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המחלקה לעבודה סוציאלית והמחלקה לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון  *

נערה כנגטיב של הנער: השיח המקצועי בחינוך ובהסברה 
המינית בנושא הווסת בשנים 1948-1821

גבריאל קאבאליון*

שעוסקת  והסברתית  חינוכית  רפואית,  ספרות  סוקר  זה  מאמר  תקציר. 
בווסת הנערה. מהמאמר, המתבסס על ניתוח טקסטים בעברית שהתפרסמו 
בקהילות יהודיות באירופה עוד מראשית המאה ה־19 ועד ליישוב החדש 
ולעצמאות המדינה, עולה כי חל שינוי באידאולוגיות רפואיות רבות, החל 
ממודלים אורגניציסטיים וכלה בפסיכואנליזה. עוד נסקרת כאן סוגיית 
הציונות והרפואה המגויסת, שראו במשפחה כלי מרכזי ליצירתו, לגידולו 
ולחינוכו של ה"יהודי החדש". אבל לצד הרטוריקה הרפואית והחינוכית 
אפשר לראות שהשיח על הווסת מתמיד לתאר את הנערה כישות חולנית, 
חלשה, נחותה, סבילה, חסרת דחפים ומבודדת. יותר משהטקסטים מספקים 
תיאור אובייקטיבי )description( של תופעת הווסת, הם מחלקים הוראות 
)prescriptions( המדגישות לאורך כל התקופה את האיסור על מאמץ פיזי 
ואינטלקטואלי, העלול לפגוע הן במצבה המנטלי של הנערה בהווה הן 
בבריאותה בעתיד. ניתן להבין שקיימת פגיעה ביכולת הרבייה שלה, בכמות 
המיוחלת של דור ההמשך ובאיכותו הגופנית והנפשית של העם. איסור 
זה מהווה מסר שתכליתו העדר אפשרויות של אדוניות, יוזמה ומוביליות 

חברתית או קידום בלימודים ובתעסוקה בקרב נשים.

מילות מפתח: ידע/כוח מקצועי, וסת והבניה חברתית, פוליטיקה והגוף הנשי

מבוא

מאמר זה עוסק בווסת הנערה וב"אמיתות" המקצועיות הנוגעות לה, שעוצבו ונכתבו בעברית על 
ידי אנשי מקצוע והופצו בקרב הורים, מחנכים, רופאים ונערות יהודיות עבריות מראשית המאה 
ה־19 ועד שנת 1948. כדי להכיר את התפשטות הדעת הפרופסיונלית במסגרות הפורמליות, 
בספרי קריאה של תוכניות הלימודים ובביטויים הסברתיים נוספים, עומד המאמר על תוכנם 
של טקסטים רשמיים )שייקראו כאן "חינוך מיני"( ושל פרסומים מקצועיים־עממיים מחוץ לבית 
הספר )שייקראו "הסברה מינית"( בשפה העברית. טקסטים אלה הופצו על פי רוב בקהילות 
יהודיות במרכז אירופה ובמזרחה )בעיקר במאה ה־19( וביישוב היהודי בארץ ישראל )מתחילת 
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המאה ה־20 ועד קום המדינה(. עבודת ניתוח התוכן מתמקדת בעיקר בהשתלשלות הבנייתה של 
ה"אמת" על הווסת ובתכנים רטוריים שהלכו והתפתחו עם הזמן. אופיו של גיל ההתבגרות, בגרות 
האישה וההבניה התרבותית המגדרית של מין ומיניות עומדים במרכז המאמר )לדיון ראו למשל 
Shildrick, 1994(. מתוך הדיון בהם אדון גם בהיבטים של פיקוח חברתי בלתי־פורמלי )לדיון 
ראו למשל Birke, 2000(, למשל שימוש באוצר מילים שבאמצעותו מובנים ההבדלים בין בנים 
ובנות, חשיבות העולם המיני של הבנים והחוויה האישית של הבנות המוצגת כנחותה )אילוז, 
Smith, 2011 ;2008(. הנחת היסוד כאן היא שדעת זו אינה מבוססת רק על גילויים וחידושים 
במדע אלא גם על גורמים כגון תפיסות מגדריות, דתיות, פוליטיות, כלכליות, דמוגרפיות 
ואידאולוגיות )Apple, 1992(, וכן על מגוון רחב של הנחות עממיות "בלתי מבוססות, בלתי 

.)Francis & Marcus, 1975, p. 1( "בדוקות ובלתי מודעות
בעשורים האחרונים בחנו חוקרים ישראליים בעלי רקע דיסציפלינרי מגוון את שיח המין 
והמיניות ואת הקשר שלו לכוח מקצועי. החוקרים עסקו בתחומים רבים, ובהם הקמת "המחלקה 
להיגיינה של בית הספר בארץ ישראל" )הירש, 2002; קאבאליון, 2002(; הוראות רפואיות להורים 
בנושאי בריאות, תזונה וענישת הילד )סטולר־ליס, 2003(; החינוך המיני בתנועת השומר הצעיר 
ובקיבוצי השומר הצעיר )קאבאליון, 2004( והשלכות נפשיות של הלינה המשותפת )חלפין, 2017(; 
החינוך המיני בטקסטים ייעוציים בשנות השלושים )קוזמא, 2010(; היחס לנערה במצוקה )רזי, 
2009(; התגובה לזנות בקרב הציבור והמוסדות בתל אביב המנדטורית )ברנשטיין, 2008(; התחזקות 
ממסד הרפואה הציבורית )סטולר־ליס, שורץ ושני, 2016( והפסיכיאטרית בארץ ישראל )זלשיק, 
2008(; עליית המודל הפסיכואנליטי ואחיזתו במוסדות שונים ביישוב )רולניק, 2007(, ועוד. 
חומרים אלו משיקים לסוגיות הקשורות לחינוך המיני ולהסברה המינית, ודרכם מרחיב מאמר זה 
 את הדיון הפרשני בשיח העוסק בווסת של הנערה. מתוך ההתמקדות בנושא הווסת אפשר ללמוד 
על תפיסת מקומה של האישה גם בבגרותה, הן בספרה הפרטית והן בספרה הציבורית־לאומית 

)אילוז, 2008(.
מוקד המחקר הוא בשאלה כיצד הוראות, ערכים ועקרונות מוסריים שירטטו היגיון וסדר 
הווסת   — הנדון  לנושא  בנוגע  זמן  לאורך  ומשתנה  נתון  ומקומי  היסטורי  בהקשר  חברתי 
 )Holstein & Gubrium, 2005(. כפי שאטען במאמר זה, הדיון על וסת הנערה, הפרשה גופנית 
גינקולוגית, הוא בלתי נפרד מהדיון על אוננות של הנער. לעומת האוננות, שנחשבה תחילה 
ל"הפרשה פסולה" של הבנים ומאוחר יותר הותרה ברוח הפסיכואנליזה, הווסת נשמרה בהבניה 
החברתית כתופעה בלתי רצונית, דרמה ביולוגית אוניברסלית, מחזורית, שמסמנת וכופה את 
גורלה, את חולשתה ואת חולניותה המובנית של כל אישה. המשותף לאוננות ולווסת הוא שהן 
קשורות בהפרשות מיניות המעצבות את ההגדרה הדואלית המבחינה בין בנים לבנות, בין נערים 
לנערות. ההבדל הוא שהאוננות מראה כי בנים יכולים להיות אדונים לעצמם, יש להם פוטנציאל 
רצייה ועשייה, ויש להם דחף להנאה מינית עתידית ולאקטיביות מינית מוחצנת שתתגשם בעתיד. 
לעומת זאת, ההבניה החברתית של הווסת נשארה "אותה הגברת בשינוי אדרת" כפי שאדגיש 
בהמשך. הדיון עליה מלמד על גורל של סבל וסבילות ועל ויתור אישי של בנות חווה לטובת 
האנושות: הן צריכות מנוחה לפחות שבוע בחודש לא רק כדי לשמור על עצמן אלא גם כדי להביא 

ילדים בריאים ובכך להציל את עם ישראל.
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שיטת המחקר

מאמר זה הוא חלק ממחקר רחב יותר שבחן את כל הספרים בעברית שעוסקים בהסברה ובחינוך 
מיני עד שנת 1996. נושא הווסת הוא מעין שרשרת כרונולוגית שחוליותיה נבחנו בהקשרים שונים 
)התבגרות, היריון, זוגיות, הורות, חלוקת התפקידים בסֵפרה הציבורית וכד'(. מחקר אינדוקטיבי 
ואיכותני זה מבוסס על איסוף של כל הספרים, החוברות ועלוני ההדרכה שנכתבו בעברית בשנים 
1948-1821. הספרים נאספו בספרייה הלאומית בירושלים, בשלוחה הארכיונית של ההיסטוריה 
של הרפואה בבית חולים הדסה עין כרם, בספריית סמינר הקיבוצים, בבתי הספר לחינוך בחלק 
מן האוניברסיטאות בארץ, במכללה לחינוך על שם דוד ילין ובארכיון הציוני. נוסף על ספרים 
של חינוך והדרכה, שכוונו בעיקר לילדים, לבני נוער, להורים ולמורים, נבחנו טקסטים שעוסקים 
במיניות הנוער בכתבי עת דוגמת הד החינוך, אגרת החינוך, החינוך המשותף, בריאות והיגיינה 
רוחנית. החומר שנמצא מתמקד בציר שבין מרכז אירופה למזרח אירופה, ביישוב הישן וביישוב 
החדש בלבד. המחקר לא עסק בטקסטים שאינם בעברית. אין לשלול אפשרות שספרות בשפות 

