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**כהןאירה

פתיחה.א
שרמןסינדישלעבודותיה.ב

1.Gentlemen prefer Blonds-שרמןסינדישלבעבודתהנשייםסטראוטיפים
קריסטבהשלהמנתחיםבאיזמלשרמןשלגופה.2

בישראלהמשפטבתיבפסיקתהנשיהגוףשלהפרזנטציה.ג
הישראליתבפסיקהנשייםסטראוטיפים-"קטנותנשים".1
המשפטבתיבפסיקתוהשפלהכאב-"מעונהקדושה".2

אנגלרדהשופטשלדינופסק.1.2
חשיןהשופטשלדינופסק.2.2

"ממוכנתבובה":סיכום.ד

פתיחה.א

אתההופךבעורעטופיםהדםוכליהקרביים,הבשר,שהעצמותכשם"
;יוהרהעטופותהנפשותשוקותהרגשסערותכך,לנסבלהאדםמראה

.1"הנשמהשלעורההיא
בין,המתייחסיםוחברתייםתרבותייםהבניהמהלכיידיעלנקבעתאדםשלזהותו
להגדרותנתוןהוא;בעלמאביולוגינתוןאינוהפרטשלגופו,זומזווית.לגופו,היתר

שיח,ממילא.שיפוטייםאפיוניםשלנוסףומגווןנאותות,אסתטיקהשלקטגוריאליות
ידןעלהןומאופייןכוחבמסגרותהנתוןפוליטילשיחהופךהאדםלגוףהנוגעהזהות

.מהן2להשתחררהמאבקידיעלוהן
המובהקותהכוחממסגרותאחת,ראשית:כפולההיאזורשימהשלהמוצאהנחת
בעברתעוסקתשהיאשעהבמיוחד,המשפטיתהמערכתהיאגוףבשיפוטיהעוסקות
ובאינטרפרטציותבייצוגיםהואאףעוסקהאמנותיוהשיחהיצירהשדה,שנית.האונס
ביטוימהווהמשהיאשיותרמזוויתזאתעושה-המשפטילשיחבניגודאך,הגוףשל

.(ב"תשס)13בהמשפטהתפרסמהזהמאמרשלמוקדמתגרסה*
להודותברצוני.למינהלהמכללה,האקדמיהמסלול,למשפטיםהספרביתבוגרת.דיןעורכת** לדמיוחדכאופן

מערכתולחברימריןיובלר"לד,והבה-שאשוגלית'לגבוכןנפתלי-בןארנהר"
.לפרסוםהמאמרבהכנתעזרתםעל,המשפטהעתכתב

.91(א"תשס)בכהכשניטשהילום'ד'א1
Hyde~קלYork-040,1997)7:ראו2 Bodies ofim.4נ.
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יסודעל.מטילשהואהמגבלותנגדומאבקהכוחעלביקורתמבטאתהיא,לכוה
ביןהמתחוללנמנעהבלחיהעימותאתזוברשימהלהציגאבקש,אלומוצאהנחות

האישהגוףשלהאמנותיהייצוגאופןשלהכלתוכי,אטעןכך.אלהשיחשדותשני
גםכךומתוקףהמשפטיבדיוןחדשהדרךלהתוותעשויההמשפטיהשיחבתוך

"האמנותיהגוף",אחרתלשון.ונשיותנשיםשללתפיסהכאשרהחברתיתבעמדה
טענתשלערוותהאתחושף,"אובייקטיבי"להיותהנטען"המשפטיהגוף"אתמערער

,גברימשפטישיחידיעלמינינשיגוףשלהבנייתואתחושףשהואשעההניטרליות
.תיקון3דורש,זוביקורתבסיסועל

הגוףשלייצוגו,הראשון:הגוףשלקונקרטייםייצוגיםבשניעיוןתוךיתפתחהדיון

המשפטבתיבפסיקתזהשלייצוגו,השני;שרמ47סינדיהאמניחשלבעבודותיההנשי
שלייצוגהמבטאותשרמןשלהאמנותיותמעבודותיה.האונסבעברתהדנהבישראל

אופניעלללמודניתן,גיסאמאידך,וכואבמושפלגוףושל,גיסאמחדסטראוטיפיגוף
האםהרשימהשלהשניבחלקהאבחן,כךמתוך.בתרבותהנשיהגוףייצוגשלההבניה
אתאציגהרשימהשלהאחרוןבחלקה.המשפטיבטקסטגםאפשריתזוהבניה

גםעומדות,האמניתשימושעושהבהןייצוגשלאפשרויותאותןכיואטצןמסקנותיי
האישה"שלייצוגהדרךכי,אציעכןכמו.הדיןפסקיאתהכותבהשופטבפני

במשפטיהנשיהגוףשלהראויההייצוגדרךהיא,שרמןשלבעבודותיה"המושפלת
.אונס

שרמןסינדישלעבודותיה.ב

,מודרנית-הפוסטבאמנותהבולטותהאמניותאחתשלעבודותיהאתאציגזהבפרק
זמןפרקישניבמהלךהאישהגוףשלהייצוגעלדגששימתתוך,שרמןסינדיהצלמת
film:הראשוןהעבודותדור:עבודותיהשלעיקריים sfills(1977-1988)6604תע,

Disasters:השניהעבודותודור and Sex Pictures5(1985-1992)חסזזסא.

1.Gentlemen prefer Blonds-שרמןסינדישלבעבודתהנשייםסטראוטיפים
תחתהנבחן,"האני"שלחמקמקדימוי1977בשנתשרמן"ממציאה",הראשוןבדור

עברימשניעצמהמציבהשרמן.אינטלקטואלית-פלסטיתבחוויה,שונותסיטואציות

;26(א"תשס)הישראליתבתרבותגהרםשליצוגים?קוליהתשמעעצמון"דאו3

183-173(1989a

_

Feminist TheoO/ ~~

ofthe

, State (Londorh

"
.[.ע(Mackinnonץםשםץ

,בכאפלוולמדהאיילנדבלונגגדלה,1954בשנתרסי'ג-ניו,'רידגבגלןנולדהשרמןסינדי4
,וומתקופהבעבודותיה."Halluar'האמניםסדנהאת1976בשנתהקימהשם,יורק-ניו

.אינטלקטואליתפלסטיתכחוויהחדשנינשי"אני"דימוישרמןיוצרת,להלן2בסרקהנסקרות
Morris(ו0א,-1999Yort):ראו 'The Eissential '' Cinei

*

,

Sherman.].
.Morris,,614אק.15:ראו,התקופתיתהחלוקהלעניין5
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111106חטFilmמכנה6היאאותןעבודותשלבסדרה,(וכמצולמתכצלמת)המצלמה

,קולנועלסרטיפרסומתאמצעיהמשמשותמגלויותשאול"5611Film"המושג.51"15

שרמן"מפצלת"אלובעבודות.הקולנועיסרטמתוךמפתחרגע,רובפיעל,נחשףבהן

שרמןסינדיאתהמתבונןמעינימסתירהשהיאתוך,דמויותעשרותומגלמת,עצמהאם

בסרטיםהמעוצביםהנשייםהסטראוטיפיםשלבדמותןמצטלמתשרמן."האמיתית"
.105-98ץ10יוסרטי,נוארהפילםסרטי,850-השנותשלהקלאסייםההוליוודיים
הביתעקרת,הספרנית,המסוממת,האונסקרבן,הצמרתזונתשלאלהבדימויים
-לבואהמבוששלטלפוןהממתינההנאיביתוהנערההזנוחההאיטלקייה,השמרנית

שישקטלוגזהו.ומנותקותבודדות,נואשותנשיםשלסכיזופרני"קטלוג"שרמןיוצרת

ומהבעהלזהותמזהותבמעברהמומחשתלרגשמרגשמעבריםשלכרוניקהבו
היחידה"כוכבת"ההיאושרמן,לחלוטיןוטכנישוליהנוהצילוםמדיום;להבעה
.צילוםהמצלםכצילוםהמתפקד,מפוברקצילוםבאתר

כברכימוזרהמתחושהלהשתחרריכולאינו,אלהבצילומיםלראשונההמתבונן

.מולובמצעדהחולפותהנשיםטיפוסיאתהכירוכי,לכןקודםהאלוהתמונותאתראה
שאתהיודעאתה"?קולנועסרטכוכבותהןהאם?קוק'היצשלבסרטאותןראינוהאם

Untitledע51111'בסדרתהתמונותמןשתייםלדוגמהראו6 Films"1מבפרקהמופיעות.
,81,4Mowisק.735 supra note.

.Ibid,8!ק.834
.24(1993)44סטודיו"שרמןמאדאםשלהשעווהמוזיאון"אגסי'א9
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מסוגללאאתהאבל,האלההנשיםנתונותשבהןהסצינותאת,הסיטואציותאתמכיר

,הסרטשםאתלאאבלהאיפוראתמכיראתה.המתאיםהסרטעלהאצבעאתלהניח
שרמן.0י"ואמנזיהניחוששלבמצבאותךמותירה'זיהוי-כמעט'השלהגבוליות
ובציפיותהקולנועשלהסמויהנרטיביבמרחב,מרומזבעידון,כאןמשתמשת

אותה.שלםסרטשלסיפורשרמןמתמצתתאחדבפריים.ממנושלנוהרפלקסיביות
מייצגתהיא.שלוהאניגמהוהן,הסיפורשלהדרכוןהןבעתבההיאבודדתתמונה
בעתובה,בו"יקרהמה"ו"קורהמה","היהמה"לבאשרמוסכמתסימניםמערכת
צילומיםבאתרתמידנמצאתהשרמניתהגיבורה.במלואוהסיפוראתמספרתאינה
שלהנוף,הילסבבוורליהווילה,הזולהמלוןבביתהחדר,האפלההעיר-מוכר

,הבודדה,השבריריתהדמות.השכורהבדירההאמבטיהוחדר'הקולגספריית,נאוודה
בתוךלהיותהתשוקהאתאוהשאיפהאתלנוהמספקדימויהיאהמרקעמןהנפלטת

אותהולקבלהנערהעללגונןכדיאולי,הסיפורלתוךעצמנואתלכפוף,"פריים"ה

.שלנויההרואיותעלפרסבתור
היא.אלהבמצביםהנשיםכללהיותשרמןהופכת,קולנועשחקניתשלבמיומנות

היא.מוצאבבהילותוהמחפשתהמצפה,הנבגדת,המאוכזבת,המאוהבתהאישה
היא.גורלהעםהשלימהכאילובאינסוףבוהה,עצמהבתוךאובדתאובסכנהנתונה
;המשוחררתהאישה;העיתונאישלהאלגנטיתאהובתו;נוארבפילםהבלשאהובת

הכוכבתמןניחושממרחקתמידהיא.הגבוההההברהאשת;המשועממתהביתעקרת
ממשלאפעםאףאבל,(דיידוריסאווודנטלי,מונרומרלין,קליגרייסכמו)המסוימת

,גשםמעילי,נוכריותפאות,שמשמשקפי,איפורבעזרת.האלמוניתהכוכבתהיא.היא
הממדאתיוצרתהיא,ומראותסיגריות,וחצאיותשמלות,תחתונים,מטפחות,חגורות

