
םירפס תרוקיב סורג ליא 382 

תוינימו תוירבג ,תוהז לע - םירחא םילייחו ןתנוהי ,דוד ןלפק ינד 

.םידומע 304.1999 .דחואמה ץוביקה .ל"הצב תויברק תודיחיב 

1ןיראיוב לאינד םיארמש יפכ ,תונויצה :תונויצה לש םיסקודרפה דחא והזש ןכתיי 

תרוסמבש ,ידוהיה רבגה לש המוגפה תוינימה תא "אפרל" התסינ 2,ןמזולג לאכימו 

המ תא ללכ תינקתה תוירבגה טקיורפ .לאוסקסומוהל ףא םיתיעלו ישנל בשחנ תיפוריאה 

םיקהבומה וייוטיבמ דחאש ,"תילאוסקסורטה תוירבגל תינויצה ההימכה" הניכ ןמזולגש 

אלא 3."וטגה תודהי" םוקמב "םירירשה תודהי"ל ואדרונ סקמ לש העודיה ותאירק וניה 

ושע ,תיביטמרונה תוירבגה תא םידוהיה וצמיא הבש הפוקתב 4"דסומ גרו'ג הארמש יפכש 

ידוהיה" לש םיירירשה םייומידה ןיב בר ןוימד תוארל ןתינ ,ןכא .םילאוסקסומוהה םג תאז 

,ןכ יכ הנה .םיילאוסקסומוה םירירש־יגיזגמב םייומידה ןיבו םיינויצ םימוסרפב "שדחה 

,חורבל ילוא התסינ ונממש רבדל ,אקווד וז ךרדב ,ףוסבל התמד השדחה םירירשה תודהי 

.ילאוסקסומוהה יומידה ,ירק 

ידוהיה ובש םוקמל בנשא עיצמ ,סידחא םילייחו ןתנוהי ,דוד ,ןלפק ינד לש ורפס 

ךרד .םישגפנ תוילאוסקסומוההו - יברקה יאבצה תורישה ,ירק - ותראפת אישב שדחה 

לש והשלכ בלשב יברק תורישב ותרישש םילאוסקסומוהב םיהדזמה םילייח לש םהירופיס 

ךותב הלא םילייח לש םהיתויווח לא הצצהב םיכוז ונא ,תילאוסקסומוהה םתוהז תוחתפתה 

םילאוסקסומוהב םיקסועה םייצולחה םירקחמהמ דחא אוה ןלפק לש ורפס .תיברקה הדיחיה 

.קתרמ ותוא אצמי אשונב ןיינעתמש ימ לכו ,תילארשיה הרבחב 

תנרקסמ םיילאוסקסומוה םילייח לש הייארה־תיווזמ יברקה תורישה לע תולכתסהה 

םיילאיצוסומוהה תודסומה דחא אוה ,דחוימב יברקה תורישהו ,אבצהש רחאמ דחוימב 

ןיב יתרבח רשק לע םייונבה תודסומ םניה םיילאיצוסומוה תודסומ .ונתרבח לש םייזכרמה 

הדגנהב תובורק םיתיעל םינייפאתמ םיירבג םיילאיצוסומוה תודסומ .ןימ ותואמ םישנא 

ןיב הדגנהה לש רוטשמב ךרוצה חכונל 5.היבופומוהב ףאו תוילאוסקסומוהל 

עיתפמ הז ןיאש ןכתיי - תוילאוסקסומוהה ,ירק - אל איהש המ ןיבל תוילאיצוסומוהה 

.תובר תונידמב תקולחמב יונש ראשנו היה םילאוסקסומוה לש יאבצה תורישה אשונש 

ביא ?ילאוסקסומוהל ילאיצוסומוהה ןיב ךכ־לכ הקזח הדגנה תמאב תמייק םאה ךא 

 Daniel Boyarin (1997). Unheroic Conduct - The Rise of Heterosexuality and the

 .Invention of the Jewish Man. Berkeley: University of California Press

הירואית ."דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאסוקסורטהל ההימכה" .(1997) ןמזולג לאכימ 

