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:"םייק ינא עמשמ ,ךסמה לע יתוא םימש םא" 
םתדחכה םע םיאומוה לש תודדומתה יכרד 

תספתנה תילמסה 

*המק תימע 

אובמ 

םיגומהה־תרושקת לש הידיקפת :ירוביצה בחרמה ןמ הרדה 

ררחשמ לאיצנטופ שי םינומהה־תרושקת יעצמאל ,(Habermas (1989 לש ותטישל 

וא/ו יתרבח ןיינע ילעב םיאשונב ינובת ירוביצ ןויד םידדועמו םירשפאמ םהש םושמ 
תינרדומה הרבחב 'םיטרפהמ דחא לכל שיגנ תויהל רומא ירוביצה בחרמה .יטילופ 

ילעב ,השעמל .(Croteau, Hoynes 8c Carragee, 1996; Dahlgren, 1993) תיטרקומדה 

חישב ףתשל םיטונ םניא םה :גרדמב ףידעה םדמעמ תאו םתמצוע תא םירמשמ חוכה 

חוכה ידקומ רוזיבל םורתל "םילולע"ש ,תורחא תויתרבח תוצובקמ םיגיצנ ירוביצה 

ןיאש שיגדהל ץוחנ .(Fräser, 1992) םיוסמ רזגמ ידיב חוכה רומיש לע םייאלו הרבחב 

תולועפ :המצעל תעדומ וא תנווכמ הינונק חרכהב תשחרתמ וליאכ וז הנעט אורקל 

־ תוינתא תוצובק ןיב םייתלכשה םירעפ ,תירדגמ הדובע תקולח ןוגכ - תויתרגש 

םג הרדה לש בצמ תורצויה תויתרגש תוקיטקרפב שומיש ךות ןמצע תא קתעשל תולולע 

.ךכל תרהצומ הפיאש ןיא רשאכ 

איה ירוביצה בחרמה ןמ תושלח תויתרבח תוצובק תרדהל תוצופנה םיכרדה תחא 

םילמסמ ינוידבה םלועב םיגוצייהש םינעוט (Gerbner <fe Gross (1976 .תילמסה ןתדחכה 

,Gross (1989 .תילמס הדחכה העמשמ תורדעיה :ךפיהלו ,תיתרבחה תואיצמב םויקה תא 

לש גוצייה־יא .חוכ לש באשמ ומצעב הווהמ תילמסה תואיצמב גוצייהש ןעוט (1998 

תאו ינשמה ןמוקימ תא תרמשמ תילכלכ וא/ו תיתרבח ,תיטילופ המצוע תורסחה תוצובק 

רמושמו קזחתמ ,בצעתמ הרבחב חוכה גרדמ :הז רשקהב בושח חנומ הניה תוארנ .ןתותיחנ 

ןיאש ,םישלחה לש םנובשח־לע םיקזחה לש תוחכונה וא תוארנה תרבגהל תודוה 

Tuchman .יתרושקתה םלועב רמוחו־לק ,"יתימא"ה םלועב תוארנ םהל תרשפאתמ 

תווהמ םישנש יפ־לע־ףא :תרושקתב םישנ ייומיד יבגל וזה הגשמהה תא המשיי (1978) 

.החותפה הטיסרבינואה ,תרושקתו הנידמה עדמ ,היגולויצוסל הקלחמה 

.שימל הנפד ר"ד לש התייחנה תחת בתכנש ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח לע ססובמ רמאמה 

ןומאהו דודיעה לעו ימדקאה רושימב הדבכנה התמורת לע יתכרעהו יתרקוה תא עיבהל ינוצרב 

הגצוה רמאמה לש תינושאר הסרג .ייניע תא ריאהש ינומלאה ארוקל םג הדות־ימלש .םיגיוסמ־יתלבה 

.2000 ,רבמצדב 24 ,ביבא־לת ,"תרושקתל תילארשיה הדוגאה" לש ישימחה סנכב 

.רכז ןושלב שומיש הז רמאמב השענ ,האירקה תעב םילושכמ ריסהל ןויסינ ךותמו הפשה תולבגמ בקע 

.דחאכ םירבגלו םישנל םיסחייתמ םירוכזאה ראש לכ ,םירבג םיאומוהל תונווכמה תויוסחייתה דבלמ 
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.ךורע ןיאל ךומנ יתרושקתה חישב תופתתשמה םישנה רועיש ,הייסולכואה תיצחמ תוחפל 

־ היזיוולטה ינכות לש םייתטיש םיחותינ ךורעל הנושארל ולחה הבש ־ 1954 תנש ןמל 

תויתוברת תוריזבו םינווגמ הידמב םידיקפתה לש יראה־קלח תא םיאלממ םירכז התע דעו 

Greenberg 8l Brand ,(First 8c Shaw, 1998; van Zoonen, 1994 :לשמל) תונוש 

ואצמו ,תיאקירמאה תרושקתב םיטועימ ינב לש םיגוצייל עגונב תורפסה תא ורקס (1994) 

.םיביצי םניה םינשה ךרואל םינוש םיטועימ ינב לש םתוחכונ־יאל עגונב םיאצממהש 

יתרושקתה םלועה ןמ םישלחה לש םתקיחד תרזעב תשמוממ ,ןכ םא ,תילמס הדחכה 

םיחנומב וז הנעט חסנל ןתינ .תיתרושקתה המבה לע םהלש םיגוציי תגצהמ תוענמיהו 

תילמס הדחכה .ךכב יד ןיא ךא ."םישלח" טעמ דגנכ "םיקזח" הברה :םיירפסמ/םייתומכ 

.תקולחמב ןותנ םיתיעלו יומס חרואב םישמוממה ,םימכחותמ םינונגנמ תרזעב םג תישענ 

רבכ םה רשאכ - םישלחה ןהבש םיכרדב תשמוממה ,תינתוכיא תילמס הדחכה וז 

לש קהבומ רצות םניה םיפיטואירטסה .םיפיטואירטס תועצמאב רקיעב םיגצומ - םיגצומ 

.תיתרבחה הפמה לש םירדגומ תולובג טטרשל םירשפאמ םהו ,הרבחב חוכה יסחי 

תיטוימס תונכסחב תומיוסמ תויומד תדדוקמה תינרצק הביתכ ןיעמ איה היצזיפיטואירטס 

Dyer,) תמיוסמ תיתרבח הצובק ינב יבגל תוברתב םיחוורה םיילילש םינפצ תרזעב 

 1999). 1979) Perkins) איה תטלשה היגולואידיאה תחצנהל םיכרדה תחאש הפיסומ

הידמה :הנתשמה תואיצמל םתמאתה ךות םינומהה־תרושקת תרזעב םיפיטואירטס תצפה 

םירציימ אקווד ואלו ,תופתושמה תויתוברתה תויועמשמה תא םיקתעשמו םירמשמ ,םיציפמ 

.ןתוא 

םינומהה־תרושקתב תויבסלו םיאומוה לש םיגוציי 

הירוטסיהה ךלהמב ןעטוה םירבג ןיב תינימה הקיטקרפב ןומטה יומסה םויאה 

תא שינעהל םירכינ םיצמאמ םישענו ושענ רתיה ןיב .ילילש ילמס סמועב "תיברעמ"ה 

לא םתוא רידהל הדעונ וז הלמסה .םיילמסו םיישחומ םינפואב וז הקיטקרפ םימייקמה 

ןומטה "ץקוע"ה תא לרטנל ךכבו ,םישגרומ־יתלבהו םיארנ־יתלבה םייתרבחה םיילושה 

יבסל־ומוהה טועימה ינב לש םיגוצייה תניחבב תקסועה תורפסב .םמויק םצעב לוכיבכ 

:םיירקיע םייגולונורכ םיבלש השולש רואית לש המגמב ןיחבהל ןתינ םינומהה־תרושקתב 

םיילילש םייומיד לש הרידח ,ןכמ־רחאל ;תיתומכ תילמס הדחכה וא תומלעתה ,תישאר 

יוארכ גצומהו ףסכנה בלשה ,ףוסבל :םייממע םיפיטואירטסו תומודק תועד לע םיססובמה 

הניא טועימל םתוכייתשהש םינקחש לש ינויווש חרואב יתרושקתה חישב תובלתשה אוה 

Alwood, 1996;) תספדומ תונותיע :םינוש םיגוסמ םיטסקטב האצמנ וז המגמ 2.תיתוהמ 

 1973 ,Pearce), היזיוולט (,Gross 8l Woods, 1999; Montgomery, 1981; Nardi

 1995 ,1997; Weston), עונלוק (1987 ,Dyer, 1993; Russo), 0 םוסרפ& Fejes
 1993 ,Petrich) ןורטאיתו (1979 ,Clum, 1994; Hoffman). םירחאו הלא םירקוח

,תורבוג תוארנו תוחכונ לש תומגמ לומ לא הקתשההו רדעהה תופוקת תא םיריאמ 

.םיאומוהו תויבסל לש גוצייה ינפואב יזכרמ דיקפת אלממ יפיטואירטס בוציע רשאכ 

םישמשמה םינמיס אלא ,תומודק תועד לש םיךבצ קר םניא םייבסל־ומוהה םיפיטואירטסה 

.יהשלכ תיתוברת הריזב והשלכ טועימ לש רשקהב שומיממ קוחר ישילשה בלשהש רמול רתומל 2 
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הערפה) הצחמל־סיימשרו (תילילפ הריבע) םיימשר םיקוח םהילע םילחש םישנא ןומיסל 