,במלודרמהאותומטעינה,השטחפניאתממלכדתהיא."הכמו"שלהאולטימטיבי
-הנאיבימהאושרהתנתקותתוך,ובפניקהברומנטיקה,בקלסטרופוביההמוחנקת

.2י"מראהמולמשחק"זהושרמןבעיני.החמישיםשנותשלבתולי
שיעזרופרטיםמוסיףשהואישאך,ראינושכברסרטמתוךכלקוחנראההתצלום

בנוףהמצוילאיוםנחשפיםאנו,שניבמבטשכן,הסיפורשלהבאלשלבלעבורלנו
בעוד,הנערהאחריהעוקבמישהושלעיניוהיאהמצלמה.לנערהשמסביבהשקט

בדמיוננומזמיניםהנערהשלוהתמימותהשבריריות.למעקבמודעתאינהעצמהשהיא
שרמן.מיניממדבהשישמלכודתאואונס-אלימההתרחשותאוקולנועיתתפנית
היאבידינוהנתונההיחידההאינפורמציהכאשר,התסריטאתלכתובאותנומזמינה
שלהוטיםכמי.החמישיםשנותשל"אמריקאיתהכל"האישהעלהסטראוטיפיםאוסף
גםכמו,לקרבןשרמןשלבעבודותיההצופיםהופכים,"האמריקאיתהבלונדינית"אחר

אתחושפיםהצילומים.הנשיתהדמותעםבמשחקה,האידאליהפעולהלמשתף

True":ראו.שרמןסינדיעםריאיוןמתוך10 Confession: Interview with Cindy Sherman".
.114אק.1130
קא614נ.1231
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מפניהגנתנושלשבריריותהאת;"האני"ייצוגשלהאפשרויותומגווןהמורכבות

הקיימתנוירוטיותאותהאתגםמגרדיםהם.שוניםבמצביםהמבצבץ,הפיצולאיומי
בקצהשםאי.עצמולביןהצופהביןגםוכך,בוהמציץלביןהמצולםשביןביחסים
,מתארגןלא,מסתדרלאמשהו.נחת-ואינוחותחוסרשלתחושהמתעוררתהתודעה

הבדוי"האני".מחבואיםאתנומשחקות;בנומתגרותהן.שרמןשלהדמויותלנוכח

מןהשאולותאלוובעיקר,שלוהפניםוהעמדותההתחזויותכלעל,שלנווהמפוצל

נמצא"האני"שהיאהכוללתההרגשהכך.בהתגוננותמגיב,המדיהשלהקונוטציות

.במצור

קודםלהשוףעלינוהאמתאתלחשוףכדיכיעולההצילומיםשלזו"קריאה"מ

שלהתמונותבמצעדהמתבונן.אותה3יהמסתירהמוסכםהשקראתכול

,התמונותמןאחתלכלאישיתפרשנותלתת,לכאורה,יכולהנשייםהסטראוטיפים

אושםללא,המעשהסיפורללא,)Untitled("כותרתללא"אותןמותירהששרמןכיוון
ונמנעתמסוימתראייההמתבונןעלמלכפותשרמןנמנעת,זהבאופן.כתוביות

6נ,קא1325.4
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אתןההתמודדות,בפועל,אולם.!כלפיהן4שלוהאסוציאציותעולםאתמלצמצם
העומדתהטרמפיסטיתמיהי:החסריםהפרטיםאתבעצמולהשליםהצופהאתמאלצת
לטלפתהצעירההנערהמחכהממי?פניהמועדותלאן?המהירבכבישלבדה

שזומיאו,ביתעקרת,זונההיאהמיטהעלהשוכבתהאישההאם?להגיעהמבושש

?האחרונההמנוחהלפניהאחרונההשקטדקתלה

שלהנרטיבהשלמתשל"משימה"בפניאותנולהעמיד,אולי,עשויהבודדתתמונה
ועלהאמריקאיהסטראוטיפעלתיגרשרמןקוראתבפועלאולם,בתמונההאישה
סטראוטיפית-הפלסטיתהדמותביצירתהפשטות.זובתרבותהאישהגוףשלהתפיסה

-עצמההאמניחידיעלכולןהמגולמות-אלהדמויותשלהרבוהמגוון,גיסאמחד
או,המצולםהסיפורהואהעיקר.אחרתאמתבפניהמתבונןאתמציבות,גיסאמאידך

"והמשוחקתהמבוימתהדרמה"לולקרואשהוצעכפי
מתוךבחלקיקיםהמדובר.5ן

,חזקיםאירועיםהיומשל,לתקשרמופלגתנטייהמגליםכולםאולם,שוניםסיפורים
,אחרותבמילים.אחראוזהסנסציוניפיתוחאוהשלמהאחרשמבקשים,מרגשים
מבליטההשארבין.המלודרמהשלחוקיותהבתוךעמוקנטועיםאלהצילומים

תקשורתייםצפניםשלביצירתםומתמקדתהחייםשלהנרטיביהאופיאתהמלודרמה
Excessive(מוגזמותמטפורותבאמצעותההמוניםשללבםאלהמדבריםברורים

Imagery(מאפשריםאלהצפנים.ולעיכוללמיון,לזיהויהניתניםפופולרייםוסמלים
קודיםשלברורהמערכת-שלמהתרבות.העלילהשלתהפוכותיהאחרלעקוב

כילדעת,להתמצאנקלהעליכולהואשבתוכוסגורחלללקהלמספקת-מוסריים

אואותולהפתיעעשוייםאינםוהם,קבועיםהארכיטיפיים"המשחקחוקי"אכן
.אינטלקטואליתאורגשיתבמבוכהלהביאו
איננההנשיתהמיניות!~איריגארישללטענתה.גברייםחוקיםהםאלהמשחקחוקי
הנשיהגוף.הגבריתהמיניותלתיאורהמשמשיםההמשגהבאופנילתיאורכללניתנת

פרוידשל"גבריות"הלעיניהםמבעד"היעדר"וחוסרשלבמונחיםהמוגדר

איברבואין.ארוטיפלורליזםהמייצג,"נוכה"לגוףאיריגארייאצלהופך,'וממשיכיר
,איריגאריילטענת,זותפיסה.פניםוכלפיחוץכלפי,מיניכולוהגוף;לייחודהניתןמין

.בתרבותייצוגיםחסרה

,4Morris,אק.1454 supra note.
.147(ח"תשנ)העשריםהמאהכסוףוספרותתרבות-פוסטמודרניזם'גורביץד15
הפסיכואנליזהבתחומימחקריהכזכותהתפרסמה,בלגיהילידת,(!930)איריגאריילוס16

:ראו.והאחרות,השפה,הנשיתהזהותבחקרבעיקרעוסקיםמחקריה.הלשוןשלוהפילוסופיה

218-205,191-120(1985Erk-,ו0א)Oneזם""
Irigaray This

,

Sex Which.].
The"(ט1924,:פרוידשלהבאותהמסותאתראו17 Dissolution of

the

Oedipus Complex"
Some Psychical Consequence of the Anatomical Distinction betveen the;(%1%

33Femininity", Lecture";(1%%,19316)"XXI) ; "Female Sexuality,19253)"Sexes

)xxII,19338)ofthe New Introductory Lectures.
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שלהייצוגיםלגביגם,איריגאריילדעת,מתקיים"היעדר"שלזהענייניםמצב

אלו:התרבותיבמבנהמופיעיםשאלוכפי,הנשיותפונקצייתושלהנשיתהעשייה
מדברים.זונה,בתולה,רעיה,אם:לגברביחסממלאותשנשיםהתפקידיםלפינבחנים
ייצוגלנשיםמעמקהסטראוטיפיותבתבניותנשיםשלהצבתןכיללמודניתןאלה

נוטלים;במהותםגכרייםשהםמוסריותסידהואמותערכיםסולםפיעלהבמדד
פלסטיותדמויותהמייצגותבמסגרותאותןומותירים,מוגדרתעצמאיתזהותמנשים

:אותהומאששותזותרבותית"אמת"חושפותשרמןשלעבודותיה.מתוכןמרוקנות

תפיסותשלאסופהלמעשההוא"סקסי"ו"מיני"כבעינינושנתפסמה
פאלוצנטריות8ן

,שרמן.סטראוטיפייםטיפוסיםידיעלהמיוצגותהאישהגוףשלפמיניסטיותואנטי
הפסיכואנליזהלעיצובמקורהגבריתהתשוקההיותמעלהמסכהאתמסירה,לפיכך הנשיתם

במאישלהנשיהסטראוטיפביצירתשימוששרמןעושה,לדוגמה,כך.
אישה"השלהנרטיבאתקיצוניותלכדיכמעטהמביא,קוק'היצאלפרדהסרטים

,הזהותהחלפתכמוטיבונשנהחוזרשימושזהבסטראוטיפעושהשרמן."במצוקה
,הנשיקהבסצינת,והאישההגברביןהמפגשנראהשבו,"ורטיגו"בסרטכמו

.לאובייקטצאותוההופכתבדרך,הסובייקטשלחירותהעלמוסריתבלתיכהשתלטות
שמהותו,קוקיאני'ההיצהניצולאתלחשוףדרךבידיההופךקוקיאני'ההיצהפטישיסט

.גברי-מניפולטיביאקטהיא

קריסטבהשלהמנתחיםבאיזמלשרמןשלגופה.2
,בובות"הקולנועכוכבות"שלמקומןאתתופסים,שרמןו2שלהשניהדורבעבודות
כעצמיםמונחיםאלה.פלסטיקתעשויים(מיןאיבריבעיקר)גוףחלקי,אביזרים
חורבן,זוועה,אלימותשלקונוטציותומעלים,טבעיותבלתיבתנועות,דוממים
אסתטיקהשלמקובליםסטנדרטיםלחלוטיןשרמןזונחתאלהבצילומים.והרס23

גרוטסקההמציג,יותרותיאטרלימגוון,מקברי-גותיעולםלתוךופוסעתויזואלית
הדמויותFilm~56115-בהנשיםמדמויותמובהקבהבדל.מיניותשלויזואלית

ברורשכן,מצויותהןבהמההתרחשותלהצילןלמתבונןקוראותאינןאלושבתמונות

אינןאלו.למענןלעשותשניתןדברעודנותרלאוכי,טראומטי-פוסטמצבזהוכי

-הפסיכולוגיתבכתיבהמרכזימפתחמושגהנו(פאלוצנטריות)Phallocentrism-המושג18

מחוסריותרבוויש,גבריםצרכיםשלהתפרשותםאתמפרשרקאינוזהמושג.פמיניסטית
הנוטל,והסובייקטיביהפסיכולוגיהחלקשלהתעוררותהנופאלוצנטריותהמושג.והפליהשוויון
.אלהיחסיםמערכותשלהמרכזילחלקוהפיכתו,פטריארכליותיחסיםבמערכותחלק

Chadwick~([ת60ת1990,0)19358,238 Woman .Art

~

' andSocietf.,י.
.128,129(ח"תשנ)ההקשריםכל-אמנות"סארטראתמסבירקוק'היצ"אונגר'ה20
,4Murris,אק.2132 ~upra note.
.ב2בפרקהמופיעות,"Untitled".מסדרהתמונותשתילדוגמהראו22
,4Morris,אק.86נ2 supra note.
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ההשפלהשלהממשיהתוצראלא,גבריעולםידיעללהשפלתןהחשופותהנערות