.162-145 ,11 ,תרוקיבו 

 George L. Mosse (1996). The Image of Man - The Creation of Modern Masculinity

 .(p. 152). Oxford: Oxford University Press

.154-147 'ע ,םש 

Eve Kosofsky Sedgwick (1985). Between Men - English :ואר ,"ילאיצוסומוה" חנומה לע 

 Literature and Male Homosocial Desire (p. 1). New York: Columbia University
 .Press
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383 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תורשפאה לע עיבצהל ידכ "תילאיצוסומוה הקושת" חנומה תא העבט קיוו'גדס יקספוסוק 

הז גוסמ ףצר תפישח 6.ילאוסקסומוהל ילאיצוסומוהה ןיב ,דוגינ אקווד־ואלו ,ףצר לש 

הקושת לע רבדל .ילאוסקסומוהל ילאיצוסומוהה ןיב דוגינה לע תושק רערעל היושע 

םייונבה ,אבצה תמגוד ,תודסומבש תויטוריאומוהה תא ףושחל ושוריפ תילאיצוסומוה 

.תוילאוסקסומוה לש יוליג לכ תללושה תיביטמרונ תילאוסקסורטה תוירבג לע הרואכל 

רשאכ הרוק המ תוארל םייושע ונא יברק תורישב ילאוסקסומוה לייח לש וטבמ־תדוקנמ 

הקושת" לע רבדל ,ללכב םא ,ןוכנ המכ דעו ,"לאוסקסומוה"ה תא תשגופ תוילאיצוסומוהה 

."תילאיצוסומוה 

רשע־םינש לש םהירופיס םיאבומ ןושארה קלחב .םיקלח ינשמ בכרומ ןלפק לש ורפס 

תונויארב ןלפקל םתוא ורפיסש יפכ ,תויברק תודיחיב ותרישש םיילאוסקסומוה םילייח 

םישרפמ רבעשל םילייחה ובש ,יביטקפסורטרה יביטרנה ןויאירה תטישב רחב ןלפק .ךרעש 

תילאוסקסומוה תוהז ילעבכ םהלש תיחכונה הייארה־תיווז ךותמ םהלש רבעה תויווח תא 

השיג ךותמ םילייחה ירופיס לש חותינ עיצמ ןלפק רפסה לש ינשה וקלחב .תשבוגמ 

.היגולופורתנאל תיתרבח היגולוכיספ ןיב רפתה־וק לע ,ולש ותודע יפ־לע ,היוצמה 

תוברת םע םתוהדזה ינפואו םילייחה לש םתולגתסה תניחבב דקמתמ ןלפק לש חותינה 

.םילאוסקסומוהב םתוהז לש תוחתפתהה יבלשב ןכו ,יברקה תורישה 

חותינה לש ןושארה וקלה .םיילאוסקסומוהה םילייחה יבגל רפסמ תונקסמל עיגמ ןלפק 

דחא והז ןלפק ליבשבו ,הז קלחב יזכרמ אצממ .תורישה לולסמ ךלהמב תולגתסהב קסוע 

העינהל עגונה לכב יכ הדבועה אוה ,ורקחמ לש רתויב םייתועמשמה םיאצממה 

 (motivation) ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא יברקה תורישב תובלתשהו תודדומתה יכרדלו

סחייתמ ןלפק העינהה תייגוסב ןוידב .םירחא םילייח ןיבל םיילאוסקסומוה םילייח 

ביכרמ ,ימואל ירוטסיה ביכרמ - םילייח לע םירקחממ םירכומה העינהה יביכרמ תשולשל 

ביכרמה תומדב יעיבר ךבדנ םהילע ףיסומו - יתוחתפתה ביכרמו יביטמרונ 
.םיילאוסקסומוה םילייח לש רשקהב ןבומכ דחוימ ןיינע לעב אוה הז ביכרמ .ילאיצוסומוהה 