ןמ םידדומה "םירחא" לש הצובק תניחבב קר םניא םינמוסמה ,רמולכ .(אטח ,תישפנ 

קלח לוטיל םייואר־יתלבכ תוינבמ תוכרעמ תרזעב םירדגומ םה אלא ,ירוביצה בחרמה 

אל יוטיבל רוסאה לש יוטיב ןיעמ אוה יבסל־ ומוהה פיטואירטסה .תיתרבחה הריזב ינויווש 

.םמצע "םייח"ב םג אלא ,יתרושקתה רשקהב קר 

הבו ,(Kama, 2000a, 2000c)יידי־לע התשענ תילארשיה הריזב הנושארה הריקסה 

יגוציי לש רשקהב ילארשיה ירוביצה בחרמה תא םידחיימ םינחבומ םינדיע ינשש יתנעט 

תונש יהלש דעש דועב .תיתרושקתה תוחכונה ןדיעו הקתשהה וא רדעהה ןדיע :םיאומוה 

קלח ולטנ םה ןכ םא אלא ,םיאומוה לש תוחכונ לוטנ ירוביצה בחרמה היה םינומשה 

לש תמצעתמו תכלוה תוחכונב ןיחבהל ןתינ םיעשתה תונש תליחת ןמל ,תילילפ תוליעפב 

הרבחה לש יזכרמה םרזה םע ללכ־ ךרדב םינמנ הלא .םיינוידב םיאומוהו םייבמופ םיאומוה 

קוח ןקות 1988 תנשב .יתרבח יונישל קבאמב ליעפ חרואב םיפתתשמו ,תילארשיה 

ךפהמה תובקעב .תילילפ הריבע תויהל לדח םירגוב םירבג ןיב ןימ־יסחי םויקו ,ןישנועה 

.תרושקתה תודסומ דצמ םג אשונה יפלכ תוחיתפ ןמתסהל הלחה ,קקוחמה תסיפתב 

לש הנושארה הבישיה המייקתה רשאכ ,1993 תנשב וצאוה הלא תוינססה תולחתה 
םימוליצ הבש הנושארה םעפה התייה וז .תינימ הייטנ לשב הילפא תעינמל הנשמה־תדעו 

תידסממ הרכהל השירד לש רשקהבו םיהזמ םיוות לש שוטשט אלל ועיפוה םיאומוה לש 

ךפהמה תא הז דעומב תוארל שי ,הז חכונל .אכודמ טועימכ םהיתויוכזב תיתרבחו 

.ירוביצה בחרמב םייאומוה םינקחש לש תופתתשהה םוחתב יתועמשמה 

םייתוברתו םייתקיקח ,םייתקיספ םיגשיה תויבסלהו םיאומוהה ולחנ ופלחש םינשב 

תויבסלהו םיאומוהה רפסמ .(Harei, 2000 ;1998 ,יאנוי ;2000 ,סורג) םיבר םייתוהמ 

םיגוצייו ,תיסחי בר וניה תוידועיתו תויתושדח תוגוסב ירוביצה חישב םויכ םיפתתשמה 

.תיסחי תובר תוינוידב תוינכות לש םיביטרנהמ קלח םיווהמ תויאומוה תויומד לש 

קלח תווהל ולחה םיאומוההו תויבסלה לש תויחרזאה םהיתויוכזב הרכהל םיקבאמה 

תויוכז ןויוושל םימחול :שדח ןזמ םינקחש לש הגצה ךות ,ירוביצה םויה־רדסמ דרפנ־יתלב 

םינקחשה בור ,םויכ .(Lee, 1977) םייבמופ םיאומוה לש שדח רוד םיווהמה תובוחו 

םניאו תיללכה הרבחב םידקפתמה םירבח םניה תירוביצה המבה לע תויבסלה/םייאומוהה 

תא ץפנל םירזוע םישדחה םייומידה .םיילילפה וא/ו םיירטוזאה הילוש םע קר םינמנ 

לש וביל לא םיאומוההו תויבסלה לש םעסמ .ןברוק וא הטוס לש יפיטואירטסה הטעמה 

לע עיבצהל ןתינ יחכונה ןדיעב וליפאו ,תורומהמו םילושכמ לוטנ וניא ירוביצה בחרמה 

לש התסיפת איה רתויב תודימעה תועפותה תחא .יבופומוה "לופיט" לש תועפות 

לש יתייעב רוגסמ לש תרוסמה תא הכישממה תפסונ העפות ."תיתרבח היעב"כ תויאומוהה 

תא קזחמה ךחוגמ יומיד בוציע ,רמולכ ,תימוקה אתחנתאה איה יאומוהה גוצייה 

םייאל ילבמ "הניקת"ה הרבחה לש םייטוזקאה הילושב ומוהה תא ריתומ םגו פיטואירטסה 

.הילע 

טועימה ןב ןכרצה לד ןהיתוכלשהו יתרושקתה חישה ןמ תויועמשמ תקפה 

וז ?ותוהז לש וזה הגצהה תא עמשממו תילמסה הדחכהה תא הווח טועימה ןב דציכ 

ילמסה םלועה יכ תנעוט (Mulvey (1975 .המיע דדומתהל הסנמ יחכונה רקחמהש הלאשה 
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הלא םג םיאצמנ םינכרצה להק ןיבש תנייצמ איה .תויוהז לש םייומיד בצעמו הנבמ 

־לע הינומגהה םע הלועפ־ףתשל םהילעו ,לוכיבכ קר םהלש אוה םהל עצומה יומידהש 

תוצובקה ינב םע הנמנה תרושקתה ןכרצ .םיטסקטה לש םתועמשמ תא קיפהל תנמ 

ךותמ םירצונה ול םימודה לש םיגוציי תוארל הרגש ךרדבכ הכוז תויטננימודה 

הרוקמש תימצע הרדגה תיפכנ טועימה ןב לע ,ותמועל .ולשל המודש הביטקפסרפ 

טועימה ןב .תיתרבחה המצועה ילעב לש הייארה־תויווזבו םהיתודמעב ,םהיתוסיפתב 

דורשל וילע ךא תחא תוברת םע ההוזמה טרפ :"ונברקבש רזה" תניחבב וניה רדומה 

ןב ,יגאכדה םלועב דורשל תנמ־לע .(Hill-Collins, 1986,1990) תיטננימודה תוברתב 

ךרד רקיעב אלא ,ומצע ולש "השדע"ה ךרד קר אל םלועה לע טיבהל בייח טועימה 

לש "הלופכ הייאר" חתפל וילע ,רמולכ .תיטננימודה תוברתה ול העיצמש "השדע"ה 

.(Swigonski, 1994) דנו ענ אוה םהיניבש תומלועה 

יעצמאב תונוש תויתרבח תוצובק לש םיגוצייה חותינב םיקסוע םיבר םירקחמ 

גישהל תנמ־לע םיפיטואירטסה יביכרמ תא דדובל ןויסינ השענ הלא םירקחמב .תרושקתה 

לכונ ,םינבומ םייתרושקתה םייומידה דציכ תוהזל עדנ םא :יטילופ ךרע תלעב הרטמ 

רקחמה הדש .תויתורירשה הטעמ תא םהילעמ "ףלקל" רוזעל לכונ ךכו ,םרנישל םורתל 

בחרמב תיטסינימפה העונתה תומצעתה םע םינורחאה םירושעב הצואת רבצ הז םוחתב 

ירקחמ .יפיטואירטסה גוצייה תייגוסב ןוידה תא גייסל ץוחנ ,הז םע דחי .ימדקאה 

לע ןה :דעיה־ילהק לע םייפיטואירטס םייומיד לש העפשה וחינה היצזיפיטואירטסה 

לש תורבחה יכילהת לע ןהו ,טועימ תוצובק לע טיבמ יטננימודה רזגמה הבש ךרדה 

תרושקתהש הסיפתה לע וססבתה הלא םירקחמ .המודכו תימצעה םתסיפת ,םיטועימ ינב 

םיטסקטל תועמשמה תא תסחיימ וז הסיפת .תינומגהה תיתוברתה תויכשמהל תיארחא 

העייס תויטסינימפה תושיגהו תוברתה ידומיל ןיב הבלצהה םלוא .םמצעלשכ םייתרושקתה 

ןתמו־אשמ ךותמ תרצונכ תועמשמה תא תוספותה תוביטקפסרפ תבוטל ףכה תא תוטהל 

,שימל) םימיוסמ םיירוטסיהו םייתרבח םירשקהב תועמשמ ירציימ םילהקו תודסומ ןיב 

תורקוח ,םישנה יגוציי תא ןוחבל השקיב "תיתרוסמ"ה תיטסינימפה השיגהש דועב .(1997 

םישנהו תוינוידבה תויומדה םהבש םינפואה תא ןוחבל רקחמה לעש תונעוט תורחא 

םיכילהת ןוחבל ונילע ,םייומיד ןוחבל םוקמב .ילמס גולאיד ןהיניב תומייקמ "תויתימא"ה 

ןוידל יומידב ןוידמ רבעמ אופיא לח .םתושחרתהל םימרות הלא םייומידש םייתרבח 

Geraghty, 1996; Modieski,) םילהקה ידי־לע לעופב תישענה תיתרבחה הדובעב 

 1984).

