףקמה אוה וז תוהז לש הביל־בלו ,תוידוחיי תוצובק לש ןווגמב הרוזש 

חתופה רמאמה .תוימינפ תוריתס תאלמו תבכרומל תיתצובקהו תישיאה תוהזה תא ךפוהה 

יוניש לש העפות םנמואה :תויברע תויטילופ תוגיהנמ" ,רקב־ובא הלוא'ח תרקוחה לש 

םישנ ינוגרא לש תויטילופ תויוליעפ לש עודי אל ןפ ריאמ ,(354-343 'ע> "?יתרבח 

ןתוליעפ םלוא .תוגיהנמ לש תורוד םירשעה האמה לכ ךרואל וחימצהש ,םייניטסלפ 

םירבדה ביבס ןיידע תבבוס (תוידוהיה לש םג ומכ) תויברעה םישנה לש תיטילופה 

.ללכב םיברעה ייח תבטה ןעמלו םישנל תויוכז ןויווש ןעמל ,היכראירטפה דגנ :םייסיסבה 

םירבגה דצל תויברעה םישנה ולעפ ,םלועה לש הז קלחב השקהו הכפכפהה תואיצמב 

הווהב תולעופו רבעב ולעפ םישנה .ילארשיה יוכידה דגנ ךכ־רחאו םיטירבה דגנ קבאמב 

,"היאאסנ־לא הדהנ־לא" ,"תויסקודותרואה םישנה ןוגרא" ןוגכ ,םיבר םינוגרא תרגסמב 

תרגסמב ןכו ,"דרא־לא" ,"תויטרקומדה םישנה תעונת" ,"תומדקתמה םישנה ןוגרא" 
."ת"מענ" תמגוד ,םיידוהי םישנ ינוגרא 

המרב לועפל ידכ ןהלש הרבחב רובעל תוכירצ תויברע תויטילופ תוליעפש תורומהמה 

םירבגה לש הלא תמועל םינומ תורשע רתוי תושקו תוכבוסמ תיצראה המרב וא תימוקמה 

םיעיפשמה םימרוגה תא תקלחמ תרבחמהש הדבועה תורמל .וז הריזל םיסנכנה םייברעה 

םירוצעמו םיימינפ םירוצעמ - םיינשל הקיטילופב תויברע םישנ לש ןתוליעפ לע 

,םישנל תוסחיימ הביבסהו תוברתהש תונוכתל םירושק םהינשש תבשוח ינא ־ םיינוציח 

תיתרוסמ הרבחבו ,ללכב םישנ לש רשקהב תודסומו םינונגנמ תועצמאב םינבומ םהינשו 

ךוניחב ,החפשמה ךותב ןויוושה־יא תא םיכישממ הלא םינונגנמ .המכו המכ תחא לע 

םה םג ושקה הנידמה םוק ןמל םיברעה לע ופכנש םירוסיאהו תולבגהה .תרושקתה־ילכבו 

ללכ־ךרדב ןה ,תוגיהנמ םישנ שי םא .םישנ לש יאדוובו ,םירבג לש תויטילופ תויונגראתה 

.ןגוז־קו החפשמה דצמ הכימתב וכזש הלא 

תוחילצמש הלא ,תוגיהנמ תויהל תועיגמ דבלב תורופס תויברע םישנש יפ־לע־ףא 

תולאש ילצא הלעמ רמאמה .ץראב תיברעה הרבחה תפמבו םויה־רדסב יוניש תוללוחמ 

םילוקישמ ולו) הגהנה ידיקפתל תויברע םישנ תיברע הגלפמ םוש הפריצ אל עודמ :ןוגכ 

תוגלפמ םעטמ קר הכ דע ורחבנ תויברעה תסנכה־תורבח עודמ ?<רוביצ־יסחי לש 

ןהימ ?תוימוקמה תוצעומב תשחרתמ תויברעה תוגיהנמה לש ןתוליעפ בור עודמ ?תוידוהי 

?םיירטנמלרפ־ץוח םינוגראב תוליעפש תיברעה הטילאב תויעוצקמה/תוגיהנמה םישנה 

?םימייקה םיאנתב םינימה ינש ברקב ןויוושל ךוניחה תא םדקל תולוכי םישנ דציכ 

.תעדה תא תתל ןיידע ךירצ תורחאו הלא תולאשל 

'ע> "תיסקודותרואה הרבחב הרות דומילו םישנה דמעמ" ,תהק הנח לש הרמאמ 

ןוהה לש וכרע תא ןחובו רקב־ובא לש הרמאמ םע חיש־וד הרואכל םייקמ ,(364-355 

לע עיבצמ הז רמאמ םג .תויסקודותרוא תוידוהי םישנ ברקב הרות דומילב ילמסה 

.יתרבח יונישב ךוניחה לש ומוקמ לעו ,המודכו טרפ תויוכז ,ןויוושכ םיכרע לש םתעפשה 

הרות דומיל דציכ תוארהל הביטימ איה ובש ,אבה חספב רואלא רמת לש הרפס תובקעב 
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יפלכ תורחא תוריעצ םישנ לש ןהיתודמע תא תהק הקדב ,יונישל זרז הווהמ תונב ברקב 

םיכרע ומינפה ,תידרגנוואה הצובקה ןמ קלח ןניא ןהש ףא ,ןבור .יתרוסמה דומילה 

אל ןכ םא הצוענ היעבה .תישיא תוריחו הימונוטוא ,םינימה ןיב ןויווש ןוגכ ,םייטסינמוה 

ןיידע םיזחאנה ,תיסקודותרואה הרבחה יגיהנמ לצא אלא ,תוריעצה לש שדחה רודב 

.ללכב תוניגהו קדצ יבגלו תחאו םירשעה האמב םישנה לש ןמוקמ יבגל םיינרמש םיכרעב 

תא ריבגיש ךוניח אוה יתרבח יונישל רורבה יעצמאה ,םינורחאה םירקחמה ינשב 

.תיתרבחה תוירדילוסהו תושיגרה תאו ןויוושה־יאל תועדומה 

םיצורה הלאלו םהל בושח םינימה ןיב ןויוושש הלא לכל הז רפס לע םוחב הצילממ ינא 

םירחא םירפסש ,ןומצע לעי תכרועה .תרחא טבמ־תדוקנמ תילארשיה הרבחה תא דומלל 

תידוסיו השק הדובע התשע ,לארשיב יטסינימפה חישל ומרתו םוצע דהב וכז התכירעב 

השיאה לש היומידל םיבר םינפ גיצמה ,רפסב םיעיפומה םיאשונה ןווגמ טוקילב 
.תילארשיה 

תורוקמ 

.בושייה תפוקתב ןויוושל הפיאשה ־ לארשי־ץ־ואב השיא .(1987) הרובד ,ןייטשנרב 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

.(םיסותימהו תודבועה :ןושאר ךרכ) ינשה ןימה .<[1949] 2001) ןומיס ,ראובוב־הד 
.לבב תאצוה 

 Foucault, Michelle (1980). Herculine Barbin: Being the recently discovered

 memoirs of nineteenth-century French hermaphrodite. Brighton.

 Metcalf, A. 8c Humphries, M. (Eds.) (1985). The sexuality of men. London:
 Pluto.

 Wolf, N. (1992). The beauty myth: How images of beauty are used against

 women. New York: Doubleday.

ידפ הנינפ 

ךוניחל "יקסניול" תללכמ 
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