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?הייטס וא המרונ :םישנ דגנ תומילא לג ימענ 

.םידומע 384.2003 .ןולקשא תימדקאה הללכמהו דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

*םליע רתסא 

ומכ ,הפקיה לעו העפותה לע עדימב רישע אוהו ,םישנ תאכה לש העפותב קסוע רפסה 

.םינווגמו םיבר דעי ילהקל הנופ אוה ,ךכיפל .לופיטה תודסומו הב לופיטה יכרד לע םג 

רבסהב לחה ,הפקיה אולמב תאזה תיטוקאה תיתרבחה היעבה תא ןוחבל שקבמ רפסה 

החנמה םלועה תסיפתו "לוכ קבוח ךירדמ" לש תנוכתמה .תוישעמ תויחנהב הלכו יטרואת 

.הז רפס לש תירקיעה הצמחהה וז ,יתעדלו ,תיטסינימפה תשרומה תא תואיטחמ רפסה תא 

דגנ תומילא" םיגשומה ןיב הניחבמ הניאש ,רפסה תרתוכב רבכ הלגתמ תויתייעבה 

וללה םיגשומה ינש .השעמל הב לפטמ רפסהש העפותה איהש ,"םישנ תאכה" ןיבל "םישנ 

,"החפשמב תומילא" ,"גוז תב דגנ תומילא" ומכ םיגשומ דצל ,םיפדרנ םיגשומכ םיגצומ 

דגנ תומילא" גשומה לש היצקודר קר וניאש ,ץופנ יוהיז והז .המודכו "םישנב תוללעתה" 

תמישר" לש תנוכתמב הטירפל תנתינ הניאש ,ותועמשממ תומלעתה םג אלא ,"םישנ 

,תונזו היפרגונרופ ללוכ) םישנ יוכיד לש הבחר תויוגהנתה תשק ליכמ הז גשומ ."תוינק 
םישנ יפלכ תומילא הב תלעפומש תיתרבח תכרעמ לע עיבצמ אוה ,תאזמ הרתיו ,(המגודל 

ההזמ "תוכומ םישנ" חוורה גשומהש ךכל שרופמב תסחייתמ הניא לג> םישנ ןתויה םצעמ 

.(הבצמל תיארחאכ התגצהו הכמה רבגה לש ומויק תמלעה בגא ,התאכה םע השיאה תא 

תוברתב ,הלכלכב ,הקיטילופב :תומייקה תוכרעמה לכב הרוזש םישנ דגנ תומילא 

תינימ הלועפכ םישנה תאכה תא האור (MacKinnon, 1982)ןוניק'קמ ןירתק .הזב אצויכו 

לש חותינ) ידמעמ הנבמל יוטיבכ התוא ההזמו ,סנואמ תינורקע הנוש הניאש ,הרקיעב 

הרפסב ,ןוטסרייפ תימלוש ידי־לע הנושארל השענ םיידמעמ םיגשומב השיאה יוכיד 

תא וזמ וז תדדובמ תאזה תועמשמה ןמ תומלעתה .(1970 תנשמ ,ןימה לש הקיטקלאידה 
תומילאה תא תדדובמ איה ,תאזמ הרתיו ,"םישנ דגנ תומילא"כ תוהוזמה תונושה תועפותה 

.ישממ יתרבח יוניש ללוחל תורשפאה תענמנ ךכ .הרבחב יוכידה תועפות ראשמ םישנ דגנ 
הלאש איה - ?הייטס וא המרונ :םישנ דגנ תומילא - רפסה לש האלמה ותרתוכ 

ותליחתב רבכ תנתינ ,"תיביטמרונ הייטס"ב רבודמש ,לג לש התבושת .תיעדמ אלו תירוטר 

,ימוטוכיד ,רוגס םלוע הגיצמ הלאשה ,ךכ לע ףסונ .וב םינוש תומוקמב הרוזשו רפסה לש 

תאכה לש המויקל יארחאה ילכראירטפ יתרבח רדס ותואב תונגועמה ,תויצפוא יתש לעב 
הנעטה :המגודל ."םינפבמ" העפותל סחייתהל לג לש התריחב לע דיעמה חוסינ והז .םישנ 

