
הכאבאתתבין

פתיחה . 1

בעורעטופיםהזםוכליהקרביים,הבשרשהעצמות,כשם"

הרגשסערותכך,לנסבלהאזםמראהאתההופך

 • 1 "הנשמהשלעורההיא ;יוהרהעטופותהנפשותשוקות

וחברתייםתרבותייםהבניהמהלכיידיעלנקבעתאדםשלזהותו

נתוןאינוהפרטשלגופוזו,מזווית .לגופוהיתר,ביןהמתייחסים,

אסתטיקה,שלקטגוריאליותלהגדרותנתוןהואבעלמא;ביולוגי

הזהותשיחממילא,שיפוטיים.אפיוניםשלנוסףומגווןנאותות

ומאופייןכוחבמסגרותהנתוןפוליטילשיחהופךהאדםלגוףהנוגע

 , 2מהןלהשתחררהמאבקידיעלוהןידןעלהן

ממסגרותאחתכיראשית,כפולה:היאזורשימהשלהמוצאהנחת

המשפטית,המערכתהיאגוףבשיפוטיהעוסקותהמובהקותהכוח

היצירהשדהכיושנית,האונס,בעברתעוסקתשהיאשעהבמיוחד

הגוף,שלובאינטרפרטציותבייצוגיםהואאףעוסקהאמנותיוהשיח

משהיאשיותרמזוויתזאתעושה-המשפטילשיחבניגודאך

נגדומאבקהכוחעלביקורתמבטאתהיאלכוח,ביטוימהווה

להציגאבקשאלו,מוצאהנחותיסודעלמטיל,שהואהמגבלות

שיחשדותשניביןהמתחוללנמנעהבלתיהעימותאתזוברשימה

האישהגוףשלהאמנותיהייצוגאופןשלהכלתוכיאטען,כךאלה,

המשפטידביוןחדשהדרךלהתוותעשויההמשפטיהשיחבתוך

ונשיות,נשיםשללתפיסהבאשרהחברתיתבעמדהגםכךומתוקף

הנטעןהמשפטי""הגוףאתמערער "האמנותי"הגוףאחרת,לשון

שעההניטרליותטענתשלערוותהאתחושף"אובייקטיבי",להיות

גברי,משפטישיחידיעלמינינשיגוףשלהבנייתואתחושףאושה

 , 3תיקוןדורשזו,ביקורתבסיסועל

הראשון,הגוף:שלקונקרטייםייצוגיםבשניעיוןתוךיתפתחהדיון

השני, ; 4שרמןסינדיהאמניתשלבעבודותיההנשיהגוףשלייצוגו

האונס,בעברתהדנהבישראלהמשפטבתיבפסיקתזהשלייצוגו

גוףשלייצוגהמבטאותשרמןשלהאמנותיותמעבודותיה

ניתןגיסא,מאידךוכואב,מושפלגוףושלגיסא,מחדסטראוטיפי

כ,ךמתוך ,בתרבותהנשיהגוףייצוגשלההבניהאופניעלללמוד

בטקסטגםאפשריתזוהבניההאםהרשימהשלהשניבחלקהאבחן

ברצוניהל.למינהמכללההאקדמי,המסלולפטיס,למשהספרביתבוגרתדין.כתעור

מריןובליד"רלשאשו'והבה,גליתלגב'וכן'נפתליבןארנהלד"רמיוחדבאופןלהודות

 .פרסוםלהמאמרבהכנתרתםעזעלהמשפט,העתכתבכתמערולחברי
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ואטעןמסקנותייאתאציגהרשימהשלהאחרוןבחלקה ,המשפטי

עומדותהאמנית,שימושעושהבהןייצוגשלאפשרויותאותןכי

ייצוגהדרךכיאציע,כןכמוהדין,פסקיאתהכותבהשופטבפניגם

הייצוגדרךהיאשרמן,שלבעבודותיההמושפלת""האישהשל

 ,אונסבמשפטיהנשיהגוףשלהראויה

שרמןטינדישלעבודותיה . 2

באמנותהבולטותהאמניותאחתשלעבודותיהאתאציגזהבפרק

הייצוגעלדגששימתתוךשרמן,סינדיהצלמתהפוסט-מודרנית,

דורעבודותיה:שלעיקרייםזמןפרקישניבמהלךהאישהגוףשל

- 1988הראשוןהעבודות 1977) Untitled Film Stills (, העבודותודור

- 992 1 )5השני 1985) Horror, Disasters and Sex Pictures , 

- Gentlemen Prefer Blonds .2.1 

שרמןטיגדישלבעבודתהגשייםטטראוטיפים

שלחמקמקדימוי 1977בשנתשרמן"ממציאה"הראשון,דבור

פלסטית-בחוויהשונות,סיטואציותתחתהנבחן"האני",

(כצלמתהמצלמהעברימשניעצמהמציבהשרמןאינטלקטואלית,

 Untitled Filmמכנההיאאותןעבודותשלבסדרהוכמצולמת),

6Stills , המושג" Film Still " פרסומתאמצעיהמשמשותמגלויותשאול

סרטמתוךמפתחרגערוב,פיעלנחשף,בהןקולנוע,לסרטי

עשרותומגלמתעצמה,אתשרמן"מפצלת"אלובעבודות , 7הקולנוע

שרמןסינדיאתהמתבונןמעינימסתירהשהיאתוךדמויות,

הנשייםהסטראוטיפיםשלדבמותןמצטלמתשרמן"האמיתית",

סרטי ,-850השנותשלהקלאסייםההוליוודייםבסרטיםהמעוצבים

הצמרת,זונתשלאלהדבימויים , 9B-Moviesוסרטינואר,הפילם

השמרנית,הביתעקרתהספרנית,המסוממת,האונס,קרבן

המבוששלטלפוןהממתינההנאיביתהנערההזנוחה,האיטלקייה

בודדותנואשות,נשיםשלסכיזופרני"קטלוג"שרמןיוצרת-לבוא

לרגשמרגשמעבריםשלכרוניקהבושישקטלוגזהו ,ומנותקות

הצילוםמדיוםלהבעה;ומהבעהלזהותמזהותבמעברהמומחשת

צילוםבאתרהיחידהה"כוכבת"היאושרמןלחלוטין,וטכנישוליהנו

צילום,המצלםכצילוםהמתפקדמפוברק,

מתחושהלהשתחרריכולאינואלה,בצילומיםלראשונההמתבונן

אתהכירוכילכן,קודםהאלוהתמונותאתראהכברכימוזרה

שלבסרטאותןראינוהאם ,מולובמצעדהחולפותהנשיםטיפוסי
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מכירשאתהיודע"אתהקולנוע?סרטכוכבותהןהאמקוק?יהיצ

אבלהאלה,הנשימנתונותשבהןהסצינותאתהסיטואציות,את

מכיראתההמתאימ.הסרטעלהאצבעאתלהניחמסוגללאאתה

היכמעט-זיהויישלהגבוליותהסרט,שמאתלאאבלהאיפוראת

כאן,משתמשתשרמן . 1ואמנזיה"סניחוששלבמצבאותךמותירה

ובציפיותהקולנועשלהסמויהנרטיביבמרחבמרומז,בעידון

שלסיפורשרמןמתמצתתאחדבפריימממנו.שלנוהרפלקסיביות

הסיפור,שלהדרכוןהןבעתבההיאבודדתתמונהאותה .שלמסרט

ל"מהבאשרמוסכמתסימניממערכתמייצגת Jשלוהאניגמהוהן

הסיפוראתמספרתאינהבעתובהבו,יקרה"ו"מהקורה""מההיה",

-מוכרצילומימבאתרתמידנמצאתהשרמניתהגיבורהבמלואו.

הנוףהילס,בבוורליהווילההזול,המלוןבביתהחדרהאפלה,העיר

הדמותהשכורה.דבירההאמבטיהוחדרהקולג'ספרייתנאוודה,של

אתלנוהמספקדימויהיאהמרקעמןהנפלטתהבודדה,השברירית,

עצמנואתלכפוףה"פריימ",בתוךלהיותהתשוקהאוהשאיפה

עלפרסבתוראותהולקבלהנערהעללגונןכדיאוליהסיפור,לתוך

lשלנוההרואיות l • 

הנשימכללהיותשרמןהופכתקולנוע,שחקניתשלבמיומנות

 ~המצפההנבגדת,המאוכזבת,המאוהבת,האישההיאהאלה.במצבימ

 . 9וא)"(תשטבכהכשניטשהילוםא'ד'ו.

 . A. Hyde Bodiesןס Lalv (New-York , 1997 ( 7ראו: . 2

 C.A . ; 26(תשט"א)הישראליתבתרבותנישפלשייצוגיפקלויוהתשמעעצמוןי'ראו . 3

173-1 83 ) 1989 , lhe Slale (London ןMackinnon To\vard a Fenlinisl Theo,y o 

בבאפלו,ולמדהאיילנד,בלונגגדלהו, 954בשנתניויג'רטירידג,'בגלןנולדהשרמןטינדי . 4

מתקופהבעבודותיה ." Hallual "האמניםטדנתאתו 976בשנתהקימהשםניוייורק,

פלםטיתכחוויהחדשנינשי"אני"דימוישרמןיוצרתלהלן, 2בפרקהנטקרותו,ז

 . C. Morris 'The Essenlial'Cil1dy She"1I1an (Ne\v,York , 1999 (ראו:ינטלקטואלית.א

 , Morris, ihid, at p . 15 :ראוהתקופתית,החלוקהלעניין . 5

המופיעות ," Untitled Film Stills "בטדרתהתמונותמןשתייםלדוגמאראו . 6

זה.בגיליון 68ו' 67 'בע

.7 35 . Morris, sllpra note 4, at p . 

8 . 34 . bid, at p /. 

 • 24ו) 993 ( 44טטידוושרמן"אדאםמשלהשעווהמוזיאון"אגטייא . 9

O ראו: .שרמןטינדיעםריאיוןמתוך .ו" True Confession: Interview with Cindy Sherrnan " 

) 1993 ( Crealive Canle"a . 