שגד םש יברקה תורישהו ,םירבג ןיב הווחא לש ךרעה לע ןעשנ םחולה סותא ,ןלפק ירבדכ 

תא וריבגה םירבג ןיב הווחאהו הברקה יכ אצומ ןלפק .םילייחה ןיב הברקה יסחיב בר 

אוה ילאיצוסומוהה ביכרמהש ןכתיי יכ עיצמ אוה .ולש םינייאורמהמ קלח לצא העינהה 

תרבחב תויהל ןוצרה יכ ןכתיי יכ םא ,תילאוסקסומוהה הייסולכואל ידוחיי העינה ביכרמ 

.ללכב םירבג ןייפאל יושע קופיס ךכמ בואשלו םירבג 

רצבמ" הנכמ ןלפקש המ םע תוהדזהה תלאשב קסוע חותינה לש ינשה וקלה 

םע םיילאוסקסומוה םילייח לש תוהדזהה תייגוס תא ןוחבל ןיינועמ ןלפק ."תוירבגה 

יתש רתאמ ןלפק .תרהצומ תילאוסקסורטהו תירבגכ הרידגמ אוהש תיברקה תוברתה 
תייגטרטסא איה תחאה :ולש םינייאורמה לצא תוהדזהו תודדומתה לש תויגטרטסא 

,"רודימ"ה ,תרחאה :יאבצה ןוגראה לש םיכרעה לולכמל תורבחתה ,ירק ,"תובלתשה"ה 

םייתרבחה םיטביהה ןיבל דיקפתה לש םייעוצקמה םיטביהה ןיב דירפהל ןויסינ לע היונב 

לש בוליש םיתיעלו ,תויגטרטסאה תחאב הריחב םילייחה לצא אצומ ןלפק .ןוגראה לש 

ןהמ תחא .רפסמ םיכרדב וז תובלתשה אטבמ ,ןלפק יפל ,בלתשמה לייחה .ןיגוריסל ןהיתש 

.20-1 'ע ,םש 6 
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םירפס תרוקיב סורג ליא 384 

,"תוקבחתסה"ה איה תרחא ךרד .אבצה יכרע םע האלמ תוהדזה ,ירק ,"תולערומ" איה 

םילייחהמ קלח לצא .םילייחה ןיב תחתפתמה םירבגה תווחאב תופתתשה ,ירק 

,תויטוריאו תוימיטניא ןיבל "תוער" ןיבש תולובגה לש הצירפ אצומ ןלפק "םיקבחתסמ"ה 

אצומ רדממה לייחה .םילייחה ןיב ושומימב ףא םיתיעלו יטוריא חתמב יוטיב ידיל האבש 

ררממ ךא וישעמב עיקשמש ,ןעיקשמה לייחה תא ההזמ ןלפק :תודחא הלועפ יכרד אוה ףא 

לייחה תא ןכו ,ההדזמ וניא אוה !רתיאש תיאבצה תוברתה ןיבו החלצהב דיקפתה יולימ ןיב 

.םילייחה רתימ תיתרבח תוקתנתהו תונלדב ,ירק ,ישיא־ןיב רודימל גאודש 

תוקיטקרפב רתוי תינטרפ הרוצב לכתסמ ןלפק ,חותינה לש ישילש,ד וקלחב ,ףוסבל 

ינשב הז םוחתב ןד ןלפק .יוטיב ידיל האב תויאבצה יכרע םע תוהדזהה ןהבש תוגהנתה 

אצומ ןלפק תוינפוגה תוקיטקרפה רושימב .םיינימ תושגרו תוינפוג תוקיטקרפ :םירושימ 

יוטיבהש ,תירבגה תולייחה תמנפה איה תחא היגטרטסא :תויפולח תוירדגמ תויגטרטסא 

דציכ רפסמש ,םיל"יטסב לייח ,דורמנ לש המגודב אוה הל איבמ ןלפקש רתויב קתרמה 

ותוריש ןמזב ומצע ולש תוירבגה ייוטיבמ ,ומצע אוה ףא אלא ,זאד ותרבח קר אל ובהלתה 

רידנה רופיסב יוטיב ידיל האבש ,תוישנ לש הנצחה אקווד איה תרחא היגטרטסא .הניפסב 

ןתינש המדנ .<112-111 'ע) ןונבל תמחלמ ןמזב השיאכ גהנתהש לייח ,"ט'זרו'ז" לע 
םיינימה תושגרה רושימב ."גארד" לש תונוש תורוצכ הלאה תויגטרטסאה יתש תא ראתל 

