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 *גילי המר 

חוויה מעט מביכה. כנערה צעירה אני יושבת עם משפחתי בסלון. הטלוויזיה משדרת  זכורה לי  
, ולפתע עולים תשדירים למוצרי  התשעיםדבר חדש בנוף הישראלי של תחילת שנות    ,פרסומות 

את נוחות  הממחישות  הגיינה נשית, תחבושות וטמפונים. על המרקע מופיעות נשים מפזזות  
לבן מדג  בחלוק  וגבר  במעבדה  המוצרים,  שנשפך ממבחנה  כיצד  ים  צבעוני  לתוך  נספג  ג'ל 

נוראאז  חשתי  היגיינית.  תחבושת   בני  למראה פרסומות אלו,    המבוכה  גם  ונדמה שכך חשו 
באיומשפחתי,   נע  את    במקומונוחות  –אבי  החושפים  התשדירים  שפלישת  הרגיש  כמו 

 ומה.  סלון שלו בשעת ערב אינה במקההאינטימיות של הגוף הנשי לתוך חלל 
מקרייז אינו  זה  משקף  כרון  לווסת  . הוא  ביחס  והסתרה  בושה  טאבו,  רחבים של  שיחים 

מסבירים    תמונת מחזור: עיונים בשיח הווסת בישראלהנשית, כפי שמחברות ומחברי האסופה  
. הווסת הנשית היא אתר מרתק למחקר, שכן היא מאגדת בתוכה היבטים  ובהרחבה   בתבונה

מן נרטיבים מכוננים  יניים, נפשיים וצרכניים. נשים רבות נושאות עחברתיים, תרבותיים, גופ 
היו בחיי  אותה  לנהל  וצריכות  הווסת,  תחילת  מוצרי  מ לגבי  רכישת  על  החל מההחלטה  יום, 

)בגדים  יה הלבוש  אופן  לגבי  פרקטיות  החלטות  ועד  גופני  כאב  עם  התמודדות  דרך  גיינה, 
הלך הווסת. מחברות ומחברי האסופה עוסקים  צמודים יותר או פחות( והפעולות הגופניות במ

בצורה ביקורתית ורחבת אופקים בשלל היבטים אלו, ומשכילים לדון בווסת כתופעה חברתית  
 סמיוטי.  – תודעה, סומטי–דיון המערער על הבינריות של גוףוליצור וגופנית 

ת הן את  מקיפוואלה  תחומי מבחינת מתודולוגיות ונקודות מבט,  –האסופה מציעה ניתוח רב
השיח הסובב את הווסת הנשית והן את חוויותיהן של נשים שונות, מבלי ליפול למלכודת של  

דיכוי או שחרור. מאמרן הפותח של ענבל אסתר סיקורל, סמדר  של    יממד–חדדיכוטומי  דיון  
וילמובסקי וענבל  החברתי   נוי  בהקשר  שמתעניין  מי  לכל  וחשוב  רחב  מבוא   ,  מציע 

מדעי, השיח  –ניתוח מבוא של השיח הרפואיומציג  היסטורי של תופעת הווסת,  וה  תרבותי ה
ההקשר הישראלי של שיחי וסת. אילנה  וחוויית הווסת  הווסת,  הצרכני ומחקרי שדה על תפיסת  

של   ספרותי  ניתוח  מציעים  הרצוג  ועמרי  ספריי  מופע וייסברג  בשלושה  ישראליים    ם וסת 
מתו הווסת  איזה מבט  מול  ולאיושואלים  השונים  במופעים הספרותיים  היא    לו וכת  תביעות 

מצי   .נענית  קרן  משנות  גניצה  החל  ישראלית  נשים  בספרות  הווסת  של  היסטורי  ניתוח  ה 
וה בין  , ומזהה שיח של התרסה נגד תרבות אב דכאנית בכתיבה זו. אורנה אוריין משוהארבעים