 ./ bid, at p . 30וו.
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עצמה,בתוךאודבתאובטכנהנתונההיאמוצא,בבהילותוהמחפשת

בפילמהבלשאהובתהיאגורלה,עמהשלימהכאילובאינטוףבוהה

עקרתהמשוחררת;האישההעיתונאי;שלהאלגנטיתאהובתונואר;

ניחושממרחקתמידהיאהגבוהה,החברהאשתהמשועממת;הבית

אווודנטלימונרו,מרליןקלי,גרייט(כמוהמטוימתהכוכבתמן

האלמונית,הכוכבתהיאהיא,ממשלאפעמאףאבלדיי),דוריט

חגורות, ,גשממעילינוכריות,פאותשמש,משקפיאיפור,בעזרת

יוצרתהיאומראות,טיגריותוחצאיות,שמלותנימ,תחתומטפחות,

השטח,פניאתוממלכדת"הכמו"שלהאולטימטיביהממדאת

ברומנטיקהבקלטטרופוביה,המוחנקתבמלודרמה,אותומטעינה

החמישימ,שנותשלהנאיבי-בתולימהאושרהתנתקותתוךובפניקה,

 , 12מראה"מול"משחקזהושרמןבעיני

שהואישאךראינו,שכברטרטמתוךכלקוחנראההתצלומ
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במבטשכן,הטיפורשלהבאלשלבלעבורלנושיעזרופרטיממוטיף

המצלמהלנערה,שמטביבהשקטבנוףהמצוילאיומנחשפימאנושני,

אינהעצמהשהיאבעודהנערה,אחריהעוקבמישהושלעיניוהיא

דבמיוננומזמינימהנערהשלוהתמימותהשבריריותלמעקב,מודעת

שישמלכודתאואונט-אלימההתרחשותאוקולנועיתתפנית

כאשרהתטריט,אתלכתובאותנומזמינהשרמןמיני,ממדבה

עלהטטראוטיפימאוטףהיאבידינוהנתונההיחידההאינפורמציה

אחרשלהוטימכמימ,החמישישנותשלאמריקאית""הכלהאישה

שרמןשלבעבודותיההצופימהופכימהאמריקאית","הבלונדינית

הדמותעמבמשחקההאידאלי,הפעולהלמשתףגמכמולקרבן,

שלהאפשרויותומגווןהמורכבותאתחושפימהצילומימהנשית,

המבצבץהפיצול,איומימפניהגנתנושלשבריריותהאת"האני";ייצוג

ביחטימהקיימתנירוטיותאותהאתגממגרדימהמשונימ,במצבימ

שמאיעצמו,לביןהצופהביןגמוכךבו,המציץלביןהמצולמשבין

משהוואי-נחת,נוחותחוטרשלתחושהמתעוררתהתודעהבקצה

מתגרותהןשרמן,שלהדמויותלנוכחמתארגן,לאמטתדר,לא

כלעלשלנו,והמפוצלהדבוי"האני"מחבואימ,אתנומשחקותבנו;

מןהשאולותאלוובעיקרשלו,הפנימוהעמדותההתחזויות

היאהכוללתההרגשהכךבהתגוננות,מגיבהמדיה,שלהקונוטציות

במצור,נמצאש"האני"

עלינוהאמתאתלחשוףדכיכיעולההצילומיםשלזומ"קיראה"

המתבונן • 13אותההמסתירהמוטכםהשקראתכולקדוםלחשוף

לתתלכאורה,יכול,הנשיימהטטראוטיפימשלהתמונותבמצעד

אותןמותירהששרמןכיווןהתמונות,מןאחתלכלאישיתפרשנות

כתוביות,אושמללאהמעשה,טיפורללא ,) Untitled (כותרת""ללא

ונמנעתמטוימתראייההמתבונןעלמלכפותשרמןנמנעתזה,באופן

בפועל,אולמ, , 14כלפיהןשלוהאטוציאציותעולמאתמלצמצמ

הפרטימאתבעצמולהשלימהצופהאתמאלצתאתןההתמודדות

לאןהמהיר?בכבישלבדההעומדתהטרמפיטטיתמיהיהחטרימ:

להגיע?המבוששלטלפוןהצעירההנערהמחכהממיפניה?מועדות

שזומיאובית,עקרתזונה,היאהמיטהעלהשוכבתהאישההאמ

האחרונה?המנוחהלפניהאחרונההשקטדקתלה

של"משימה"בפניאותנולהעמידאולי,עשויה,בודדתתמונה

שרמןקוראתבפועלאולמבתמונה,האישהשלהנרטיבהשלמת

האישהגוףשלהתפיטהועלהאמריקאיהטטראוטיפעלתיגר

מחדהפלטטית-טטראוטיפיתהדמותביצירתהפשטותזו,בתרבות

ידיעלכולןהמגולמות-אלהדמויותשלהרבוהמגווןגיטא,

אמתבפניהמתבונןאתמציבותגיטא,מאידך-עצמההאמנית

לולקרואשהוצעכפיאוהמצולמ,הטיפורהואהעיקראחרת,

טיפוריממתוךבחלקיקימהמדוברן, Sוהמשוחקת"המבוימת"הדרמה

אירועימהיומשללתקשר,מופלגתנטייהמגלימכולמאולמשונימ,

זהטנטציוניפיתוחאוהשלמהאחרשמבקשיממרגשימ,חזקימ,

חוקיותהבתוךעמוקנטועימאלהצילומימאחרות,במילימאחר,או

הנרטיביהאופיאתהמלודרמהמבליטההשארבין ,המלודרמהשל



ברוריםתקשורתייםצפניםשלביצירתםומתמקדתהחייםשל

מוגזמותמטפורותבאמצעותההמוניםשללבםאלהמדברים

) Excessive Imagery ( למיוןלזיהוי,הניתניםפופולרייםוסמלים

העלילה.שלתהפוכותיהאחרלעקובמאפשריםאלהצפנים .ולעיכול

מספקת-מוסרייםקודיםשלברורהמערכת-שלמהתרבות

אכןכילדעתלהתמצא,נקלהעליכולהואשבתוכוסגורחלללקהל

להפתיעעשוייםאינםוהםקבועים,הארכיטיפייםהמשחק""חוקי

 .אינטלקטואליתאורגשיתבמבוכהלהביאואואותו

 16איריגאריישללטענתהגבריים.חוקיםהםאלהמשחקחוקי

ההמשגהבאופנילתיאורכללניתנתאיננההנשיתהמיניות

במונחיםהמוגדרהנשיהגוףהגברית.המיניותלתיאורהמשמשים

 , 1ךוממשיכיופרוידשלה"גבריות"לעיניהםמבעדו"היעדר"חוסרשל

בואיןארוטי.פלולריזםהמייצג"נוכח",לגוףאיריגארייאצלהופך

פנים.וכלפיחוץכלפימיני,כולוהגוףלייחוד;הניתןמיןאיבר

בתרבות.ייצוגיםחסרהאיריגאריי,לטענתזו,סהיתפ

לגביגםאיריגאריי,לדעתמתקיים,"היעדר",שלזהענייניםמצב

שאלוכפיהנשיות,פונקצייתושלהנשיתהעשייהשלהייצוגים

שנשיםהתפקידיםלפינבחניםכאלואלו :התרבותיבמבנהמופיעים

ניתןאלהמדבריםזונה.בתולה,רעיה,אם,לגבר:ביחסממלאות

לנשיםמעניקהסטראוטיפיותבבתניותנשיםשלהצבתוכיללמוד

בגרייםשהםמוסריותמדיהואמותערכיםסולםפילעהנמדדייצוג

אותןומותיריםמוגדרת,עצמאיתזהותמנשיםנוטליםבמהותם;

עבודותיהמתוכן.מרוקנותפלסטיותדמויותהמייצגותבמסגרות

שנתפסמהאותה:ומאששותזותרבותית"אמת"חושפותשרמןשל

תפיסותשלאסופהלמעשההואו"סקסי"כ"מיני"בעינינו

עלהמיוצגותהאישהגוףשלפמיניסטיותואנטי 18פאלוצנטריות

מעלהמסכהאתמסירהלפיכך,שרמן,סטראוטיפיים.טיפוסיםידי

כ,ן . 19הנשיתהפסיכואנליזהלעיצובמקורהגבריתהתשוקההיות

במאישלהנשיהסטראוטיפביצירתשימוששרמןעושהלדוגמא,

הנרטיבאתקיצוניותלכדיכמעטהמביאהיצ'קוק,אלפרדהסרטים

חוזרשימושזהבסטראוטיפעושהשרמןבמצוקה".ה"אישהשל

המפגשנראהשבו"ורטיגו",בסרטכמוהזהות,החלפתכמוטיבונשנה

עלמוסריתבלתיכהשתלטותהנשיקה,בסצינתוהאישה,הגברבין

הפטישיסט . 20לאובייקטאותוההופכתדברךהסובייקט,שלחירותה

ההיצ'קוקיאני,הניצולאתלחשוףדרךבידיההופךיאניהיציקוקה

 .מניפולטיבי-גבריאקטהיאשמהותו

טבה Oקרישלהמנתחיםבאיזמלשרמןשלגופה . 2.2

"כוכבותשלמקומןאתתופסים , 21שרמןשלהשניהדורבעבודות

עשוייםמין)איברי(בעיקרגוףחלקיאביזרים,בובות,הקולנוע"

טבעיות,בלתיבתנועותדוממים,כעצמיםמונחיםאלה . 22פלסטיק

בצילומים . 23והרסחורבןזוועה,אלימות,שלקונוטציותומעלים

אסתטיקהשלמקובליםסטנדרטיםלחלוטיןשרמןזונחתאלה

יותר,ותיאטרלימגווןגותי-מקברי,עולםלתוךופוסעתויזואלית

הנשיםמדמויותמובהקבהדבל .מיניותשלויזואליתגרוטסקההמציג

להצילןלמתבונןקוראותאינןאלושבתמונותהדמויות , Film StiIISב-

פוסט-טראומטי,מצבזהוכיברורשכןמצויות,הןבהמההתרחשות

הנערותאינןאלולמענן.לעשותשניתןדברעודנותרלאוכי

שלהממשיהתוצראלאגברי,עולםידיעללהשפלתןהחשופות

עצמה.ההשפלה

נפש.ושאטקבסשלזוהנהאלהבצילומיםהמתבונןשלתגובתו

בקומפוזיציהמהותילמרכיבזו,ויזואליתבמחווההופכת,זותגובה

לרצונובניגודהמתבונן"מבט"אתמכפיפההיאשכןשרמן,של

היאאומר:הווההתמונה.מושאישלסובייקטיביזציהשללמהלך

המצבואת , 24כסובייקטהדמויותאתלראותהמתבונןאתמאלצת

באופןעצמו.המתבונןשלאפשריכתוצרה"השפלה"שלהפסיכולוגי

מושאישלההשפלהתחושתאתהמתבונןעלשרמןמחילהזה,

ומאדבהתמונהשלהסובייקטלהיותבעצמוהופךהמתבונן .צילומיה

אינההדמויותשלהאגרסיביתהמושפלותכאובייקט.מקומואת

לוהמאפשרבאופןההתרחשות,לזירתמחוץהמתבונןאתמותירה

לחלקהופךעצמוהצופההוא:נהפוךחיצוני.שיפוטשלהפעלה

ואתההשפלהחווייתאתבעתבהוחווהשלפניו,מהמוצגאינטגרלי

 ~כאח.דומושפלמשפילהואההתבוננות.חוויית

Jbid, at p. 3 1 .12 

.Jbid, at p. 25 .13 

14 . 54 . Morris, slIpra note 4, at p . 

 . 147(תשנ"ח)העשירםהמאהבסוףוספרותתרבות-פוסטמןןרניזםגורביץ'ד' . 15

הפסיכואנליזהבתחומימחקריהבזכותהתפרסמהבלגיה,ילידת ,) 1930 (איריגאריילוס . 16

והאחרות.השפה,הנשית,הזהותבחקרבעיקרעוסקיםמחקריההלשון.שלהפילוסופיהו

,1ראו: 205-2 18 9 1 120-) 1985 , L. Irigaray This Sex Which is 1101 Ol1e (New-York • 

ז" he Dissolution ofthe Oedipus Complex" (1924d ,פרויד:שלהבאותהמסותאתראו . 17

XIX); "Some Psychical Consequence of the Anatomical Distinction between the 

33 Sexes" (1925j, XXI); " Female Sexuality" ( 1931 b, XXI); "Felnininity", Lecture 

) ofthe New Introductory Lectures (1933a, XXII . 