 1996 ,1984) Radway) יטנמורה ןמורה תוארוק לש תינשרפה תוגהנתההש התארה

ןה הלא תוביסנ .ןהייח לש תויתרבחהו תויתוברתה ,תוירמוחה תוביסנה לש הכלשה ,דניה 

(1996b ,1996a) Ang םג .תוארוקה לש חונעפהו שומישה ינפוא תא תובצעמו תונכמה 

,םהייח תוביסנ תא םימלוחש םינפואב םיטסקטה תא םיעמשממ תרושקתה ינכרצש תנעוט 

ובוצימ ןיב םאתמ םייק :ילאוטסקטה חותינה ןמ םיעפשומה םיכילהת םישחרתמ הלאבו 

להקה לש תוליעפה .וייח גראמב םהישומימ ןיבל ולש תונשרפה ינפואו ארוקה לש יתרבחה 

הקרפלו וז תוליעפ חתנל םוקמב .דדובמב תרקחנו תקדבנ ,תויהל הלוכי אלו ,הניא 

לולכמ לש הפמ לבקתת ףוסבלש ךכ ,דרפנב םהמ דחא לכ ןוחבל תנמ־לע םימרוגל 

,םייתרבח םינבמב תושרשומה תוקימעמ תונכותל עיגהל ונילע ,וז תוליעפ לש םידממה 

לש ותוליעפ תנבה הניא יתרושקתה רקחמה תרטמ ,תורחא םילימב .םייטילופו םיירוטסיה 
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147 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

םיסחי לש תותשרב ליעפה ןכרצה לש ונוגיע אלא ,הדיחיו תדדובמ העפותכ ןכרצה 
.םיירוטסיה/םייתרבח םיכילהתו םייתוברת 

 1994) Greenberg <fe Brand) לש תוכלשההו תועפשהה תניחבב רוסחמ םייקש וקיסה

תועמשמ שי םיטועימ יגוציי תודוא־לע םינותנה רגאמל םאה .םיילאוטסקטה םיאצממה 

,התשיגל .המוד האירקב (Tuchman (1979 האצי םהינפל ?םילהקה יבגל יהשלכ 

םינכתה ןיב םאתמ םייקש ןועיטה לע םיססובמ תרושקתב םישנ יגוצייב םיקסועה םירקחמה 

עוגנ ־ תיטילופה ותוליעי תורמל - ןועיטה םלוא .ימוימויה םלועהו םייתרושקתה 

,רמולכ .תרושקתב תפקושמ תואיצמה וליאכ ,תינטשפ תיטמימ הירואית עיצמו תומימתב 

הקידב תבייחמ יתרושקתה חישה םע םייטמימ ןילמוג־יסחי תמייקמ תואיצמהש החנהה 

לש הניחבב ודקמתה םבורו ,הז רגתאל תונעיהל וסינ תיסחי םיטעומ םירקחמ .תיריפמא 

תיינבהב וא (Storman, 1986 :לשמל) םייעזג םיטועימ ינב לש תורבחב הידמה ידיקפת 

תורעשהה תא וששיא םירחאו הלא םירקחמ .(Lemish, 1998 :לשמל) תירדגמ תוהז 
וניה הז עדימ לבא .םיטועימ תודוא־לע ינויח עדימ תרבעהל םיצורע םישמשמ הידמהש 

םדמעמב םירתונ םיטועימה ינב .ווק־סוטטסה תא (ףקשמ קר אלו) רמשמו תוועמ בורל 

םייבויח םיקוזיח בורל לבקמ וניא םמצע יניעב םכרעש םושמ ילושהו ךומנה יתרבחה 

 .(Clark, 1969)

:הירבח לש תינימה םתייטנ יפ־לע תרדגומה הצובקה אוה הז רשקהב ןפוד־אצוי טועימ 

םירסמ לש בכרומ גראממ קלח קר וניה יתרושקתה רסמהש דועב .תויבסלהו םיאומוהה 

/ומוהה ,יעזגה וא ירדגמה ,ינתאה טועימה ןב לש תיתרבחה ותביבסמ םיכוותמ־יתלב 

הליהקה ךות לא תורבח םירבוע םהש דע .םהלש טועימה תליהקב םידלונ םניא תיבסלה 

תיארנ־יתלב בורל ,דניה תינימה הייטנה .םילבגומ םהלש עדיהו עדימה תורוקמ ,תיאומוהה 

תיסוחיי תועט לע םתביבסל םיחוודמ םהש דע םיאומוה־אלכ םיספתנ םיאומוהה ןכלו ,ןיעל 

ינכוסל תלבגומ־יתלבו תיעצמא־יתלב תושיגנ םהל שיש ,םירחא םיטועימ ינבל דוגינב .וז 

עגמ רוציל תורשפא ןיא תויבסלה/םיאומוהה בורל ,םהלש טועימה ינב םיינושאר תורבח 

םניה בורל םלוא םתביבסב םימייק ןכא םתסה ןמש ,םירחא תויבסל/םיאומוה םע רישי 

בצעל ידכ ירוביצה חישב הבר הדימב רזעיהל םהילע ,ךכיפל .םישיגנ־יתלבו "םיפוקש" 

תא ץמאל ןכ םא םילולע תיבסלה/ומוהה .(Kielwasser 8c Wolf, 1992) םתוהז תא 

םהל ןיאש םושמ - ירוביצה חישב ללכב םייקו שיגנ הז רשאכו םא - יתרושקתה יומידה 

Fejes «fc Petrich,) םתליהקל ותרבחתה םרטב םירחא תויבסל/םיאומוה םע רישי עגמ 

 1993).

ובש ןפואה לע העפשה שי םיגוציילש איה םירקחמה בורל תפתושמה הדובעה־תחנה 

יתרבחה םלועה םע םהיסחי תאו םמצע תא םיספות תויבסלה/םייאומוהה תרושקתה ינכרצ 

 (1999 ,Dyer). הניחבמ תומלעתה תנמתסמ ,םיטסקטב קוסיע לש יסחיה עפשה תורמל

בוקעל ךישמהל ינויחה ךרוצה תורמלש שיגדמ (Gross (1994 .הלא תוחנה לש תיריפמא 

תיעדמ המישמ תלטומ םירקוחה לע ,םהיתויועמשמ תא חנעפלו םיאומוה יגוציי רחא 

סחיב םילהקה לש הבוגתה ינפוא תאו חונעפה יסופד תא רוקחל :הדבכנ תיטילופו 

םיטסקט לע םיארוקה לש םהיתובוגת תנבה לש רגתאה .םהל םיגצומה םייומידל 

הלא םירגתא םע דדומתהש דיחי הארנכו יצולח רקחמ .חותפ ןיידע רתונ םייתרושקת 

תוהזה שוביגב תורבח ינכוסכ הידמה לש םקלח תא ןחבש ,(O'Neil (1981 ידי־לע ךרענ 

תונעיהל הסנמ יחכונה רקחמהו ,הז טביה לש תיתטיש הניחב הכרענ אל זאמ .תיאומוהה 
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3.םינומהה־ תרושקת םע דדומתמ ומוהה תרושקתה ןכרצ ןהבש םיכרדה תא ןוחבלו רגתאל 