םירבג ידי־לע םישנ תאכה איהו ,רדגמה ילדבה לש תחא העפותב דקמתמ הז רוביח"ש 

לש רשקהב תגצומ םישנ תאכה .(11 'ע> "הינויפאו הישרוש ,תילארשיהו תידוהיה הרבחב 

תיינבה ןוגכ ,םיללוכה םילדבהה לש םתובכרומ חוטיש בגא) רדגמ ילדבה ־ ןותנ בוצימ 

ךכיפלו היצזילדוטנל האיבמ וז הגצהו ,(העידיה א"ה תפסוה תובקעב תוינימ תויוהז 
.הלש היצזיליווירטל 

.תתוועמ הנומת הגיצמו תויטסינימפה תונכותה תא תנייאמ "םינפבמ" תוסחייתהה 

לעבה לש םיעינמה רחא שופיחה תרגסמב םישנ תאכה לש םינוש םיגוס תראתמ לג ,המגודל 

תדוקנכ רבגה תבצהב רבודמ ,דבלב םיאושינה תרגסמל םישנ תאכה לש המוחית דבלמ .הכמה 

1994 ,לארשיב תויושרהו תוסנאנ ,סנוא רפסה תרבחמ ,דובכ ריד * 
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תאכהב קבאיהל רשפאש איה לג לש היומסה החנהה ,הז הרקמב .העפותל תוסחייתהל אצומ 

םישנ תאכה ,רמולכ .םהיתושנ תא םיכמה םירבגה יעינמ לש "הנבה" תועצמאב םישנ 

.םייטילופ תוחוכ יסחי לש יוטיבכ אלו ,םירבג לש יתרבח־יגולוכיספ בצמ לש האצותכ תגצומ 

תחא תיתרבח העפותל רבסה ןתמ לש היגולודותמ הביתכמ םג "םינפבמ" תוסחייתהה 

םיסותימ לש םמויקב השיאה יוכיד תא הריבסמ לג ,המגודל .תרחא תיתרבח העפות תועצמאב 

תועדו םיסותימש ןועטלו רדסה תא ךופהל רשפאש םושמ ,ילגעמ רבסה והז .תומודק תועדו 

הניא "הביס"כ ןתדמעה וליאו ,תומייק תוקיטקרפ תוקידצמש תויצזילנויצר םה תומודק 

,םיבחרמ ינש ורצונ תוברתה לש סקלפמוקב" הרימאה ,המגודל .ןרוקמ והמ קודבל תרשפאמ 

דציכ תוהתל ילב הדבוע תעבוק <12 'ע) "םירבגה םימחות םהיתולובג תאש ,ישנהו ירבגה 

גשומה תועצמאב הריבסמ לג .םתוא םימחות םירבג אקווד עודמו "םיבחרמ" םתוא ורצונ 

םידיקפתה תקולחל" הנתינש היצמיטיגלה תא ,םייהקריד עבטש ,"ביטקלוקה תעדות" 

םישנל םירבג ןיב תיתרוסמה םידיקפתה תקולחל הנווכהש החנהב .<םש> "םיבחרמה םוחיתלו 

בצמ רצונ דציכ רבסוה אל עודמ לואשל רשפא ,"יטרפ"לו "ירוביצ"ל םיבחרמה תקולחלו 

הניא איה ךא ,םישנ תאכה םירמשמ םגו םיאטבמש םייתרבח םיכילהת תראתמ לג .הז 

אלו םימיוסמ "ביטקלוק יכרע" ורצונ עודמ וא ,"טועימ"כ תוספתנ םישנ עודמ הריבסמ 

יפכ) "םידוגינה דוחיא"כ םיראותמה "םייגולופורתנא םיאצממ"ב ןויד ךמס לע .םירחא 
הרידגמ איה ,("םתוא ובהאי אל תויטסיגימפה"ש םהיבגל הריעמו םתוא הרידגמ לגש 

"היצזיגולוכיספ" תישענ ךכ ."תוברת לש יגולוכיספ רצות"כ "תילכראירטפ הקיטילופ" 