.עצמה

,הופכתזותגובה.נפשושאטקבסשלזוהנהאלהבצילומיםהמתבונןשלתגובתו

אתמכפיפההיאשכן,שרמןשלבקומפוזיציהמהותילמרכיב,זוויזואליתבמחווה

.התמונהמושאישלסובייקטיביזציהשללמהלך,לרצונובניגוד,המתבונן"מבט"
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המצבואת,כסובייקט24הדמויותאתלראותהמתבונןאתמאלצתהיא:אומרהווה

מחילה,זהבאופן.עצמוהמתבונןשלאפשריכתוצר"השפלה"השלהפסיכולוגי
בעצמוהופךהמתבונן.צילומיהמושאישלההשפלהתחושתאתהמתבונןעלשרמן
שלהאגרסיביתהמושפלות.כאובייקטמקומואתומאבדהתמונהשלהסובייקטלהיות

לוהמאפשרבאופן,ההתרחשותלזירתמחוץהמתבונןאתמותירהאינההדמויות
מהמוצגאינטגרלילחלקהופךעצמוהצופה:הואנהפוך.חיצונישיפוטשלהפעלה

משפילהוא.ההתבוננותחווייתואתההשפלהחווייתאתבעתבהוחווה,שלפניו
.כאחדומושפל
שלהגדרתהעלנסמך,המושפלעםהמשפילבהאחדתשעיקרו,שרמןשלזהמהלך

.אמנותביצירות26(001י8)הנתעב-המושפלבהצגתרבותהעוסקת,קריסטבה25וליה'ג
עודףכסרח,שרמןשלבעבודותיההמוצגזהכמו,"המושפל"אתמגדירהקריסטבה
קטליזטוראותוהנה"האומלל"שלמושפלותו,לדידה."האני"התהוותבהגדרת

הנעה,זופוזיטיביתהגדרה.הפוזיטיביתהגדרתואתלבחוןלסובייקטהמאפשרנגטיבי
המכילה,אומללותחווייתמאותהקיומיתרתיעהנרתעת,משמעותלמצואהרצוןסביב

"האני"התהוותשתהליך,אפוא,יוצא.מתמוטטתהמשמעותבוהמקוםאתבתוכה
שלמגופו"נשמטת"הזוכשהפסולת,"והקאההתייפחות"מתוךעצמואתמוליד

.נותר27לאממנודבראשרעד-לאבדןמאבדן-לחיותלוומאפשרת,המושפל
יצירותיהעל(קריסטבהפיעל)"המושפל"ו"האני"ביןהדיאלוגשלעקרונייישום

בהגדרההמושפלשלתפקידומהו:תהיותמספרלעוררעשוי,שרמןשלהמאוחרות
מפריעהמבוזההאם?החברתיבסדרלמיקומותורםהאמנותיתיאורווכיצד,החברתית

?שלומכונןפונקציונליכרכיב,זהסדרשלביסודוהואמצוישמאאוהחברתילסדר

שלבאישורהבתוכוהואמצוישמאאו,החברתיבסדרשברהואהמושפלהאם

בהבנתמפתחמוטיבהנוביניהםההדדיותוההשפעות,האובייקטיביותמולהסובייקטיביותממד24
.בהןעושהשהיאמודרניסטי-הפוסטובשימוש,שרמןשליצירותיה

עוסקת,המסרותשלותאורטיקניתפסיכואנליטיקאית,בולגריהילידת,(1941)קריסטבהוליה'ג25
.ושפהאתיקה,אסתטיקהשלפמיניסטיםבהיבטיםבמחקריה

זהדיוןלצורך,אולם.(חופשיבתרגום)"השפל"הואabjectהמושגשלהמקובלהעבריהמינוח26
כיטוענתקריסטבה."משפיל"אףזמניתבוהנואשר"המושפל"במונחלהשתמשבחרתי

abj"-ה

ect

להסוךמנתעלממנוונחלץמאתנואחדכלשחווהתודעתיטרוםטראומטימצבהנו"
יחסילנויש,abjectionשלמצבאותווחווינומאחרכיטוענתהיא,לכךבנוסף.לסובייקט
.קודםבמצבעצמנואתלנומזכירשהואמשוםאליונמשכיםאנו,מחד.כלפיודחייה-משיכה
כןאםבחרתי.בשנית"להשפילנו"יכולתוובשלנתעבותובשלדחייהבנומעוררהוא,מאידך

לחוויותשישההשפעהעצמתאתלבטאמנתעל"המשפיל"או"המושפל"במינוחלהשתמש
במשפטיהנאנסותגוףובתיאורישרמןסינדיהאמניחשלבעבודותיהבפנינוהנחשפותההשפלה

Kristeva:חגAssayמסAbjection(קופא-York,:ראו.אונס

~

he Power ofHotTor.3

4,2(1982.
%70and:ראו27

i

'

the

.L.Cמ60the1י Jones Transgressive

.

,

femininie

/: Art ~andlGender

American(ל40ן,-וזמן,1993)

.

Art

I

d,מ

~

bject .~ Art .' Rep~lsion and

Devise
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יכולות,מאידךוהמשפטיותמחדהאמנותיותהשלכותיהןעל,אלושאלות?החברה
."המושפל"שללמעמדוקריסטבהשלבהתייחסותהנרחבדיוןמתוךלהיבחן

,מחד:משמעויותבכפלנדון(קריסטבהפיעל)"המושפל"שלזהמעמד
זו,מאידך;(הפוזיטיביבמובנה)"השפלה"הלפעולתהמתייחסתהמשמעות
המשמעותכפל:לומררוצה.(הפסיביבמובנו)"המושפלות"מצבבעקבותהמתעוררת

יסודיתמשמעותהיאהראשונההמשמעות."מושפללהיות"לבין"להשפיל"שבין

,זאתלעומת,השנייההמשמעות.והחברההסובייקטיביותשלתקינהתחזוקהלמען
מן.החברהשלוהןהסובייקטיביותשלהן,ההתגבשויותשתילגביהרסניתהיא

ואתהסובייקטיביאתהורסהמושפלהאם-המרכזיתהשאלהעולהלעילהאמור
הםוהחברההסובייקטיביותואם?שניהםליצירתהבסיסהואשמאאוהחברתיהסדר

מסדרתאומתקנתפעולהבבחינתהיאההשפלהפעולתהאם,המושפלאתהיוצרים
?משמעותהאתלהאירכדיעצמהבפניההשפלהאתלהציגישהאם?עבורם

בתוךהכלתושאלת.לתרבותכמנוגדהמושפלאת,אפוא,ממקםזהמשמעויותכפל

,התייחסותכצירמשמש,(והציבוריהפרטי)"האני"שלהכרתובתוך,התרבותיהמערך
המושפלשלהמודרניסטיהייצוגאתרואהקריסטבה.שרמןשלוהןקריסטבהשלהן

ובה,והמגניפיסנטיהגדולשלההאדרהגבולותאתכבוחן:כלומר.וכמתגונןכשמרני
לתפיסתהשנסכיםבין.הובלאליומהמצבובחילוצובטיהורוהצורךאתכמחזקבעת
בכלתרבותיתתזוזהקיימתכימדבריהללמודניתןעדיין,שלאואםוביןקריסטבהשל

תפקיד",מציינתהיא,"יתמוטט'אחר'השבובעולם".המושפלשללהצגתוהקשור

המושפלאת'להשפיל'אלא,אותוולהאדירהמושפלאתלזקקאיננוכברהאמן

בכך."הראשוניהדיכויידיעלשקוימההתחתיתחסרתהראשוניותאתולהעמיק
נמצאת,החברתיהסדרמתבססעליהאשרהאבהיתהדחיקהכיקריסטבהרומזת במשברת

.
לנוהראתה,שען51"15-הבעבודותאם.שרמןשלבעבודותיהגםניכרזהמשבר

החורבןשבתמונותהרי,האישהגוףעלהסטראוטיפיהדימוייםעולםאתשרמן
אם.שבנוהמושפלואתהמושפלהאובייקטאת-אחריוהמצויאתמראההיא,וההרס
אמנותיותבעבודותהמושפלהצגתשללנחיצותהבאשרקריסטבהשללתפיסתהנשוב

לסדרמחוץואותנועצמהאתלמקםהיאזואמנותשלשמטרתההרי,אוונגרדיות

דחיקה"בנתוניםהיינו("האבהיתהדחיקה")"האבשלטון"שלכינונוטיםכי,טוענתקריסטכה28
האנושיתלסובייקטיביותהחיונייםוההזדהותהשלילה,קריסטכהשללדידה.מקדמית"אימהית
שלהסימבוליהסדרלתוךהסובייקטשללכניסתוקודם,האימהיהתפקודבשלבכברפועלים
שכסופוכתהליךהאםשללשדההתינוקשלביחסוקריסטכהדנההמוקדמותבעבודותיה.השפה
,קריסטבה.לחלוטיןהשדאתממנומונעתאושוללתוההיאבכךמיניקהבנהאתהאםגומלת
לתינוקהאםביןהיחסיםבמסגרתפועליםוהזדהותדחייהרגשותבהםדרכיםמתארת,למעשה

שלאםבכך,האבהילשלטוןהקודמתאימהיתשליטהשלסימפטומיםמזהההיא.מראשיתם
Kelly:ראו,נוסףלעיון.התינוקמגוףוהיוצאהנכנסעלבלעדיתשליטהישנה Reading.3)

(1993,Kristeva (Indianapolis.
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הסדרמןהתנתקותאיננההאוונגרדאמנותמטרתזוהשקפהנקודתלפי.הסימבולי
עצםאתלחברהלהראותהיאמטרתהאלא,חדשהחברהשלבנייתהאו,הסימבולי

שלמרטוט.החברתייםהסדריםשלובערכיותםהסימבוליבסדרהמשברשלקיומו

.דרךפריצתויוצרחדשותלהזדמנויותדרךמתווהכזהמשבר

-שרמןשלוההרסהחורבןתמונותגםובמסגרתה-ההשפלהאמנות,שנימצד

בדיקת-אליווהתקרבותהמושפלעםהזדהות,האחד.נוספיםכיווניםלשנינוטה
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שנוכלכך,ההשפלהמצבהצגת,השני.בהשפלתוממשיתונגיעההטראומהפצעי
.אחתובעונהבעתודוחהמושך,רפלקסיבילעשותוונוכלהתהוותובזמןאותולתפוס
שלמצבהצגת,גיסאמחד:אמביוולנטילשינוינוטהזואמנות,האחרונותבשנים
החיותעצם,כלומר.כללהשפלהבושאיןמצבהצגת,גיסאומאידך,מוחלטתהשפלה
מצגיוצר,שנימצד,מתהגופהשלמושלםקיום-ואי,אחדמצדהפצעשלהמגונה
.האדם29בגוףכללמדובראיןכיהתחושהאתלעתיםהמעורר
המוצגתשהמציאותכמדומני?המושפלאתבהצגתההאמנותמציעהמה,כךאם
עולםכאילו.הטראומהאתבפנינוומציגהחוזרתמודרניסטיות-הפוסטבעבודותלנו