הפסיכולוגית-בכתיבהמרכזימפתחמושגהנוות)י(פאלוצנטר Pllallocentrismהמושג , 18

יותרבווישגבריים,צרכיםשלהתפרשותםאתפרשמרקאינוזהמושגיניסטית.פמ

הפסיכולוגיהחלקשלהתעוררותהנופאלוצנטריותהמושגוהפליה,שוויוןחוסרמ

שלהמרכזילחלקוהפיכתופטריארכליות,יחסיםבמערכותחלקהנוטלוהסובייקטיבי,

אלה.יחסיםמערכות

19 . 358 , 238 ) 1990 , I and Society (London 'וnal1 A וW. Chadwick WO . 

 . 129 , 128(תשנ"ח)ההקשירםלכ-אמנותסארטר"תאמסביר"היצ'קוקאונגרה' . 20

21 , 32 . Morris, slIpra note 4, at p . 

זה.בגיליון-75ו 70בע'המופיעות ," Untitled "מסדרתתמונותשתילדוגמאראו . 22

23 . 86 . Morris, slIpra note 4, at p . 

מוטיבהנוביניהםההדדיותוההשפעותהאובייקטיביות,מולהסובייקטיביותמדמ . 24

בהן.עושהשהיאהפוסט-מודרניסטיובשימוששרמן,שליצירותיהבהבנתמפתח
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המושפל,עמהמשפילבהאחדתשעיקרושרמן,שלזהמהלו

בהצגתרבותהעוטקת , 25קריטטבהג'וליהשלהגדרתהעלנטמו

אתמגדירהקריטטבהאמנות,ביצירות abject)26 (המושפל-הנתעב

בהגדרתעודףכטרחשרמן,שלבעבודותיההמוצגזהכמו"המושפל",

אותוהנה ""האומללשלמושפלותולדידה,האני","התהוות

הפוזיטיבית,הגדרתואתלבחוןלטובייקטהמאפשרנגטיביקטליזטור

נרתעת ,משמעותלמצואהרצוןטביבהנעהזו,פוזיטיביתהגדרה

המקומאתבתוכההמכילהאומללות,חווייתמאותהקיומיתרתיעה

"האני"התהוותשתהליואפוא,יוצא, ,מתמוטטתהמשמעותבו

"נשמטת"הזוכשהפטולתוהקאה","התייפחותמתוועצמואתמוליד

עד-לאדבןמאדבן-לחיותלוומאפשרתהמושפל,שלמגופו

 , 27נותרלאממנודבראשר

"האני"ביןהדיאלוגשלעקרונימוייש

יצירותיהעלקריטטבה)פי(עלשפל"וו"המ

מטפרלעוררעשוישרמן,שלהמאוחרות

בהגדרההמושפלשלתפקידומהויות:הת

תורמהאמנותיתיאורווכיצד ,החברתית

מפריעהמבוזההאמהחברתי?בטדרלמיקומו

שלביטודוהואמצוישמאאוהחברתילטדר

האמשלו?מכונןפונקציונליכרכיבזה,טדר

מצוישמאאו ,החברתיבטדרשברהואהמושפל

אלו,שאלותהחברה?שלבאישורהבתוכוהוא

והמשפטיותמחדהאמנותיותהשלכותיהןעל

נרחבדיוןמתוולהיבחןיכולותמאידו,

שללמעמדוקריטטבהשלבהתייחטותה

 ,שפל"ו"המ

קריטטבה)פי(על"המושפל"שלזהמעמד

המשמעותמחד,משמעויות:בכפלנדון

(במובנהה"השפלה"לפעולתהמתייחטת

מצבבעקבותהמתעוררתזומאיד,ןהפוזיטיבי);

המושפלשלהמודרניטטיהייצוגאתרואהקריטטבהשרמן,של

הגדולשלההאדרהגבולותאתכבוחןכלומר:וכמתגונן,כשמרני

מהמצבובחילוצובטיהורוהצורואתכמחזקבעתובהנטי,פיטוהמגני

שלאו,אמוביןקריטטבהשלטתהילתפשנטכימבין ,הובלאליו

הקשורבכלתרבותיתתזוזהקיימתכימדבריהללמודניתןעדיין

מציינת,היאיתמוטט",ה'אחר'שבו"בעולמהמושפל,שללהצגתו

אלאאותו,ולהאדירהמושפלאתלזקקאיננוכברהאמן"תפקיד

התחתיתחטרתהראשוניותאתולהעמיקהמושפלאת'להשפיל'

הדחיקהכיקריטטבהרומזתבכו ,הראשוני"הדיכויידיעלשקוימה

 , 28במשברנמצאתהחברתי,הטדרמתבטטעליהאשרהאבהית

 Filmה-בעבודותאמשרמן,שלהיבעבודותגמניכרזהמשבר

Stills , גוףעלהטטראוטיפיהדימויימעולמאתשרמןלנוהראתה

היאוההרט,החורבןשבתמונותהריהאישה,

האובייקטאת-אחריוהמצויאתמראה

נשובאמשבנו,המושפלואתהמושפל

שללנחיצותהבאשרקריטטבהשללתפיטתה

אוונגרדיות,אמנותיותבעבודותהמושפלהצגת

אתלמקמהיאזואמנותשלשמטרתההרי

נקודתלפיהיסמבלוי.לדסרמחוץואותנועצמה

איננההאוונגרדאמנותמטרתזוהשקפה

שלבנייתהאומבולי,הטיהטדרמןהתנתקות

אתלחברהלהראותמטרתהאלאחדשה,חברה

הטימבוליבטדרהמשברשלקיומועצמ

שלטרטוטמ,חברתייההטדרימשלובערכיותמ

ויוצרחדשותלהזדמנויותדרומתווהכזהמשבר

דרו,פריצת

גמובמטגרתה-ההשפלהאמנותשני,מצד

לשנינוטה-שרמןשלוההרטהחורבןתמונות

המושפלעמהזדהותהאדח,נוטפימ,כיוונימ

הטראומהפצעיבדיקת-אליווהתקרבות

מצבהצגתהשני, ,בהשפלתוממשיתונגיעהשרמןטינדיצילום: . Untitled , #307,1994כפללומר:רוצההפטיבי),(במובנו"המושפלות"

לעשותוונוכלהתהוותובזמןאותולתפוטשנוכלכוההשפלה,המשמעות ,מושפל""להיותלבין ""להשפילןישבהמשמעות

אמנותהאחרונות,בשנימאחת,ובעונהבעתודוחהמושו ,רפלקטייבשלתקינהתחזוקהלמעןיטודיתמשמעותהיאהראשונה

היאזאת,לעומתהשנייה,המשמעות ,והחברההטובייקטיביות

שלוהןהטובייקטיביותשלהןההתגבשויות,שתילגביהרטנית

המושפלהאמ-המרכזיתהשאלהעולהלעילהאמורמןהחברה,

הבטיטהואשמאאוהחברתיהטדרואתהטובייקטיביאתהורט

אתהיוצרימהמוהחברההטובייקטיביותאמ ?שניהמליצירת

אומתקנתפעולהבבחינתהיאההשפלהפעולתהאמ ,המושפל

להאירכדיעצמהבפניההשפלהאתלהציגישהאמעבורמ?מטדרת

משמעותה?את

לתרבות,כמנוגדהמושפלאתאפוא,ממקמ,זהמשמעויותכפל

"האני"שלהכרתובתווהתרבותי,המערובתווהכלתושאלת

והןקריטטבהשלהןהתייחטות,כצירמשמשוהציבורי),(הפרטי

ו Oהמשפט

השפלהשלמצבהצגתגיטא,מחדאמביוולנטי:לשינוינוטהזו

כלומר,כלל,השפלהבושאיןמצבהצגתגיטא,ומאידומוחלטת,

שלמושלמואי-קיומאח,דמצדהפצעשלהמגונההחיותעצמ

איןכיהתחושהאתלעתימהמעוררמצגיוצרשני,מצדמתה,גופה

 , 29האדמבגוףכללמדובר

כמדומניהמושפל?אתבהצגתההאמנותמציעהמהכו,אמ

חוזרתהפוטט-מודרניטטיותבעבודותלנוהמוצגתשהמציאות

ומוגשמורגשהדמיוןעולמכאילוהטראומה,אתבפנינוומציגה

הטראומהשלכזוהצגהבו,רוצהאיששאיןבמטחורנגועכשהוא

מאי-מציאתהייאושכמואחרימלכוחותמצטרפתהמושפלשל

הרווחהממדינתטיטטמתי,ומעונימפשע,ממחלות,לאידט,תרופה



הכוחותהמאלהכלהחברתיימ.ההסכמימשלומהפרתמקיימתהלא

תת-הכרתית)בצורה(אפילוומצטרפימזהלכלשגורמימהנוספימ

מנסהעליההשאלהזוהילבטאמ?ניתןכיצדלהשפלה.לתגובתנו

נחרמר,אמתישכיהיאלטעמי,תשובתה,ביצירתה.לענותשרמן

הןאלו-פגועימאוחולימבגופותוהמושפל,הטראומתיבמצב

הנרףאתתראה-כוחנותכנגדהמטריאליות,ההכרחיות,העדויות

מגבלותכנגדהואמציבהזושאמנותהתיגרהטרארמה,אתריבתולשי

"משפיל"דיכוטומיתהמזהההערכהמכשיראותוהפוליטי,הדמיון

הגבולבטשטושהנעוצההטראומהאתחווהאינואךו"מושפל"

אינוזהגוף .הגוףשלמושאוהיאזוטראומהאלו.שניימשבין

הואאלאחברתית,ממושמעימסובייקטימ"מיעוט",או ""אישה

גוףלכוחנות.קרבןשהואגוףוהמת.ממושמעהבלתיעצמו,

שבהשפלה.הטראומההנהשקרבניותו

חדשהתחפושתשמאאולכוחנותהתנגדותהיאזוהשפלההאמ

ללאחלולמקומהיאזוהשפלההאמכאחד?שניהמואולישלה?

לגאולה?ביותרהמהירההדרךאתהיאמהווהשמאאוסליחה?