תוארל שקבמ ינא ,םימדוק םירקוח ידי־לע וללסנש תושובכ םיכרדב עסופ יניאש תויה 

טועימה ינב לש תונשרפה ינפואב ןנובתמה רקחמה הדש לש תינושאר הניחב הז רקחמב 

תולאש תא יתדקימ אל ,ןלהל האראש יפכ .ינומהה־יתרושקתה חישל סחיב יאומוהה 

לולכמב אלא ,םירדגומ תרושקת יצורעב וא אדירג םייאומוה םיגוציי לש רשקהב רקחמה 

.לארשיב ירוביצה בחרמה ןיבל טרפה ןיב היצקארטניאה לש 

תרושקתה רקחב תיתרבחה הלועפה תיירואית 

תיירואיתמ תבאושה ,תיתרבחה הלועפה תיירואית תרגסמב ךרענ יחכונה רקחמה 

לש ןווגמ ךרעמ םייקמה םדאה תא ןוידה דקומב המש איה וזככו ,תילמסה היצקארטניאה 

תא םג תונמל ןתינ הלא ןיב .תילמסהו תירמוחה ,תיתרבחה ותביבס םע ןילמוג־יסחי 

Anderson Sc Meyer, 1988; Hewitt, 1991; Joas, 1993;) םהירסמו תרושקתה יעצמא 

 1995 ,Schoening Anderson). ענמיהל ןוצרב תנגועמ תיתרבחה הלועפה תיירואית

םינכרצה לש םיישונאה םידממה תא רעזמל םילהקה רקח םוחתב תחוורה הייטנה ןמ 

ןיבש ,םדאה לש תישונאה תוילוכה תא רוקחל ץוחנ הז םוקמב .דבלב הלאככ םתוא ןוחבלו 

םהיתויועמשמ ןהמ קר ,גוהנכ ,ןוחבל םוקמב .הז קר וניא ךא תרושקת ןכרצכ לעופ רתיה 

תרושקתה ירצות דציכ לואשל םירקוחה לע ,םתיא "םישוע" םינכרצה המ וא םיטסקטה לש 

.םדאה־ינב לש םוימויה ייח לש תויתרגשה תוקיטקרפה ןמ קלחכ םינבומו םימקוממ 

םייתרבח םיסחי לש תויעבהו תויורשפאה יופימל ןכ םא תכפהנ םילהקה רקוח לש המישמה 

.(Livingstone, 1998) םהב הידמה ירצות לש תובלתשהה ינפואו םתוללכב 

 1991) Jensen) ידי־לע ול הנקומ אלא ,חישב ינתוחמ ביכר הניא תועמשמש שיגדמ

תרגסמ ךותב תונבומ אלא ,םירסמה לש ןכותב תורבעומ ןניא תויועמשמ .עומשמ ינכוס 

רצות הניה והשלכ ןמיס לש ותועמשמ .הנממ קלח קר הווהמ ןכותהש תיתרבחו תיתוברת 

תיתרבחה ותביבס םע ןתמו־ אשמבו יתוברת רשקהב אצמנה טרפ לש תינשרפ תוליעפ לש 

 (1996 ,Renckstorf, 1996; Renckstorf <fc McQuail). רקח לש תונורקעה דחא

:ןמקלדכ אוה ,וניכרצל יטנוולר וניהש ,תיתרבחה הלועפה תיירואית תרגסמב תרושקתה 

קר העידיל תנתינ "תיתימאה" םתועמשמו ,יאמצע םויק ןיא םינומהה־תרושקת לש םינכתל 

םינייפאמ אלו ,ןכרצה לש ותוליעפ איה תיריפמאה אצומה תדוקנ .ןכרצה תוליעפ ךרד 

.הדובעה תטיש הרזגנ וז תיתשת ךמס־לע .טסקטה לש םהשלכ 

ןחוב רקחמה ,(Kama, 2000b :ירמאמב םיטרופמה) םייגולודותמו םיימטסיפא םילוקיש בקע 3 

םניא םירבדהש קיסהל ןיא ,הז םע דחי .םיאומוהל םיסחייתמ םירבדה האלהו ןאכמ .דבלב םירבג 

.תויבסל םישנ יבגל םג םיפקת 
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היגולודותמ 

םייח־ירופיס 

לש ורבעמ תונורכז תאלעה האור םייח־ירופיס לש חותינו ףוסיא לש רקחמה תטיש 

התועצמאבש הטיש וז .הווהב ויתויווח תאו ומצע תא ותסיפתל םג תועמשמ תלעבכ טרפה 

ידוחייה םמלוע תא םינבמ םייתרבחה םייחב םיפתתשמה ןהבש םיכרדה לא עיגהל ןתינ 

תריצי לש תיתרבח הקיטקרפ לש רצות םניה םייח־ירופיס .תועמשמ ול םיקינעמו 

הנכמ (Giddens (1991^ המ ,םי/רחאל ןתלחנהו ימצעה לש תוביקע תויועמשמ 

תויווחהו םיעוריאה םיללכנ הלא םירופיסב ."ימצעה לש יביסקלפרה טקיורפה" 

וא "תמא"ה תייגוסל תובישח לכ ןיא הז רשקהב .אוהש המל םדאה ךפהנ םתועצמאבש 

ויתויווח תא גווסמ קר וניאש ,רוביגה לעופ םייח־רופיס לכ לש וזכרמב :"תויביטקייבוא"ה 

ויתויוליעפ תא קידצמ םג אלא ,ביטרנ תונבהל תנמ־לע וביל־תויטנו ויתונוצר ,ויכרצ יפל 

,תודבוע ףוסיא וניא םייח־ירופיס םושיר .(Bruner, 1990) תיביטקייבוס תוננובתה ךותמ 

םע היצקארטניא ידכ ךות שרפנה ,ביטרנ תיינבה אלא ,אדירג םיעוריאו םיכיראת 

ידי־לע יביטקלס ןפואב םינודינו םילעומ םימיוסמ תודבועו םיכיראת ,םיעוריא .ןייארמה 

תוירוטסיה־תויתרבח תוביסנל ,ולש ימצעה תשוחתל ,הווהה תוביסנל המילהב ,ןייאורמה 

Atkinson, 1998; Bertaux, 1981; Bertaux 8c Kohli, 1984; Corradi, 1991;) ילוכו 

 1993 ,Finnegan, 1997; Linde). תא חנעפל רפסמל רוזעל אוה רקוחה לש ודיקפת

.(Nardi, Sanders <fe Marmor, 1994)תויועמשמ ול קינעהלו הלעמ אוהש עדימה 

םיכרצ קבוחה לולכמ :תיפרגויבה היווחה לש תוילוכה תא תדגאמ םייחה־ירופיס תטיש 

הסיפת ,היצאוטיסה לש תויביטקייבוס תורדגה ,תויתרבח תוצובקל תוכייתשה ,םיישיא 

םייחה תויווח לש דיקפתב הנושארבו שארב תקסוע וז הדותמ .דועו תינטרפ תירוטסיה 

םג םירשפאמ םייחה־ירופיס .טרפה לש הייארה־תדוקנ ךותמ תווחנ ןה ובש ןפואבו םלועהו 

וישרוש .(Alasuutari, 1997) םיינטרפה םייחל ץוחמש תואיצמה תודוא־לע עדימ לבקל 

תונשב וגקיש תטיסרבינואב הרבחה יעדמ תרגסמב םייפרגויב םיביטרנב שומישה לש 

תונש לש היינשה תיצחמב הפונת לבקל לחה אוה םלוא ,םירשעה האמה לש םישולשה 

Bertaux 8c Kohli, 1984; :1999 ,ןלפק :1997 ,ךילביל ;1998 ,רדפ־יקסמול) םינומשה 

 1995 ,Church). הצופנ תויהלמ ןיידע הקוחר וז רקחמ תטיש ,הז םע דחי (1999 ,Laslett)

Barnhurst 8c Wartella, 1998־,) םירופס םירקוח טעמל ,ובש ,תרושקתה רקח םוחתב 

 1992 ,Bourdon), לש םהיתונורתי .לבוקמה יעדמה סוטרפאה ךות לא הטישה הלחלח םרט

ונקנק לע דומעל תורשפאה ןמ רקיעב םיעבונ יתרושקת רקחמ לש רשקהב םייח־ירופיס 

רשקהב בצוממה ,םייתוישיאה וינווג לע ,ישונא לולכמכ םינומהה־תרושקת ןכרצ לש 
.יתוברת־יתרבח 
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םגדמ 

5.םיאומוהכ םמצע תא םיגייתמה 4םיילארשי םירבג השימחו םיעברא ופתתשה רקחמב 

Glaser <fc) תיטרואית המיגד התשענ אלא ,רקחמה תליחתב עבקנ אל םינייאורמה רפסמ 

 1967 ,Strauss): תומתה לש היוורה תדיממ תרזגנ םגדמה לדוג טופישל הדימה־תמא

תויטרואיתה תויוגייתסהה ףא־לע .הדובעה ךלהמ ידכ ךות תורבטצמה תויטרואיתה 

תוניחבמ הזמ הז םינוש םישנאל עיגהל יתלוכי בטימכ יתישע ,תגציימו תיארקא המיגדמ 

ןה> "רבח־איבמ־רבח" :תונוש םיכרדב םינייאורמה וסיוג ,םגדמה תא ןווגל ידכ .תובר 

,תיתליהקו תימוקמ תונותיעב תועדומ ,("גלש־רודכ" תטישב ןהו םיישיאה יירבח תרזעב 

םייבמופ םייתליהק םיעוריא ךלהמבו םיאומוהל םידעוימה םינודעומב םישנאל הרישי היינפ 

םירקחנה ללכ לע םייפרגומד־ויצוס םיטרפ .טנרטניאה ךרדו ("הוואגה םוי" ,לשמל) 
.חפסנב םיטרופמ 

םינתשמה תערשמ ,(Harry, 1986) םיאומוהב םיקסועה םירקחמב לבוקמה ןמ לידבהל 

:ןלהל טרופמכ ,תיסחי הבחר יחכונה םגדמה לש םייפרגומד־ויצוסה 

םליג .םייתשו םיעבש ןב היה רגובמהו ,הרשע־שש ינב ויה םינייאורמבש םיריעצה :ליג . 1 

.עבראו םישולש לע דמע עצוממה 

םמצע תא םירידגמ תיעיבשב ,םיזנכשא םמצע תא םירידגמ םיעבר השולשכ :אצומ .2 

."םיברועמ" ראשהו ,םיחרזמ 

םיררוגתמ שילשכ ,ביבא־לתב םיררוגתמ םינייאורמה ןמ 40"/0־כ :םירוגמ םוקמ .3 

.הירפירפב תונטק םירעו בשומ ,ץוביק ןיב םיקלחנ ראשהו ,םילשוריבו הפיחב 

הלכשה ילעב םתיצחמכ ,(אבצ ליג לעמ) םירגובמה השימחו םישולש ןיבמ :הלכשה .4 

,(תורגב־תדועת םע םקלח) תינוכית הלכשה ילעב שילשכ ,םיטנדוטס וא תימדקא 

.דבלב ידוסי רפס־תיב םייס דחאו תיעוצקמ הדועת ילעב העברא 

ולדג םקלח ."תרוסמ ירמוש" העבראו ,םינוליח םניה םירקחנה לש יראה־קלח :תויתד .5 
."הלאשב הרזח" לש םיכילהת ורבעו תויתד וא "תויתרוסמ" תוחפשמב 