שלכזוהצגה.בורוצהאיששאיןבמסחורנגועכשהואומוגשמורגשהדמיון

תרופהמציאת-מאיהייאושכמואחריםלכוחותמצטרפתהמושפלשלהטראומה
שלומהפרתםקיימתהלאהרווחהממדינת,סיסטמתימעוני,מפשע,ממחלות,לאידס

ומצטרפיםזהלכלשגורמיםהנוספיםהכוחותהםאלהכל.החברתייםההסכמים
השאלהזוהי?לבטאםניתןכיצד.להשפלהלתגובתנו(הכרתית-תתבצורהאפילו)

במצב,בחומראמתישכיהיא,לטעמי,תשובתה.ביצירתהלענותשרמןמנסהעליה

,ההכרחיותהעדויותהןאלו-פגועיםאוהוליםבגופות,והמושפלהטראומתי
התיגר.הטראומהאתותביןשליהגוףאתתראה-כוחנותכנגד,המטריאליות

המזהההערכהמכשיראותו,הפוליטיהדמיוןמגבלותכנגדהואמציבהזושאמנות
הגבולבטשטושהנעוצההטראומהאתחווהאינואך"מושפל"ו"משפיל"דיכוטומית

,"מיעוט"או"אישה"אינוזהגוף.הגוףשלמושאוהיאזוטראומה.אלושנייםשבין
שהואגוף.והמתממושמעהבלחי,עצמוהואאלא,חברתיתממושמעיםסובייקטים

.שבהשפלההטראומההנהשקרבניותוגוף.לכוחנותקרבן
ואולי?שלהחדשהתחפושתשמאאולכוחנותהתנגדותהיאזוהשפלההאם
הדרךאתההשפלהמהווהשמאאו?סליחהללאחלולמקוםהיאהאם?כאחדשניהם

עםוקריסטבהשרמןשלהדיאלוגאתמכוננותאלושאלות?לגאולהביותרהמהירה
,מהןהנובעהחברתיוהמצב,אלושאלות.ממנונובעותבעתובה,ההשפלהחזויית
זועלהמושפלשלהאמנותיתהתפיסהליישוםבסיס,לדעתי,לשמשיכולים

המשמש,אומללותמצבאותושלמעשימודלהנההאונססוגייתכידומה.המשפטית
ניתןהאםאבחןהבאבפרק,לפיכך.ההשפלהחווייתלחשיפתושרמןקריסטבהאת

לחושהשופטיםאתלהביאניתןהאם-כלומר;המשפטיבשדהגםעמדותיהןליישם
הכרחיתאמפטיהלאותהלהגיעכךידיועלבתוכםהשוכנתהמקדמיתהאומללותאת
אחתבכללמעשהקיים,קריסטבהפיעל,abject-המושגשכן,אונס30במשפטיכךכל

29253(1999,Nead Law andi'

the

,

Image

(Chicago1ןDouzinas.).
בנואפריוריתהקיים"השפלה"שלכמצב"abject"-השלהכלתורעיוןאתמביעהקריסטבה30

abjection-במתנסהאני":באומרה,בשניתלחוותעשוייםאנוואותו,לסובייקטיםהפיכחנוטרם

אניעמואשרבאחרכללהמדובראין."אנ'להיותשאמורמהבמקוםהתמקםאחרכאשררק
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כיוון.למודעותלהעלותוניתן,אולם,מדחיקיםשאנולעצמנוקודםכמצבמאתנוואחד
מיגםכיייתכן,קטליזטורכמעין,לפיכך,משמששרמןידיעלabject-השייצוג
כךמתוךואולי;בעצמולעצמוקודםמצבאותולחושעשוישיפוטיתבעמדהשנמצא
.הדחייהתחושתדרךהמתווכתאמפטיהאותהאתבואובהיעורר

בישראלהמשפטבתיבפסיקתהנשיהגוףשלהפרזנטציה.ג

שרמןשלביצירותיהנשיםשלייצוגןבדרכישהתחוללהשינויעלעמדנוכהעד
,פאלוצנטריות-סטראוטיפיותתבניותשללאורןהנשיםעוצבושבהן,הראשוןמהדור

נשיםשלהשפלתןעלדגששימתתוך,השניהדורמןבעבודותהצגתןלעבר

כיאטעןזהפרקשלבראשיתו.והאומללהקטוע,המדמםהאישהבגוףוהתמקדות
נשיםשלייצוגןנגד,הראשתהדורמןבעבודותיהשרמןשלהחתרניתביקורתה
הפסיקהשלהתייחסותהכלפיגםתקפה,האמריקניתבתרבותסטראוטיפיבאורח

המקוםכאן)בפרטאונסבמשפטיגופההצגתואל,בכללהאישהאלהישראלית
'ני"מ92/5612פ"בעהעליוןהמשפטביתפסיקתשמאזהעובדהלמרותכילהבהיר
פחותוסטראוטיפישוויונישיחשלביצירתוהמתבטאתחיוביתמגמהניכרתבאריי

התייחסותניכרת,בהמשךשאדגיםכפי,עדיין,אונסבמשפטימתלוננותכלפי
בחלקו.(השונותבפסיקותהחיצוניולמראןהמתלוננותשללגופןסטראוטיפית

במשפטיוהשופטותהשופטיםמןחלקשבוייםכיצד,כןאם,אראההדיוןשלהראשון
(באמתשהיאכפיאותהרואהלאאך)האישהעלהמביט,סטראוטיפיבשיחאונס

קדשהבין,לתמהזונהשביןהסקאלהגביעלאותהוהמבנה"גבריותעיניים"ב
מןבעבודותיהשרמןבפנינוחושפתאותןהאפשרויותלמנעדבדומהזאת-לקדושה32

בדרךשרמןשערכההתפניתאםבשאלהאדוןהדיוןשלהשניבחלקו.הראשוןהדור
הםעת,השופטיםידיעללאימוץראויההשניהדורמןבעבודותיהנשיםשלייצוגן

.אונסבמשפטיהמתלוננותאתמתארים

הישראליתבפסיקהנשייםסטראוטיפים-"קטנותנשים".1
,כאמור,להתמקדבחרתיהישראליתבפסיקההנשיהגוףשלהפרזנטציהבחינתלצורך

בהנחהמקורה,דווקאזובעברהבדיוןהבחירה.האונסבעברתהעוסקיםדיןבפסקי
אתהקובעהחוקסעיףשלפיה,"למשפטרדיקליתהפמיניסטיתהגישהעלהמבוססת

בתרגום)"להיותלימרםעלי'בעלות'אוההודרךביושולטליקדםאשראחראלאמזדהה

,81,28Kellyק.10.(.כ.א-שליההדגשה,הופסי supra note.
.(באריפרשת:להלן)302(1)מחד"ת,בארי'ני"מ92/5612פ"ע31
.14(1999)בישראלהמשפטבבתינשיםאפלית-ומשפטמגדריחייא-דון'ורבוגוש'רראו32
תרבותי-חברתיתוצרהנם,להםהנלוותהחברתיותוהמשמעויותמינייםתיוגיםכימניחהזוגישה33

עיוני"החוקשלמיניותו"שחר'אלמשלראו.המיניםביןהשוויון-איאתכוחניתלשמרשמטרתו
C;159,168(ד"תשנ)יחמשפט .A . Mackinnon Di]rerence and Domimmce, Feminist
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השונותעובדתאתההופך,גבריתחקיקהשלתרבותי-חברתיתוצרהנוהאונסתעברת
עליונותהפגנתותוךשיוויון-איהמשמרתבדרך,"מינית"להמיניםביןהביולוגית

גסאלא,כבעייתינתפסעצמוהחוקרקלאכיאציין.פאלוצנטריות35ותפיסותגברית
אונס"כמתלוננותידיעלפעםלאמתוארכולוהאונסבעברתהדןהמשפטיההליך
,האונסלמעשהסקסואליזציהשלאקטהאונסבמשפטירואהסמארט36קרול."שני

המתלוננתבו,פורנוגרפיכסיפוראומיניתכפנטזיהנבנההנאנסתשלסיפורהכאשר
,לדוגמה,כך.משפילהבצורהבהלנהוגהגבראתומביאה,(פרוצה)"טט51'נעשית
שלשבעיניהןבעוד,"מיןיחסיקיום"כהישראליתבפסיקההאונסמעשהמתואר

.והשפלהאלימותיחסיהם,בכללאם,שהתקיימוהיחידיםהיחסים,המתלוננות
פאלוצנטריבמינוחהנוקט,העונשיןבחוקהאונסעברתאתהמגדירהחוקסעיף
הזרםשלהנוקבתביקורתונשואועודנוהיה,("בעילה")העברההגדרתלעצם

יסודדרישתוהסרתהחוקבתיקוןהחיוביהשינויאףעל.הרדיקלי37הפמיניסטי
כי,הנהלהלןשאעלההטענה.במהותוגבריהנוהחוקשלקולועדיין,בכוחהשימוש

ובמסגרתו)המשפטיוההליך,האונסעברתאתהמגדירהחוקשלניסוחואופןרקלא

מבטאהמשפטביתבפניהמתנהל(הצדדיםידיעלהניתנותוהעדויותהטענותכתבי
שימושהמשפטביתעושהשבההרטוריקהגםאלא,הגבריתהחוקשלהכוחניותאת

באשרהסטראוטיפיותהתפיסותאתמקבעתאונסבמשפטיהאישהגוףאתבהצגתו
מבטאים(ושופטות)שופטיםכיצדמחדאדגיםטענתיאתלהמחישכדי.למתלוננת
ביתיכולכיצדומאידך,האונסבעברתהעוסקיםהדיןבפסקיסטראוטיפיותתפיסות
שרמןסינדיהמציעהזודוגמת,לחלוטיןשונהברטוריקהשימושלעשותהמשפט
המשפטביתעושהשבהברטוריקההשינויכיאצייןזהבהקשר)השניהדורבעבודות

94-81(1991,.065Kennedyח10ח88וש)

~

)Legal Theo.השיחתפיסתעללהתבססבחירתי

והפמיניזםהתרבותיהפמיניזם:הפמיניזםשלאחריםזרמיםפני1עלדווקאהרדיקליהפמיניסטי
השוויוןמחוסרהמתעלם,ובפסיקהכחקיקההמוסווההאלמנטאתלהדגישניסיוןהנה(הליברלי

.הקייםהשוויון-איאתהמשמרתבדרך,הנשייםהכוחותלביןהגברייםהכוחותשבין
שונהזהסעיףכי,יצוין.("העונשיןחוק":ולהלן1977-ז"תשל,העונשיןלחוק345סעיף34

תיקון)(טייבפרשת:להלן)289(3)נדד"פ,י"מ'נטיב00/115פ"בעהרובדעתלאורבאחרונה
.(דייןיעלהכנסתחברתשלביזמתהחוקהצעתבעקבות2001כיונילתוקףנכנסלחוק6'מס

השקפההמבטאתבדרך,הכוחיסודשללקיומוהדרישהלמעשהבוטלה,בחוקהתיקוןנוכח
ממנה,באריבפרשתחשיןהשופטשלבפסיקהוגםביטוימוצאתזוהשקפה.רדיקליתפמיניסטית
.כוחהפעלתבגדרהיאעצמההבעילהכימשתמע

.179'בע,33לעילהערה,שחר35
:ראו36

~

Smart"17.ן1.ש * ~Law' s Power, the Sexed Body, and Feminist Discourse.5
206(1990).Soc.