םינהנ םירבגה םהבש םייתרבח םירדסהב הרוקמש ,תיטילופ העפות לש "היצזיתוברת"ו 

.םהלש "יחרכה"ו "יעבט" ךרוצכ םישנב םתטילש תא תוקידצמה ,רתי תויוכזמ 

רפסב םימייקה םיבר םימומע םיחוסינל תוירחאה תא "םינפבמ" טבמב תולתל רשפא 

האיבה החפשמב תומילאל תועדומה" יכ תנייצמ לג ,המגודל .הליעיו הדח תרוקיב רדעיהלו 

תאכה לש יטילופה סיסבה תא ללוש "החפשמב תומילא" יוטיבה ."חווידה תמרב היילעל 

ראתמה ,"תיתיב תומילא" - Domestic Violence יוטיבה לש יוקל םוגרתב רבודמ .םישנ 

תילרביל תוכז - "תויטרפ"ה תוסחב ,תיבה ךותב םישנ דגנ תומילא תרשפאתמ ובש בצמ 

תא ץצופל" ןוניק'קמ לש התשירד ןאכמו) התוסחב םילעופ םימילא םירבגש תשדוקמ 

המומע הנעטב ."םילעב דגנ תומילאה ירקמ אוה םיוסמ רועיש"ש העיבקה םג ךכ .("יטרפה 

תבחרנו תיתטיש העפות רושימ ותוא לע הדימעמ לג ,תומגוד וא ןיכומיס ילב תאבומה ,וז 

לג לש התשיג .ךופה בצמה םהבש םירופס םירקמ תמועל םילעב ידי־לע םישנ תאכה לש 

הרקמבש דועב ,םילבוקמ םייתרבח םיכרעב תנגועמ םישנ תאכהש הדבועהמ םג תמלעתמ 

.הלרוגל תרקפומ השיאה ךופהה 

תיטסיגולויב איה - "תוברת-עבט" טקילפנוקה - לג לש תיטרואתה אצומה תדוקנ 

,תדלומ הנוכתכ "תישונאה תונפקותה" הנוכמש המ תא הריבסמ איה .הדוסימ 

"תוכרעמ לשכ"מ האצותכ "תומילא" לש המויק לע העיבצמו ,הנושלכ ,"תיביטקניטסניא" 

םייתרבח םירדסהשכ קובקבהמ אצוי "תומילא" הנוכמה דשה ,הדידל ."תרושקתב לשכ"מו 

םיארחאו םירשפאמש םה םייתרבח םירדסה םתוא רשאכ ,שבתשמ םינימה ןיב רשקהו םיסרוק 

הפילחמה) תישיאה המרב םינימה ןיב "תרושקת רסוח" הניא אופא היעבה .םישנ תאכהל 

תגצומה) תיטסינימרטד־תיטסיגולויבה השיגה ,ןכ לע רתי ,(תיטילופכ היעבה תרדגה תא 

חרכה ,תומילאב גהנתהל יגולויב חרכה ללוכ "םדאה עבט" היפלש ,("תיגולופורתנא"כ 

איהש המילא תוגהנתה לכו םישנ דגנ תומילא תייארל תדגונמ ,םינימה ינשל ףתושמה 
.תירוטסיה העפותכ 
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,"תינימ הפיקת יעגפנל" םה עויס יזכרמ וליפאו ,רכז ןושלב תשמתשמ לג רפסה ךרואל 

דעוימה דיחי עויס זכרמ םייקו םישנל םידעוימו םישנ ידי־לע ומקוה םהש יפ־לע־ףא 
החמומ לכ וא ,אפור ,תוחא ,ילאיצוס דבועש בושח" תנייצמ לג רשאכ .(דבלב םירבגל 

"תוחא"ה קר ,<252 'ע)"רוקחתה תעב תלפוטמה םע וראשיי החפשמב תומילאה םוחתב 

החתפל היעבה תא וחינהש םה םזינימפה לגד יפינמ" טפשמב ,המגודל .הבקנ ןושלב תניוצמ 

תומלעתה שי "רדגמו תוינימ ןיב תיטילופ הנחבה תושעל ושרד ןכש ,תיברעמה הרבחה לש 

.הילאמ תנבומ הניא דבלב "תיברעמה הרבח"ל תוסחייתההו ,"לגדה תופינמ"ב רבודמש ךכמ 

ישיאה" .םישנ לש תונכותו תוסנתה לע רקחמה תא תססבמ תיטסינימפה היגולודותמה 

תישיא תוסנתה לכ היפלש הסיפת גיצמ אוה אלא ,יגרדמ וא דירפמ הנבמ וניא "יטילופה אוה 

,"יטרפ"ל "ירוביצ" ןיב תוימוטוכידה תונחבהה תא גזממו ססוממה רבד ,יטילופ דממ תלעב איה 