םיטעמה םירקמבו םייטוריאומוהה תושגרב םילייחה לש הטילשה ייוטיבב דקמתמ ןלפק 

ושחרתה הלא םירקמ םג .ןימ יסחי לש הרוצב הלא תושגר ושממתה םהבש לקתנ םהב 

תרידח תא השיחממכ וז הדבוע שיגדמ ןלפקו ,הטילשו תוריהז לש היצאוטיסב בורל 

.תוינימה תריפס ךות לא ־ "הטילש" םישרודה ־ םייאבצה םיכרעה 

םילייח לש םרופיס ,ןוראהמ האיציה ךילהת טעמל יכ איה ןלפק לש תיפוסה ותנקסמ 

תוצובקה םא םג .םירחא םילייח לש הזל המוד יברק תוריש ומייסש םיילאוסקסומוה 

םג תוללוכו ,ןלפק ירבדל ,תובחרתמ "םחולה" יומידב קלח תולטונש תויתרבחה 

."רבג ראשנ רבגה"ו םניעב םירתונ תינומגהה תוירבגה יכרע ,םישנ םגו םילאוסקסומוה 

,יאבצה ןוגראב ותובלתשהבו לייחב תודקמתמש ,ןלפק לש ויתונקסמ רקיע ןאכ דע 

תירקחמ השיגב תועוטנו ,אבצב םיטועימ לש רתוי הבחר הביטקפסרפמ וז היגוס תונחוב 

ןלפק יכ וניאר .היגולופורתנאל תיתרבח היגולוכיספ ןיב רפתה־וק לע רומאכ היוצמש 

לייח לש יברק תוריש ןיב בר לדבה ןיא יכ הנקסמל וז היגולודותמ ךותמ עיגמ 

ןויד לש תיללכ תרגסמב וז היגוס ןוחבל ןתינ יכו ,רחא לייח לכ לש הזל לאוסקסומוה 

.אבצב םיטועימב 

םירמוחב תולכתסה יכ הארנ ?ןלפק לש םירמוחהמ תשקבתמה הדיחיה הנקסמה וז םאה 

האירק רשפאל היושע (queer theory) תיריווקה הירואיתה לש תונכותב שומיש ךות הלא 

לש תוירניבהו "תויעבט"ה לע ,רתיה ןיב ,תרערעמ תיריווקה הירואיתה .םהלש תרחא 

איבהש םירופיסהמ תובר דומלל ןתינ וז חורב .תוילאוסקסומוה/תוילאוסקסורטה הקולחה 

אמש וא תילאיצוסומוה הקושת לע רבדל ןתינ םאה :קיוו'גדס התלעהש הלאשה יבגל ןלפק 

?יטוריאומוהל ילאיצוסומוהה ןיב ןיחבמ דח וק 

קלח לצא תורישל העינה לעכ ילאיצוסומוהה ביכרה לע רומאכ רבדמ ןלפק 

ןיב תוינימ טעמכ וא תוינימ" תויצאוטיס יכ ול רבתסהש םג ריעמ אוה .םינייאורמהמ 

הסנתה םינייאורמה ןיבמ טועימ קרש יפ־לע־ףא ,"אבצה תורישב לעופב תוצופנ ...םירבג 

חותינבו םינייאורמהמ קלח לש םהירופיסב ןויע .(251 'ע> "אבצה ךותב םירבג ןיב ןימ"ב 
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385 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