אחרות נכתבה בקרב קהילות אחרות.
באמצעות קריאה וניתוח של ספרות קיימת שנכתבה למטרות חינוכיות והסברתיות נִדלו 
בעיקר תכנים שהם קטגוריות אנליטיות, ובהן נושא מיניות הנוער בכלל ונושא הווסת בפרט. 
הגישה האינדוקטיבית מנתחת ומפרשת את הבניית הידע, את המשמעויות ואת הסדר חברתי. 
 Charmaz,( "הטקסט הוא "שיח שמלווה במוסכמות ]ו[סופג משמעויות ]...[ המכוון לקהלי יעד
p. 38 ,2006(. מבין הסוגיות שעולות מתוך ניתוח הטקסט יתרכז מאמר זה בהבניות שהטקסטים 
מציגים לגבי אוננות הגבר ווסת האישה. נוסף על כך אנסה לזהות את דמויות הכותבים ואת 

מעמד הידע/כוח שלהם בקונטקסט היסטורי נתון.

רקע תיאורטי

החוויה המינית האינדיבידואלית היא תוצר של אינטראקציות והסדרים חברתיים בזמן ובמקום 
נתונים )Plummer, 1975(. כוחן של הקבוצות בעלות הידע וההשפעה )רופאים, מחנכים, רבנים, 
שדולות חברתיות( בא לידי ביטוי לא רק בהגדרת תופעות גופניות אלא גם בהשפעה על התפיסה, 
 Gusfield,( על הקונספטואליזציה של הקטגוריות הסימבוליות, על חוויות ועל התנהגויות 
1981( — דהיינו, על החוויה הרפלקסיבית של האובייקט )למשל באמצעות הכתמה או תיוג( 
ועל זיהוי והבנייה של קבוצות מוחלשות, שוליות, סוטות, והפעלת מערכות פיקוח וסנקציות 

כלפי הסטייה.
בהתייחסותו לנושא של יצירת שיחים מקצועיים בחברה המודרנית מבהיר הפילוסוף הצרפתי 
מישל פוקו את המנגנונים שבהם החוויה המינית מּובנית. הוא מבליט את החשיבות של מחקר 
רטרוספקטיבי, שרטוט הארכיאולוגיה של הדעת, להבנת מורכבות המנגנונים השיחיים המעצבים 
את המין והמיניות המודרנית, ובייחוד את המעבר מעיסוק דתי ב"חטא הבשר" לעיסוק רפואי 
במחלות )Foucault, 1978(. לדידו של פוקו יש לבחון את ההיסטוריה הפוליטית של יצירת 
האמת על מין )Foucault, 1977(. מין ומיניות הם חלק בלתי נפרד ממערכות של כוח והיררכיה 
חברתית. פוקו הרחיק לכת אל מעבר לראייה המקובלת שלפיה הגוף הפיזי "קולט" משמעויות 
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חברתיות או שהוא "תוצר" שלהן. גישתו העמידה את האורגניזם כישות גמישה ולא יציבה, 
צייתנית )docile(, תוצר ישיר של שיחים ושל עקרונות ומשמעויות, של כל מה שניתן לראות, 
לחשוב ולומר; של כל אשר קובע מהו המין )sex( הנכון ואילו פרקטיקות מיניות הן סוטות או 
פתולוגיות, בייחוד בקרב קבוצות שוליים, כגון נשים וילדים. הוא סבור שהשיח משקף ומעצב 
את תפיסת המציאות שלנו דרך פריזמה של עולם ערכי ותרבותי מסוים. מילים ודימויים חזותיים 
נתפסים כספוגים בערכים ובמשמעויות חברתיות. פוקו מניח שקיימת רציפות בשיח המבטא את 
הצורך של כל תפיסה תרבותית ליצור מסגרת ערכית ועובדתית שלכאורה היא מובנת מאליה. 
עובדות וערכים אלו מודגשים בתוך השיח, והוא מקנה להם מעמד ייחודי בתרבות. עובדות 
וערכים שונים ומנוגדים להם זוכים להתעלמות ולהדרה מהשיח. אם כן, כפי שחוקרים מדגישים, 
ניתוח השיח מחייב בחינה של הֵתמות שהוא מתייחס אליהן ושל אלו שמהן הוא מתעלם בגלל 
הקודים, התפיסות והערכים שעיצבו אותו במהלך ההיסטוריה. מטרת הניתוח היא לאתגר את 
המובן מאליו, מתוך ההבנה שהתפיסות המועברות אלינו הן תמיד תוצר של הבניה חברתית, 
וכי ניתן להכיר את כלליה של ההבניה החברתית, לאתגר את הצדקותיה ולהפקיע ממנה את 

הוודאות המדומה שלה )לרנאו, 2015(, וגם להתעלם ולהשתיק תכנים אחרים.
מזווית אחרת, מחקרים פמיניסטיים הניחו שהגוף הביולוגי הוא "חומר גלם" בסיסי שמעוצב 
ומעובד על ידי כוחות חברתיים. לכן יש לדון במיניות כבשיטה של יחסי כוח, כבמעמד מגדרי 
וִמשטור של גוף  )MacKinnon, 1982(, וכחלק מהמבנה הפוליטי־הכלכלי היוצר אי־שוויון 
האישה )Butler, 1990(. לפי באטלר, מין ומגדר הם תוצר דינמיקה של כוח, של ויסות ושליטה, 
)matter( באמצעות  של קביעת נורמות, של משהו פיקטיבי ומובנה שמקבל צורה של חומר 
טקסיות חוזרת לאורך זמן. מתוך גישה זו היו שהדגישו שהצגת העולם )וכמוה גם השליטה על 
העולם( שייכת לגברים, והפיזיולוגיה של הנשים — למשל המחזור החודשי ומערכת הרבייה — 
מוכפפת להבניה התרבותית הגברית. הגוף הופך לשפה ולמטפורה. הביולוגיה, המבנה האנטומי 
והמערכות ההורמונליות של האישה הופכים לדיון מדעי סימבולי. אברי המין הנקביים, המזהים 
זיהוי אוניברסלי את "הקבוצה הלא־גברית", הפכו למפתח שִאפשר לשלוט בעולם האישה באופן 

.)Bleier, 1984( "מדעי־פטריארכלי"
חוקרות פמיניסטיות עמדו, בין השאר, גם על הבניות חברתיות ותרבותיות שעיצבו את גוף 
 Snitow, Stnasen,( ואת מיניותה )Chesler, 1972( את נפש האישה ,)Jordanova, 1980( האישה
Thomson, 1983 &(. היו גם כאלה שעמדו על ההשלכות הפוליטיות הכרוכות בהסברה ובחינוך 
המיני, כגון ביטויים של סוציאליזציה פטריארכלית ומיננית; על הבדלים בלתי צודקים בין 
המינים; ועל השימוש באמצעי פיקוח בלתי שוויוניים לשם עיצוב גוף הצעירה ונפשה ולשם 
 Diorio, 1985; S. Jackson, 1978;( שליטה בסובייקטיביות ובפרקטיקות המיניות והרבייתיות

.)M. Jackson, 1987; Rury, 1992
הביקורת הפמיניסטית מצביעה על התפיסה המסורתית שלפיה בנים הם בעלי יצרים טבעיים 
ואקטיביים. בקוטב הנגדי, לפעמים כנספח שולי, אצל הבנות הבסיס הביולוגי משמש אות קלון 
ואנטיתזה למיניות. התשוקה המינית הטבעית של בנים קובעת קודים מחמירים של צניעות 
ומהוגנות נשית בסֵפרה הפרטית. לבנות — כפי שיציגו הטקסטים הנדונים במאמר זה — לא ניתן 
הכוח לבטא בחופשיות דחפים מיניים ולחתור לסיפוקם. ולא זו בלבד; לא ניתן להן גם הקול 
לבטא את עצמן. השיח על הבנות הוא שיח של סבל והקרבה עצמית. כפי שכתבה נורמי נואל, 

שותפתה של קרול גיליגן במחקרים על נערות:
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בדיוק כפי שהאקוסטיקה הנדרשת להגברת הצליל מחייבת תכונות פיזיות מסוימות, כך 
גם קולותיהן של הנערות תלויים בסביבה מגיבה תומכת. ]...[ ]בתרבות פטריארכלית, 
שבה[ אין עוד "מקום" או "חדר" שבו הן יכולות לחזק את האמת שלהן או ללמוד כיצד 
לומר ישירות את מה שהן יודעות, נוטשות הנערות את התנודות של קול הדיבור שלהן 