עיגהל ינויסנ תא ומצמצ םירקחנה סויג תעב יכרדב ומרענש םיישקה ,הז םע דחי 

יטועמו םייתד ,"םיחרזמ" ,הירפירפ יבשות :ןוגכ) תונווגמ תוצובק ירבח לש גוצייל 

תא יתשגדהש ףא ,הפישח ינפמ הדרח היה םירקחנ סויגב םיישקב טלובה טביהה .(הלכשה 

הכורכה תויתייעבל בטיה עדומה ,ומוה יתויה תדבוע םג .םתויאשח תחטבהל יתוביוחמ 

ימצעה תגצהל הנגהה ינונגנמ לש העמטהה .םתונעיהל זרז השמיש אל ,עדימ תפילדב 

רזגנש םלאב שממ לש הלקה ןיידע תרכינ ןיאו ,םיבר םיאומוה ברקב ןיידע תשרשומ 

ששחה אוהו ,יתשקבל תונעיהל םיבר לש םתונוכנ רסוחב דיקפת אלימ ףסונ םרוג .םהילע 

סיסב לע םירקחנה תייסולכוא תא ליבגהל טלחוה ,תיתוברתניב האוושה ךורעל רמייתמ יניאש תויה 

תויברעה תוברתהו הרבחה ןיב םינושה םירעפה ןמ תעבונ הטלחהה .תיתד־תימואל תוכייתשה 

.הלאמ הלא םינוש תורבחה יתש תא םיתרשמה םינומהה־תרושקת יצורעש םושמ םגו תוידוהיל 

,תינתוהמ הדמע לע זומרל לולע "תיאומוה הייסולכוא" לש םוחיתש ךכל תעדה תא תתל יואר 

"תיעבט" תוהמ הניא תיאומוהה תוהזה :הכופה יתדמע .ילסרווינואו ירוטסיה־א רוצי ומוהב האורה 

ןיבל טרפה ןיב םייטקלאיד םיכילהת תועצמאב תינבומו תרדגומ ,תרצונ אלא ,הילאמ הרורב וא/ו 

.םמצע ןיבל םינוש םייתרבח תודסומ ןיבו ,ותוא תבבוסה הרבחה ןיבל וניב ,ומצע 
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הלולע וייח־רופיס תא שורפל יתשקב .םמצע יפלכ אלא ,ייפלכ אקווד ואל הפישחה ןמ 

ןכא אוהש שרופמ ןפואב ומצעל חוודלו תיאומוהה ותוהז םע דדומתהל רקחנה תא בייחל 

םירבג לש םתונוכנ רסוחב םג ןכ םא ריבסהל ןתינ רקחמב קלח לוטיל בוריסה תא .הזכ 

6.םמצעל םהייח־רופיס תא רפסל 

םיאומוה לש המיגדב תיטנדהניאה תויתייעבה תא ץורפל יתחלצהש ךירעמ ינא 

ויה םתריקח יאשומש םירקחמה בורב ."ןוראהמ האיצי"ה :תוחפה לכל דחא ןייפאמב 

ויה הלאכ םתויהל םיעדוימה ילגעמ ,ונייהד ,"ןוראל ץוחמ" תויהל הלא וטנ ,םיאומוה 

קלח ,דחא דצמ :רתויב הבחר הניה הז ןייפאמ לש תערשמה ,יחכונה רקחמב .תיסחי םיבחר 

־יסחיל םגוז־ינב דבלמש םירקחנ ויה ,םתמועל ךא ,םייבמופ םיאומוה םניה םינייאורמהמ 

הליהקב תוברועמה תניחבמ םג הבחר תערשמה .םיאומוה םתויה לע עדויה םדא ןיא ןימ 

םע תיתרבח תוברועממ םיענמנש םירקחנ שיו ,םייתליהק םינוגראב םיליעפ שי :תיאומוהה 

,םיינימ םיכרצ קופיס םשל רקיעב יאומוהה םלועה לא םיסנכנ םינורחאה .םירחא םיאומוה 

.וז תיאשח תוליעפל םיעדומ ןיא םש ,יאומוה־אלה םלועה לא םיבשו 

הדובעה ךלהמ 

רשקהב םירגתא םע דדומתהל תנמ־לעו ,ליעל השרפנש תיטרואיתה תרגסמל המילהב 

השקבב תונויארה וחתפנ ,(Ang, 1996a, 1996b; Livingstone, 1998) םילהק רקח לש 

Bruner,)תוינטנופס תויפרגויבוטוא ףוסאל התייה יתרטמ ."ךייח־רופיס תא יל רפס" :ההז 

.שארמ תרדגומ תינבת ורובעב תוותהל וא רפסמה תא ןווכל אל יתדפקה ךכיפלו ,(1990 

םייתרושקת םיסופד לע םירקחנה לש םהיתונורכזמ שיקהל התייה תיחכונה הדובעה תרטמ 

םתובישח יפל הידמה ירצות ןיבל םהיניב היצקארטניא לעו םיישיאניבו םיישיא־ךות םינוש 

לש הריכזל בר ךרע יתסחיי ,הז דעי םישגהל תנמ־לע .טרפה לש וייח ךרעמב תיסחיה 

אלו ,רפסמה לש םייביטקייבוסה תועמשמה־יקפואב ומקומו ודבוע ,וספתנש יפכ םיטרפ 
עוספל רפסמל תרשפאמ תינטנופסה היפרגויבוטואה .וינפל תוגצומה תודבועב תורכזיהב 

ומכ תיתרבחהו תירמוחה ותביבס םע ולש םיסחיה תפמ תא טטרשלו םייביטרנ םיליבשב 

הימונוטוא התייה רפסמ לכל .םינומהה־תרושקתב תלחנומה תילמסה תואיצמה םע םג 

תויטנוולר תודוקנ ולעוה רשאכ .ויתויורשפאו ויכרצ ,ותנבה יפל םייח־רופיס תונבהל 

ומדקתה תוגויארה .תודקוממ תולאשו תורהבה ךרוצל רבודה תא יתרצע ,יחכונה רקחמל 

תונויארה .שארמ עודיו הנבומ טירסת ךמס־לע אלו ,םיימוקמ םירוכזאל םירושיק ךמס־לע 

.1999 רבמטפסל 1997 רבמטפס ןיב וכרענ 

חותינ 

תרגסמב לבוקמה ךילהתב וצומ םהב םיעבומה תונויערה .וללמותו וטלקוה תונויארה 

 Glaser 8l Strauss, 1967) Grounded Theory). םיקלח וליא ןוחבל התייה הנווכה

תופתתשהה ןמ עובנל םילולעה םינוכיסה תסיפת ןיב םאתמ םייק םא הומתל ןתינ תינדפק תוריהזב 6 

,אצומ ,תויתד) םימיוסמ םייפרגומד־ויצוס םינתשמ ןיבל תופתתשה־יאל םירחא םיעינמ וא רקחמב 

.(ליג ,הלכשה 
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Kearney, Murphy) רקחמל תיטנוולר תובישח ילעב םניח םירפסמה לש םייחה תויווחמ 

 1994 ,fc Rosenbaum>). רתוח אוה המ לא עדוי וניא רקוחה ינתמיאה יוצימה ךילהתב

תוננובתה ידכ ךות רקוחל "תולגנ" וליאכ ןה .תוירשפאה תומתה תויהל תויושע המו 

קרש םושמ התוינויחב העירכמ הז בלשב רקוחה לש תויביסקלפרה .םיטסקטב הקימעמ 

ידי־לע וחוודש תועפותה לש תוהמה תא "דוכלל" לגוסמ רקוחה עדומ ךילהת תועצמאב 

לש תובחר תוירוגטק תחת תומתה לש ןגוויס היה אבה בלשה .(Nelson, 1989) םירפסמה 

יפוסה רצותה .לע־תויועמשמ תקפה ךרוצל תוירוגטקה לכב יתננובתה ,ףוסבל .תועמשמ 

ןויגיהו רדס ליחנהל ןויסינב רבודמ וליאכ ,עדימה לש ןוגראו גוויס ךרוצל דעונ אל 

םמלוע תאו םהייח תא םיעמשממ םירקחנה םהבש םינפואה תא ףושחלו תולגל אלא ,םלועב 

םיטוטיצ םיאבומ אבה קרפב .(Rubin 8l Rubin, 1995) םהלש תוארה־תדוקנ ךותמ 

.יחכונה רמאמה לש תירקיעה תועמשמה תיירוגטק תא םישיחממו םימיגדמה םייח־ירופיסמ 

.םהייחב ירוביצה חישה לש ומוקימ לש םינוש םיטביה םיגדהלו ףושחל שקבא םתרזעב 

תועפותה תא ריאהלו םיגדהל ידכ ורחבנו ,םיאצממ לש רישע ללש ךותמ ורחבנ םיטוטיצה 

םיאצממה תגצה ךרדו חותינה תטישש שיגדהל ץוחנ .רתויב חלצומה חרואב תויזכרמה 

תיכנא אלו ,(תומת יפ־לע םייחה־ירופיס לולכמב תוננובתה ךות ,ירק) תויקפוא ןניה 

והשלכ רשק אצמנ אלש רמול םג יואר .(םיינטרפה םירופיסב הקימעמ תוננובתה ,ירק> 

לש ("ןוראהמ האיציה" ףצר לע םוקימ :ןוגכ) םירחאו םייפרגומד־ויצוס םינייפאמ ןיב 

תועבומה תוינויער וא תוינכות תומגמ ןיבל תיחכונה הדובעב םיטטוצמה םינייאורמה 
.םהירבדב 

םיאצממ 

תוחכונה ןדיעו רדעהה ןדיע 

התוחיכש תניחבמ הזמ הז םילדבנה םינדיע ינש ןיב יתנחבה יתרושקתה חישה חותינב 

.םיגוצייה יפוא תניחבמ םג ומכ ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תופתתשהה לש העבטו 