ילאיצוסומוהה ןיב דח וק ןכא ןיא םירקמהמ קלחבש הנקסמה רבעל ןווכמ איבמ ןלפקש 

.(257 'ע> "המרונה אוה הקיטוריאומוהה תולובג לע קחשמה" ,ןלפק ירבדכו ,יטוריאומוהל 

קשנל םיחא ןיבש םיקדה תולובגל סחיב אבצה ינפל דוע ול התיהש היזטנפה לע רבדמ ינוי 

אבצה תא ריבעהל חוכ ןומה ול הנתנו המשגתה וז היזטנפש ךכ לעו ,הטימל םיחאו 

תורישה ךלהמב םיישממ םיינימ םירשק םויק לש ןבומב אל המשגתה היזטנפה .<46 'ע) 

לע ךכ רבדמ יסוי םג .הזה קדה וקה לע םייחה םצעב הארנכ אלא ,ינויל ויה אלש ,יאבצה 

"ךלש ףוגה תא שח" םצעבש ימ ןיבו םכשה לע תיקבחסה החיפטה ןיב קדה לובגה 
.(71-70 'ע> 

רתוי הפושח הרוצב תוארל ןתינ םילאוסקסומוהב םיהדזמה םילייחה לש םטבמ־תדוקנמ 

יפלש םילייח םג ופתתשה ןהבש ,הלאה תוקיטקרפהמ קלח לש יטוריאומוהה יפואה תא 

.ךכל תפלאמ המגוד הווהמ דורמנ לש ורופיס .םילאוסקסורטה םה םינייאורמל עודיה 

דציכו ,אירב ףוג םעו ףוזש ,עיזמ ,הייפוג םע הניפסב דובעל הלוע היה דציכ ראתמ אוהשכ 

חסונב תיאבצה תוירבגה דציכ םיאור ונא ,(92-91 'ע) הזמ "ןמרחתמ" היה ומצע אוה 

םיגקיטרואית .תיטוריאומוהה תוירבגל ,ולש ופוגב ,דורמנ יבגל ההז םירירשה תודהי 

תוברת לש ףוגה ןיבו יטיירטסה ו'צאמה לש ףוגה ןיב ינושה לעו ןוימדה לע ודמע םינוש 

ףוגה לש ןוימדה תא רקיעב םיאור ונא דורמנ לש ורופיסב 7.תילאוסקסומוהה רשוכה־רדח 

ידיל אבש ןוימד ,ילאוסקסומוהה ירבגה ףוגל (הרואכל) ילאוסקסורטהה יאבצה ירירשה 

לייחה ,ןלפק ירבדכ ,רשאכ ,ולש ופוגמ דורמנ לש "תונמרחתה"בו תובהלתהב יוטיב 

.(242 'ע> טקייבוא לאכ םג אלא טקייבוס לאכ קר אל ולש ופוגל סחייתה 

הברה לע רפסמש דיוויד תוללוצה לייח לש ורופיס אוה וז הניחבמ ףסונ קתרמ רופיס 

םיעגמה לכמ רהזנ אוהש ךכ לע רפסמ דיוויד .תוללוצב םייטוריאומוה םיקחשמ דואמ 

לחה םירקמה דחאב .ףשחייש ששח ךותמ ,דצהמ לכתסה רקיעבו ,הלאה םייטוריאומוהה 

ךא קיספהל ול רמא דיוויד .דיוויד לש ונימ רביא תא תוסעלו ףטלל םילייחה דחא 

הרוק היה המ :תוהתל אלא םיארוקל רתונ אל .ונימ רביא לע דיה תא ול ץחל תינמז־וב 

םייקש יטוריאומוהה דמימה תא ףשוחו םיקחשמב רתוי אלמ ןפואב ףתתשמ דיוויד היה וליא 

והומכ לייח לבקל הלוכי דיוויד אצמנ הבש תרגסמה ,רתיה ךיאו ?תילאיצוסומוהה תרגסמב 

תוריש לע תרסואה ,יאקירמאה אבצה תוינידמ לש רשקהב ?העודי ותוינימ ,דתיה ול 

רתויב הלודגה הנכסה יכ ינסרב ואיל רמא ,םתייטנ לע וריהצהש םיילאוסקסומוה םילייח 

קחשל" ליחתהל םייושע םהש ךכמ תפקשנ ןוראל ץוחמ םיילאוסקסומוה סנירמ ילייח יבגל 

סנירמ דוע ויהי אלש דע ,סנירמ ומכ ךכילכ תויהל םיכרד ואצמי םה :"סנירמ תויהלב 

םיריעצה םילייחה ,איבמ ןלפקש םירופיסה בורב ומכ ,דיוויד לש רופיסב 8."םייתימא" 

ומצע תא איצומ דיוויד היה וליא ,הז רופיסב .הדיחיל םהירבח בור יפלכ ןוראב םיאצמנ 

תויהל ןכא לוכי היה אוה ,םייטוריאומוהה םיקחשמב תופתתשהמ ששוח היה אלו ןוראהמ 

ולש האלמ תופתתשה :"יתימא" לייח דוע היה אלש דע ,תללוצל וירבח ומכ ךכ־־לכ 

תויטוריאומוהה תא תפשוח ,דתיה ,"הבוט ידמ רתוי" ,רתיהש תופתתשה ,הלא םיקחשמב 

 D.A. Miller (1992). Bringing Out Roland Barthes (pp. 28-33). Berkeley: :7 ואר

 .University of California Press

 .Leo Bersani (1995). Homos (pp. 17-18). Cambridge: Harvard University Press 8
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םירפס תרוקיב סורג ליא 386 