ועוברות מלחישה לשתיקה ]...[. )גיליגן, 2006, עמ' 266-265(

גם ביחס לווסת יש המצביעות על מחזור האישה וטקסי הטהרה שלה כעל מרכיבים מרכזיים 
בזהותה האישית ובעיקר החברתית, ומבליטות את הכפיפות, הבושה וההדרה שהיא מנת חלקן 
של נשים בתוך המבנה החברתי הגברי )שרעבי וסיקורל, 2007(. כפי שמציינת סוזן בורדו, 
באמצעות פרקטיקות אלו, שכוללות גם הרגלי היגיינה, נקבעים כללים המוכתבים על ידי הגבר 

.)Bordo, 1993( וכפופים לשליטתו
 לאור תובנות אלו, אבחן כעת במבט רטרוספקטיבי את השתלשלות השיח על וסת הנערה 
ואת ההבניות שעוצבו בידי רבנים, רופאים ומחנכים, רובם גברים. תחילה אסקור את השיח 
המקצועי במערב, ובעיקר את הקולות שנשמעו בקרב אנשי רפואה בקהילות יהודיות במרכז 
 אירופה ובמזרח אירופה כבר במאה ה־19. מתוך כך אפשר יהיה להבין את היסודות שעליהם 
נבנו שיחים חדשים יותר ביישוב החדש. כאמור, אתבסס על טקסטים שנמצאו בארץ בשפה 
העברית. המוקדם בהם, משנת 1826, קובע קצה אחד של המחקר. הקצה השני הוא 1948, שנת 

קום המדינה והתמסדות מערכת הרפואה והחינוך בעיר ובקיבוץ.

וסת ודו־ערכיות תרבותית

ייתכן שמראשית האנושות היחס לגוף, למין ולמחזור האישה הוא יחס מורכב ודו־ערכי. האישה, 
גופה ופוריותה היו ועודם מוקדים טעונים דאגה, יראה, טאבו, קדושה. היחס הפסיכולוגי והתרבותי 
כלפי האישה אמביוולנטי והוא מתבטא באופן סימבולי וארכיטיפי, למשל בארכיטיפ של האם 
הגדולה. השפעתו של ארכיטיפ זה מתגלה במהלך ההיסטוריה בטקסים, במיתוסים ובסמלים 
בקרב תרבויות קדומות )Neuman, 1991(. יונג ציין שהאישה בארכיטיפ של האם הגדולה היא 
פלנטה לא ידועה, החלק שאליו הגבר רוצה לחבור כדי למצוא שלמות. מאותה סיבה זהו החלק 
שאין הוא יודע עליו די, וממנו הוא פוחד ונרתע. דמות האישה מאופיינת כמלאת ארכיטיפים, 
אך גם — בקוטביות שלילית — בדימוי הטבע האם היא מחיה ומכה בשיגעון וממיתה )נצר, 
2011(. מצד אחד תפקידה להזין, להגן, לחמם, לשמר, להכיל, להאכיל ולאחוז. מצד שני, 
האם הרעה נוכחת אף היא: היא קרה ומנותקת, היא נחשקת ואסורה, היא האם הנוראה, הרעה, 
הנקמנית והטורפת; היא כוללת כל מה שסודי, מוחבא וחשוך כתהום; היא עולם המים, כל מה 
שזולל, בולע, מפתה ומרעיל, מה שמאיים ואין ממנו מנוס. האם הגדולה, היוצרת חיים, היא גם 
הלוע השחור אשר פולט את האדם וזולל אותו מחדש )קאבאליון, 2013. לדיון נרחב ראו גם 

.)Campbell, 1968; Neumann, 1994
וקדושה ביחס כלפי המחזוריות החודשית והקשר של האישה עם  יראה  יש מרכיב של 
menses, חודשי השנה, והיא  menstruation מקורה במילה הלטינית  הטבע והפריון. המילה 
מתייחסת למחזוריות של הירח. מחזור האישה אינו שונה ממחזור הטבע. תרבויות מקומיות 
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בכל רחבי העולם כיבדו נשים צעירות בטקסי התבגרות ובקבלתן אל תוך "לשכות נשים". עם 
זאת, בארכיטיפ של האם הגדולה ההרסנית )the terrible great mother( בהיסטוריה המדעית 
הכתובה ובכתבים דתיים נקשר מחזור הווסת להרס, לטומאה, לזיהום, ולטיבן האפל והבלתי 
נשלט של אימא טבע ושל האישה. אצל האלות, למשל איריס במצרים, דמטר ביוון, וסיבלה 
.)Graves, 1993( ודיאנה ברומא, אפשר למצוא מרכיבים של יראה, קדושה וטומאה, פריון ומוות
על השפעות הווסת על החומר שבטבע כתב פליניוס הזקן, מלומד רומי, בשנת 65 לספירה:

לא ניתן למצוא שום דבר ברור יותר מהזרימה החודשית של נשים ]...[ דגן אשר בא עמה 
במגע מאבד את פוריותו, זרעים בגנים מתייבשים, פרי העץ נושר ]...[ שפת הפלדה וברק 
]...[ וריח נורא ממלא את האוויר. כלבים  השנהב נשחקים. להקות של דבורים ימותו 
הטועמים את הדבר הופכים משוגעים. ונשיכתם מתמלאה רעל חסר מרפא. )נורת'רופ, 

1998, עמ' 97-96(

הדם כשלעצמו מקפל בתוכו ברמה הסימבולית היבטים מנוגדים: מצד אחד רגש, בסיס החיים, 
קדושה, טאבו, הקרבה, פוריות, מים, קשרי משפחה, ברית; ומצד שני מלחמה, מזון למתים, 
חולי, כישוף, סכנה, רעל וטומאה )De Vries & De Vries, 2004(. מכאן המטען של עמימות 

.)Pedersen, 2002( ודו־ערכיות ביחס לווסת, בין הדרה להאדרה
זהו הבסיס הפסיכולוגי והתרבותי של יראה, טאבו וחשש מפני הזיהום של הווסת בקרב 
תרבויות מסוימות. וסת נתפסת כסימבול של אי־סדר וסכנה, ומכאן הצורך ליצור סדר חברתי 
כנגד חוסר הוודאות )Douglas, 1966(. דם המחזור הוא גם סמל לטומאה, לכן ההתייחסות 
החברתית לטהרת גוף האישה משקפת איומים פנימיים וחיצוניים סימבוליים של הסדר והמבנה 
החברתי: "כך, החרדות סביב הגבולות הקולקטיביים והשְֵלמּות נפתרים באמצעות הפרדות 
טקסיות המציינות את הגבולות המוסריים והפוליטיים" )שרעבי וסיקורל, 2007, עמ' 327(. 
דם המחזור שייך לנשים בלבד ואינו נתון לשליטה בפועל של הגברים, בניגוד לדם של צייד, 
מלחמה, טקסי קורבנות, גרימת צלקות, כריתת איברים ועוד. מתוך כך אפשר להבין כי "היותו 
מחוץ לתחום" מאיים על הסדר הפטריארכלי, ומכאן גם החשש מהפוטנציאל המזהם ומסכן 

.)Buckley & Gottlieb, 1988(

תחילת החינוך המיני במערב

במידה רבה, בראשית המאה ה־18 המשיכו טקסטים היגייניים ופרופילקטיים ראשונים את 
השיח הדתי היהודי־נוצרי העוסק בחטאו של אונן, בהשחתת זרע לבטלה, בקרי לילה ובעוד 
 Bullough( סוגיות הקשורות ל"מחלות מין", שלא תמיד אפשר להפריד אותן מן החטא הקדמון
Bullough, 1977; Engelhardt, 1974; MacDonald, 1967 &(. ספרים אלו כוונו בעיקר לאנשי 
מקצוע ולא נועדו לצעירים. מעניינת יותר תקופת המחצית השנייה של המאה ה־19, אז החלו 
מחנכים ואנשי רפואה במדינות שונות במערב לעסוק ב"בעיה המינית של הנוער" ולהפיץ חומר 
שנועד למחנכים, להורים ולנוער עצמו. ברוח של נאורות וקדמה פוזיטיביסטית המבוססות 
על הידע המדעי של התקופה הם שאפו לנפץ מסורת דתית של דיכוי, צנזור והשתקה. הם 
הבטיחו לספר לילדים ולנוער את כל האמת על "עובדות החיים". מחנכים ואנשי רפואה פעלו 
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לעיתים במשותף ולעיתים בנפרד, לעיתים בתיווך ההורים ולעיתים בפנייה ישירה לילד או לנער 
באמצעות ספרים וחוברות, או באופן ספורדי יותר — בשיעורים בכיתה. אין להתעלם מהעובדה 