רתוי ינלבוסו רואנכ ןויפאל ןתינ םינומשה תונש יהלש ןמל תוחכונה ןדיעש יתנעט 
תומשה לכ) רחש :תומוד תועד ועיבה םיבר םינייאורמ .רבעל האוושהב תוחפ יבופומוהכו 

אוה .יאומוהה רשקהב יתרושקתה חישב עירכמ יוניש לח תונורחאה םינשבש ןעט (םייודב 

ובש ,הווהה ןיבל ,היבופומוה יוור וא ובט תניחבב אשונה היה ובש ,רבעה ןיב הנחבה ךרע 

םינייפאמו תונוכת תכרעמ ןיב יכרע־דח רושיק ןיא :רתוי בכרומ יתרושקתה גוצייה 

.והשלכ יאומוה יומיד ןיבל םירדגומו םימיוסמ 

.הזה עטקב לודג ארונ םוב שיש ,אוה ילש םשורה הככ ,תונורחאה םינשב 

הז [...] .ירונימ רתוי היה הז םיעשתה תונש תליחתב ,רכוז ינאש המ יפל 

היזיוולטב [...] .החירפ שי םואתפ תונורחאה םינשבש ,ילש םשורה תמאב 

םוקמ הזיאב אצמנ הז וליאכ הארנ הז םואתפ .הזב קוסיע שי דואמ הברה 

םעפש בשוח ינא [...] .יל הארנ הז הככ .להקה־תעד תניחבמ יזכרמ רתוי 

לע דיגהל רשפאש המ ,םירבד תניחבמ ובט אוהש והשמכ הז לא וסחייתה 

לע ורמאש םירבד .ןבל-רוחש רתוי הברה ,םינצקומ רתוי ויה םירבדה .הז 
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153 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב''סשת 

לש תוחתפתהב יילא רבדמ וליאכ רתויש םוחתה קוידב הז ...ויה םיאומוה 

רתוי הברה שיש .תוילאוסקסומוהל רושקש המ לכב תונורחאה םינשה 

הז ,ומוה התאש הז .דחא רבד אל הז תוילאוסקסומוה ...וליאכ שי .םיעבצ 

וכפה םירבדה .םימיוסמ םינייפאמ םע םדא־ןבל ,לעבל ךתוא ךפוה אל 
7.םיידממ־תלת רתוי הברה תויהל 

ןעט ,תיתליהק תוליעפב קוסעל הנורחאל לחהש שולשו םירשע ןב קינצוביק ,םדא םג 

יונישב אטבתמ רופישה ."םינש המכ ינפל היהש המל תיסחי לודג דואמ רופיש" לחש 

ליבשב לניסקוק איבהל" וגהנ רבעבש דועב :םייבמופה םיאומוהה לש ירוביצה יומידה 

ןונגסב וליאכ םירבדמ" םויכ ,"פוקס לש הרוצב הז לע" ורבידו ,"גניטיירה תא תולעהל 

היפלש תיגולואידיא הדמע עיבמ םדא ,רמולכ ."יעבטה ,ליגרה ןונגסב :בהוא רתוי יגאש 

תואיצמב ןהו תיתרבחה תואיצמב ןה ®םיאומוה־אלל םיאומוה ןיב םילדבהה תא רעזמל שי 

."יעבטה ,ליגרה" אוה וז הדמע יפל ןוכנה יתרושקתה גוצייה .תילמסה 

ךורעל ןיאש ונעט םירחא םירקחנ ,םיפסונו הלא םינייאורמ לש םהירבדל דוגינב 

תוחכונ לש תוחישק הדימ־תומא יפל תונוש תוירוטסיה תופוקת ןיב תיעמשמ־דח הנחבה 

םירטמרפ יפ־לע םירדגומ םינדיעהש המדנ םא 9.יתרושקתה חישב םייאומוה גוצייו 

לע חוויד רינ .תאז םיכירפמ םירקחנהמ קלח לש םהירבד הנה ,םייגולונורכ וא םיירוטסיה 

םלועל עדוותהל לחהש לייח אוה רינ .םויכ םג םינומהה־תרושקתמ םיאומוה לש תורדעיה 

תרימשל הדוגאה" לש רעונה תצובק תרזעב ןוכיתב וידומילל הנורחאה הנשב יאומוהה 

םיינושאר עדימ תורוקמ טעמכ ול ןיאו ,הז םלועב הרעתה םרט אוה םלוא ,"טרפה תויוכז 

ובהי תא ליטהל ץלאנ רינ ,ךכש תויה .<תוכוותמ־יתלב תוישיא תויווח ךותמ) וילע 

תילמסה תואיצמב תולתהו תוציחנה .ארוקכ ונעמל הז םלוע ונבי_ש הידמה ינעוצקמ לע 

יאומוהה םלועה ןמו םירחא םיאומוהמ דדובמ ומוהה ארוקה רשאכ םייתעבש םימצעתמ 

יתרושקתה ןדיעהש ףא יכ דומלל ןתינ רינ םע ןויאירה ךותמ אבה עטקה ןמ ."יתימא"ה 

ןכרצהש ךכל הבורע םושמ הזב ןיא ,םיאומוה לש םירוכזאו תויאומוה תויומד עפוש יחכונה 

Vidmar Rokeach,) תיביטקלס ותסיפתש ןכתייש םושמ ,וזכ תועמשמ םירבדל קינעי 

ויתויפיצש קיסהל ןתינ ,תירוטסיה האוושה ךורעל תורשפא רינ ידיב ןיא םא םג .(1974 

.לעופב תושמוממ ןניא םייתרושקתה םיגוצייהמ 

".יל יופצש המ [תוקוור ייחו תודידב] הז ,ןכ" :רמואו לכתסמ ינא :ריג 

?"םיאושנ" םיאומוה םירבח ךל ןיא :תימע 

.ילש הטמשה ןייצמ [."] ןמיסה 

המודב .(straight) טיירטס אוה םינייאורמה ידי־לע שומישב אצמנה "ומוה־אל"ל ליבקמה גשומה 

ןוכנל םיאצומ ןכלו "םירחא" לאכ םיאומוהל םיסחייתמה ,םילאוסקסורטה לש תרושקתה ינפואל 

רידגהל םיטונ םיאומוהה םג ,(םתוא רכנל ךכבו) דבלב תינימה םתייטנ ךמס־לע שרופמב םרידגהל 

.הרכזאל ץוחנ ןכלו "הפוקש" הניא תינימה ותייטנש ,טיירטסכ ומוה־אלה "רחא"ה תא 

ילאוטסקט חותינ ויפלש ,רמאמה תליחתב אבוהש יטרואיתה ןועיטה תא םיקזחמ םיאצממה ,וזמ הרתי 

רקוחכ "תוסיפת ןיב רעפה ,ןכא .םמצע חישה ינכרצ לש תונשרפה יסופד לע חרכהב דמלמ וניא 

םינגועמש םילהק לש חונעפה ינפוא לש היגוסה תובכרומ לע עיבצמ םירקחנה לש םהיתוסיפת ןיבל 

.תונוש תוינשרפ תוליהק םע םינמנ רשאו םינוש םירשקהב 
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[...] .אל :רינ 

?תונותיעהמ הזה אשונב עדימ לבקמ אל התא :תימע 

?םירגובמ תוגוז לע :ריג 

.םיאומוה לש םייח לע ,ללכב :תימע 

.דואמ טעמ .דואמ טעמ :רינ 

ישחומ ןפואב ןיידע ףקת רדעהה ןדיע תובר תוניחבמ יכ תנעוט וז םינייאורמ תצובק 

יתרושקתה חישה תא םינבמ םייאומוהה םינכרצה להק ירבחמ קלח ,ןכא .םויכ וליפא 

הנעטה תא םיששאמ הלא םירבד .הבר הדימב תמייקו הרירש תילמסה הדחכהה וליאכ 

וא העיבקל ןתינ וניאש רצות ,תיביטקייבוס הינבה לש רצות הניה תילמסה הדחכההש 

.גוצייה לש ותוחיכשו ותורידת ןוגכ "תויביטקייבוא" הדימ־תומא ךמס־לע הרדגהל 
.וזככ חרכהב תחנעופמ הניא ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תוחכונ 

ןיינעב ןויד ליחתמ ןאכמ .םינייאורמה ולעהש ילאוטסקטה חותינה תא יתגצה ןאכ דע 

רעפ םייקש רבתסמ .םיווחנה םהייח גראמל םירקחנה ידי־לע עצוהש חותינה לש םושייה 

,"לומרנ" לש תומגמ לע םידמלמה - יחכונה ןדיעה לש םיטסקטה לש חונעפה ינפוא ןיב 

לש םשומימ ןיבל - תויאומוהלו םיאומוהל סחוימה ילילשה ילמסה סמועה תתחפה ,ירק 

םידוקב םירזענ םירקחנה רשאכ וליפא .םירקחנה לש םייתרגשה םהייחב עומשמה ירצות 

יבגל .ירוביצה בחרמב תכל־קיחרמ יוניש לח אל םתניחבמ ,חונעפ לש תוחפ םיינרמש 

וא תקפסמ־אל דואמכ תספתנ יתרושקתה חישב םיאומוה לש םתוחכונ ,םהיניבמ םיבר 

הניא הווהב תיתרושקתה "החירפ"ה ,וזמ הרתי .תוסומכה םהיתושירדב תדמוע הניא 

אל ,תרושקתה תכירצ לש םיסופדב אל :םירקחנה לש םתוגהנתהב השעמל הכלה תמשוימ 

תא שיחמהל ןתינ .םתוהז לש ןוניכה יכרדב אלו תישיאניב תרושקת לש הריציה ינפואב 

:קחצי לש וירבד תרזעב העפותה 

לע שיש יוסיכה תומכ לע םיעתפומ ונלוכ ,בשוח ינא ,ומכ עתפומ ינא 

 gays רמאמ שי דימת םיפסומה דחאב תבש לכ בשוח ינא .םויה הידמב

רתוי ץראב תרושקתהש וליפא [...] .יתוא חמשמ הזו .והשמ לע לודג דואמ 

,תיללכ יכ .חוטב שיגרהל יליבשב קיפסמ אל הז ,תוילאוסקסומוהל החותפ 

ינאש ,וגקיש וא ויקוט וא תפרצ ,ןודנול ,תירבה־תוצרא לש םיזכרמב 
.רתוי הברה תוחיתפה זא ,ריכמ 