.תילאיצוסומוהה הקושתהמ "הקושת"ה דוסי תא קוחמל ןויסינה תא תרערעמו םהלש 

"יתימא" לייח דוע תויהל לוכי היה אלש דע ,"בוט ךכ־לכ" לייחל ךפהנ היה דיוויד 

לש וששח לע רבדמ ןלפק .הב םייקש יטוריאומוהה ביכרמה תשחכה לע היונבש תרגסמב 

,וזכ תופתתשהש תעדה תא תתל שי ךא ,ותוא ףושחת קחשמב ותופתתשהש ךכמ דיוויד 

"תפישח" ידי־לע הדיחיל וירבח תא "תפשוח" התיה ,דיוויד תא תפשוח התיחשמ תוחפ אל 

."הקושת"ה דוסי 

.תילאוסקסורטה תוירבג םע אבצה יוהיז איה ןלפק לש חותינל אצומה־תודוקנמ תחא 

תניחבמו ,םחולה רבגה סותאמ קלח איה ,תוילאוסקסומוהל תדגונמה ,תוילאוסקסורטהה 

תילאוסקסורטהה תרגסמב ,לאוסקסומוהה ,הנושה לש ובוליש תלאשב ןאכ רבודמ ןלפק 

אל "הנוש" אוה הרקמ לכבו ,ךכ־לכ הנוש וניא ילוא "הנוש"ה ,וניארש יפכ ךא .ךכ־לכ 

לע היונב איהש ינפמ אקווד אלא ,תוילאוסקסורטה לע היונב תיאבצה תכרעמהש ינפמ 

ןלפק .יטוריאומוהה לא ילאיצוסומוהה תא תברקמה תילאיצוסומוה הקושת התוא תמלעה 

היפלש המינ םירופיסהמ קלחב ההזמ אוהשכ ,רפסה ףוס תארקל ךכל םיוסמ יוטיב ןתונ 

.(274 'ע) תילאידיאה תילאוסקסומוהה היווחל המבכ ספתנ יברקה יאבצה תורישה 

אבצב םילאוסקסומוה לש תוריש יפלכ סחיב םילדבהה תא ןיבהל ילוא ןתינ הז עקר לע 

תרגסמב שיש תויטוריאומוהה תא םיפשוח םילאוסקסומוהה .תירבה־תוצראל לארשי ןיב 

עקר לע יאקירמאה אבצל םתסינכמ ששחה תא ןיבהל ןתינ .עיצמ אבצהש תילאיצוסומוהה 

"We must not have our homosexuality in :רלטב תידו'ג לש אלפנה חוסינב וא ;הז 

 "9.order to have our homosexuality: please take it/don't take it away from us

םילאוסקסומוהה - םיעודי םיגירחל ףופכב ,ילסרווינוא הבוח תוריש שי הבש - לארשיב 

ךכל םג אלא ,אבצה לש ילסרווינואה יפואל קר אל ילוא סחייל שי הז תא .ל"הצב םיתרשמ 

ליגב לחמ יאבצה תורישהש ךכל ןכו ,רתוי (closeted) "תינורא" הרבח הניה לארשיש 

ויהי הבוח תורישב םילייחה בורש תופצל רתוי לק הלא תוביסמ .בורל הריירק וניאו ריעצ 

,"םיבוט ידמ רתוי" םילייח ,ינסרב ירבדכ ,ויהיש הנכסה ןכ־לעו ,ןוראה בלשב ןיידע 