.33הערהלעיל,שחר37
(ט"תשנ)זפלילים"הענשיןבחוק'הבעלות'ו'בעילה'סיפורי:'קנהבעלואם'"קמיר'א,ראו38
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ביתבפסיקתהן,האונסעברתשלהישראליבדיןשתלהשינוימןמנותקאיננו,שימוש

.(החוק39בתיקוןוהן,העליוןהמשפטביתידיעלשניתןבאריבפרשתהמשפט
עללהתעכברבותפעמיםנוטה,סטראוטיפיותבתבניותנשיגוףהממקמתרטוריקה

היעדראתאוהסכמתהאתהימנהמסיקהשהיאתוך,המתלוננתשלהחיצוניתיאורה
אתטימןהשופטמתאר,לדוגמה,כך."המיןיחסי"לביצועהמתלוננתשלהסכמתה
מלכתשלהאונסבפרשתהעוסק,נור40'ני"מ99/5016(א"ת)ח"בתפהמתלוננת

בשיאהמצויהנערה":יל'אברגלינור,"יוניברסמיס"ולימים,ישראלשלהיופי
ינולכזהתאלחמשפילאירועשלפרסוםושבל,נוסףלפרסוםזקוקהשאינה,ההילתה

,זאתלאור.(.כ.א-שליההדגשות)"הקסומהבתדמיתהולפגועמזוהרהלעמעםרק
דווקאאלא,המשפטיותהראיותבזכותדווקאלאוכאמינההמתלוננתלפנינומצטיירת

בעלתשאישהייתכןלאכי-תרבותיתהבניהשלפריאלאשאינה-"העובדה"לאור
-אי,מכךיתרה.הנאשםעלשוואעלילתתעליל"יופימלכת"כשלקסומהתדמית

דווקאאלא,המתלוננתשלמרצונהנלמדתאיננההאונסלמעשהיל'אברגשלהסכמתה
מיןיחסילקייםתסכיםשכזונערהכיסבירזהאיןשהרי,"זוהרכנערת"תפיסתהמתוך
הנפרשתזותפיסהלפי.י4"ופתטיתגרוטסקית"כדמותהדיןבפסקהמוצגהנאשםעם
קיוםלידישהבשילרצונותמפגששאיןודאי-"החיה"ו"היפה"שלהקטביםבין

.בהסכמהמיןמעשה
נוספתדוגמה.רביםושופטותשופטיםשלנחלתםהנהכזודיכוטומיתתפיסה

שלדינהבפסקהמופיעבתיאורנעוצההמתלוננתכלפיסטראוטיפיתלהתפחסות
כאן":כדלהלןמסנר42'ני"מ89/355(א"ת)ח"בתפכהן-אוסטרובסקיהשופטת

,גיוסשלפניבגילצעירה,המתלוננתשללהתנהגותההסתייגויותינולהביעהמקום
לבחורמתלווה,מסיבותומחפשתבפאביםהלילחצותשלאחרבשעותהמסתובבת

היאאותםמשקאותמערבבת,לדירתועולה,עתהזהאותוהכירהכיאף,איתוונוסעת
ועייפותטשטושבלבולשללמצבמגיעהדברשלובסופוהלילהבמהלךשותה

ההדגשות)43"הנאשםשללמיטתו,כמעטאוניםחסרת,אותההמביאיםאלכוהוליים

-אוסטרובסקיהשופטתבוחרתבוהטקסטואליהתיאורמןהעולהכפי.(.כ.א-שלי
בשעותהמסתובבתוהרפתקניתצעירהבנערה,לכאורה,מדובר,שימושלעשותכהן
מהעליהשהתרגשפלאזהאיןולכן!מסיבותלעצמהוהמחפשתהמאוחרותהליל

.579,580(א"תשס)לאמשפטים"יותרלא,אונסשלסיפור"תירוש"39
.(ערפרשת:להלן)(פורסםלא)(מר)אורי'ני"מ99/5016(א"ת)ח"תפ40
.שם41
,לצייןהמקוםכאן.(מסנרפרשת:להלן)451(כ)ן"תשמ"פמסנה'ני"מ89/355(א"ת)ח"תפ42

נשיםגםכינראה.הגבריםהשופטיםשלהבלעדיתכחזקתםכהכרחאיננו"הגברי"התיאורכי
עושותהןכיהנמנעמןולא,האונסמעשהתיאורלצורך"גכף"הבקוללהשתמשנוטותשופטות

שלמחקרןגםראוזהלעניין.המשפטבכתיהשולטתהגבריתבמערכתלהשתלבניסיוןמתוךכן
.262'בע,32הערהלעיל,יחייאודתבוגוש'ד

.461'בע,שם,מסנרפרשת43

253ג"תשסן'חהמשפט



כהןאירה

:לכןקודםהשופטתשציינהכפי.הנאשםשלבמיטתוהתרחשדברשלשבסופו

החברהעלהמקובליםהערכיםוחסרתהמתירניתההתנהגותאתבחשבוןלקחתי"
-שליההדגשה)44"אותהוהסובביםזועדהמשתייכתאליהםהחוגיםשל,הממוסדת

המשוחרראדם-לארוטיקהמושאשהיא-בנערהמדוברהשופטתשללדידה.(.כ.א
מבטאהגוףשבומשפטנבנהכך.וכואבאכזרילמעשהמקרבןלהבדיל,מיניתמבחינה

.אותולאנוסוניתן,מין
כילעובדהמצטרפתסטראוטיפיותבמסגרותהצבתןידיעלהמתלוננותשלהצגתן
כוונהשליסודלביצועהנדרשכיברור-פלילית45עברההאונסעברתהיותמתוקף
רקלאהאונסמשפטמתייחס,הפליליותהעברותממרביתבשונהאולם;פלילית
ולאור,שכךכיוון.הנאנסת46שלהנפשיליסודגםאלאהנאשםשלהפליליתלכוונתו

המתלוננתשלהכפולההשפלתהעלולה,הגבריתהמבטנקודתשלהדומיננטיות
שגבר"משהוהואסקסאם,כלומר.האונס47משפטישלהמרכזיתהתוצאהלהיות
ששאלתהדי,(=סקס=שלבמובן)"מיןמעשה"כנתפסאונסומעשה"לאישהעושה

ידיעלהצדדיםביןהיחסיםבניתוחהעולההמרכזיתהשאלההיאהמתלוננתהסכמת
אףולעתיםשוליתלשאלההופכתשהופעלהכוחמידתששאלתבעוד,המשפטבית

,בעייתילהיותהופך,המשפטבתיידיעלהניתן,זולשאלההמענה.רלוונטית48בלתי
והצבתההחיצוניתהופעתהמתוךנלמדתהמיןליחסיהמתלוננתשהסכמתככל

עלהואהמיקוד:נשית49מבטנקודת,כאמור,הנעדרתתבנית,סטראוטיפיתבתבנית
תרבותשלעדשותיהדרךנבחנתוהיא,האישהשלאמונתהעלולאהגברשלאמונתו

משנבנה.האישהגוףלתיאורבהתייחסכוונהשליסודלגברהמייחסת,פאלוצנטרית

:הקלהדיןלגזרדהיינו)למסקנההמשפטביתמגיע,הגוףתיאורעלהכוונהיסוד

מודעהמשפטביתאמנם.מסנרבפרשתהגיעאליהזוכגון(מאסרחודשיעשר-שמונה

אותושלהבעילהאכן":כימצייןהואכאשרהמתלוננתשלבכבודההאנושהלפגיעה

עליהבאהאשר,ועייפותההמבולבלמצבהניצולתוך,רצונהנגדנעשתהלילה
מעשהכאלהתייחסההמתלוננתכיהתרשמתילגביההמופרזתמהשתייהכתוצאה

למרותבכוחרגליהאתפתחהנאשםכאשר,בעילהלאותהרצונהנגדאונס

,פיזיתפגיעהרקלאהמתלוננתראתהבכך,כפותותידיהכאשרעליהוגבר,התנגדותה
בית.(.כ.א-שליההדגשות)50"כאדםבהערכתהעמוקהפגיעהגםאםכי,כאמור

.457'בע,שם44
.העונשיןלחוק91סעיף45
the(ת60מסמ,1996)322:ראו46

.

~

Legal

. Processה

~

Edwards Sex and

I

'

Gender

.5.
המצביע,בישראלהמשפטבבתינשיםאפלייתבדבריחיא-ודוןבוגוששלמחקרןראו,זהלעניין47

הדיןבפסקיובפרט,המשפטבתימצדהנשיםבמעמדקשהפגיעהעלמשמעי-חדכאופן
.258'בע,32הערהלעיליחיא-ודוןבוגוש,האונסבעברתהעוסקים

.ככוחלשימושהדרישהאתממתרהעונשיןלחוקהתיקון48
.19,21(1998)נוגה"המשפטיבסיפורהגיבורה"ארו-ברק'ד49
.457'בע,42הערהלעיל,מסנרפרשת50
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בעונשאולם,בכבודהלפגיעהבאשרהמתלוננתשלדבריהאתכןאםמאזכרהמשפט

.אמירותיהאתמתוכןמרוקן,הנאשםעלמטילשהואהקל
"מתירנית"ולמצער,"אוילית"כהנאנסתהתנהגותאתשתייגה,השופטת

בתהליך,5,

,האישהעלוהגבר,האלימותעלהמין,הנפשעלמלמדהגוףשבוסטראוטיפיהבניה
בושבוצעו"מתויג"בגוףפגיעהעלעונשהואזה.ביותרמקלדיןלגזרממילאמגיעה

,ערכהוביזויהאישהשלכבודההשפלתעלעונשאינוזה;בהסכמהשלאמיןיחסי
בשלנדחה,השפלתהאתהמשפטביתבפניהמביעה,הנערהשל"הנשישקולה"תוך

.ערבבאותואלכוהולייםמשקאותשלהשפעתםתחתהיותה
והאובייקטיביזציההגוףתפיסתלגביהסטראוטיפיתהתבניתיצירתכי,אפוא,ראינו

-חברתיתהבניהמתוךנובעים,"הרוקנערת"או"הזוהרנערת"כהאישהגוףשל
שלהרטוריקה.הדיןבפסקילביטויהבא,מיניכאובייקטהאישהתפיסתשלתרבותית

שביתהסטראוטיפיםאתמקבעיםהחיצוניהתיאורהצגתודרךזהבענייןהמשפטבית
הפסיקהשלבתפיסתהשינויהמסמןהדיןפסק,לעילשצויןכפי.בהםשבויהמשפט

נורמותהמקדםדיןלפסקהנחשב,בארי52פרשתהנוהאונסעברתבדברהישראלית
.חיובישינויומסמןראויות
אחרפעםעולההדיןבפסקהמופיעותהעדויותמקריאת,לעילהאמוראףעל,אולם