חווייתעמוקריסטבהשרמןשלהדיאלוגאתמכוננותאלושאלות

החברתיוהמצבאלו,שאלותממנו.נובעותבעתובהההשפלה,

האמנותיתהתפיסהליישומבסיסלדעתי,לשמש,יכוליממהן,הנובע

מודלהנההאונססוגייתכידומה .המשפטיתזועלהאומללשל

ושרמןקריסטבהאתהמשמשאומללות,מצבאותושלמעשי

ליישמניתןאמאבחןהבאבפרקלפיכ,ךההשפלה.חווייתלחשיפת

אתלהביאניתןהאמ-כלומרהמשפטי;בשדהגמעמדותיהן

ידיועלבתוכמהשוכנתהמקדמיתהאומללותאתלחושהשופטימ

שכן , 30אונסבמשפטיכךכלהכרחיתאמפטיהלאותהלהגיעכך

ואחדאחתבכללמעשהקיימסטבה,יקרפיעל , abjectה-מושג

להעלותוניתןאולמ,מדחיקימ,שאנולעצמנוקודמכמצבמאתנו

כמעיןלפיכ,ךמשמש,שרמןידיעל abjectה-שייצוגכיוון .למודעות

לחושעשוישיפוטיתבעמדהשנמצאמיגמכיייתכןקטליזטור,

אתבואובהיעוררכךמתוךואוליבעצמו;לעצמוקודממצבאותו

הדחייה.תחושתדרךהמתווכתאמפטיהאותה

בתיבפטיקתהגשיהגוףשלהפרזגטציה , 3

בישראלהמשפט

ביצירותיהנשימשלייצוגןדברכישהתחוללהשינויעלעמדנוכהעד

תבניותשללאורןהנשימעוצבושבהןהראשון,מהדורשרמןשל

השני,הדורמןבעבודותהצגתןלעברסטראוטיפיות-פאלוצנטריות,

האישהבגוףוהתמקדותנשימשלהשפלתןעלדגשמתישתוך

ביקורתהכיאטעןזהפרקשלבראשיתווהאומלל.הקטועהמדממ,

שלייצוגןנגדהראשוןהדורמןבעבודותיהשרמןשלהחתרנית

כלפיגמתקפההאמריקניתבתרבותסטראוטיפיבאורחנשימ

הצגתואלבכללהאישהאלהישראליתהפסיקהשלהתייחסותה

העודבהלמרותכילהבהירהמקומ(כאןבפרטאונסבמשפטיגופה

5612בע"פהעליוןהמשפטביתפסיקתשמאז /  3באירוני '''מ 92

שוויונישיחשלביצירתוהמתבטאתחיוביתמגמהניכרת

שאדגימכפיעדיין,אונס,במשפטימתלוננותכלפיפחותוסטראוטיפי

המתלוננותשללגופןסטראוטיפיתהתייחסותניכרתבהמש,ך

אראה,הדיוןשלהראשוןבחלקוהשונות).בפסיקותהחיצוניולמראן

אונסבמשפטיוהשופטותהשופטיממןחלקשבויימכיצדכן,אמ

כפיאותהרואהלא(אךהאישהעלהמביטסטראוטיפי,בשיח

הסקאלהגביעלאותהוהמבנהגבריות"ב"עיניימבאמת)שהיא

למנעדבדומהזאת- 32לקדושהקדשהביןלתמה,זונהשבין

 .הראשוןהדורמןבעבודותיהשרמןבפנינוחושפתאותןהאפשרויות

שרמןשערכההתפניתאמבשאלהאדוןהדיוןשלהשניבחלקו

עללאימוץראויההשניהדורמןבעבודותיהנשימשלייצוגןדברך

 ...אונסבמשפטיהמתלוננותאתמתארימהמעתהשופטימ,ידי

הטפרות,שלותאורטיקניתפטיכואנליטיקאית ,בולגריהילידת ,) 1941 (קריטטבהגיוליה . 25

ושפה.אתיקהאטתטיקה,שלפמיניטטיםבהיבטיםבמחקריהעוטקת

לצורןאולם,חופשי)(בתרגום"השפל"הוא abjectהמושגשלהמקובלהעבריהמינוח . 26

קריטטבה"משפיל".אףזמניתבוהנואשר"המושפל"במונחלהשתמשבחרתיונייד

ונחלץמאתנואחדכלשחווהתודעתיטרוםטראומטימצבהנו " abject "ה'כיטוענת

שלמצבאותווחווינומאחרכיטוענתהיאלכ,ןבנוטף .לטובייקטלהפוןמנתעלממנו

abjection , שהואמשוםאליונמשכיםאנומח,דכלפיו.'דחייהמשיכהיחטילנויש

ובשלנתעבותובשלדחייהבנומעוררהואמאיד,ן .קודםבמצבעצמנואתלנומזכיר

"המשפיל"או"המושפל"במינוחלהשתמשכןאםבחרתיבשנית."להשפילנו"יכולתו

בעבודותיהבפנינוהנחשפותההשפלהלחוויותשישההשפעהעצמתאתלבטאמנתעל

 . J Kristeva TI,eראו:אונט.במשפטיהנאנטותגוףובתיאורישרמןטינדיהאמניתשל

4 , 2 ) 1982 , ve/· oj Hor/'o/': AII Assay on Abjeclion (New-York ןo ?. 

L.C. JOl1es n 705 ,ראו: . 27 -ansg/'essive Felllininity: A/'I and Gende/' in Ihe 605 and Ihe 

 Abjecl Arl ReplIlsion and Devise in Allle/'ican Arl (New-York. ,ו 993 (

נתוניםהיינוהאבהית")("הדחיקההאב"שלטון"שלכינונוטרםכי ,טוענתקריטטבה . 28

החיונייםוההזדהותהשלילהקריסטבה,שללדידה .מקדמיתאימהית"ב"דחוקה

שללכניטתוקודםהאימהי,התפקודבשלבכברפועליםהאנושיתלטובייקטיביות

קריטטבהדנההמוקדמותבעבודותיההשפה,שלהטימבוליהטדרלתוןהטובייקט

בכןמיניקהבנהאתהאםגומלתשבטופוכתהליןהאםשללשדההתינוקשלביחטו

דרכיםמתארתלמעשה,קריטטבה,לחלוטין,השדאתממנומונעתאושוללתשהיא

מראשיתם.לתינוקהאםביןהיחטיםבמטגרתפועליםוהזדהותדחייהרגשותבהם

ישנהשלאםבכןהאבהי,לשלטוןהקודמתאימהיתשליטהשלטימפטומיםמזהההיא

 O. Kelly Reading :ראונוטף,לעיוןהתינוק.מגוףוהיוצאהנכנטעלבלעדיתשליטה

) 1993 , K/·isleva (Indianapolis . 

29 . 253 ) 1999 , C. Dotlzinas & L. Nead La,v and Ihe IlIlage (CI1icago . 

אפריוריתהקייםהשפלה""שלכמצב " abject "ה'שלהכלתורעיוןאתמביעהקריטטבה . 30

מתנטה"אניבאומרה:בשנית,לחוותעשוייםאנוואותולטויביקטים,הפיכתנוטרםבנו

המדובראיןאני.'ילהיותשאמורמהבמקוםהתמקםאחרכאשררק abjectionב'

יבלעותיאותהדוןריבושלוטליקדםאשראחראלאמזדההאניעמואשרבאחרכלל

 Kelly, sllpra note 28, at .).כ.א-שליההדגשהחופשי,(בתרגוםלהיות"לינורסלעי

p.IO . 

5612ע"פ . 31 / באיר).פרשת(להלן: 302 ) 1מח(ר"פבאיר,נימ'י 92

בישראלהמשטפבבתינשיסאפליית-ומשפטמרגריחייא'דוןור'בוגושר'ראו . 32

) 1999 ( 14 . 
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הישראליתיקה Oבפגשייםטראוטיפים O-קטגות""גשים , 3,1

בחרתיהישראליתבפטיקההנשיהגוףשלהפרזנטציהבחינתלצורך

הבחירההאונט.בעברתהעוטקימדיןבפטקיכאמור,להתמק,ד

הגישהעלהמבוטטתבהנחהמקורהדווקאזובעברהבדיון

אתהקובעהחוקטעיףשלפיה , 33למשפטרדיקליתהפמיניטטית

ההופךגברית,חקיקהשלחברתי-תרבותיתוצרהנו 34האונטעברת

המשמרתבדרךל"מינית",המינימביןהביולוגיתהשונותעודבתאת

 • 35פאלוצנטריותותפיטותגבריתעליונותהפגנתותוךאי-שיוויון

המשפטיההליךגמאלאכבעייתי,נתפטעצמוהחוקרקלאכיאציין

כ"אונטמתלוננותידיעלפעמלאמתוארכולוהאונטבעברתהדן

טקטואליזציהשלאקטהאונטבמשפטירואה 36טמארטקרול .שני"

אומיניתכפנטזיהנבנההנאנטתשלטיפורהכאשרהאונט,למעשה

ומביאה(פרוצה), " slut "נעשיתהמתלוננתבופורנוגרפי,כטיפור

מעשהמתוארלדוגמא,כ,ךמשפילה.בצורהבהלנהוגהגבראת

שלשבעיניהןבעודמין",יחטיכ"קיומהישראליתבפטיקההאונט

יחטיהמבכלל,אמשהתקיימו,היחידימהיחטימהמתלוננות,

והשפלה.אלימות

הנוקטהעונשין,בחוקהאונטעברתאתהמגדירהחוקטעיף

ועודנוהיה("בעילה"),העברההגדרתלעצמפאלוצנטריבמינוח

אףעל . 37הרדיקליהפמיניטטיהזרמשלהנוקבתביקורתונשוא

בכוח,השימושיטודדרישתוהטרתהחוקבתיקוןהחיוביהשינוי

הנה,להלןשאעלההטענהבמהותו.גבריהנוהחוקשלקולועדיין

וההליךהאונט,עברתאתהמגדירהחוקשלניטוחואופןרקלאכי

ידיעלהניתנותוהעדויותהטענותכתבי(ובמטגרתוהמשפטי

החוקשלהכוחניותאתמבטאהמשפטביתבפניהמתנהלהצדדימ)

בהצגתושימושהמשפטביתעושהשבההרטוריקהגמאלא , 38יהגבר

הטטראוטיפיותהתפיטותאתמקבעתאונטבמשפטיהאישהגוףאת

שופטימכיצדמדחאדגימטענתיאתלהמחישכדי .למתלוננתבאשר

העוטקימהדיןבפטקיטטראוטיפיותתפיטותמבטאימ(ושופטות)

שימושלעשותהמשפטביתיכולכיצדומאידיהאונט,בעברת

בעבודותשרמןטינדיהמציעהזודוגמתלחלוטין,שונהברטוריקה

ביתעושהשבהברטוריקההשינויכיאצייןזה(בהקשרהשניהדור

שלהישראלידביןשחלהשינוימןמנותקאיננושימוש,המשפט

ידיעלשניתןבאירבפרשתהמשפטביתבפטיקתהןהאונט,עברת

 .) 39החוקבתיקוןוהןהעליון,המשפטבית

פעמימנוטהטטראוטיפיות,בתבניותנשיגוףהממקמתרטוריקה

מטיקהשהיאתוךהמתלוננת,שלהחיצוניתיאורהעללהתעכברבות

לביצועהמתלוננתשלהטכמתההיעדראתאוהטכמתהאתהימנה

בתפ"חהמתלוננתאתטימןהשופטמתארלדוגמא,כ,ך .המין""יחטי

/5016 )א"ת( מלכתשלהאונטבפרשתהעוטק , 40נורניי nמ 99

"נערהאברג/יל:לינוריוניברט","מיטולימימישראל,שלהיופי

פרטומושכלנוסף,לפרסוםזקוקהשאינהתהילתה,בשיאהמצויה

ולפנועמזוהרהלעמעםרקיכולכזהונאלחמשפילאירועשל

מצטיירתזאת,לאור .).א.כ-שלי(ההדגשותהקסומה"בתדמיתה

ו 2המשפט

המשפטיותהראיותבזכותדווקאלאוכאמינההמתלוננתלפנינו

תרבותיתהבניהשלפריאלאשאינה-"העודבה"לאורדווקאאלא

יופי""מלכתכשלקטומהתדמיתבעלתשאישהייתכןלאכי-

אברג/ילשלאי-הטכמתהמכ,ךיתרה .הנאשמעלשוואעלילתתעליל

דווקאאלאהמתלוננת,שלמרצונהנלמדתאיננההאונטלמעשה

שכזונערהכיטבירזהאיןשהריזוהר","כנערתתפיטתהמתוך

כדמותהדיןבפטקהמוצגהנאשמעממיןיחטילקיימתטכימ

שלהקטבימביןהנפרשתזותפיטהלפי . 41ופתטית""גרוטטקית

קיומלידישהבשילרצונותמפגששאיןודאי-ו"החיה""היפה"