שבמאה הזאת החלה להתרחב מערכת החינוך הציבורית במערב.1

הווסת בשיח המקצועי הכללי במאה ה־19

הדעה "האורגניציסטית", הרואה בגוף יחידה כלכלית סגורה, עם קלט ופלט, התייחסה בדרך כלל 
למערכת הרבייה הנשית כאל נגזרת מתוך דיון על אוננות הבנים )Martin, 1992(, והיא מופיעה 
בטקסטים תמיד כתת־נושא בסוף הדיון על מין בקרב הבנים. הכותב אינו נדרש לערוך השוואה 
או להסיק מסקנות, המסר הוא מפורש. הרחם, השחלות והורמוני המין נתפסים כגורמים מרכזיים 
המשפיעים על האורגניזם של האישה. הפרת האיזון הפיזיולוגי, שבאה לידי ביטוי בדימום, 
 Ehrenreich &( נתפסה כמסכנת את האורגניזם כולו ויוחסה לה השלכה גם על הרובד הנפשי
English, 1979; Jordanova, 1980(. במאה ה־19 נתפסה הווסת אצל הרופאים במערב כהפרשה 
בלתי מובנת )Laqueur, 1990(, "כמו דגל אדום מחוץ לאולם מכירות שמראה שמשהו קורה 
שם בפנים" )Marshall, in Laqueur, 1990, pp. 213-214(. ההפרשה הדמית הופכת למסוכנת 
ולמאיימת. מה שנחשב בעבר כטאבו דתי, כ"קללה מן השמיים", הפך לטרגדיה דטרמיניסטית, 
לגורל, ל"פציעה תקופתית", ל"הפרעה סיסטמית כללית", ל"פתולוגיה אוניברסלית של שבוע 
בחודש" )Martin, 1992, p. 34; וראו גם Golub, 1992(. ברמת הפרשנות אפשר להסיק מכאן, 
שבאמצעות דיון על הווסת יכלו אנשי המקצוע להציג את האישה לא רק כיצור הכפוף לצווי 
הטבע, אלא גם ככפוף לצווי החברה הפטריארכלית )Campbell, 1979(. עקב כך היה אפשר 
לטעון שעל הנערה ללמוד להגביל את עצמה, לפחות במשך שבוע בחודש, מכל פעילות גופנית 
ואינטלקטואלית. עליה להשקיע רק בסֵפרה הפרטית, כדי לא לפגוע בעצמה ובאיכות המין 
האנושי בדורות הבאים. אין זה מפתיע שהדיון על מגבלות הנערות בגלל ההגבלה הביולוגית 
נידונה האפשרות שנשים תרכושנה  המחזורית עלה והחריף במדינות המערב בתקופה שבה 
השכלה גבוהה ותהיינה מועסקות מחוץ לבית. הרי בתקופת הווסת ניכרת גם "ירידה בכישרון 

הריכוז ובכושר העבודה הרוחנית" )נימילוב, 1931, עמ' 68(:2

מבקרת־הכרטיסים בטַרם חותכת בעונה הזאת את הכרטיס שאין צורך לחתכו ומבלבלת 
את חשבונותיה, אף אם היא רגילה במלאכתה ]...[ רופאת השניים אינה יכולה למצוא את 
המקדח אשר היא זקוקה לו ]...[ אינה מוצאת את הכוסות והכלים הנחוצים לה ומוכיחה 

 Hottois & Milner, 1975; ;1961 ,לקריאה נוספת על שינוי מגמות חינוכיות ראו למשל קליינברגר  1
 Comfort, 1968; Ingleby, 1986; על ראשית החינוך המיני בבית הספר ראו למשל .Sommerville, 1982
Kessel & Siegel, 1983; Mort, 1987; Trudell, 1985. על השפעות התמורות הכלכליות והחברתיות 
 Donzelot, 1979; Kline, 2001; ;2003 ,במערב ועל תפיסות מדעיות חדשות ראו למשל סטולר־ליס
 Baumeister & Tice, 1982; על שינוי מעמד המשפחה והילדות ראו למשל .Lasch, 1977; Rose, 1990

 .Cominos, 1963; Smith-Rosenberg, 1978; Strong, 1972
אנטון ויטלביץ נימילוב )Nemilov( היה רופא רוסי שחי בשנים 1942-1879. ספרו המצוטט כאן תורגם   2

גם ליידיש ולאנגלית, והוא כתב עוד שני ספרים שעניינם התבוננות בטבע וחקר ההיריון.
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אותך על פניך על שאינך יושב היום כהלכה ובסבלנות כרגיל וכיוצא בזה. הזמרות 
בתקופה זאת אובד]ו[ת צלילות קולן ותש חזקו. )שם, עמ' 70(

האפיון הזה של מחזור האישה ותפקודה בעבודה ובמשק הבית היה מקובל ברפואה כבר במאה 
ה־19, ויש המציינים היבטים דומים במה שנקרא היום "תסמונת טרום־וסתית": כאבים, סחרחורת, 
כאבי ראש, ישנוניות, בלבול, קושי בשיפוט, נטייה לתאונות, הישגים נמוכים בלימודים ובעבודה, 

.)Martin, 1988( שינויים במצבי רוח, תוקפנות, אי שקט ועוד

ראשית ההסברה המינית בקהילות אשכנז

ידי  הנספח המדעי של אותה התקופה חלחל גם לתוך הקהילה היהודית באירופה, נוכס על 
זרמים שונים ונפוץ גם בהקשרי שיח ותהליכים דתיים, פוליטיים, דמוגרפיים וכלכליים. עד 
לאמנציפציה חיו הן יהודי מערב אירופה והן יהודי מזרח אירופה במעין אוטונומיה חינוכית 
ונורמות משותפים, על שפה משותפת ועל יחסים אישיים  ותרבותית שהתבססה על חוקים 
ועסקיים, בדרך כלל על פי כללי ההלכה, על אף ההבדלים בין האזורים הגאוגרפיים השונים 
)אלון, 2004(. האמנציפציה, שהתחילה במערב אירופה והגיעה מאוחר יותר גם למזרחה, שינתה 
דרמטית את המבנה הסוציו־אקונומי, את הערכים ואת עולמות התוכן של קהילות אשכנז )כ"ץ, 

1945(. מכאן התעצם החלחול של ׂשיחים רפואיים מן העולם שסביבן.
את הגורמים לראשיתה של ההסברה המינית המודרנית בקהילות אשכנז אפשר לראות כבר 
בעליית ההשכלה )פיינר, 1993(. כאשר מתבוננים בספרות ההסברה המינית שנכתבה בעברית מאז 
המאה ה־19 בידי רופאים — חלקם אנשי ההשכלה וחלקם מטעם היהדות האורתודוקסית — בולט 
חוסר ההתייחסות למיניות של בנות ישראל, והדבר לא שונה ממה שנדון בטקסטים לא־יהודיים. 
אפשר לזהות שכפול בשפת הקודש של תבנית שיחית העוסקת בסכנת הפרשות הבנים )אוננות(. 
הטקסטים שנבחנו במחקר זה משלבים בין מסורת ודינים הלכתיים ובין מדע, ודנים באופן כמעט 
אובססיבי בסוגיית האוננות בקרב בנים )האן, 1870; כהנוב, 1848(.3 נראה כי למרות הוויכוח 
האידיאולוגי בין מחברים משכילים למחברים אורתודוקסים, ועל אף הפערים הכרונולוגיים 
)בעיקר במהלך המאה ה־19( והגאוגרפיים )המחברים מקורם בלבוב, כיום באוקראינה; בוורשה, 
ובז'יטומיר, כיום באוקראינה(, הנחת היסוד שלהם  כיום בפולין; בקניגסברג, כיום ברוסיה; 
משותפת: אוננות של בנים היא בעיה, נגע מסוכן תמיד. מחלוקת מתגלעת בעיקר בנוגע ל"פתרון 
הבעיה": איפוק ממושך )כלומר השכלה, שדרשה מן הבנים ללמוד, לרכוש מקצוע ולעכב את 
הנישואין( או הקדמת גיל הנישואין )הגישה המועדפת על האורתודוקסיה, גם כדי לא ליפול 

לחטא(.
מתוך ניתוח תוכן המקורות הראשונים אפשר להסיק כי בעוד הגבר הוא הגיבור הראשי, 
הרי האישה יושבת בצילו. גם הרופאים, כשהם מתפנים לדון בה, מציגים את האישה כאובייקט 

הרב משה נחמיה כהנוב התחנך בקרב גדולי הרבנים בווילנה, שימש בגיל צעיר כרב של חסלביץ, עלה   3
לארץ ישראל והקים בה את ישיבת "עץ חיים". הוא דגל בשיטת לימוד בשפה העברית וחבר למשה 

מונטיפיורי ביוזמות ההתיישבות מחוץ לחומות ירושלים )תדהר, 1947(. 