במסגרותאותההמציבהככזו,המתלוננתשלהחיצוניתלדמותהההתייחסותפעם
מאושרתכנערההמתלוננתאתלתארהסנגוריהנוטה,לדוגמה,כך.סטראוטיפיות

חזרה",(.כ.א-שליההדגשה)53"חייכההזמןכל,מצחקקתילדההייתה"וצחקנית
נערהשלבצורהמקפצת...למעלההראשעםהלכההיא.עצמהעםמאושרת...לבושה

-שליההדגשה)55"עליזהדינראתההמתלוננת",(.כ.א-שליההדגשה)54"מבסוטית

באשרדעתשיקוללהפעילהמסוגלתבוגרתחזותבעלתכנערה-ומאידך,מחד,(.כ.א
מסיקהזאת...ספוריםימיםבמהלךמיןיחסילקייםמוכנההיאאתםהנעריםלמספר

המתלוננת,לטענתו":העדויותמאחתהעולהכפי,הנערהשלחזהמגודלהסנגוריה

קטנהילדהשהיאחשבלאוהוא'גדולחזהלההיה'גופניתמבחינהמפותחתנראתה

,"הסיטואציהכלעלחשבתאתהמה"התביעהידיעלהעדנשאלכאשר."צעירהאו
לא,אנשיםכמהעםששוכבתהיחידההבחורהשזוחושבלא":(היתרבין)העדעונה

חשבתילארגעבאותו(המתלוננת)מבחינת";"חריגמדייותרמשהואיזהבזהראיתי
שאיננה,מיניתמשוחררתאישהלתארהסנגוריהמנסהכך.56"אותיענייןלאזה.כךכל

שאין"חוץילדת"מעין,אישותליחסיבנוגעחברתיותתפיסותשללהשפעתןנתונה

.שם,שם51
.31לעילהערה,פרשתבארי52
.(ביטוןנדבהנאשםדברי)הדיןלפסק20בסעיף,שם53
.(תומרהעדדברי)הדיןלפסק23בסעיף,שם54
.(צביסוןצפרירהנאשםדברי)הדיןלפסק40בסעיף,שם55
.(שלוםהעדדברי)הדיןלפסק66בסעיף,שם56
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דמותאתלתארההגנהלניסיונות.עליהחלותהחברהשלהחברתיותהמוסכמות
ליצורביקשוהעדיםכיהללוהדבריםמןללמודניתן"כיהמשפטביתקובעהמתלוננת

עלנחקרוכאשרבתיאורםלעמודיכלולאאך,שלהםלתזההנוחה,כלליתתמונה
שראינוכפי"תדמית"או)"תמונהיצירת"בדברהמשפטביתשלהרטוריקה."הפרטים
באריפרשת,לעילשציינתיכפי.סטראוטיפיצירתבדברכוונתימבארת(נורבפרשת
מןזהואין,האונסבעברתהישראליהמשפטיבדיוןמתקדמתדרךפריצתמהווה
עםיחד.השינוימןחלקהנה"התמונהיצירת"להמשפטביתשלשמודעותוהנמנע
באמירותבשימושבלשונונכשל(הסנגוריהדבריאתהמבקר)עצמושמגרהנשיאזאת

אינווחציעשרהארבעבתנערהשלההגיון"כימצייןהואכאשר,סטראוטיפיות
המשפטביתלקביעותבהתייחסותזאתלבחוןיש_וכך,ושקולבגיראדםשלזהבהכרח
מכריזהואינהצועקתאינה,מבוכהאוהלםבשלאובפחדאשרקטינההאם':המחוזי

כלפיהנוהגיםבו[קבוצתימין]המתוארלאקטכמסכימהנחשבת-סירובהעל
-שליההדגשות)ז5"'כלפיהמילוליותבפניותזאתמבטאיםואף,השורהמןכפרוצה

שלאחדבקצה-"להסכמהמדד"מעיןשמגרהנשיאיוצראלהבדבריו.(.כ.א
זריםשבעהעםמץיחסילקיוםמסכימה"ודאי"אשר"השורהמלפרוצה"הסקאלה

רוצה.ההסכמה-אינלמדתמגילהאשר,צעירהנערה-השניובקצה,זמנית-בולה
.קבוצתייםמיןיחסילקיום"אוטומטיתהסכמה"לפרוצהלייחסנוטהזואמירהלומר

חשיבה("השורהמןפרוצותקבוצת")מסוימתלקבוצההמצמידה,כזוהתייחסות

.סטראוטיפיתלפרזנטציהמובהקתדוגמההנה(קבוצתייםמיןליחסיהסכמה)מסוימת
מיוחסת,הדיןבפסקהמצויהפמיניסטיתהשקפהמנקודתביותרהמתקדמתהעמדה

האינוסשבעברתההסכמה-איבממדחשיןהשופטעורךאשרבדית.חשין58לשופט
מזינה[בהסכמהוסופובאונסהמעשהשלתחילתוכי]זוטענה":כיהשופטמציין
יש-בריאתהטבעפיעלאישהכיהגורסתואיסטית'מצ-גבריתחייםבהשקפתעצמה

ומסכימהמרצונהנענית-אישהכל-אישהדבריםשלובסופם,להכניעוחייבים
הסכימהלאהנערהכי...סובראניועור"-ההסכמהבענייןועוד.59"האישותלמעשה
אתקלעוהנאשמים.הנאשמים-להעוללולאשר-נאמרמוטב-להעשולאשר
מטלטלבההמחזיקשכלסמרטוטיםלבובתאותהוהפכו,איומיםשללסחרורהנערה
נחשבולאהסכמתה-איאוהסכמתה.מטהמעלה,ושמאלימין,ואנהאנהכרצונואותה

(א)346סעיףלפיקטינהבעילהעברתבפרשנותהמשפטביתמרחיבהדיולפסק(ג)85בסעיף57
.וההאשמהסעיףכוללהאישוםכתבשאיןאףעל,העונשיןלחוק

באשררדיקליותפמיניסטיותתפיסותמעלה,1993שנתבשלהיניתןאשרהדיןפסקכילצייןיש58
בהתייחסותותפניתנקודת,לכןקודםצויןשככרכפי,ומהווה,המיניםביןביחסיםהכוחלממד

השימושאלמנטאתהמדגישההסכמהלממדחשיןהשופטשלפרשנותואתראו.אלהלתפיסות
.376'בע,שם.בכוחניות

.379'בע,31הערהלעיל,באריפרשת59
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60"הרובוטאדישותלא,קיפאונהלא,התנגדותהלא,הסכמתה-אילא-בעיניהם

.(.כ.א-שליההדגשות)

המשפטבתיבפסיקתוהשפלהכאב-"מעונהקדושה".2

במטוטלתנעההמשפטבתישלהרטוריקהכיצדהדגמתיכאןעדשאוזכרוהדיןבפסקי
בדרך,החיצונימתיאורההנלמד,סטראוטיפידימויתחת,המתלוננתשלהצבתהשבין
הדרךאל"כמראה"המשפטביתבפנינשיםשלהנמכתןאתלהדגישכדיבהשיש

העולההמגמהלבין,הנשיאלקוללהתייחסבכללותההישראליתהתרבותנוטהשבה
.נרמסשכבודוכאדםהאישהשללראייתהבאשרבארידיןמפסק

לדימוייםמקבילה,המשפטביתידיעלמיניים-הסטראוטיפיםהדימוייםשליצירתם
שרמןשלבעיניהאם.בעבודותיהשרמןמתייחסתאליהם"אמריקאייםהכל"הנשיים
,"הקולנועשחקנית","הפרוצה"כמונשויםטיפוסיםיוצרותההוליוודיותהיצירות

טיפוסיםמיצירתהואגםנמנעאיננוהמשפטשביתהרי;הלאהוכך"הטרמפיסטית"
ביכולתוהאם."החונןילדת"ו"הרוקנערת","היופימלכת"כמו,"הארץילידי"נשיים
אותולשינויבדומה,הנשיהגוףשלבפרזנטציהקיצונישינוילערוךהמשפטביתשל

למראהולא,דווקאולהשפלהלכאבדגששיינתןכך,בעבודותיהשרמןעורכת

במשפטהנהוגהההפליהמידתאתלהפחיתכדיזהבשינויישהאם?החיצוני
?הישראלי

האונסלעברתלהתייחסניתןבהןשונותדרכיםשתיעלבדבריינרמזלכןקודםכבר
בובת"או(שמגרהשופטלפי,סטראוטיפיקבוצתישיוך)"פרוצהאוילדה"-

אנסה,להלן.(חשיןהשופטלפי,הנאנסתשלסובייקטיביזציה)"רובוט"ו"סמרטוטים

להדגישניתןכיצדאבחןבו,לאחרונהשניתןדיןפסקבאמצעותדברילהמחיש

דרךפריצתליצורלניסיוןהצגתותרומתואתהחברתיבמרקם"המושפל"שלמיקומו

פוטנציאלכיהסוברת,קריסטבהשלעמדתהברוח.עבראותההטראומהבהבנת
באשראדםבכלקייםהמושפלכלפיהאמפטיהוגילויההשפלהבטראומתההכרה
יכולה,האונסמעשהשלמושפלכסובייקטמתלוננתעלההתבוננותאםאבחן,הוא

.טייב62בפרשתלעסוקבחרתיזהטקסטואליניתוחלצורך.הקמםבסדרמשברליצור
שעסק,בירושליםהמחוזיהמשפטביתשלדינופסקעלערעורעניינהטייבפרשת
בדק,זובפרשה.למרפאתושהגיעהמטופלתובין(פיסיותרפיסט)מטפלביןביחסים

,המתלוננתשללפיההמערערשלמינואיברהוחדרבואקטהאםהעליוןהמשפטבית
-המתלוננתהסכמתנעדרושהיחסיםוככל;בהסכמתההיה,מינהלאברואצבעותיו

.מתלוננת"שלצעיר"מגילהמתעלםכמעט,שמגרלנשיאכניגוד,דהויוהשופט.383בש,שם60
ולכןמתלוננתאותהאית-מכהנדדעתועללהעלותיכולאעודעופסקאתהקורא:מזאתיתרה
.אחרקבוצתישיוךאוגילפיעלהסכמהמידתמדהוילחלוטיןמתעלםבעצםהוא

.17-26'בע,3הערהלעיל,עצמון61
.34הערהלעיל,טייבפרשת62
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העונשיןלחוק(א)348סעיףלפי)במרמהשהושגבהסכמהמגונהבמעשהמדוברהאם
או(המחוזיהמשפטביתידיעלשנקבעוכפי,העונשיןלחוק(2)(א)345סעיףבנסיבות
זהדיןפסק,לטעמי.העונשיןלחוק(4)(א)345וסעיף(1)(א)345סעיףלפיבאונס
לתאראםלבחורהדיןפסקאתהכותבהשופטשלהנרטיביתיכולתואתהיטבממחיש