בהטכמה.מיןמעשה

רבימ.ושופטותשופטימשלנחלתמהנהכזודיכוטומיתתפיטה

נעוצההמתלוננתכלפיטטראוטיפיתלהתייחטותנוטפתדוגמא

בתפ"חאוטטרובטקי-כהןהשופטתשלדינהבפטקהמופיעבתיאור

355 )א"ת( / להביעהמקומ"כאןכדלהלן: 42מסנרניי nמ 89

גיוט,שלפניבגילצעירההמתלוננת,שללהתנהגותההטתייגויותינו

מסיבות,ומחפשתבפאביםהלילחצותשלאחרבשעותהמסתובבת

עולהעתה,זהאותוהכירהכיאףאיתו,ונוטעתלבחורמתלווה

ובטופוהלילהבמהלךשותההיאאותממשקאותמערבבתלדירתו,

אלכוהוליימועייפותטשטושבלבולשללמצבמגיעהדברשל

 43הנאשמ"שללמיטתוכמעט,אוניםחסרתאותה,המביאים

בוהטקטטואליהתיאורמןהעולהכפי .).כ.א-שלי(ההדגשות

לכאורה,מדובר,שימוש,לעשותאוטטרובטקי-כהןהשופטתבוחרת

המאוחרותהלילבשעותהמטתובבתוהרפתקניתצעירהבנערה

מהעליהשהתרגשפלאזהאיןולכןמטיבות,לעצמהוהמחפשת

השופטתשציינהכפיהנאשמ.שלבמיטתוהתרחשדברשלשבטופו

וחסרתהמתירניתההתנהנותאתבחשבון"לקחתילכן:קודמ

אליהמהחוגימשלהממוטדת,החברהעלהמקובלימהערכים

לדידה .).כ.א-שלי(ההדגשה 44אותה"והטובבימזועדהמשתייכת

אדמ-לארוטיקהמושאשהיא-בנערהמדוברהשופטתשל

כךוכואב.אכזרילמעשהמקרבןלהדבילמינית,מבחינההמשוחרר

אותו.לאנוטוניתןמין,מבטאהגוףשבומשפטנבנה

טטראוטיפיותבמטגרותהצבתןידיעלהמתלוננותשלהצגתן

- 45פליליתעברההאונטעברתהיותמתוקףכילעודבהמצטרפת

ממרביתבשונהאולמפלילית;כוונהשליטודלביצועהנדרשכיברור

הפליליתלכוונתורקלאהאונטמשפטמתייחטהפליליות,העברות

ולאורשכך,כיוון . 46הנאנטתשלהנפשיליטודגמאלאהנאשמשל

הכפולההשפלתהעלולההגברית,המבטנקודתשלהדומיננטיות

כלומר, . 47האונטמשפטישלהמרכזיתהתוצאהלהיותהמתלוננתשל

נתפטאונטומעשהלאישה"עושה"שגברמשהוהואטקטאמ

המתלוננתהטכמתששאלתהרי ,)"טקט"של(במובןמין"כ"מעשה

ידיעלהצדדימביןהיחטימבניתוחהעולההמרכזיתהשאלההיא

לשאלההופכתשהופעלהכוחמידתששאלתבעודהמשפט,בית

עלהניתןזו,לשאלההמענה . 48רלוונטיתבלתיאףולעתימשולית

המתלוננתשהטכמתככלבעייתי,להיותהופךהמשפט,בתיידי



בתבניתוהצבתההחיצוניתהופעתהמתוךנלמדתהמיןליחטי

המיקוד : 49נשיתמבטנקודתכאמור,הנעדרת,תבניתטטראוטיפית,

נבחנתוהיאהאישה,שלאמונתהעלולאהגברשלאמונתועלהוא

שליטודלגברהמייחטתפאלוצנטרית,תרבותשלעדשותיהדרך

תיאורעלהכוונהיטודמשנבנההאישה.גוףלתיאורבהתייחטכוונה

שמונה-הקל:הדיןלגזר(דהיינולמטקנההמשפטביתמגיעהגוף,

ביתאמנםמסנר.בפרשתהגיעאליהזוכגוןמאטר)חודשיעשר

הואכאשרהמתלוננתשלבכבודההאנושהלפגיעהמודעהמשפט

תוךרצונה,נגדנעשתהלילהאותושלהבעילה"אכןכי:מציין

מהשתייהכתוצאהעליהבאהאשרועייפותה,המבולבלמצבהניצול

מעשהכאלהתייחטההמתלוננתכיהתרשמתילגביההמופרזת

בברחרגליהאתפתחהנאשםכאשרבעילה,לאותהרצונהנגדאונט

ראתהבכךכפרתרת,ידיהכאשרעליהוגברהתנגדרתה,למררת

עמרקהפגיעהגםאםכיכאמור,פיזית,פגיעהרקלאהמתלוננת

מאזכרהמשפטבית .).כ.א-שלי(ההדגשות 50כאדם"בהערכתה

בעונשאולםבכבודה,לפגיעהבאשרהמתלוננתשלדבריהאתכןאם

 .אמירותיהאתמתוכןמרוקןהנאשם,עלמטילשהואהקל

ולמצערכ"ארילית",הנאנטתהתנהגותאתשתייגההשופטת,

הנפש,עלמלמדהגוףשבוטטראוטיפיהבניהבתהליך , 51"מתירנית"

מקלדיןלגזרממילאמגיעההאישה,עלוהגברהאלימות,עלהמין

מיןיחטיבושבוצעו"מתויג"בגוףפגיעהעלעונשהואזהביותר.

וביזויהאישהשלכבודההשפלתעלעונשאינוזהבהטכמה;שלא

המשפטביתבפניהמביעההנערה,שלהנשי""שקולהתוךערכה,

משקאותשלהשפעתםתחתהיותהבשלנדחההשפלתה,את

ערב.באותואלכוהוליים

הגוףתפיטתלגביהטטראוטיפיתהתבניתיצירתכיאפוא,ראינו,

הרוק",נערת"אוהזוהר"כ"נערתהאישהגוףשלוהאובייקטיביזציה

כאובייקטהאישהתפיטתשלחברתית-תרבותיתהבניהמתוךנובעים

בענייןהמשפטביתשלהרטוריקההדין.בפטקילביטויהבאמיני,

שביתהטטראוטיפיםאתמקבעיםהחיצוניהתיאורהצגתודרךזה

שינויהמטמןהדיןפטקלעיל,שצויןכפיבהם.שבויהמשפט

פרשתהנוהאונטעברתדבברהישראליתהפטיקהשלבתפיטתה

שינויומטמןראויותנורמותהמקדםדיןלפטקהנחשב , 5ןבארי

חיובי.

בפטקהמופיעותהעדויותמקריאתלעיל,האמוראףעלאולם,

שלהחיצוניתלדמותהההתייחטותפעםאחרפעםעולההדין

לדוגמא,כ,ךטטראוטיפיות.במטגרותאותההמציבהככזוהמתלוננת,

וצחקניתמאושרתכנערההמתלוננתאתלתארהטנגוריהנוטה

 ,).כ.א-שלי(ההדגשה 53חייכה"הזמןכלמצחקקת,ילדה"הייתה

 ...למעלההראשעםהלכההיאעצמה.עםמאושרת ...לבושה"חזרה

 ,).כ.א-שלי(ההדגשה 54מבסרטית"נערהשלבצורהמקפצת

ומאידךמח,ד ,).כ.א-שלי(ההדגשה 55לעזיה"דינראתה"המתלוננת

באשרדעתשיקוללהפעילהמטוגלתבוגרתחזותבעלתכנערה-

 ...ימיםבמהלךמיןיחטילקייםמוכנההיאאתםהנעריםלמטפר

תוצרהנםלהםהנלוותהחברתיותוהמשמעויותנייםמיתיוגיםכימניחהזוגישה . 33

שחראילמשלראוהמינים.ביןאי-השוויוןאתכוחניתלשמרשמטרתוחברתי-תרבותי

 C.A. Mackinnon Diffe"ence ; 168 , 159תשנ"ד)(חימשפטעיןניהחוק"שלמיניותו"

-94 and DOlllinance, Fenlinisr Lega/ Theo,y (Bart1ett & Kennedy eds., 199 1) 8 I . 

אחריםזרמיםפני(עלדווקאהרדיקליהפמיניטטיהשיחתפיטתעללהתבטטבחירתי

האלמנטאתלהדגישניטיוןהנההליברלי)והפמיניזםהתרבותיהפמיניזםהפמיניזם:של

לביןהגברייםהכוחותשביןהשוויוןמחוטרמתעלםהובפטיקה,בחקיקההמוטווה

הקיים.אי-השוויוןתאהמשמרתדברךהנשיים,כוחותה

שונהזהטעיףכיצוין,יהעונשין).חוק(להלן: 1977-תשל"זהעונשין,לחוק 345ףיטע . 34

/115פ"בעהרובדעתלאורבאחרונה פרשת(להלן: 289 ) 3נד(פ"דמי",נייטיג 00

שלביזמתהחוקהצעתבעקבות 2001ביוניתוקףלנכנטלחוק 6מט'(תיקוןיטיג)

יטודשללקיומוהדרישהלמעשהבוטלהבחוק,התיקוןנוכחדיין).יעלהכנטתחברת

בפטיקתוגםיבטוימוצאתזוהשקפהרדיקלית.פמיניטטיתהשקפההמבטאתדברךהכוח,

הפעלתבגדרהיאעצמההבעילהכימשתמעממנהאביי,בפרשתחשיןהשופטשל

 .כוח

 . 179בע' , 33הערהליעלשחר, . 35

" S. Slnart . & :ראו . 36 Law's Power, the Sexed Body, and Feminist Discourse" 17 J. L 

206 ) 1990 ( . Soc • 

 . 33הערהליעלשחר, . 37

זפליליםהעונשין"בחוקו'הבעלות'יבעילה'טיפוריקנה':בעליייואםקמירא'ראו, . 38

 . 121תשנ"ט)(

 . 580 , 579(תשט"א)לאמשפטיםיותר"לאאונט,של"טיפורתירושי' . 39

/5016 )א"ת(תפ"ח . 40 נןר).פרשתלהלן:פורטם,(לא(נןר)אןיינימ'ל ) 99

שם. . 41

/355 )א"ת(תפ"ח . 42 כאןמסנר).פרשת :(להלן 451תש"ן(ב)פ"ממסנר,נימ'ל 89

הגברים.השופטיםשלהבלעדיתבחזקתםבהכרחאיננו"הגברי"התאורכילציין,מקוםה

האונט,מעשהתיאורלצורךה"גברי"בקוללהשתמשנוטותשופטותנשיםגםכינראה

בבתיהשולטתהגבריתבמערכתלהשתלבניטיוןמתוךכןעושותהןכיהנמנעמןולא

 . 262בע' , 32הערהליעליחייא,ודוןבוגושד'שלחקרןמגםראוזהלענייןהמשפט.