177     ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

)ֵמל, 1821(. כמו חווה האגדית, נשים  למבחן בררני וככלי קיבול לדור ההמשך של הבנים 
מתוארות לעיתים כמקור לפיתוי ארוטי וככוח שלילי והרסני המביא לדרדור הדור הצעיר, ולו 
בגלל הגירוי המיותר שהן גורמות לבנים )שטודנצקי, 1876(. במקרים המעטים שבהם נדונה 
מיניות הנערה, הרי זה בהתייחס לגברים, ולא כמאפיין של הנערה עצמה )אובייקט ולא סובייקט(. 
לעומת העיסוק הרב באוננות הבנים, העיסוק הרפואי בבעיות הווסת מצומצם מאוד. אם מוסכם 
בקרב הרופאים שהתבגרות הנערה היא תקופה חריגה מבחינת השינויים הביולוגיים, נראה כי 
הם מהססים להיכנס לתחום מורכב זה, ומשאירים את הבעלות על השיח בידי סוכני הפיקוח 
המסורתיים דוגמת ההורים, המחנכים או הרבנים )עצמון, Weissler, 1992 ;2005(. כפי שקבע 
אחד הרופאים: אין מקום להתערבות רפואית מיוחדת בתקופת הווסת מכיוון ש"חיי האישה 
העברייה מוקפים גדר חוקים רבים, אשר ישמרו ויצרו אותה באופן היותר טוב ממחלות ורעות" 
)פרנקל, 1882, עמ' 235(. אפשר להבין שחיי המין של האישה העברייה הבריאה יבואו לידי 

ביטוי והגשמה עם התעברותה כאשת איש וכאם לדור בריא, מוקפת בגדר של חוקים חדשים.

הגוף של הנוער כמוקד האידיאולוגיה הציונית

התנועה הציונית, שהחלה את פעילותה הלאומית לקראת סוף המאה ה־19, עסקה רבות באופייה 
של המשפחה החדשה, בהגדרה מחדש של תפקידי המינים, ביצירת חינוך אחר לדור הצעיר 
ובעיצוב הגוף והנפש של היהודי הצעיר )פלק, Mosse, 1985 ;2006(. רעיונות אלו הופיעו בהגותם 
של רבים ממנהיגי התנועה הציונית )אלבוים־דרור, 1992(. אולם לצד ההכרזות הרפורמיסטיות על 
השאיפה לשינוי הגוף והנפש הגלותיים והמתנוונים ולצד השינוי במערכת היחסים בין המינים — 
שהיו הכרזות אידיאולוגיות אופייניות לתנועות הלאומיות האירופיות בשלהי המאה — שכפלה 
הציונות גם תפיסות מסורתיות, מנוגדות לכל שאיפה של שינוי רדיקלי בגוף ובנפש או במעמד 
האישה. בנימין זאב הרצל, למשל, על אף הכרזותיו השוויוניות, דאג לשלוח "לאישה החדשה 
את המסר העתיק, כי כבודה בת מלך פנימה" )שם, עמ' 116; וראו גם אבנר, 1950(. ואף על פי 
שראה בה שוות זכויות, דאג להוסיף: "ואל נא תחשוב שהאישה חדלה משום כך, להיות עקרת 
בית" )הרצל, 1939, עמ' 81(. מתוך ריאקציה דומה למומנטום המהפכני סברו הוגים אחרים שגם 
בארץ החדשה על האישה לשמש אם משכילה, מחנכת לדור ההמשך, בעד קיום עמנו, רוחו 
ולשונו )אחד העם, 1901; לדיון ראו מרגלית־שטרן, 2011(. כדברי אלבוים־דרור )2001(, הגבר 
היהודי, שנתפס כדמות נשית וחלושה בתרבות האירופית, ביקש באמצעות הגאולה הלאומית 
לגאול גם את גבריותו. כך נוצרו הקשרים מגדריים בין מין לגופניות ולכוחניות, שהשליכו גם 
על דמות האישה. כל מה שהיה קשור ללאומיות העברית קיבל צביון "גברי", נועז ותקיף; הגבר 

הוא הכובש את אימא אדמה, מזריע אותה וממיר אליה את יצרו.
בהקשר הזה אפשר להסיק שגם הדיונים על הפרשות הבנים והבנות נרתמו לטובת המפעל 
הציוני. המסר השמרני קבע שהגוף של היהודי הצעיר החדש, מרצין המבט, גוף זקוף, שרירי 
וחזק, יעוצב באמצעות איפוק מיני; היצר נותב לפוטנציאל יצרני. על הנערה העברייה, המגויסת 
לחינוך הדור, מוטלת חובה לקבל את צווי האורגניזם המגבילים את מרחב מחייתה, לפחות במשך 
שבוע אחד בחודש. חיסכון זה נתפס כהשקעה לעתיד לשם מימוש תפקידה כאם לדור ההמשך. 
אוננות ווסת הן המוקדים העיקריים בדיון על מיניות בני הנוער. למעשה, גם החינוך המיני 
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קשר את האישה אל המפעל הלאומי. התפקיד העיקרי שיוחס לה היה תפקיד של אם, מגדלת 
הדור הבא, המחנכת אותו ברוח לאומית )ברנשטיין, 2008(. מכאן אפשר להבין את הניכוס של 
השיח הביולוגי למען הקולקטיב, ובייחוד את הדגשת הווסת הראשונה כ"יצירת ביצית ראשונה" 
וראייתם של "איברי המין כמסוגלים לשירות לתועלת המין האנושי" )נימילוב, 1931, עמ' 60(. 
איברי המין של האישה הם בעלי "אך תעודה אחת, אולם מתמדת וחשובה לאין ערוך: לעבוד 
לפולחן הרביה" )שם, עמ' 66; וראו גם הודן, 1930(. נראה כי כאשר מדברים על נשים אין הבדל 
משמעותי בין שיח מסורתי ובין חדשנות. במילים אחרות, האישה נשארת שקופה או מושתקת, 
היא אובייקט למבט )gaze( גברי, חינוכי ורפואי, והסבל, הסבילות והקללה החודשית נותרים 

מרכיב קבוע בהתייחסות אליה. הנחמה תהיה באימהּות.

ניסיונות ראשונים של חינוך מיני בכיתות היישוב היהודי

הספר הראשון שראה אור ביישוב היהודי בארץ ישראל ועסק במין )ובסכנות האוננות( היה ספרו 
של חיים אריה זוטא הזרע למינהו, שיצא בשנת תרס"ט )1909(.4 אחריו ראוי לציון תיעודו של 
המחנך יעקב בנאי, מכתבי אבטליון, העוסק בחינוך המיני בשנות העשרים )בנאי, 1948; על 
השקפתו החינוכית ראו גם בנאי, 1947(.5 ספרו של בנאי מתאר את החינוך ביישוב המאורגן 
ומציג רישום של תוכניות חינוך בבית חינוך בתל אביב בקרב ארבעה מחזורים שבהם בנים ובנות 
למדו יחדיו )1929/1928, כיתה ח; 1933, כיתה ז; 1937 ו־1941, כיתה ו(. ספרו של בנאי, וכך 
גם הספר של זוטא, משקפים התנסות נקודתית וספורדית של מחנך יחיד; הם אינם מייצגים 

בהכרח את מגמות הכלל או חלק מתוכנית חינוכית מגובשת.
טקסטים החלו להופיע בסוף שנות העשרים, עם התחזקותה של הנוכחות הרפואית ביישוב 
ועם עליית כוחם של רופאים בבתי חולים, בקופת החולים ובקליניקות הפרטיות )קוזמא, 2010(. 
כך, למשל, בראשית שנות השלושים החל לפעול בתל אביב "המכון להיגיינה ומדעי המין", שעסק 
בטיפול בבעיות מין, במתן ייעוץ מניעתי, בהכוונת זוגות לפני הנישואין ובהסברה פרופילקטית 

לקהל הרחב באמצעות הרצאות, עלונים וספרים )מאיר ורבקאי, 1934-1933; מטמון, 1932(.6

"הזהרו ילדים ]...[ השמרו" )עמ' יז-יח( כי הוצאת זרע בתקופת הצמיחה פוגעת באורגניזם, מחלישה את   4
הגוף והנפש ומסכנת את המשכיות האומה. בזמן הנכון, הבשל, ]...[ נולדו משה רבנו, דבורה הנביאה 
דוד המלך ]...[ גם המה סגולת המין האנושי גם המה הזריעו זרע והעמידו בנים חכמים ונבונים בדמותם 
ובצלמם" )עמ' טז(. "אני בטוח שדבורה הנביאה לא הזריעה זרע, ומשושלת מכובדת זו נולדו גם בנות 
חכמות...". זוטא, יליד קובנה )1868(, נחשב אחד ממעצבי החינוך היסודי בארץ ישראל; על מפעלו 
החינוכי ראו זוטא, 1934. הוא התקרב למנחם אוסישקין והקים "חדרים מתוקנים" של לימוד עברית 
בעברית. היה מקורב לחוגים הציוניים בברלין, עלה לארץ בשנת 1903 והיה מורה בבית הספר ֵלֵמל 
ובבית המדרש למורים ופעיל באגודת המורים בארץ ישראל. כמו כן שימש מזכיר ועד הלשון העברית 