אמניות פלסטיות ישראליות ואמריקניות ושואלת כיצד אמנות משמשת כלי מחאה נגד דימוי  
חגית מולגן    . אמריקנילעומת זה הישראלי  ה לו שיחים מודגשים בהקשר  יוא   ,גוף נשי שולט
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אמנותיים של   ביטויים  ו מציגה  הרעיה  נגד  ,יהדות ב הווסת  תפקיד  זה  ומחאה  אבנר  תפקיד   .
  הוא דן מחבר בעזרת שיח הווסת בין צורות שונות של הדרה.    , סטורי מרתקבמאמר הי   ,דינור 

באמונה שרווחה בימי הביניים בדבר וסת של גברים יהודים, מיתוס שמאגד לטענתו בין שתי  
מיזוג  הדרה:  את  ואנטישמיות,    ה ניי צורות  העומד  יהה ומנתח  והאנתרופולוגי  הביולוגי  גיון 

גברית. קולן של הנשים עצמן לא נעדר מהאסופה, ומאמרן של  הבבסיס מיתוס הווסת היהודית  
בנשים   עוסק  טווח,  ארוך  אתנוגרפי  ניתוח  על  המבוסס  סילמן,  ונעמי  סיקורל  אסתר  ענבל 

הן לא נותרות גורם פסיבי אלא תופסות מקום פרשני  שבהם  הבוחרות במצוות הנידה ובאופנים  
ככדי  אקטיבי   מחקרה  לרכוש  יותר.  הרחב  החברתי  הקהילתי  ובשדה  הזוגיים  ביחסים  וח 

ית הווסת  י זוהר פונה לזירת העידן החדש ועוסק בהבניה של חוו–האתנוגרפי של כרמית רוזן אבן
בו היוגה הנשית דורשת מנשים שליטה  שביקורת חשובה על האופן ומציג  במהלך קורס יוגה,  

מסה  הוא  ת צורת הכתיבה, ומאמרה של סמדר זמיר וניהול עצמי. המאמרים מגוונים גם מבחינ 
פוליטי  הווסת כמעשה  חוגגת את  נוסף    אקטיביסטית אשר  ניתוח ספרותי,  על  פרפורמטיבי. 

תקשורתי סביב  ה שיח  הבוחנים את ההיסטורי, אמנותי ואתנוגרפי, האסופה כוללת גם מאמרים  
נוי מנתחות פרסומות בתחום הפרשות המ  חזור ומציעות בין היתר  הווסת. מיכל רום וסמדר 

האופן שבו  ברנדס מנתחת את  –בפרסומות, וסיגל ברקהמשמשים  המונחים  ניתוח של השפה ו
הפרסומות.  תופסות  נשים   באת  נחתמת  אמיר האסופה  דלילה  של  בניתוח  ה  ,מאמרה  עוסק 

לתום  שיח העידן החדש ביחס  של  פמיניסטי ו וה חברתי  ההרפואי,    ה חברתי ביקורתי של השד
 ישראל.  ב את התנהלותם המקומית הווסת, ו

אמירה אלטרנטיבית לטאבו ביחס לווסת הנשית,  המאמרים מציעים    12לדברי העורכות,  
במצב נפשי  נתונות  נשים  ובשעתה  אידאולוגיות דכאניות המניחות כי לפני הווסת  ומבקרים  

ופן  התהליך המתרחש בג את  להסתיר    , ולשם כך נדרשות נדרשות להתנהל כמו גבריםאך  נחות  
להתנתק מתייחסים  ממנו  ואפילו  והכותבים  הכותבות  הגוברת  ו ביקורתיב.  להנכחה  גם   ת 

והולכת של הווסת במרחב האמנותי והאינטרנטי, ולקמפיינים שונים של אקטיביזם וביקורת  
חיבור הווסת    .חברתית הקוראים לעיצוב תפיסת הווסת כביטוי גופני שראוי להתייחסות מכבדת 

חשוב,  הוא  אלא גם לחברה ולקהילה, לאמנות ולרשת החברתית    יתיבידואל לא רק לגוף ולאינד
ומהווה חלק בלתי נפרד מהערעור על השיח הרפואי של הגוף אשר בדרך כלל מנתק אותו  

מהבד    —  ווסתהקשורים ל  בחפציםובהפרשות הגוף  בספר  מתהליכים חברתיים רחבים. העיסוק  
– או רב  פעמיים– המקווה, ועד תחבושות וטמפונים חדמנהגי הנידה, דרך חלל  המשמש ב הלבן  