ינפל .תובר םינש ךשמב השיאל יושנ היהו ,תירבה־תוצראב םינש 68 ינפל דלונ קחצי 

בקע יאשחב םג םא ,יאומוה םייח חרוא ןנוכל לחהו ותשאמ שרגתה אוה םינש רשעכ 

ליעפ תויהל ףאו "ןוראהמ תאצל" לחה אוה תואלמגל ותשירפ םע .יעוצקמה ודיקפת 

תיתרושקתה "תוחיתפ"ה ןיב רעפ םייקש אצומ קחצי .תיאומוהה הליהקב תירוביצ הניחבמ 

הניחבמ - ולש ישיאה רושימבש יפ־לע־ףא .חוורה תועדה םילקא ןיבל לארשיב םויכ 

הדימ ןיידע תמייקש ךירעמ קחצי ,םיחונינ וייח ־ המודכו תיתרבח ,תיתחפשמ ,תילכלכ 

תיסחי דהואהו בחרנה יתרושקתה רוקיסה .םיאומוהה לע םויא תשוחת לש תלטובמ־אל 

םיאומוהה םמיעש םיישקה לעו תיתרבחה תואיצמב הריוואה לע ותעדל דמלמ וניא 

ךורעל ןויסינהש תדמלמ וירבדבש תרדוקה המינה .םיימוימויה םהייחב םידדומתמ 

קיסהל ןיא .ןולשיכל ןודינ "םייתימא"ה םייחה רבע לא יתרושקתה חישה ןמ היצלופרטסקא 
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תילמסה תואיצמה :תישממה תואיצמה לע םייומידבו םיגוצייב ,רוקיסה יכרדב ןוידה ןמ 

םינוכיסהו םיישקה הבש תיתרבחה תואיצמה ןמ רתוי תינלבוסכו הרואנכ אופיא תספתנ 

.םישגרומו ןיידע םימייק 

הדעו םע לבק הלאככ םמצע לע וזירכהש םיאומוה לש םתוחכונש אצמנ רשקה ותואב 

םיאומוה ברקב תרבוג תונוכנל תמרות וא חרכהב תדמלמ הניא תיתרושקתה המבה לע 

ןב יסוי .תידיימה תיתרבחה םתביבסב הלאכ םתויה לע זירכהלו 10"ןוראהמ תאצל" םירחא 

טילחה אוה םייתנשכ ינפל .םידלי ינשל בא וניהו השיאל יושנ היה הנומשו םישולשה 

.רבג םע עובק יגוז רשק םויכ םייקמו ותשאמ שרגתה ךכיפלו ,תיאומוהה ותייטנ תא שממל 

םע שגפמהו ,יתרושקתה רוקיסב םיקיודמ םיטרפ יסוי רכז וייח חרואב "ךפהמ"ה דעומ דע 

הדרחה .ברועמ־יתלב הפוצ תניחבב רתונ אוה םלוא ,תושגרתה וב ררוע הלאכ םיטסקט 

םיאשומב םיטסקטה תא הריתוה ומוהכ ימצעה גויתהו יוליגה ינפמ וב תמנפומה 

ןיבל ומצע ןיב רושיק ךורעל תלוכי אלל ךא ,תוששחב התוולש תינרקס תוננובתהל 
שממלו ,וייח גראמב חונעפה ירצות תא עימטהל חילצה אל אוה ,רמולכ .תובתכה יאשומ 

תופשחיהה יכילהתש רעשל ןתינ ,הז םע דחי .וב םיסומכ ויהש םיכילהת םתרזעב 

תקדקודמ הניחב ךורעל יסויל הרשפא םיאומוה לש תיתייעב־יתלב תוחכונל םירבטצמה 

ותוהז ןוניכ יכילהת תא ובכיעו וענמש ,וב םימנפומה םילבכה תא וילעמ ריסהלו ומצע לש 

עבנ וייח חרואב תכלה־קיחרמ יונישל ירקיעה עינמהש רפיס יסוי ,השעמל .תיאומוהה 

תועצמאב) שגפמה .וייח תא קולחל טילחה ומיע רשאו בהאתה ובש רבג םע תורכיהמ 

ידעלבה זרזה תא ,וירבדל ,הוויה יסוי לש וביל־ריחב םע (םינותיעה דחאב תורכיה תעדומ 

"ולאכ םירבד"ל ףשחנ אלוליאש חינהל םוקמ שי .תיאומוהה ותוהז ןוניכ יכילהתל 

ענמנ היה אוה ,םירחא םיאומוה לש םמויק תדבוע תא הליג אלוליאו ,תויאנותיעה תובתכב 

וא תוקיז הליג אל יכ ריהצמ ומצע יסוי - תורעשהב קוסעל ילבמ - לבא :וייחב יונישמ 

.ומצע ןיבל וניב םייקש תישיא־ךותה תרושקתה לע יתרושקתה חישה לש תועפשה 

תובתכ יתיאר םשו הפ ,אבצה ,חיננ ,תפוקתבש בשוח ינא ,הארת :יסוי 

לש עובשה ףוס ףסומב ,תונורחא תועידיב חיננ ,םיאומוה לע 

יתארקש ,ינאו .םייק היה הז [...] .םירבד הלאכ ,תונורחא תועידי 

יתיאר ,יתייה זא ,תורפס יפסומ ,םירפס לע יתארקו םירפס הברה 

.םלועב הזכ רבד שיש יתעדי אל ירמגלש והשמ היה אל הז .הז תא 

?וזכ האירק ךל התשע המ רוכזל לוכי התא :תימע 

תאז .תובכרומ ...ו תוששח ןומהב לבא ,םיוסמ שוגיר ...הא :יסוי 
.םיליגרה םייחל רוזחל יתחלצה ...הא ,דואמ רהמ ,תרמוא 

?"שוגיר" הז המ :תימע 

םינכת םע ,הלאכ םיטסקט םע הזה שגפמה םצעמ תושגרתה [...] :יסוי 

דואמ הזו .המל ןובשחוךיד םעפ ףא ימצעל יתתנ אל לבא .הלאכ 

םימוחתה לכבו ,ומצעל עדומ דואמ םדא־ןב לכה ךסב ינא יכ ,רזומ 

חותינב ילש תורגבה תליחתמ םג ומצע םע קסעתהש םדא ,םירחאה 

הניה "ןוראהמ האיצי"ה ."ןוראהמ תאצל" הרופטמב םינוכמ תיאומוה תוהז לע הרהצהה יכילהת 10 

ינפל הזכ ותויה לע ריהצמ טרפ הבש תע לכב עצובמו ,ומוה לש וייח ךרואל ךשמנה בכרומ ךילהת 

 .(Bridgewater, 1997; Harry, 1993; Sedgwick, 1990) םי/רחא
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יתעדי אל שממ הזה םוחתב .םירבד ינימ לכ .ימצע לופיט ,ימצע 