וערך מדורים בעיתון דבר. הוא עסק גם בתחומי היסטוריה, מקורות יהודיים וידיעת הארץ. 
יעקב בנאי )בודניק( היה מורה והוגה דעות )בנאי, 1947(. הוא היה מנהל בית חינוך בדגניה, מחנך בבית   5
חינוך בתל אביב ומנהל מחלקת החינוך של ההסתדרות, והיה ממקימי "בית החינוך המשותף שבעמק". 
הרופא יוסף מאיר )על שמו בית החולים בכפר סבא( היה מנהל קופת חולים בתקופת היישוב ומונה   6
למנהל הכללי של משרד הבריאות. הוא עסק, בין השאר, בשאלות הנוגעות להשבחת הגזע. ישראל 
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מראשית שנות השלושים התפרסמו בארץ ספרים וחוברות העוסקים במין ובמיניות ומיועדים 
לבני נוער. חלק מהספרים תורגמו לעברית משפות אחרות )בדרך כלל מגרמנית, אך גם מרוסית — 
למשל רב המכר של נימילוב הטרגדיה הביולוגית של האשה, שתורגם בשנת 1931(. ספרים 
אחרים היו ניסיונות מקוריים של רופאי היישוב לפנות לקהל היעד במגוון סגנונות כתיבה, לרוב 
בהשפעת ספרות מערבית גרמנית, בהשפעת גל העלייה של רופאים מגרמניה )שגב, 1991(. 
בשנת 1935, למשל, ראו אור שתי חוברות על מיניות הנוער בחסות בית בריאות הדסה )קאהן, 

1935א, 1935ב(.7
תחילת ההתבגרות מוצגת תמיד כשלב מאיים ומסוכן )על המשכה או על סופה לא נכתב 
דבר(. הכותבים אמנם מכירים בכך שזו תקופה מיוחדת, עשירה ברגשות חזקים, "אביב החיים", 
ועם זה הטבע בכלל ו"הנוזלים המיניים" בפרט הופכים לגורמים ל"מלחמה שמעמידה את האדם 
לפני מצבים משונים ומסוכנים" )בנאי, 1948, עמ' 45(. הנער נזרק חסר אונים לתוך ההתבגרות 
כש"עינויי נפשו גדולים מנשוא" )שם, שם(. שינויים באופי, ייסורים וסכסוכים )קאהן, 1935א( 
גורמים ל"ימים הנוראים שבם נחתך גורלו של האדם לשבט או לחסד" )רבקאי, 1925, עמ' 65(. 
השיח הנטורליסטי מציג את הנערה במצב נחות ופסיבי: "כל חייה הפיזיולוגיים של האישה הם 
שרשרת ארוכה של שינויים חריפים ויש להתפלא על אשר יצור חלש כזה יכול לשאת אותם" 
)יזון, 1933, עמ' 3(. תהליך ההתבגרות של הנערה מביא לפסיביות, לרגשנות ולתלות שאין 
למנוע אותן, לטענתו של המחנך העברי בנאי )1948(. הרי כל נערה "נעלבת על נקלה, באה 
לידי דמעות ומצב רוח", ומודה "בחולשתה העצמית ומרגישה תמיד מתוך כאב פנימי מיוחד" 
)שם, עמ' 43(. גם כאשת איש חייה נשארים סבילים, עד כדי שלילת ה"אנוכי העצמי", לטובת 
בעלה וצאצאיה )נימילוב, 1931, עמ' 74(. אפשרות של אוננות נשית, ומכאן של הנאה נשית, 

נתפסת כדבר חריג ונדיר )לוי־לנץ, 1932(.8
אם נערות חייבות לקבל את טרגדיית הגורל שהעמידה אותן במקום נחות וסביל )וסובל(, 
הן יכולות להתנחם בפיצוי שבהיותן אמהות התורמות לאומה ולאנושות. בשיח זה הרחם נמשל 
לאדמה והורמון המין ל"דשן" שיאשפר ויזרז את התפתחותו של הזרע בבוא הזמן )קאהן, 1935ב(. 
הרופא קאהן, עולה מגרמניה, מהלל את הווסת הראשונה: "ביום הזה היית לאישה, נכנסת לתוך 
חוג הנשים המיועדות לפרייה ורבייה ולאימהות" )שם, עמ' 13(. תהליכים פיזיולוגיים הנלווים 
לווסת מוצגים אף הם כחלק מתפקיד הרבייה והפוריות. השומן שמתרבה בעור, למשל, הופך 
לחומר שעתיד להזין את העובר בבטן וליצור חלב בשדיה של האם לעתיד, והורמון המין הופך 

רבקאי היה דוקטור לפסיכולוגיה, ולימים הפך למפקח על החינוך בזרם העבודה מטעם משרד החינוך. 
אברהם מטמון, יליד יפו, בנו של מייסד הגימנסיה הרצליה יהודה לייב מטמון־כהן, סיים לימודי רפואה 
בשווייץ והתמחה במכון לרפואה בחיי המין בברלין )את לימודיו שם סיים בשנת 1931(. הוא למד אצל 
מגנוס הירשפלד, מראשוני הסקסולוגים בעולם )ומי שצידד בזכויות ההומוסקסואלים(, ותרגם מגרמנית 
מאמרים ברוח רופאי המכון של הירשפלד )Institut für Sexualwissenschaft(. בין היתר תרגם מאמרים 

של מאקס הודן, שהיה אחד מן הרופאים במכון.
פרסומיו של ד"ר פריץ קאהן )כהן( הם דוגמה ראשונה לטקסטים נפרדים המכּוונים לבנים ולבנות.   7
לראשונה נראה היקף דומה בכתיבה על שני המינים. הספרים נכתבו בגרמנית ותורגמו על ידי בית 
בריאות הדסה. על מפעל בית הבריאות ועל המכונים להיגיינה של המשפחה בירושלים ובתל אביב 

ראו קוזמא, 2010(.
לודוויג לוי־לנץ היה גינקולוג שעבד במכון של מגנוס הירשפלד בברלין.   8
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לחומר ה"מקרין יופי, טוב וקסם, אהבת האם, דאגה בלי גבול לילד" )שם, עמ' 18(. בעצם, כל 
שינוי בגוף הנערה נועד לכך שתמלא בעתיד את מקומה בחברה. לפיכך האישה הנורמלית היא 
מי שאינה מתנגדת לטבע שלה והולכת בדרכי הציווי ההטרו־נורמטיבי והמונוגמי. זהו תפקידה 
במפעל הלאומי. הארכיטיפ של אימא אדמה, שנכבשת, מדושנת ונזרעת על ידי החלוץ העברי, 
יכול להתאים לטקסטים הנדונים: "הנשים לא אחזו בנשק טהור בידן האחת ואף לא הובילו 
את המחרשה בידן השנייה. הן לא יצאו 'לכבוש' והן לא הבקיעו 'אדמה בתולה'" )ברנשטיין, 

1993, עמ' 87(.
בקרב הנערים מעוררים הורמוני המין דחף והופכים אותם ליצורים "אקטיביים" השואפים 
חזק,  בושה  רגש  ]בה[  "טבוע  הנקביים" שבנערה  ה"נוזלים  זאת, בהשפעת  לעומת   להנאה; 
המתנגד לזה שתתמסר לגבר, ומעכב בעדה לעשות צעד פוחז ומוקדם" )קאהן, 1935ב, עמ' 
 20(. אם כן, הטקסטים בהשקפתם הדטרמיניסטית מעצבים ומשמרים את ההבדלים בין המינים: 
הנערה  להנאה,  שואף  הנער  בולמת;  הנערה  חושק,  הנער  פסיבית;  הנערה  אקטיבי,  הנער 
 מבטלת את "האנוכי עצמי" למען דור ההמשך ומקריבה את עצמה לציווי הטבע מדי חודש. 
המושג המסורתי של צניעות האישה מקבל כאן חיזוק מדעי )לדיון כללי ראו ינאי ורפפורט, 

.)2001
הגופנית  המערכת  להיחלשות  הגורם  חולני  כמצב  הווסת  הוגדרה  הנדונים  בטקסטים 
והנוירולוגית עקב אבדן נוזלים חיוניים. מצב זה מביא להפרעות גופניות ונפשיות. ב"ימים 
המיוחדים" נפגמים יישוב הדעת, הקואורדינציה המוטורית ויכולת הריכוז )נימילוב, 1931(. לכן 
על הנערה לקבל את עובדות החיים ואת חוקי הטבע, ומתוך כך לצמצם את פעילותה במשך 
שבוע מדי חודש, לטובתה וכדי להבטיח את בריאותו של הדור הבא. יש אפוא בווסת מעין אמצעי 
לפיקוח עצמי. ואם הנערה אינה מקפידה בעצמה, מוטלת על הסובבים אותה החובה להגבילה. 