 . 461בע'שם,מטנר,פרשת . 43

 . 457בע'שם, . 44

העונשין.לחוק 19טעיף . 45

 . S. Edwards Sex and Gende,' in rhe Lega/ P,'ocess ) 1996 ( 322ראו: . 46

בישראל,המשפטבבתינשיםאפלייתדבבריחיאודוןבוגוששלמחקרןראוזה,לעניין . 47

ובפרטהמשפט,בתימצדהנשיםבמעמדקשהפגיעהלעחד-משמעיבאופןהמצביע

 . 258בע' , 32הערהליעלהאונט,בעברתהעוטקיםהדיןבפטקי

בכוח.לשימושהדרישהאתמייתרהעונשיןלחוקהתיקון . 48

 . 21 , 19 ) 1998 (גה 1נהמשפטי"בטיפור"הגיבורהברק-ארזדי . 49

 . 457בע' , 42הערהלעילמסנר,פרשת . 50

שם.שם, . 51

 . 31הערהליעלגאיי,פרשת . 52

ביטון).נדבהנאשם(דבריהדיןלפטק 20בטעיףשם, . 53

 .תומר)העדברי(דהדיןלפטק 23בטעיףשם, . 54

צביטון).צפרירהנאשם(דבריהדיןלפטק 40בטעיףשם, . 55
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העולהכפיהנערה,שלחזהמגודלהסנגוריהמסיקהזאתספורים,"

מבחינהמפותחתנראתההמתלוננת"לטענתו, :העדויותמאחת

אוקטנהילדהשהיאחשבלאוהואנדו'לחזהלהיהיהנופנית

כלעלחשבתאתה"מההתביעהידיעלהעדנשאלכאשר ,"צעירה

היחידההבחורהשזוחושב"לא :היתר)(ביוהעדעונההסיטואציה",

מדייותרמשהואיזהבזהראיתילאאנשים,כמהעםששוכבת

לאזה ,כךכלחשבתילארגעבאותו(המתלוננת)"מבחינתחריג";

מינית,משוחררתאישהלתארהסנגוריהמנסהכך , 56אותי"ענייו

אישות,ליחסיבנוגעחברתיותתפיסותשללהשפעתונתונהננהאיש

חלותהחברהשלהחברתיותהמוסכמותשאיוחוץ""ילדתמעיו

ביתקובעהמתלוננתדמותאתלתארההגנהלניסיונות ,עליה

ליצורביקשוהעדיםכיהללוהדבריםמוללמודניתו"כיהמשפט

בתיאורםלעמודיכלולאאךשלהם,לתזההנוחהלכלית,תמונה

"יצירתדבברהמשפטביתשלהרטוריקההפרטים",עלנחקרוכאשר

דבברכוונתימבארתנור)בפרשתשראינוכפי"תדמית"(או "תמונה

פריצתמהווהבאירפרשתלעיל,שציינתיכפיסטראוטיפ,יצירת

מוזהואיוהאונס,בעברתהישראליהמשפטידביוומתקדמתדרך

מוחלקהנההתמונה"ל"יצירתהמשפטביתשלשמודעותוהנמנע

הסנגוריה)דבריאת(המבקרעצמושמגרהנשיאזאתעםיחד ,השינוי

מצייוהואכאשרסטראוטיפיות,באמירותבשימושבלשונונכשל

אדםשלזהבהכרחאינווחציעשרהארבעבתנערהשלגיווהה"יכ

המשפטביתלקביעותבהתייחסותזאתלבחווישוכךושקול,בגיר

אינהמבוכה,אוהלםבשלאובפחדאשרקטינה'האם :המחוזי

המתוארלאקטכמסכימהנחשבת-סירובהעלמכריזהואינהצועקת

מבטאיםואףהשורה,מוכפרוצהכלפיהנוהגיםבוקבוצתי]ו[מי

דבבריו ,),כ,א-שלי(ההדגשות 57 "ה'יכלפמילוליותותיבפנזאת

שלאחדבקצה-להסכמה"מדד"מעיושמגרהנשיאוצריאלה

מיויחסילקיוםמסכימה"ודאי"אשרהשורה"מופרוצה"הסקאלה

אשרצעירה,נערה-השניובקצהבו-זמנית,להזריםשבעהעם

לפרוצהלייחסנוטהזואמירהלומררוצהאי-ההסכמה,נלמדתמגילה

כזו,התייחסותקבוצתיים,מיויחסילקיוםאוטומטית""הסכמה

חשיבההשורה")מופרוצותקבוצת"(מסוימתלקבוצההמצמידה

מובהקתדוגמאהנהקבוצתיים)מיוליחסי(הסכמהמסוימת

סטראוטיפית,לפרזנטציה

המצויהפמיניסטיתהשקפהמנקודתביותרהמתקדמתהעמדה

חשיוהשופטעורךאשרדביוו , 58חשיולשופטמיוחסתהדיו,בפסק

[כיזו"טענה :כיהשופטמצייוהאינוסשבעברתאי-ההסכמהבממד

בהשקפתעצמהמזינהבהסכמה]וסופובאונסהמעשהשלתחילתו

-בריאתהטבעפיעלאישהכיהגורסתגברית-מצ'ואיסטיתחיים

נענית-אישהכל-אישהדבריםשלובסופםלהכניע,וחייביםיש

"ועוד-ההסכמהבענייוועוד , 59האישות"למעשהומסכימהמרצונה

-נאמרמוטב-להעשולאשרמהיהסכלאהנערהכי ",סובראני

לסחרורהנערהאתקלעוהנאשמים ,הנאשמים-להעוללולאשר

מטלטלבהקיהמחזשכלסמרטויטםלבובתאותהוהפכואיומים,של
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אי-אוהסכמתהמטה,מעלהושמאל,ימיוואנה,אנהכרצונואותה

התנגדותה,לאאי-הסכמתה,לא-בעיניהםנחשבולאהסכמתה

 ,),כ,א-שלי(ההדגשות 60הרובוט"אדישותלאקיפאונה,לא

המשפטבתיבפטיקתוהשפלהכאב-מעוגה""קדושה . 3.2

בתישלהרטוריקהכיצדהדגמתיכאועדשאוזכרוהדיובפסקי

דימויתחתהמתלוננת,שלהצבתהשביובמטוטלתנעההמשפט

להדגישכדיבהשישדברךהחיצוני,מתיאורההנלמדסטראוטיפי,

שבההדרךאל"כמראה"המשפטביתבפנינשיםשלהנמכתואת

לביו , 6הנשיןלקוללהתייחסבכללותההישראליתהתרבותנוטה

כאדםהאישהשללראייתהבאשרבאירדיומפסקהעולההמגמה

נרמס.שכבודו

המשפט,ביתידיעלהסטראוטיפים-מינייםהדימוייםשליצירתם

שרמומתייחסתאליהםאמריקאיים""הכלהנשייםלדימוייםמקיבלה

יוצרותההוליוודיותהיצירותשרמושלבעיניהאםבעבודותיה.

"הטרמפיסטית" ,הקולנוע""שחקנית"הפרוצה",כמונשייםטיפוסים

טיפוסיםמיצירתהואגםנמנעאיננוהמשפטשביתהריהלאה;וכך

החוץ".ו"ילדתהרוק""נערתהיופי","מלכתכמוהארץ","ילידינשיים

שלבפרזנטציהקיצונישינוילערוךהמשפטביתשלביכולתוהאם

שיינתוכךבעבודותיה,שרמועורכתאותולשינוידבומההנשי,הגוף

בשינויישהאםהחיצוני?למראהולאדווקא,ולהשפלהלכאבדגש

הישראלי?במשפטהנהוגהההפליהמידתאתלהפחיתכדיזה

ניתובהושונותדרכיםשתיעלדבבריינרמזלכוקודםכבר

קבוצתי(שיוךפרוצה"או"ילדה-האונסלעברתלהתייחס

ו"רובוט"סמרטוטים""בובתאושמגר)השופטלפיסטראוטיפי,

אנסהלהלו,חשיו).השופטלפיהנאנסת,של(סובייקטיביזציה

כיצדאבחובולאחרונה,שניתודיופסקבאמצעותדברילהמחיש

תרומתואתהחברתיבמרקם"המושפל"שלמיקומולהדגישניתו

ברוחעבר.אותההטראומהבהבנתדרךפריצתליצורלניסיווהצגתו

בטראומתההכרהפוטנציאלכיהסוברתקריסטבה,שלעמדתה

באשראדםבכלקייםהמושפלכלפיהאמפטיהוגילויההשפלה

מעשהשלמושפלכסובייקטמתלוננתעלההתבוננותאםאבחו ,הוא

טקסטואליניתוחלצורך ,הקייםבסדרמשברליצוריכולההאונס,

 • 62יטיבבפרשתלעסוקבחרתיזה

המחוזיהמשפטביתשלדינופסקעלערעורעניינהטייבפרשת

מטופלתוביו(פיסיותרפיסט)מטפלביוביחסיםשעסקבירושלים,

אקטהאםהעליווהמשפטביתדבקזו,בפרשהלמרפאתו.שהגיעה

ואצבעותיוהמתלוננת,שללפיההמערערשלמינואיברהוחדרבו

הסכמתנעדרושהיחסיםוככלבהסכמתה;היהמינה,לאבר

במרמהשהושגבהסכמהמגונהבמעשהמדוברהאם-המתלוננת

לחוק ) 2 ()א( 345סעיףבנסיבותהעונשיןלחוק )א( 348סעיף(לפי

לפיבאונסאוהמחוזי)המשפטביתידיעלשנקבעוכפיהעונשיו,

פסקלטעמי, .העונשיולחוק ) 4 ()א( 345וסעיף )ר()א( 345סעיף

אתהכותבהשופטשלהנרטיביתיכולתואתהיטבממחישזהדיו



תפיסהמתווהאישהגוףאתלתאראמלבחורהדיןפסק

ההשפלהממדואתהגוףשלסבלואתלתארמנג,זאו,סטראוטיפית,

 ,המתלוננתשל

אגנדרלהוסספלסודטPספ [. 2.1

כפיפרטיו,כלעלהמיניהאקטתיאוראתמפרטאנגלרדהשופט

הנאשמכייצויןהמחוזי,המשפטביתבפניהמתלוננתידיעלשנמסר

כיטעןאולמהצדדימ,ביןמינימגעשלקיומועצמאתהכחישלא

שלגרסתואתדחההמחוזיהמשפטביתבהסכמתה,היההמעשה

שמאספקנותרכיפסקאולמהמתלוננת,גרסתאתוקיבלהנאשמ

עלשהוסוולמעשיו,מסכימההמתלוננתכיבטעותהנאשמהאמין

שלעונשואתפסקלפיכו ,להשהעניקהפיסיותרפיבטיפולידו

ויתרבפועל(מחציתןמאסרשנותשתיהנאשמ

המסכתשנימ),לשלושתנאיעלמיהשנ

אנגלר,זהשופטידיעלהמתוארתתית,ודבהע

נערההמתלוננת:שלכלליבתיאורפותחת

לצורולארץהגיעהאשר , 25בתאוסטרלי,ת

 , 63בירושליםנוצריספרבביתתפילהלימדוי

"חצאיתלבשהננתוהמתלכיהשופט,מצייןכן

שלי(ההדגשה 64 "רגליהאתהמסתירהארוכה

השופטידיעלמתוארהנאשמ ,),כ,א-

ילדיו"ועלאשתועלבחומשדיברדית,כ"יהידר

הבוחר ,בתיאור 65 ),כ,א-שלי(ההדגשה

הנאשמ,ושלהמתלוננתשלדתמאתלהדגיש

מנותקאינואשרהחיצוני,מראמואת

במסגרותלהציבמיכדישהדתית,מאמונתמ

פשטהכיצדמתארותהעודבות ,סטראוטיפיות

הנאשמ,הוראותפיעלבגדיה,אתהמתלוננת

השאלהעולהממנואשרהמיני,האקטואת

שללאי-הסכמתהמודעהיההנאשמאמ

כזההנוהתיאורכאןדעלמעשיו,המתלוננת

התיוגתחתהמתלוננתשלגופהאתיגהמצ

 " my arms wereכו:המתלוננתתיארההרגעאותואתלפוקרן",

spread out, my head was down and then he undid his jacket 

" 66within seconds, as 1 said, and it happened שלי(ההדגשות-

במילההשימושידיעלבעיקרהמיני,האקט"תיאור"לצד ,),א,כ

" it " בההעושההנאשמבפניעירומהמוטלתהיאכאשר(שכן

 ,)?הבבוצעואשרלמעשימלקרואהמתלוננתיכולהכיצדכרצונו,

בעתהנפשילמצבההמתלוננתשלהנפשימצבהתיאורגממובא

 " just was submitted to every word he said. 1 thought 1 ,האירוע:

well if ever 1 was in a situation like that, 1 would know what to 

. do, but 1 was under his authority, 1 came under his submission 

" 671 didn't fight, Ijust did what he said כ,א-שלי(ההדגשות,(, 

הפרטיתהרטוריקהאתהמשפטביתשלברטוריקהמשלבהשופט

נמנעתהסתמ,מןהמתלוננת,המתלוננת,של

בהכנעתהומתמקדתגוףמתיאורלחלוטין

) Submission ( הנאשמ.למעשי

הורה[הנאשמ]"הואאנגלרד:השופטמסכמ

קשרהטיפולימ,מיטתעללשכבלהתפשט,לה

אתכיווןהאלקטרונית,לרפידהרגליהאת

אתהסירלו,הרצויותלתנוחותתנוחותיה

אתקירבעיניה,אתלעצומלההורהחזייתה,

בתנועותגופולעברגופהאתודחףלגופהגופו

באופןידועלנעשואלופעולותונשנות,חוזרות

 4>נסתרות,מיניותכוונותמתווומתוכנן,מכוון

שלומ).העד(דבריהדיןלפטק 66בטעיףשם, . 56

בפרשנותהמשפטביתמרחיבהדיןלפטק )ג( 85בטעיף . 57

עלהעונשין,לחוק )א( 346טעיףלפיקטינהבעילתעברת

 .זההאשמהטעיףכוללהאישומכתבשאיןאף

מעלה , 1993שנתבשלהיניתןאשרהדיןפטקכילצייןיש . 58

ביחטימהכוחלממדבאשררדיקליותפמיניטטיותתפיטות

תפניתנקודתלכן,קודמצויןשכברכפיומהווה,המינימ,יבן

השופטשלפרשנותואתראואלה.לתפיטותבהתייחטותו

השימושאלמנטאתהמדגישההטכמהלממדחשין

 . 376בע' ,שםבכוחניות.

 . 379בע' , 31הערהליעלבאיר,פרשת . 59

1992 , #261 , Untitled . :שרמןטינדיצילומ

שראינוכפיהסטראוטיפית,והכותרתהמוכר

כה,עדשהוצגוהדיןבפסקיאחתלא

אנגלרדהשופטשלבתיאורותפניתחלה ,דבריוסיומלקראתאולמ

מוצגתשהמתלוננתכוהמבט,נקודתאתמשנהוהואהנסיבותאת

כרצונו,בההעושההנאשמבידיהמוטלאונסמעשהשלכסובייקט

 :אנגלרדהשופטקובעוכו ...פלסטיקעשויהבובההייתהכאילו

המתלוננתשלההתנגדותיכולתנפגעההנדוןהמקרה"בנסיבות

מיטתעללמחצהערומהשכבההמתלוננתביותר,מהותיבאופן

עצומות,עיניהאלקטרונית,לרפידהמחוברותרגליההטיפולימ,

הפיסיותרפי,הטיפוללצורוכביכולהנאשמ,שללגופוהוצמדגופה

אותודחףמינו,איבראתושלףמכנסיואתהנאשמפתחעיןבהרף

הגיעשניותמספרותורמינה,לאיבראצבעואתדחףפיה,לתור

שלהצעירמגילהמתעלמכמעטשמגר,לנשיאבניגודחשין,השופט . 383בע'שם, . 60

נראיתכיצדדעתועללהעלותיכולאינודינופטקאתהקוראמזאת:יתרההמתלוננת.

אוגילפיעלהטכמהמידתמזיהוילחלוטיןמתעלמבעצמהואולכןמתלוננתאותה

אחר.קבוצתישיוך

 .-26 17בעי , 3הערהליעלעצמון, . 61

 . 34הערהלעילטייב,פרשת . 62

 . 296בע'שם, . 63

 . 297בע'שם, • 64

שמ.שם, . 65

 . 315בעישם, • 66

שמ.שם, . 67

 75המשפט

r: 
 :::ג
Cב
rו
 .:;rו
s 
בג
f' 
rו
2:; 
r: 
Sב
בג
Cל
כ
f' 
ג
C 
r 
בג
 ב:!

rב.. 
~ 
 י:!

rו
-,Cל
 ,..,י
כ
:<יד
(: 

בג
f' 
r: 
~ 
c.-
r: ,.., 
~ 
rו
ו-

Cב
r: 
f' 
 ,..,בג
בג
ג
-,rו
r: 
-,בג
Sב

rו
ג
rו

ו-

~ 
r: , 
rו
r 
~ ,.., 
c:: 
ו
~ 

בג
f' 
rו
 :::ג
rו

f' r: 
בג
Cל
f' r: 
ו-

iS. 
 :::ג
.rי-



תוךכביכול,ותרפיפיטיממושך,עיטויבמתלוננתביצעהנאשם

שתפגוםפיטיתהנאהלידיאותהלהביאכדיבגופהימשחקישהוא

 .).כ.א-שלי(ההדגשה 68המיניים"למעשיולהתנגדביכולתה

התייחטותואתמטיטאנגלרדהשופטלעיל,האמורמןשעולהכפי

המתלוננת,שלותבניתיתטטראוטיפיתומהצבההאונט,לאירוע

שלהבובותכמוהאונט.מעשהשלכטובייקטלהציבהבוחרהוא

וכלבה","המשחקהנאשםלרצונותכנועההמתלוננתגםשרמן,

כיברור,גועל.ושלדחייהשלתחושהרקהואממעשיוהעולה

במצבהמצוי"מושפל"בבחינתהיאהמתלוננתכזומבטתודמנק

להכרעתאנגלרדהשופטאתמובילהככזוהצגתהפוטט-טראומתי.

העונשיןלחוק ) 4 ()א( 345טעיףלפיהאינוטעברתבהנעברהכידינו

מעשהוביצועהתנגדות"),המונעאחרמצב"ניצולתוךאונט(עברת

)לחוק. 4 ()א( 345טע'בנטיבותהעונשין,לחוק 347טעיףלפיטדום

חשיןהשופטשלדיגופסק [. 2.2

השופטשלעמדתואתמקבלהואכיואומרפותחחשיןהשופט

לשופטבניגודאולם,להתקבל,המדינהשלערעורהדיןלפיהאנגלרד

 ) 1 ()א( 345טעיףלפיהנאשםאתלהרשיעחשיןהשופטבוחראנגלרד

חופשיתהטכמהבהיעדרהאונט,בעברתדהיינוהעונשין,לחוק

אדםשלידיעתובעצםדיחשין,השופטלפיבכוח.שימושעקב

כילקבוע,כדיהטכמתה,בהיעדראישהעםאישותבמגעהבא

ידיעלדבריואתמאששחשיןהשופטהאונט.עברתהשתכללה

הזולת,ביתאללבואיאמרכי"אדםבארי:בפרשתדבריוציטוט

הביתאליהרוטואםליכנט;היתרויבקשתחילההדלתעליקיש

גוזרבכ,ך . 69בו"ינהגופולשודיןייחשבלפולשבעלים,רשותללא

אדם,שלבקניינוהפגיעהאיטורמתוךשווהגזרהחשיןהשופט

בכבודו.כפגיעהשכמוהבגופו,פגיעהעלמוחלטואיטור

היחטיםלמערכתמיוחדתמשמעותמייחטחשיןהשופט

וללמודלהוטיףעלינו"יהא :לנאשםהמתלוננתשביןהטפציפית

עלשכןהמתלוננתלביןהנאשםביןהספציפיתהיחטיםמערכתאת

אינטימיתמערכתכךבוודאיזהאתזההמכיריםשנייםשביןמערכת

שבנראומדווליריםדגמיםלהחילרשאיםאנואין-שנייםבין

לעיל,כאמור .).כ.א-שלי(ההדגשות 70לאינושדכל-גן"מתחילתם

 ) 1 ()א( 345קטןטעיףפיעלהנאשםאתמרשיעחשיןהשופט

גרימתבכוח,שימושעקבהחופשיתבהטכמתה"שלאהעונשיןלחוק

מאלה".באחדאיוםאואחריםלחץאמצעיהפעלתגופני,טבל

הכוחהפעלתאתחשיןהשופטרואה ,הכוחמרכיבאתבפרשנותו

מט'בתיקוןאומצהשלמעשה(עמדההמיןמעשהשלקיומובעצם

כוחשלהפעלתודרישתאתשביטל ) 2001(יוניהעונשיןלחוק 6

"מעשהאחר:אדםעלכוחהפעלתבגדרעצמושהואבעברה),כיטוד

בכוח".שימושהנו-האישהלגוףהפלישה-עצמוהואאישות,

כיללמדנוהפרטיקוליריםהאינוסמקרי"יוכלוהדבריםבהמשך

הדומיננטיהיטודוכיבמערכתיחלש'יטודהנובכוחהשימושיטוד

דשופטאליבא .).כ.א-שלי(ההדגשה 71ההטכמה"העדריטודהוא

עברת ...שבעבירותוהמירותהמכעורותמןהיאהאינוטעברת"חשין

 76המשפט

כבודהעלגופה,עלהאישהריבונותעללהגןובאהנועדההאינוט

הרשות ...האניעלרצונה,שלהאוטונומיהעלכאדם,האישהשל

תעשהמהחופשיתלבחירהלהעומדתוזכותהלאישה,להנתונה

שללגופואישה,שללגופהבהיתרשלאפלישה ...תעשהלאומה

במאוד;כואבתהיא,כואבתומדכאת;משפילההיא,משפילהאדם,

עמוקוהעלבון-היאמעליבהוכואבת;דחהפגיעה-היאפוגעת

האוטונומיהנגרעתהחופש,נפגענחתכת,הנפשהאני,נרמט .וצורב

 .).כ.א-שלי(ההדגשות 72הכבדו"נדרסהרצון,של

שלהחיצונימראהמתיאורלחלוטיןכמעטנמנעחשיןהשופט

בפטקהקוראאתמנתקתזוהתייחטותגופה.מתיאוראוהמתלוננת,

אוהאונטמעשהאתהטובביםהאירועיםמןחשיןהשופטשלדינו

והפגיעה,הכאבמולאותוומותירהבאירועהמשתתפיםשלמאפיונם

הנלמדיםכאלהאינםידועלהמתואריםוהפגיעההכאבלדבם.והם

העומדהפרטיקולריהמקרהפיעלמפטיקהאלאכללי",מ"חוק

היאזוכתיבה . 73הצדדיםגרטאותביןמכריעהואעתהשופטבפני

הנאשםשלהרשעתושלהתוצאהאלחשיןהשופטאתהמוליכה

שלעברההעונשין,לחוק ) 1 ()א( 345טעיףלפיאונטשלבעברה

התיאוראתהכתבגביעלבהעלותואלימות.שלעברהבכוח,שימוש

מעשהשלוטטראוטיפימיניתיאורולאהכאבושלהטראומהשל

הטובייקטכלפישהופעלהכוחאתחשיןהשופטממחישהאונט,

ביתגזרהדין,להכרעתבהתאםהמתלוננת.היאהלואהמעשה,של

שנותלחמשהנאשםשלעונשואתבירושליםהמחוזיהמשפט

תנאי.עלהשניםויתרבפועלוחצישניםשלושמהןמאטר,

עולה,אנגלרדהשופטושלחשיןהשופטשלהדיןפטקימניתוח

בטבלהוהכרהמודעותעלהמעידיםניצניםלראותניתןכי

קייםה"שרמני"הרעיוןכיעולה,מכךהמתלוננת.שלובהשפלתה

שימושליתרלקרואהנהדברימטרתאולםהישראלית,בפטיקה

המתמודדהמיוחלהשינוילכיווןנעהמשפטביתשראינו,כפיבו.