ללא  —  פעמיים האנושי  בין  הל ומתווסף    אנושי–מחבר  שיח יו התייחסוקשת  שדות  למגוון    ת 
שיח  אסופה,  ב מסחרי–מדעיובהם  דתי  –רפואי,  אקטיביסטי,  פרפורמטיבי,  ספרותי,  שיווקי, 

הייתי  דיובוישראלי.   עתידי  הזאת  ן  לחלוקה  להוסיף  נוספות  חלוק מציעה  אפשר  דרכן  שות 
גופני   ידע  של  אנתרופולוגיה  מתוך  השאובות  בו,  טיפול  של  ואידאולוגיות  גוף  על  לחשוב 

(embodied knowledge( האנתרופולוגית של הגוף קים סמודרה .)Samudra, 2008  מתארת )
ידע על דברים    —  ופוזיציוניאת החלוקה המערבית של ידע לשלוש קטגוריות רחבות: ידע פר

(knowledge about things)  ; ידע של דברים  —  תייידע חושי וחווי   (knowledge of things)  ;
. חשבו למשל  (skill knowledge, or how to do physical things)  וידע המבוסס על כישורים

ועל ההבדל  בין החוויה שנוצרת בגוף במהלך וסת נשית,  ועל ההבדל בין הרצאה על וסת נשית  
נשית.  ה ידע המבוסס על  בין אלה ל וסת  ידע מקבל  אפשר  מיומנות לנהל  סוג  לשאול איזה 
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ולמי יש בעלות על כל אחד מסוגי    ,לגיטימציה חברתית רבה יותר ונתפס כמדעי ואובייקטיבי
 אלה. ה הידע

מוגבלות לימודי  בתחום  של  גם  ראיתי    , כחוקרת  הפמיניסטית  הגישה  בין  הדוק  קשר 
ה  האסופה תופעת  הנכחת  מוגבלות ווסת  ולגבי  בלימודי  האפירמטיבי  המודל  המבקש    ,בין 
ד לשיח הווסת,  וחלק מהזהות במסגרת שיח של גאווה. בצורות דומות מא  במוגבלותלראות  
כשייכת לתחום הטבע ולא התרבות, ומקשר  את המוגבלות  מזהה    מוגבלות סטראוטיפישיח  

נכות עם זקנה, מוות, חולי, תלות וחוסר. אנשים עם מוגבלויות פעמים רבות נדרשים להסתיר  
הרפואי.   השיח  למול  מהגוף  ניכור  וחשים  אחרותם  הווסת  את  בשיח  עיונים  מחזור:  תמונת 

ם בין פמיניזם ללימודי מוגבלות,  הזדמנות מצוינת לבחון את הקשרים המרתקימספק    בישראל
בין פמיניזם תרבותי, המבקש לחגוג את הגוף הנשי ובמקרה זה את הווסת כמהות    —  וליתר דיוק 

בין מודל אפירמטיבי של מוגבלות, המבקש להחזיר למוקד הדיון את הגוף ולנכס אותו  ונשית,  
החוויה  אצל  מחדש   בין  לחבר  שיש  תפיסה  מתוך  מוגבלויות,  עם  הגופנית  אנשים  האישית, 

(. לאור דיאלוג זה בין פמיניזם  2016, ואחרים והנפשית ובין הקשרים חברתיים ותרבותיים )זיו
כלול חוויות וסת של נשים בעלות מוגבלויות  ימחקר עתידי  ש ללימודי מוגבלות, הייתי מציעה  

 על המחשבה על הווסת כמרכיב נשי מהותי.   חדש לשפוך אורכדי וכן של נשים ללא וסת, 
זהות מבלי  ו  חוויה להנכיח  ,  כמעט   בלתי אפשריתהמצליחה במשימה המורכבת,  האסופה  
"עוד  היא  ( אותה. הווסת, כפי שכותבות העורכות,  to otherמבלי "לאחר" )וגם  לנרמל אותה  

החברתי הדיכוי  נגד  הפמיניסטי  המאבק  בתוך  סימון,  של  כלכלי  – פוליטי–תרבותי–צורה 
 (. 10עמ' הפטריארכלי" )
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