ואתהגוףשלסבלואתלתאר,מנגד,או,סטראוטיפיתתפיסהמתוךהאישהגוףאת
.המתלוננתשלההשפלהממד

אנגלרדהשופטשלדינופסק.1.2
ידיעלשנמסרכפי,פרטיוכלעלהמיניהאקטתיאוראתמפרטאנגלרדהשופט

שלקיומועצםאתהכחישלאהנאשםכייצוין.המחוזיהמשפטביתבפניהמתלוננת
המחוזיהמשפטבית.בהסכמתההיההמעשהכיטעןאולם,הצדדיםביןמינימגע
שמאספקנותרכיפסקאולם,המתלוננתגרסתאתוקיבלהנאשםשלגרסתואתדחה

בטיפולידועלשהוסוו,למעשיומסכימההמתלוננתכיבטעותהנאשםהאמין

מחציתן)מאסרשנותשתיהנאשםשלעונשואתפסקלפיכך.להשהעניקהפיסיותרפי
ידיעלהמתוארת,העובדתיתהמסכת.(שניםלשלושתנאיעלהשניםויתרבפועל
אשר,25בת,אוסטרליתנערה:המתלוננתשלכלליבתיאורפותחת,אנגלרדהשופט
כי,השופטמצייןכן.6'בירושליםנוצריספרבביתתפילהלימודילצורךלארץהגיעה

.(.נ.א-שליההדגשה)64"רגליהאתהמסתירהארוכהחצאית"לבשההמתלוננת
"ילדיוועלאשתועלבחוםשדיבר,דתייהודי"כהשופטידיעלמתוארהנאשם

,הנאשםושלהמתלוננתשלדתםאתלהדגישהבוחר,בתיאור65(.כ.א-שליההדגשה)
במסגרותלהציבםכדייש,הדתיתמאמונתםמנותקאינואשר,החיצונימראםואת

הוראותפיעל,בגדיהאתהמתלוננתפשטהכיצדמתארותהעובדות.סטראוטיפיות

-לאימודעהיההנאשםאםהשאלהעולהממנואשר,המיניהאקטואת,הנאשם

שלגופהאתהמציגכזההנוהתיאורכאןעד.למעשיוהמתלוננתשלהסכמתה
בפסקיאחתלאשראינוכפי,הסטראוטיפיתוהכותרתהמוכרהתיוגתחתהמתלוננת

.כהעדשהוצגוהדין
הנסיבותאתאנגלרדהשופטשלבתיאורותפניתחלה,דבריוסיוםלקראתאולם

אונסמעשהשלכסובייקטמוצגתשהמתלוננתכך,המבטנקודתאתמשנהוהוא
וכך...פלסטיקעשויהבובההייתהכאילו,כרצונובההעושההנאשםבידיהמוטל
המתלוננתשלההתנגדותיכולתנפגעההנדוןהמקרהכנסיבות":אנגלרדהשופטקובע

רגליה,הטיפוליםמיטתעללמחצהערומהשכבההמתלוננת.ביותרמהותיבאופן
כביכול,הנאשםשללגופוהוצמדגופה,עצומותעיניה,אלקטרוניתלרפידהמחוברות

חמכנסיואתהנאשםפתחעיןבהרף.הפיסיותרפיהטיפוללצורך
~

,מינואיבראתלף

.296'בע,שם63
.297'בע,שם64
.שם,שם65
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."לפורקןהגיעשניותמספרותוך,מינהלאיבראצבעואתדחף,פיהלתוךאותודחף
:כךהמתלוננתתיארההרגעאותואת

My arms were spread out~ my head was down and fhen he undid"
א6,,66

hisן.64"

jacket

within seconds, as

.(.כ.א-שליההדגשות)
מוטלתהיאכאשרשכן)אבמילההשימושידיעלבעיקר,המיניהאקט"תיאור"לצד

אשרלמעשיםלקרואהמתלוננתיכולהכיצד,כרצונובההעושההנאשםבפניעירומה
בעתהנפשילמצבההמתלוננתשלהנפשימצבהתיאורגםמובא,(?בהבוצעו
:האירוע

1%thought, well1.every word he said10tY

just

was submitted

1but,40שwould know what841שsituauon like8851שיever

carae.1%61ים4 under his submission1,was under his authority

6%58did"67.(.כ.א-שליההדגשות) what he131ש

~

figh

.המתלוננתשלהפרטיתהרטוריקהאתהמשפטביתשלברטוריקהמשלבהשופט
submission)(בהכנעתהומתמקדתגוףמתיאורלחלוטיןנמנעת,הסתםמן,המתלוננת

.הנאשםלמעשי
מיטתעללשכב,להתפשטלההורה[הנאשם]הוא":אנגלרדהשופטמסכם
לתנוחותתנוחותיהאתכיוון,האלקטרוניתלרפידהרגליהאתקשר,הטיפולים
ודחףלגופהגופואתקירב,עיניהאתלעצוםלההורה,חזייתהאתהסיר,לוהרצויות

מכווןבאופןידועלנעשואלופעולות.ונשנותחוזרותבתנועותגופולעברגופהאת
,ממושךעיסויבמתלוננתביצעהנאשם.נסתרותמיניותכוונותמתוך,ומתוכנן

פיסיתהנאהלידיאותהלהביאכדיבגופה'משחק'שהואתוך,כביבולפיסיותרפי
.(.כ.א-שליההדגשה)68"המינייםלמעשיולהתנגדביכולתהשתפגום
,האונסלאירועהתייחסותואתמסיטאנגלרדהשופט,לעילהאמורמןשעולהכפי

שלכסובייקטלהציבהבוחרהוא,המתלוננתשלותבניתיתסטראוטיפיתומהצבה
המשחק"הנאשםלרצונותכנועההמתלוננתגם,שרמןשלהבובותכמו.האונסמעשה

מבטמנקודתכי,ברור.גועלושלדחייהשלתחושהרקהואממעשיוהעולהוכל,"בה

ככזוהצגתה.טראומתי-פוסטבמצבהמצוי"מושפל"בבחינתהיאהמתלוננתכזו
345סעיףלפיהאינוסעברתבהנעברהכידינולהכרעתאנגלרדהשופטאתמובילה

וביצוע,("התנגדותהמונעאחרמצבניצול"תוךאונסעברת)העונשיןלחוק(4)(א)
.לחוק(4)(א)345'סעבנסיבות,העונשיןלחוק347סעיףלפיסדוםמעשה

.315'כע,שם66
.שם,שם67
.316'בע,שם68
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חשיןהשופטשלדינופסק.2.2
דיןלפיהאנגלרדהשופטשלעמדתואתמקבלהואכיואומרפותחחשיןהשופט
חשיןהשופטבוחראנגלרדלשופטבניגוד,אולם,להתקבלהמדינהשלערעורה
,האונסבעברתדהיינו,העונשיןלחוק(1)(א)345סעיףלפיהנאשםאתלהרשיע

שלידיעתובעצםדי,חשיןהשופטלפי.בכוחשימושעקבחופשיתהסכמהבהיעדר
עברתהשתכללהכי,לקבועכדי,הסכמתהבהיעדראישהעםאישותבמגעהבאאדם

כיאדם":באריבפרשתדבריוציטוטידיעלדבריואתמאששחשיןהשופט.האונס

אליהרוסואם;ליכנסהיתרויבקשתחילההדלתעליקיש,הזולתביתאללבואיאמר
השופטגוזר,בכך.69"בוינהגופולשודיןייחשבלפולש,בעליםרשותללאהבית
פגיעהעלמוחלטואיסור,אדםשלבקניינוהפגיעהאיסורמתוךשווהגזרהחשין
.בכבודוכפגיעהשכמוה,בגופו

המתלוננתשביןהספציפיתהיחסיםלמערכתמיוחדתמשמעותמייחסהשיןהשופט
לביןהנאשםביןהספציפיתהיחסיםמערכתאתוללמודלהוסיףעלינויהא":לנאשם

מערכתכךבוודאיזהאתזההמכיריםשנייםשביןמערכתעלשכןהמתלוננת
מתהילתםשנבראומודולרייםדגמיםלהחילרשאיםאנואין-שנייםביןאינטימית
אתמרשיעחשיןהשופט,לעילכאמור.(.כ.א-שליההדגשות)%"גן-של-לאינוס
עקבהחופשיתבהסכמתהשלא"העונשיןלחוק(1)(א)345קטןסעיףפיעלהנאשם
."מאלהבאחדאיוםאואחריםלחץאמצעיהפעלת,גופניסבלגרימת,בכוהשימוש

שלקיומובעצםהכוחהפעלתאתחשיןהשופטרואה,הכוחמרכיבאתבפרשנותו
שביטל(2001יוני)העונשיןלחוק6'מסבתיקוןאומצהשלמעשהעמדה)המיןמעשה

אדםעלכוחהפעלתבגדרעצמושהוא,(בעברהכיסודכוחשלהפעלתודרישתאת
."בכוחשימושהנו-האישהלגוףהפלישה-עצמוהוא,אישותמעשה":אחר

בכוחהשימושיסודכיללמדנוהפרטיקולרייםהאינוסמקרייוכלו"הדבריםבהמשך
ההדגשה)וי"ההסכמההעדריסודהואהדומיננטיהיסודוכיבמערכת'הלש'יסודהנו

והבזויותהמכוערותמןהיאהאינוסעברת"חשיןדשופטאליבא.(.כ.א-שלי
כבודהעל,גופהעלהאישהריבונותעללהגןובאהנועדההאינוסעברת...שבעבירות

,לאישהלהנתונההרשות...האניעל,רצונהשלהאוטונומיהעל,כאדםהאישהשל
בהיתרשלאפלישה...תעשהלאומהתעשהמהחופשיתלבחירהלהעומדתוזכותה
,היאכואבת;ומדכאתמשפילה,היאמשפילה,אדםשללגופו,אישהשללגופה

עמוקוהעלבון-היאמעליבה;וכואבתחרהפגיעה-היאפוגעת;במאודכואבת
נדרס,הרצוןשלהאוטונומיהנגרעת,החופשנפגע,נחתכתהנפש,האנינרמס.וצורב

.(.כ.א-שליההדגשות)מ"הכבוד

.331'בע,שם69
.321'בע,שם70
.326'בע,שם71
.328-329'בע,שם72
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או,המתלוננתשלהחיצונימראהמתיאורלחלוטיןכמעטנמנעחשיןהשופט

מןחשיןהשופטשלדינובפסקהקוראאתמנתקתזוהתייחסות.גופהמתיאור
ומותירהבאירועהמשתתפיםשלמאפיונםאוהאונסמעשהאתהסובביםהאירועים

כאלהאינםידועלהמתואריםוהפגיעההכאב.לבדםוהם,והפגיעההכאבמולאותו
השופטבפניהעומדהפרטיקולריהמקרהפיעלמפסיקהאלא,"כלליחוק"מהנלמדים

אלחשיןהשופטאתהמוליכההיאזוכתיבה.הצדדיסמגרסאותביןמכריעהואעת
לחוק(1)(א)345סעיףלפיאונסשלבעברההנאשםשלהרשעתושלהתוצאה

אתהכתבגביעלבהעלותו.אלימותשלעברה,בכוחשימוששלעברה,העונשין
,האונסמעשהשלוסטראוטיפימיניתיאורולאהכאבושלהטראומהשלהתיאור
היאהלוא,המעשהשלהסובייקטכלפישהופעלהכוחאתחטיןהשופטממחיש