כך כתב המחנך הציוני בנאי בספרו מכתבי אבטליון:

הילדות מזלזלות לפעמים בהלכות בריאות ובהימצאן במצב כזה הן חופרות, עודרות 
ונושאות משאות כבדים, רוכבות על אופניים, עוסקות בספורט ובטיולים ארוכים. כל 
הדברים האלה אסורים בהחלט בתקופת הווסת וגם האנשים הקרובים לילדה מצווים 

לשמור עליה מהתאמצות מיותרת בימים אלה. )בנאי, 1948, עמ' 34(

הרופא נורמן מוסיף: "אין לדרוש מהן בימים אלה עבודה יתרה, ואסור להרגיזן או לגרות אותן" 
)נורמן, 1927, עמ' 23(. המוטיב העממי שאסור להרגיז את הנשים בתקופת הווסת הוא ביטוי נוסף 
לפיקוח על הנערה. איסור זה נבע מאמונה שהאישה נמצאת במצב נפשי בלתי יציב המתבטא 
גם בקנאות, ב"התנהגות המפילה אימה, איבוד לדעת, תגובות פסיכוטיות ואף אלכוהוליזם" 
)נימילוב, 1931, עמ' 72(. בכל אופן, אפשר להסיק שאם הנערה כועסת, אין זה כעס מוצדק כי 
אלא כעס שנגרם בגלל הווסת; אין היא אדונית לרגשותיה או זכאית להשמיע את תביעותיה. 
הארי קרפט־אבינג, מאבות הפסיכיאטריה המודרנית, טען שבזמן המחזור נשים "משתנות תכלית 
שנוי באופיין ]...[ הן הופכות להיות נשי ריב ומדון, גרויות עצבים, מרננות ורוטנות ולעיתים 
נהפכות גם לליליות ולכסנטיפות, כמו שנאמר, המפילות אימתן על הכל ומבריחות מד' אמותיהן 

כל נפש חיה" )אצל נימילוב, 1931, עמ' 72(.
הטקסטים מבטאים גם רחמים ורגשות של אבירות. הפיקוח על הנערה הצעירה אינו גלוי 

או נוקשה, אלא בלתי נראה, מיטיב ומתחשב:
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יש ולועגים לנימוס המקובל לפנות מקום ברכבת או באוטו לאישה, או לעזור לה בנשיאת 
משא. אבל אל נא נשכח, שאין זו שאלה של נימוס בלבד, אלא התחשבות במצב של וסת 
או היריון, שהאישה עלולה להימצא בו. האין אנו חייבים לחיות חדורים כבוד והוקרה 

ליצור הזה הסובל כל ימיו בשביל לתת חיים לדורות הבאים? )בנאי, 1948, עמ' 35(

זהו כמעט  אינה פטורה פטור מידי מעיסוקיה החיוניים, בעיקר במטבח.  זאת, האישה  עם 
המקום האחרון בסֵפרה הפרטית שהותר לה להישאר בו בימים המיוחדים )אם אינה מקדיחה 
את התבשילים(. מתוך אמירות אלו עולות תמות מסורתיות שקשורות לטאבו של סכנה עצמית 
9.)Buckley & Gottlieb, 1988( וזיהום האחרים, אם לא בדרך מאגית, על כל פנים בדרך ביולוגית

פסיכואנליזה וחינוך מיני ביישוב הכללי

באמצע שנות העשרים, עם חדירת התורה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד, החלה מגמה חדשה 
בחינוך המיני ובהסברה המינית בארץ )רולניק, 2007(. מגמה זו הלכה והתחזקה עם העלייה 
החמישית, שהביאה לארץ רופאים בעלי ידע רב בתחום שברחו מאימת הנאצים. הללו מיסדו 
בארץ מסגרות פסיכואנליטיות לטיפול, להסברה ולחינוך מיני )וולף, 1950(.10 תושבי היישוב, 
בעיר ובקיבוץ, הלכו שבי אחר קסמה המהפכני של הפסיכואנליזה, שלא סתרה את האידיאל 

הציוני: גוף חדש ונפש בריאה.11
התמורות הללו זעזעו את המערכות הרפואיות והחינוכיות בארץ ישראל, שהיו שמרניות 
בנוגע לחינוך המיני. אנשי מקצוע ללא הכשרה פסיכואנליטית החלו לאמץ חלקים מן התורה 
החדשה )אביעבר, 1943; זס, 1929(. גם נציגי הגישה האורגניציסטית, מתנגדיה המסורתיים של 
הפסיכואנליזה, נטשו בהדרגה את המודל המיושן לטובת זה החדש. הדמות הבולטת במיסוד 

הפסיכונאנליזה על היבטיה השונים היה מרדכי ברכיהו.12

הוראות מסוג זה שכיחות גם בקרב רופאות שנרתמו למפעל הלאומי )וגם אימצו את הקול הפטריארכלי   9
שברפואה(. הן אסרו על "טיולים ממושכים ומעייפים, רכיבה באופניים ותרגילי התעמלות", כפי שכתבה 
ד"ר אהרונובה, רופאה ילידת בלארוס, גינקולוגית בהכשרתה, דמות מגויסת למען היישוב היהודי בארץ 
ישראל )אהרונובה, 1934, עמ' 23(. באמצעות דאגה למנוחה, לשינה ולריתוק האישה לסביבה הביתית 
כשהיא מוקפת אבירים דואגים וסלחניים רצו הרופאים למלא תפקיד של מחנכים המראים ליְצור הזה, 
הנערה, מה מקומה הנכון בחברה, וכל זאת לטובתה )Bassuk, 1986( ולטובת המדינה המתהווה. לא 
מפתיע לגלות שאהרונובה הפיצה בכתביה רעיונות פרו־נטליסטיים ואאוגניים "חד־משמעיים ומקובלים 
בשיח הרפואי של היישוב באותה התקופה" )סטולר־ליס ושורץ, 2011, עמ' 86(. לפי הנחיותיה, כלי 
נשקה של האישה במלחמתה הפרטית והלאומית לקימום הדור הבא הם להביא לעולם לא פחות משלושה 
ילדים: שניים כמספר ההורים, והשאר — לביצור המשפחה והגזע. גם במקרה הזה, הרופאה — אישה 

בעצמה — אינה מזכירה כל אפשרות של רצון והנאה הקשורים למיניות האישה.
דוקטור משה וולף, ממייסדי הפסיכואנליזה בישראל, היה יו"ר החברה הפסיכואנליטית בתקופת המנדט.  10

לקריאה נוספת ראו חלפין, 2017; כפכפי, 2001; קאבאליון, 2004.  11
רבות נכתב על מפעלו של מרדכי ברכיהו, הן בתחום הרפואה והן בתחום החינוך. מיסוד "המחלקה   12
להיגיינה" שליד בית הספר )שהשתנתה והיו לה גרסאות שונות, כמו "המחלקה להיגיינה רוחנית"( היה 
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גישתו של ברכיהו הייתה שונה מהותית מזו של רופאים ומחנכים שמרנים כגון קאהן, בנאי, 
נורמן, חריזמן, אהרונובה ויזון. הללו ראו בהתבגרות תקופה המושפעת על ידי כוחות הטבע, 
ובייחוד על ידי בלוטות המין. מתוך ראייה זו התעלמה עבודתם מהילדות המוקדמת, שנתפסה 
כתקופה לא ארוטית ולכן גם לא מדאיגה. לעומת זאת, לפי ברכיהו ורופאי המחלקה להיגיינה 
שהקים, ההתבגרות היא תקופה משנית — "צל של חוויות מיניות במשך תריסר שנים" )ברכיהו, 
1946, עמ' 146(. הם סבורים שהילדות המוקדמת מעצבת את גורלו של האדם בצורה שאי אפשר 

לשנותה, והיא יסוד החיים הנפשיים והמיניים.
גם ביחס לאוננות הבנים ניכר שוני משמעותי בגבולות המוסריים ובהגדרת הסטייה. מתוך 
ההסתכלות המעמידה את היצר המיני ככוח החיים המאחד את תכונות האדם, האוננות הפכה 
למושג שאיננו רק פיזיולוגי אלא גם נפשי. זו אינה רק פעולה של התפרצות החומר המסוגר 
החוצה — פעולה פיזיולוגית טהורה — אלא תוצאה של פעולה נפשית עמוקה: "במעשה זה 
ובסיבות הגורמים לו, מעורים יסודות נפשיים עמוקים וחשובים" )ברכיהו, 1930, עמ' 54(. 
שיעורי האוננות הגבוהים בקרב נערים מביאים את הרופאים הפרוידיאניים לקבוע שלא מדובר 
ב"נגע השוטף את מירב הנוער", כפי שכתב בנאי, אלא ב"הופעה נורמאלית", הן בקרב ילדים והן 
בקרב מתבגרים )ברכיהו, 1946, עמ' 108(, בקרב בנים ובנות כאחד )ברכיהו, 1930(. אצל פרויד 
וממשיכיו הפכה האוננות מתופעה אסורה ופסולה, חטא איום נגד האנושות, למעשה ספונטני 
ופשוט, "תזמורת של יצרים ורגשות" )ברכיהו, 1946, עמ' 108(. ומתוך כך, הפרובלמטיקה 
הקשורה לאוננות הועתקה אל בעיות הדיכוי של התופעה הטבעית. קטגוריות של סטייה לא 
נעלמו אלא השתנו ובחלקן הועתקו לעבר ההורים והמחנכים. נכללו בהן בין השאר קטגוריות 
"סטיגמטיות", כגון "ההורה והמורה הפסולים", אלה שגורמים לבעיות של "המאונן שמרגיש 
אשמה", "המאונן המפריז" ו"המאונן טרם זמנו"; כל אלו נגזרו מגישה חינוכית דכאנית ועונשית.
הפסיכואנליזה שחררה את הבן מרגשות האשם סביב מיניותו הספונטנית, אולם לא כך 
הדבר לגבי הנערה, שנושא המיניות שלה נדון אך מעט. מיניות האישה לא העסיקה במיוחד את 
ברכיהו ועמיתיו. הרופא התעלם מסוגיות חשובות הנדונות בתורה הפרוידיאנית, כגון תסביך 
אלקטרה, דימוי הדגדגן וקנאת הפין, ובוודאי לא הכיר פרשנות פסיכואנליטית הנוגעת להשלכות 
הנפשיות ולקשיי ההסתגלות של הנערה אחרי הווסת הראשונה )או לכל הפחות לא התייחס 