:םיינומגה םיסחי לש םגדב ןייפאתמ ילכראירטפ רקחמ ,תאז תמועל .תוסנתהל הירואת ןיב 

תורדגומש הדימ תומאב תדיוצמה ,"ההובג" הדמעב םיבצומ (הלש ןכוסכ) רקוחהו הירואתה 

,רקחנה לש "התוחנה" הדמעה תמועל ,המודכו "תוילרטינ" ,"תויביטקייבוא" ומכ ,"תויעדמ" 

וסנתהש םישנל היטפמיסו הדהא הרפסב העיבמ םנמוא לג ."תיביטקייבוסה תוסנתהה" לעב 

אל"ש הנידמה תא תרקבמו םישנה יפלכ תונורטפו לוזלז לש סחי לע הנילמ איה :האכהב 

םיאבומ תונויארה ,המגודל .ןהל "תינוציח" טבמ תדוקנמ תאז לכ ךא ,(350 'ע)"יד השוע 

תבזע אל עודמ") ביאכהל תולולעו תורכונמ ןה םישנל תונפומהתולאשהו ,ישילש ףוגב 

.("?הפק תותשל וילא תילע עודמ") תוסנאנל תונפומה תולאשל המודב ,("?ותוא 

ןהמ ןדמללו ,ימצע ןוחטיב ,תימצע הכרעהל םישנה תא ךנחל" הצילממ לג ,ןכ־ומכ 

תא תושוע ןהיפלכ תלעפומ תומילאהש םישנהש ךכב הרכהה רדעיה .<236 'ע)"ןהיתויוכז 

ךכו ."ןברוקה תמשאה" תא רצוי הז רדעיה ,דורשל ידכ תומייקה תוביסנב ירשפאה ברמה 

.תלבגומ יכ םא ,תמיוסמ תלעות שי תוצלמהה ןמ המכב .לג לש היתוצלמהמ קלח םג תושוע 

הילשא תרצוי וז הדמע .םישנ תאכה לש ,תוביסב אלו ,תואצותב תוקסוע ןלוכש םושמ תאז 

השיג .תומייקה תוכרעמה לש תואנ דוקפת תועצמאב םישנ תאכה םע דדומתהל רשפאש 

תחת םישנ דגנ תומילאב תוקבאנה ,המגודל ,הינטירבב תויטסינימפ תוגיצמ ירמגל הנוש 
.<םישנ דגנ תומילא יפלכ תונלבוס ספא) Zero Tolerance המסיסה 

תויטסינימפה לש ןתמורתמ ירמגל םלעתמ רפסה ,תורכנתה ךותמ וא תורוב ךותמ 

ירוביצה םויה רדסל םישנ תאכה לש אשונה תאלעהבו םיטלקמה תמקהב תוצולחה ,לארשיב 

אשונב 1976 תנשב ןמדירפ השרמ תסנכה תרבח השיגהש םויה רדסל העצהה רוכזא דבלמ) 

הלעופ רפסב רכזוה אל דציכ ,המגודל ,ןיבהל השק .(םיפסונ םיטרפ לכ ילב ,םישנ תאכה 

םקוה ינשה) ץראב םינושארה םיטלקמה ינשמ דחא תא הילצרהב המיקהש ,קינזר תור לש 

תובר תמרות ןיידע איהו םיפסונ םיטלקמ המיקה ךשמהבו ,(הפיחב "השיאל השיא" ידי־לע 

ומיקהש םה ,ו"ציוו ת"מענ ומכ ,םיירטנולווה םישנה ינוגרא" :תבתוכ לג .העפותה תנבהל 

סחי ףקשמו ,ירקמ וניא הירוטסיהה ףוליס ."1993 דע השיש ונמש םיטלקמה תא הלחתהב 

ידומיל - בהזה בולכ" ,ירמאמ ואר) תיטסינימפה חטשה תוליעפל לארשיב הימדקאב חוור 

.(1998 רבמבונ ,ינש דצמ ,"הימדקאב םישנ 

תורוקמ 
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