בלשב יאבצה םתוריש ךלהמב ויה ולש םינייאורמה בור ,ןייצמ ןלפקש יפכ ,ןכא .התוחפ 

.(204 'ע> םירחאל התוא ףושחלמ וענמנו תילאוסקסומוהה תוהזה תוחתפתהב ינושאר 

ןייארש םילייחה ויה ובש םלועב ירשפא היה ןלפק ינד לש ורפס םא ,ןכ םא ,ןיינעמ 

לש םתוריש ןיב אצומ אוהש ןוימדה .םייולג םילאוסקסומוהב יברקה םתוריש תא םיתרשמ 

תטלחומה הדרפהה חכונל ילוא ירשפא םיילאוסקסורטה םילייחל םיילאוסקסומוה םילייח 

הז בצמ ההזמ ןלפק .יברקה םלועל ילאוסקסומוהה םלועה ןיב םילייחה לצא אצומ אוהש 

איה תומלועה ןיב הדרפההש המדנ .יברקה תורישב תודרשיה ךרוצל םהל יחרכה ןונגנמכ 

תפישח־יא תוכזב .תויברקה תודיחיב הלא םילייח לש םתוריש תא הליחתכלמ תרשפאמה 

התשחכה תא ןלפק לש םינייאורמה ורשפא הדיחיל םהירבח יפלכ םהלש תוילאוסקסומוהה 

התע םהל הנתינ ןלפקל ורפיסש םירופיסה תועצמאב .תילאיצוסומוהה הקושתה לש 

עויסב םתאירקו ,הלא םירופיס תועצמאב .ונינפל וז הקושת ףושחל תרחואמה תונמדזהה 

תא אקווד אלא ,ןלפק עיבצה וילעש ןוימדה תא קר אל תוארל ןתינ ,תיריווקה הירואיתה 

 Judith Butler (1997). Excitable Speech - A Politics of the Performative (p. 110). 9

 .New York: Routledge
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387 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תוברל ,םירחא םילייח תמועל םיילאוסקסומוהה םילייחה לש יברקה םתורישבש דוחייה 

הנכסב דימעמ םילאוסקסומוהה לש יברקה םתוריש :תורחא םיטועימ תוצובקמ םילייח 

ןיב הדרפהל תודוה רשפאתמ אוהו ,תילאיצוסומוהה הקושתה תשחכה תא תדמתמ 

10.ןוראה לש תדמתמה תוחכונה לשב תרשפאתמ ,ההיז ומצע ןלפקש ,וז הדרפה .תומלועה 

םודג ליא 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

 Eve Kosofsky Sedgwick (1990). :10 ואר ,םילאוסקסמוהה ייחב ןוראה לש תבצעמה תוחכונה לע

 .Epistemology of the Closet (pp. 67-90). Berkeley: University of California Press
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