.)Buckely & Gottlieb, 1988 לסקירת ספרות בנושא ראו ;Deutsch, 1944( )לנושא
התייחסותו הספורדית של ברכיהו לנערות שואבת דווקא מגישות מסורתיות, דומות לאלו של 
בנאי, נורמן וקאהן. מבין השורות עולים קולות עממיים. לדוגמה, ברכיהו מציין שתרומת האישה 
לחברה היא בכך שתישאר בבית ותדאג להמשך שושלת הדורות. הווסת הראשונה אינה נדונה 
בהקשריה לבלתי מודע, כפי שהיה מקובל בגישה הפסיכואנליטית, אלא בהקשר האורגניציסטי, 
כשלב פיזיולוגי ה"מכריז ]...[ שהיא כבר בשלה למילוי תפקידה: להקים דור חדש, לחנכו, לגדלו 
עד שיגיע לעצמאות" )ברכיהו, 1946, עמ' 68(. ברכיהו קובע שהווסת היא "תופעה נורמאלית 
בהחלט" והטומאה היא "עניין של הקדמונים, אמונת שווא". אולם בה בעת הוא משתכנע שנשים 
"מפרישות בשעת וסתן ארס במידה גדולה יותר, באופן שפרחים קטופים ממהרים לנבול" )שם, 

אחד ממפעליו החשובים, שהיו בסופו של דבר לתחילת השירות הפסיכולוגי במדינת ישראל. נוסף על 
כך תרגם ספרים על של פרויד. על מפעלו של ברכיהו ראו הירש, 2002; קאבאליון, 2002. לזיכרונותיו 

ראו ברכיהו, 1960.
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שם(. הטאבו של זיהום ונזק לגופה ונפשה של האישה נשמר גם בשיח זה. מוטיב הווסת נשאר 
אצל ברכיהו גם כתירוץ לריתוק הנערה ה"חולה" ולהשתקת תביעותיה לאמנציפציה. בזמן 
הווסת, כש"העצבים רגישים במקצת", אין להרגיז בנות; מוטב להן לקצר את שעות העבודה, 
להימנע מטיולים ארוכים, מהרמת משאות כבדים, מהתעמלות מאומצת וגם מלימודים ממושכים 
)שם, עמ' 69(. תמוהה עוד יותר היא קביעתו ש"אי־זהירות בזמן הווסת מזקינה האישה לפני 
זמנה"; ואם הנערה תנוח, תזכה "לרעננות ואריכות ימים" )שם, עמ' 64(. ברכיהו מבטיח אפוא 
לנערה דברים שאפילו רופאים שמרנים לא העזו להבטיח: יופי ואריכות ימים. אם כן, נראה 
כי אף שהיה יריב מושבע של הגישה האורגניציסטית )לפחות ביחס לאוננות הילדים( לא ראה 
כל סיבה להתנגד לה בכל הקשור לדיון על נערות, והכפיף אותן גם הוא לדטרמיניזם הביולוגי 
ולצו גיוסן לתפקיד אימהות לטובת המפעל הלאומי. בנושא האישה נשמרת ברית בין הרופאים 
הגברים, מעין אחווה פטריארכלית הפועלת תמיד "לטובת עצמה". גם כאשר אופנות חדשות 

.)Ehrenreich & English, 1979( שוטפות את עולם הרפואה, הן נשארות שמרניות במהותן

סיכום

מאמר זה הראה כי סוגיות האוננות והווסת נקשרו לנורמות של כלכלת חיסכון לטובת העתיד: 
נשים צריכות להכין את עצמן לקראת תפקידן כאימהות. הטקסטים עוסקים בתחילת התבגרות 
 .)Francis & Marcus, 1975( הנערה, ומגדירים את התקופה באופן סטטי, לא ארוטי, סביל ומופנם
הטרגדיה הביולוגית נשארת נתון קבוע. הביולוגיה של האישה וסבל האישה הופכים למושגים 
נרדפים. מובן מדוע אסור לנשים להתאמץ פיזית ואינטלקטואלית — הדבר עלול לפגוע הן במצבן 
המנטלי בהווה והן בבריאותן בעתיד. כתוצאה מכך עלולה להיפגע יכולת הרבייה שלהן, ומתוך 
כך — הכמות המיוחלת של דור ההמשך ואיכותו הגופנית והנפשית של העם. איסור זה מבהיר כי 
אין לנשים אופציות לאדוניּות, ליוזמה, לקידום או למוביליות חברתית, להתפתחות בלימודים או 
בתעסוקה. עבור בנים משורטטת תמונה הפוכה: חובה עליהם להתאמץ ולהתרחק מן המיטה ומן 
הבית )לפחות לפני עליית הפסיכואנליזה( — אל להם ליפול לפיתויי חטא המתבודד. דרך דיון 
על הנוזלים המיניים נקבע קו הפרדה בין המרחב הפרטי שבו תשהה האישה כדי לנוח ולשמור 
על בריאותה ובין המרחב הציבורי שבו יפעל הגבר כדי להסיח את דעתו מן החטא ולברוח ממנו: 

המיטה היא זירה מועדת לפורענות. כפי שכותבת סימון דה בובואר:

הרבה נערים עסוקים בנושא של החופש המיני שמתקרב. הם מקבלים את הכבוד בהיותם 
זכריים. כדי לגדול צריכה הילדה הקטנה לעומתם להיות מוגבלת לתוך הגבולות שנכפו 
נבוכה מול "הדרמה הברוטלית הנכפית"  ]...[ הנערה עומדת  עליה על־ידי נשיותה 

)de Beauvoir, 1988, p. 340( .שקובעת את גורלה

מה בכל זאת המשותף במסר הישן לבנים ולבנות? מה האחיד והדמוקרטי ביחסו לבנים ולבנות 
ייעוץ? עידון, איפוק וחסכון הם מסרים משותפים לכלכלת ה"נוזלים" המיניים של  בספרי 
הבנים ושל הבנות. "המקדש הנשגב" של המשפחה לעתיד והדאגה לבריאותו של הדור הבא הם 
ערכים מרכזיים ומשותפים. הקרבה בהווה, בדמות התנהגות שקולה, מאופקת וחסכונית, תניב 
רווח עם ריבית כפולה בעתיד. זוהי מגמה עם מאפיין כלכלי קפיטליסטי )וקלוויניסטי(. כפי 
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שאווה אילוז מציינת, בהתבססה על מקס ובר, זו האתיקה הפרוטסטנטית שהכתיבה שרווחים 
"מכל פעילות כלכלית שהיא יושקעו מחדש ולא יבוזבזו על מותרות. הערכים היו של סגפנות 

וחסכון" )אילוז, 2002, עמ' 63(.
מתבקש כאן מבט קצר בספרות הסברתית לנוער כיום, בתקופה של סדרי עולם כלכליים 
אחרים ובעלי אופי של צריכה וצרכנות. מכלכלת החיסכון של פעם עוברים לכלכלת האשראי 
הקצר, לצריכה מידית, מרבית, מגוונת ומספקת13 )וגם "נוחה", כלשונו של הרברט מרקוזה(. 
כלכלה זו "ממלאה בה ]בחברה הצרכנית[ תפקיד מרכזי בהבניית הזהות האישית )'אני מה שאני 
צורך'(" )אילוז, 2002, עמ' 65(. מדובר בצרכנות של מגוון מוצרים חווייתיים, עולם של דימויים 
)אילוז, 2002(. הצווים  אשר לרבים מהמוצרים בו יש משמעות סימבולית או רגשית בלבד 
החדשים, גם בזוגיות בוגרת וממוסדת, הם "לצאת", "להתנסות", "לרכוש", "להשיג"; לחוות 
אינטימיות עליזה, הרפתקנית, מגוונת, יצירתית וחדשנית )שם(. בעידן הלווייני, האלקטרוני 
והדיגיטלי הנשלט על ידי רשתות חברתיות של בני נוער, עיצוב החוויה והזהות המינית מקבל 
Velez-( )Slosar, 2009(, להגזמה ואף להתמכרות  צורות צרכניות חדשות הנוטות להפרזה 
Mitchell & Mohr, 2011(. בעולם הצרכני הזה זוכות הנערות לעידוד מעצים "לשחק תמיד", 
"להראות את זה לעולם", "להכתיב כללים חדשים" — מושגים ששימשו לאחרונה בקמפיין פרסום 
של מוצרי היגיינה נשית. האם בזה אינן מוכפפות לצווים חדשים, צוויה של כלכלת הצריכה? 
האם עיסוק יתר במראה החיצוני, בקוסמטיקה, בניתוחים פלסטיים, גם בתיווך תקשורת ההמונים, 

אינו מכפיף את הנשים לכלכלה אחרת?
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