שהדגמנוכפיאולם,באיר.פרשתמאזהנאנטתשלכבודהרמיטתעם

שמגרהנשיאדבבריואףמסנרובענייןנורבענייןהפטיקהמתוך

בשיחהשבוייםושופטותשופטיםישנםעדייןבארי,בפרשת

הגברי-העולםמןהשאוביםגוףדבימוייהמתמקדהטטראוטיפי

פיעלההשפלהתאורייתאתלממשכדילפיכ,ךפאלוצנטרי.

והמדמםהפצועהחי,הגוףתיאוראתולחזקלהדגישישקריטטבה,

אונט.במשפטי

ממוכגת""בובהטיכום: . 4

H ממוככתבובההייתיהזהובלילה

 ,העבריםלכל ,ושמאלהימיכהכיתי 9ו

לשבריםוכשברתיארצהים 9אלתי 9וכ

 • 74Hמאומכתביזשבריאתלאמותוכיסו

נוכחותבין-הגוףשלנוכחותוכיניכרדברים,שלטיכומם

לעבורנדרשתויזואלית-אמנותיתנוכחותוביןטקטטואלית-משפטית

המתוחםלבעליו",ה"שייךהממושמע,הגוף"ארגון-מחדש".שלמהלך



ניצבזהגוף-ערכייםוייצוגיםרפלקטיותשלתרבותיבמערך

 75(החפצה)פיקציההראיזעקתאתזועקהואחדשה.קריאהבפני

זו,עקהזשרמן.שלמצילומיהגםכמו ,קריטטבהשלכתביהךומת

ומייצרתהמשפטי,הטקטטשלהשורותןביאלמחלחלת ,מטתברכך

במשפטיהמשפטיתהטיטואציהלהבנתחדשיםאפשרותיתנאבכך

כמעשהולאאלימותשלכמעשההאונטמעשהולתפיטתאונט

 • 76ברוחבפגיעהוטופו-בגוף-החומרבזילותשתחילתומיני

ושרמן,קריטטבהשלבידיהןהופ,ךהנאנטתשלהמושפלגופה

החווהאתבכךומזההעצמהאתמכילההנוכחת, ,פוזיטיביתהילחוו

בןהפוטט-מודרניהנוףאתהמעטרתזו,חוויהשלניצניהאותה.

המגדריתהטטראוטיפיותאתבקיומםמערערים ,התקופה

"אחר",משפטיטקטטמאפשריםהםהמשפטי:בטקטטהמושרשת

ההבניותאתלבחוןניתןדרכם"אחרים"משקפיים"אחרת",פטיקה

המשפטי.הטקטטשלהמכוננות

המשפטיתגוף""השפתלהבנתהמתכוןהםאלהאפשרותיתנא

משתמשיה.ביןזרות"של"שיחצרהיכהשעדשפה ,"חדשהכ"שפה

המתלוננת,השופט,-אלובטיטואציותהמשפטיתהשפהשחקני

הנאנט."הגוף"של"שפתו"את"לחוות"נקראיםוהקוראהנאשם

בצילומיהוויזואלילייצוגהדבומהזוויהוחשלהטקטטואליייצוגה

פטקשורותמביןלמשל,לנבוע,יכולשרמןשלהמרוטשותהבובות

לוזמינהלהיותהייתהתפיטתולפי ,"חובתהבאיר:בפרשתןיהד

אחרות,במילים .כללרלבנטיהיהלאורצונהמצב,ובכלשעהבכל

ומדגיםלכךשקדםמהעלמשליךהמקלחתבפרשתשאירעמה

וברצונה,במתלוננתהמינימליתההתחשבותחוטראתלטובבאופן

שעליהבחוט,הנמשכתבובההייתהכאילובה,ההתעמרותאת

כלשישבעועדלקוםאולשבכלהתקלח,לשם,אולכאןלקפוץ

חוט'על'הבובהשלהדימוי .).כ.א-שלי(ההדגשה 77 "השבעה

פרשנותמציעהואמידהבאותה .שרמןשלהבובותאתמזכיר

ה'הטכמה.'לממדחדשה

חוט"על"בובהיכולההאםלהטכים?חוטעלבובהיכולהכיצד

היכולתאתמייתר"כבובה",הנאנטהגוףשלמיקומוכיברי ?להתכוון

זו , 7Sהחדשה""הקריאה .עצמומשלפוזיטיביתנוכחותלולייחט

המזההוזושרמן,שלבעבודותיהבוטהפירוקהגוףאתהמפרקת

בתיאור ) Puppeteer (ה"בובנאי"שלהממשמעתהאלימותאת

חדשההבנהבהכרחמייצרתבאיר,בפרשתהמשפטיתהטיטואציה

נבחנתאינהאלהשלמשמעותם .וה"כוונה"ה"הטכמה"מושגישל

המכונןטיפור-עלאותוהמטא-נרטיב,שלהרטוריעולמומתוךעוד

מתוךנבחניםהללוהוא:נהפוך .הגוףשלאחידהנורמטיביתראייה

מטכים","השלהרטוריעולמומתוך ,"וןו"המתכשלהרטוריעולמו

פורץהגוףהנאנט.הגוףשלוהמושתקהמושפלעולמומתוך :קרי

עו,דמושפלקרבןהואאיןקולו;אתומשמיעהשתיקהגבולותאת

הנושאאלאטיטואציה,שלמושאההואאיןפוזיטיבית;נוכחותאלא

 .שלההנוכח

עושההואבטרםהשופט,המשפטי,הטקטטכותביעצורלו

בשפהשימושיעשהזאתותחתהטטראוטיפייםבטמליםשימוש

מחדשפרשנותלתתכדיבכךשישיגלהוכאב,השפלההמביעה

למושגיםולתתהמשפטי,בטקטטמופיעשהואכפיהגוףלמושג

מצויות.הןבהלטיטואציההמתאימהפרשנותו"הטכמה""כוונה"

הנפש.ושלהנוףשלומוותכאבאלאבהשאיןסיטואציה

 . 3ו 6בע'שם, . 68

 . 33ובע'שם, . 69

 . 32ובע'שם, . 70

 . 326בע'שם,ו.ד

 . 329- 328 'בעשם,ד. 2

דיןהחלתשאלתאתהיתר,ביןהמעלה,בילטקיליאורהשלמאמרהראוזה,לעניין.ד 3

המוכותהנשיםשלטיפוריהןאתלהתאים"במקוםמוכות:נשיםכלפיפרטיקולרי

לטיפוריםהמשבצותאתלהתאיםצורךשישייתכןהקיימות,המשפטיותלמשבצות

להגנתעצמיתמהגנה-מוכות"נשיםבילטקילי ,"חלקיתאוטונומיהשלהמורכבים

 . 5(תשנ"ח)ופליליםהעצמיות"

 ."ממוכנת"בובה 'רביקוביץ 'ד.ד 4

 P. Gable "Excerpt [roו n Reification in Legal Reasoning" in Lloyd's Jntrodllctionראו:ד. 5

972-987 ) 1994 ,. an ed., 6" ed ןto Jt"'isp"lIdence (London, M.D.A. Freedn . 

התרבותי,(בהקשרורבותנבחן(ראיפיקציה),החפצהשלזהמהלךכילצייןהראוימן.ד 6

ליוטארפרנטואהז'אןהפילוטוףפוטט-מודרניים.בהקשריםוהטקטטואלי),האמנותי

ה-שלוהאגרטיביתהעקביתבהשתקהזהתהליךהמנביעיםהכוחטודותיאתמזהה

Differand , עלנוצרהשונותוואשראתריםמפרטיםמהותיבהדבלהנדבלפרטאותו

ייצוגיהןעלנוטףמבטיאפשרזה,זיהוימייצרת.שהיאטייהפולוהפוטנציאלהשפהייד

מושתק,כמצבהנשי""המצבאתלמעשהבוחנותכזוזושכןושרמן,קריטטבהשל

אתהקייםהמשפטיהשיחהופך ,זוברות"הזרה".שלכמצבאומר:הווהומושפלקרבני

 L .גם:ראונוטף,לעיון .שונותהעל"לדבר"יכולהאינהזושכןלמושתקת,הנאנטת

48 1-, 336-359 ) 1996 ( ' Cahoone F" o,n Model'nislI1 10 Postlllodel'nisln - An Antl,olog) 
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 . 338 'בע , 3והערהליעלבאיר,פרשתדד.

שללתפיטתוהדרידיאנית.הדקונטטרוקציהעםזו,ברשימהמזוהה,זוחדשה"קריאה"ד. 8

נרטיביתקריאהשאלה.מטפקמשפטכלדטרמיניטטית.תמידהיאהשפהדרידה,זיאק

הדטרמינציההנחתכנגדיוצאתדקונטטרוקציה,שלבכליםשימושהעושהדין,פטקישל

ולאפרטניכעלהצדק,עללהטתכלמבקשתהידקונטטרוקצפשט,הצדק.מושגלש

הפרטכלפיתקףלאאאבטולוטי,במישורמצויאיננוהצדקשכןאוניברטלי,כעל

שללפוליטיקההתשוףדינמימצבהואהפרטשלשמצבולכךערדרידההטובייקטייב.

הפוליטיקהאתחושפתהמשפטי,הטקטטשלדקונטטרוקציהולכן ,קונטטרוקציותד

 J. Derrida "Force of La\v :ז he Mystical Foundation of Authority "-ב .המשפטשל

919 ) 1990 ( . 11 Ca,·dozo L. Rev נחיצותשלתוצרהואהחוקשלשה'כוח'דרידהקובע

בתפיטההוצגהכזויחטיםמערכתה'אחר.'לביןהעצמישביןהיחטיםבמערכתשונה''ה

כוחות.יחטישלביטוידיפרנציאלי,'יכוחהואהמשפטלמושפל.באשרקריטטבהשל

ושאיפתהיצדק'אומוטר'ייאתיקה,'עלגריתקוראתהדקונטטרוקציה .כזהאינוהצדק

יחידכלעבורוהשוויוןהחופשרעיונותשלמחדשבכתיבהמוטרי'חוקימחדשליצור

עליערעורדרךלפרשנותקוראתפוטט-מודרניתקהיפט ,הדרידבעקבותכ,ךילפ.דיויח

ליאחריותקריאהזוהיבפרשנותו.שלנואקטייבתפעולהידיעללהיווצרצריךצדק '.הצדק

ו"אחרות"חריות"אש"לכךתמידכברערשיפוטיתפונקציהשהמפעילתוךשיפוטית,"

שיפוטית.פעולהיוצריםשלנו,והקהילהחיים,אנושבוהעולםשורש.אותוחולקות

וחברתית.פוליטיתלטרנטפורמציהיטודהנתתיוצרתהיאדיאלוג,שלכפעולה ,מכךיותר
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