שלעונשואתבירושליםהמחוזיהמשפטביתגזר,הדיןלהכרעתבהתאם.המתלוננת
.תנאיעלהשניםויתרבפועלוחצישניםשלושמהן,מאסרשנותלחמשהנאשם

לראותניתןכי,עולהאנגלרדהשופטושלחשיןהשופטשלהדיןפסקימניתוח
כי,עולהמכך.המתלוננתשלובהשפלתהבסבלהוהכרהמודעותעלהמעידיםניצנים
ליתרלקרואהנהדברימטרתאולם,הישראליתבפסיקהקיים"שרמני"ההרעיון
רמיסתעםהמתמודדהמיוחלהשינוילכיווןנעהמשפטבית,שראינוכפי.בושימוש
נורבענייןהפסיקהמתוךשהדגמנוכפי,אולם.באריפרשתמאזהנאנסתשלכבודה
ושופטותשופטיםישנםעדיין,באריבפרשתשמגרהנשיאבדבריואףמסנרובעניין

-הגבריהעולםמןהשאוביםגוףבדימוייהמתמקדהסטראוטיפיבשיחהשבויים

להדגישיש,קריסטבהפיעלההשפלהתאורייתאתלממשכדי,לפיכך.פאלוצנטרי
.אונסבמשפטיוהמדמםהפצוע,החיהגוףתיאוראתולהזק

"ממוכנתבובה":סיכום.ד

ממוכנתבובההייתיהזהובלילה"
,העבריםלכל,ושמאלהימינהופניתי

לשבריםונשברתיארצהאפיםונפלתי
.""מאומנתבידשבריאתלאחותוניסו

משפטית-טקסטואליתנוכחותבין-הגוףשלנוכחותוכיניכר,דבריםשלסיכומם
הגוף."מחדש-ארגון"שלמהלךלעבורנדרשתאמנותית-ויזואליתנוכחותובין

ערכייםוייצוגיםרפלקסיותשלתרבותיבמערךהמתוחם,"לבעליושייך"ה,הממושמע

פרטיקולרידיןהחלתשאלתאת,היתרבין,המעלהבילסקיליאורהשלמאמרהראו,זהלעניין73
המשפטיותלמשבצותהמוכותהנשיםשלסיפוריהןאתלהתאיםבמקום":מוכותנקרםכלפי

,"חלקיתאוטונומיהשלהמורכביםלסיפוריםהמשבצותאתלהתאיםצורךשישייתכן,הקיימות
.5(ח"תשנ)ופלילים"העצמיותלהגנתעצמיתמהגנה-מוכותנשים"בילסקי'ל

.36(1995)כהעדהשיריםכל"ממוכנתבובה"'רביקוביץ'ד74
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מתוך75(החפצה)הראיפיקציהזעקתאתזועקהוא.חדשהקריאהבפניניצבזהגוף-
אלמחלחלת,מסתברכך,זוזעקה.שרמןשלמצילומיהגםכמו,קריסטבהשלכתביה
להבנתחדשיםאפשרותתנאיבכךויוצרת,המשפטיהטקסטשלהשורותבין

ולאאלימותשלבמעשההאונסמעשהולתפיסתאונסבמשפטיהמשפטיתהסיטואציה
.ברוח76בפגיעהוסופו-בגוף-החומרבזילותשתחילתומיניכמעשה
,פוזיטיביתלחוויה,ושרמןקריסטבהשלבידיהן,הופךהנאנסתשלהמושפלגופה
המעטרת,זוחוויהשלניצניה.אותההחווהאתבכךומגההעצמהאתהמכילה,נוכחת

המגדריתהסטראוטיפיותאתבקיומםמערערים,התקופהבןמודרני-הפוסטהנוףאת
"אחרת"פסיקה,"אחר"משפטיטקסטמאפשריםהם:המשפטיבטקסטהמושרשת
.המשפטיהטקסטשלהמכוננותההבניותאתלבחוןניתןדרכם"אחדים"ומשקפיים
,"חדשהשפה"כהמשפטית"גוף"השפתלהבנתהמתכוןהםאלהאפשרותתנאי

המשפטיתהשפהשחקני.משחמשיהבין"זרותשלשיח"יצרהכהשעדשפה
"שפתו"את"לחוות"נקראיםוהקוראהנאשם,המתלוננת,השופט-אלובסיטואציות

הוויזואלילייצוגהבדומהזוחוויהשלהטקסטואליייצוגה.הנאנס"הגוף"של
הדיןפסקשורותמבין,למשל,לנבועיכולשרמןשלהמרוטשותהבובותבצילומי
,מצבובכלשעהבכללוזמינהלהיותהייתהתפיסתולפי,חובתה":באריבפרשת
עלמשליךהמקלחתבפרשתשאירעמה,אחרותבמילים.כללרלבנטיהיהלאורצונה

במתלוננתהמינימליתההתחשבותחוסראתבולטבאופןומדגיםלכךשקדםמה
לקפויןשעליה,בחוטהנמשכתבובההייתהכאילו,בהההתעמרותאת,וברצונה
-שליההדגשה)""השבעהכלשישבעועדלקוםאולשכב,להתקלה,לשםאולכאן

הואמידהבאותה.שרמןשלהבובותאתמזכיר'חוטעלהבובה'שלהדימוי.(.כ.א
.'הסכמה'הלממדחדשהפרשנותמציע

כיברי?להתכוון"חוטעלבובה"יכולההאם?להסכיםחוטעלבובהיכולהכיצד
משלפוזיטיביתנוכחותלולייחסהיכולתאתמייתר,"כבובה"הנאנסהגוףשלמיקומו

In:ראו75

~

oductionלLegal Reasoning"iLloydi1תGable "Excerpt finm Reification.ת
987-972(1994,.ed*6,.M .D .A . Freedman ed0860ית])Jurispradence10.

האמנותי,התרבותיבהקשרו)רבותנבחן,(ראיפיקציה)החפצהשלזהמהלךכילצתןהראוימן76

יסודותאתמזההליוטארפרנסואהדאןהפילוסוף.מודרניים-פוסטבהקשוים,(והטקסטואלי
הנבדלפרטאותו,Differand-השלוהאגרסיביתהעקביתבהשתקהזהתהליךהמנביעיםהכוח

שהיאהפוליטיוהפוטנציאלהשפהידיעלנוצרהשונותוואשראחריםמפרטיםמהותיבהבדל
כוחנותכזוזושכן,ושרמןקריסטכהשלייצוגיהןעלנוסףמבטיאפשר,זהזיהוי.מייצרת
ברוח."הזרה"שלכמצב:אומרהווהומושפלקרבני,מושתקכמצב"הנשיהמצב"אתלמעשה

.שונותהעל"לדבר"יכולהאינהזושכן,למושתקתהנאנסתאתהקייםהמשפטיהשיחהופך,זו
:גםראו,תליףלעיף

Antholog

)l!"ג-Poshnodernism10rom Modkrnism7]] . Cahoone

513-481,359-336(1996).
.338'בע,31הערהלעיל,באריפרשתדד

262



הכאבאתתבין-הגוףאתתראה

,שרמןשלבעבודותיהבוטהפירוקהגוףאתהמפרקתזו,8י"החדשההקריאה".עצמו

הסיטואציהבתיאור)Puppeteer("בובנאי"השלהממשמעתהאלימותאתהמזההוזו
"הסכמה"המושגישלחדשההבנהבהכרחמייצרת,באריבפרשתהמשפטית

-המטאשלהרטוריעולמומתוךעודנבחנתאינהאלהשלמשמעותם."כוונה"וה
הללו:הואנהפוך.הגוףשלאחידהנורמטיביתראייההמכונןעל-סיפוראותו,נרטיב
,"מסכים"השלהרטוריעולמומתוך,"המתכוון"שלהרטוריעולמומתוךנבחנים

השתיקהגבולותאתפורץהגוף.הנאנסהגוףשלוהמושתקהמושפלעולמומתוך:קרי
הואאין;פוזיטיביתנוכחותאלא,עודמושפלקרבןהואאין;קולואתומשמיע
.שלההנוכחהנושאאלא,סיטואציהשלמושאה
בסמליםשימושעושההואבטרם,השופט,המשפטיהטקסטכותביעצורלו

בכךשישיגלה,וכאבהשפלההמביעהבשפהשימושיעשהזאתותחתהסטראוטיפיים

ולתת,המשפטיבטקסטמופיעשהואכפיהגוףלמושגמחדשפרשנותלתתכדי
.מצויותהןבהלסיטואציההמתאימהפרשנות"הסכמה"ו"כוונה"למושגים
.הנפשושלהגוףשלומוותכאבאלאבהשאיןסיטואציה

אק'זשללתפיסתו.הדרידיאניתהרקונסטרוקציהעם,זוברשימה,מזוההזו"חדשהקריאה"78
,דיןפסקישלנרטיביתקריאה.שאלהמספקמשפטכל.דטרמיניסטיתתמידהיאהשפה,דרידה
.הצדקמושגשלהדטרמינציההנחתכנגדיוצאת,רקונסטרוקציהשלבכליםשימושהעורסה
הצדקשכן,אוניברסליכעלולאפרטניכעל,הצדקעללהסתכלמבקשתדקונסטרוקציה,פשט

שלשמצבולכךערדרידה.הסובייקטיביהפרטכלפיתקףאלא,אבסולוטיבמישורמצויאיננו
הטקסטשלדקונסטרוקציהולכן,רקונסטרוקציותשללפוליטיקההחשוףדינמימצבהואהפרט

Derrida-ב.המשפטשלהפוליטיקהאתחושפת,המשפטי "Force ofLaw: The Mystical.7
919(1990)Rev.1Cardozo11

"
Foundation of

Authority

של'כוח'שהדרידהקובע,

יחסיםמערכת.אחר'הלביןהעצמישכיןהיחסיםבמערכת'הישונהנחיצותשלתוצרהואהחוק
שלביטוי,"דיפרנציאלכוח'הואהמשפט.למושפלבאשרקריסטבהשלבתפיסההוצגהכזו
'צדק'או'מוסר','אתיקה'עלתיגרקוראתהדקונסטרוקצמן.כזהאינוהצדק.כוחותיחסי

יחידכלעבורוהשוויוןהחופשרעיונותשלמחדשככתיבה"מוסרחוק'מחדשליצורושאיפתה
.'הצדקעלוערעורדרךלפרשנותקוראתמודתית-פוסטפסיקה,דרידהבעקבות,לפיכך.ויחיד
,"שיפוטיתאחריות'לקריאהזוהי.בפרשנותושלנואקטיביתפעולהידיעללהיווצרצריךצדק
.שורשאותוחולקות"אחרות"ו"אחריות"שלכךתמידכברערשיפוטיתפונקציהשהמפעילתוך

,דיאלוגשלכפעולה,מכךיותר.שיפוטיתפעולהיוצרים,שלנווהקהילה,חייםאנושבוהעולם
.וחברתיתפוליטיתלטרנספורמציהיסודהנחתיוצרתהיא

263ג"תשסן'חהמשפט