.וב תעגל 

תא םיקפסמ םניאש קר אל יתרושקתה חישב םייונישה היפלש ,תחוורה הסיפתה תא 

ריבסהל ןתינ ,םהייח חרואב םייוניש ךורעל םתוא םיררועמ םניא ףא אלא םירקחנה 

םילקאש הארנ .םויכ םג הפייעל םהב הנועט תויאומוההש םיילילשה םינעטמה תועצמאב 

- ידמל שרופמ ןפואב וטטרשל ןתינש ,תוחכונה ןדיע תורמל - וננמז־תב הרבחב תועדה 

תוקיטקרפ ןיידע םיטקונ םינושה םייתרבחה תודסומה םג .היבופומוהב ןיידע גופס 

אצויכו ןימ ותואמ תוגוזל םיאושינ לש תורשפא ןתמ־יא :ןוגכ) אליעל תויטסיסקסורטה 

רתוי םימלוחש תינטרפ תוגהנתה יסופדב ןיידע םיקבד םמצע םיאומוההש עבונ ןאכמ .(הזב 

- םהלש םוימויה ייחב ךוותמ־יתלב חרואב םיטלוק םה התואש - תיתרבחה הריוואה תא 

.יתרושקתה חישה תא רשאמ 

םיירוד םילדבה 

יתאצמ תילארשיה תרושקתב םייאומוהה םיגוצייה תלאש תא יתנחב הבש הריקסב 

ךורעל ןתינ היהיש יתכרעה .םיירוטםיה־םייתרבח םינדיע ינש ןיב הנחבה ךורעל ןתינש 

יתרעיש :תיתרבחה תואיצמה לא יתרושקתה חישה לש חותינה ןמ היצלופרטסקא 

תונש תליחתו םינומשה תונש יהלש ןמל יחכונה רשקהב ושחרתהש ,םייתוהמה םייונישהש 

םוחתל ןתינ היהיש יתחנה .םינושה םינדיעה לש םהינב ןיב םילדבהב ושממתי ,םיעשתה 

יסופדב םינוש תויהל וטיי רדעהה ןדיעב ותרבחתהש הלא :םיאומוה לש תורוד ינש 

תויתרושקת תויגטרטסא לש םושייבו בוציעב םג ומכ יתרושקתה חישה לש עומשמה 

חותינמ םלוא .וכלהמבו תוחכונה ןדיע לש ופיס לע ורבע םהייח תיברמש הלאמ תוישיאניב 

תובר תוניחבמ .םיירודה םילדבהה ןויער תא הכירפמה המגמ תנמתסמ םייחה־ירופיס 

יפ־לע םינושה םירפסמה ןיב םיניחבמה םינייפאמ וא םיפתושמ םיווק אוצמל רשפא־יא 

םיינטרפ םניה םילדבהה בורש רעשל ןתינ .םינחבומ תורוד ינש ןיאש קיסהל רשפאו ;םליג 

תוחרוא לע תלבגומ העפשה שי ירוטסיהה־יתרבחה רשקהל .תוישיא םייח תוביסנב םרוקמו 

בטיה ןיחבהל ןתינ ,דיימ חכווינש יפכ .םיינטרפ םינתשמל תיסחי םירקחנה לש םייחה 

םע דחי .הלאכ םתויה םצעל סחיב םיאומוה ברקב רתוי החונינ הלבק לש תיללכ המגמב 

לש הבר הדימב םימוד םיכילהת םיווח םינוש תורוד םע םינמנה םיבר םיטרפ ,הז 

.םתוהז ןוניכב םיישקו תויוטבחתה 

וניה םייח .תונורחאה םינשב ושחרתהש םייתרבחה םייונישל םיעדומ םירפסמה ןמ קלח 

:םינדיעה ןיב םילדבהה תא ראית אוה ךכו ,םדוקה רודה לש גיצנ 

ואריש ודחפ םישנא .הזכ ידוס לכה היה הז ,רוגס רתוי הברה היה [םעפ] 

חותפ רתוי הברה הברה [...] .הלאה םירבדה תא ךכ־לכ ןיא םויה ,םתוא 

.הצקל הצקמ הז ,שוריפב .הנש םיעברא-םישולש ינפל היהש הממ 

ןיידע ףקת ,תויתרבחה ויתולבגמ לע ,רדעהה ןדיע ,וז תירוטסיה תועדומ תורמל 

םניא ,םהילא עדומ אוהשו ,תונורחאה םינשב ולחש םייונישה .םייח תניחבמ הבר הדימב 

הלא ןיב ומצע תא הנומ אוה :יאומוה־אלה םלועה םע ולש תרושקתה יסופד לע םיעיפשמ 
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לע הבר תואנקב םידיפקמה םינייאורמה ןיב היה םייח ."םהלש תויטרקסידה לע םירמוש"ש 

.ולש תויאומוהל עדוימש םדא ןיא ,םייאומוהה וירבח דבלמ ,השעמל :עדימה רודימ 

שיש חווטה־תבחרו הקיזמה העפשהב קסע אוה םגו ,םדוקה רודה ןב אוה קחצי םג 

לש םייחה ךלהמ לע םג ומכ ימצעה תסיפת לש הבוציע יכילהת לע תילמסה הדחכהל 

ללגב קר אל 11יביטמרונ־ורטהה םגדה יפ־לע וייח ךלהמ בצוע דציכ ראית אוה .טרפה 

אלא ,וב םימנפומה םייטסיסקסורטהה םיווצה תאו הביבסה תא תוצרל ימרופנוקה ךרוצה 

ןיב .תרבחתה ובש ןדיעה תא ןייפאש עדימ לש טלחומה רדעהה ללגב הנושארבו שארב 

:רפסמ אוה ךכו ;וייח לש הצמחהה לע אכדמ לוכסת לש המינ תרכינ ןיטישה 

יתראית אל וליפא .ךכ־לכ gay הז המ יתעדי אל יתנתחתה ינאשכ 

לבא ,הלאכ תויטנ שי ,יקוא" :יתבשח תויביאנ ךותמ .gay יגאש ימצעל 
םגו ,םויה שיש עדימה לכ היה אל ".רדסב לכהו .רדתסמ לכה םינתחתמשכ 

םיבוט דואמ ויה ונלש םייחה ...הא .ךכ ידכ דע הזב יתניינעתה אל 

אל הז ,יתוא קפיס אל הז :תינימ הניחבמ בוט יתדקפת אל לבא .החפשמכ 

ךכ־רחא ,והשכיא הלחתהב ,דקפתל טעמכ יתלוכי אלש קר אל .יתוא ןיינע 

[...] .ינימ עגמ ללכב ונל היה אל םינורחא הנש םירשע הזיא [חנאנ] 

רסח יל היהש המ םילשהל ,הז תא םישגהל יתלחתה 50 ליגב קרש רבתסמ 

.םייחה לכ 

ןתינ היהש יפכ וא רכינ ןפואב םיעפשומ םניא םיריעצה םינייאורמה לש יראה־קלח 

ןמ הנוש וניאש ,עדימ לש טלחומ רדעה לע וחוויד םה .תונורחאה תויושחרתהה ןמ תופצל 

ךלהמב תורגבתהה ליגב היה םירשעה ןב זרא .םדוקה ןדיעה תא ןייפאש טלחומה רדעהה 

תנשמ) הלש יתרושקתה רוקיסהו תיאומוהה תירוביצה תוליעפה תניחבמ תורעוסה םינשה 

חישה ךות לא לחלח אל ירוביצה חישה דציכ ץרחנ ןפואב שיגדה םלוא ,(ךליאו 1993 

ואישב יח אוה וליאכ עדונ־אלה ינפמ תודרחו תורוב לע חוויד אוה .ומצע םע ולש ימינפה 

הילע דומענש) תיתרבחהו תילמסה תואיצמה לש וז הסיפת תורמל .תורדעיהה ןדיע לש 

רחאלו ,ביבא־לתב ררוגתמ אוה םויכ .םייתנשכ ינפל וירוה תיב תא זרא בזע ,(ךשמהב 

הליהקה תורישב תירוביצ תוליעפב קוסעל לחה ,יאומוהה םלועה ךות לא תרבחתהש 

םיכילהת ורבעש םיפסונ םירקחנ לש םהירופיס םג ומכ ,זרא לש ורופיס .תיבסל־ומוהה 

םיריעצל ,םימדוקה תורודה ינבל דוגינב :התובישחב תערכמ הדבוע לע דמלמ ,םימוד 

תא ץורפל םושיי־תב תורשפא תמייק םינורחאה םירושעה השולש-םיינשב ותרבחתהש 

םיבייח םניא םה הבש ,השדח ךרד (םירחאל ,ןיפיקעבו) םמצעל לולסלו תונאכדה רטשמ 

,ונייהד ,קהבומ ירוד לדבה לע עיבצהל ןתינ תאז הניחבמ .יוכידה יווצל תונעיהל 

(תויגוז ,לשמל) יאומוה םייח חרוא להנל ,ןוראהמ תאצל םויכ הנימזה תורשפאה 

"םיאלמ םייח" תווחל הטלחהה ,ונימיב .תיטילופ תוליעפב קוסעל ףאו יאשח־יתלב 

טרפב קרו ךא טעמכ םייולת ,וז הטלחה לש השומימ ןכו ,ישיאה לאיצנטופה תא םישגהלו 

אל תיתרבחה תכרעמה םהבש ,םינומשה תונש יהלש דעש םימיל דוגינב ,תאז ;ומצע 

.םיאומוהה לש םכרדב םיבר םיישחומ םיגייס הביצהו וזכ תוליעפ הרשפא 

םיסחיה תא רידגהלו סופתל הייטנה תא ןמסמו ,וקופ ידי־לע עבטוה תויביטמרונ־ורסה גשומה 11 

.(Spargo, 1999) תויטסב הלאכ ןניאש תויוליעפה לכ תא תוארלו המרונכ םיילאוסקסורטהה 
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תודידב שח אוה ,תאז תורמל .רדעהה ןדיע יהלשב תרבחתה שולשו םירשעה ןב רואיל 

םושמ המחנ התוויה םיעגמ יתליהקה ןותיעב האירקה .תומדא ילע דיחיה ומוהה היה וליאכ 

םלוע לא רהוצ שמיש ןותיעה .ונימב דיחי וניא אוהש ךכל תודע הוויה וב בתכנש עדימהש 

ןכתייו ,"תולחנתה"ב יתד תיבב לדג רואיל .ללכ םייק היה אל וליאכ עודי־יתלב היהש 

ןמ ררחתשהש רחאל .ולש תויאומוהה םע ויסחי לע הבר העפשה התייה הלא תוביסנלש 

םע תורכיהבו םירבג םע תינימ תוליעפב הסנתה םש ,ץראל־ץוחל עסנ אוה יאבצה תורישה 

םדאה ינא .יאשח יאומוה םייח חרוא ןיידע םייקמ אוה ,הצרא ותרזח םע .יאומוהה םלועה 

."ןוראהמ אצי" אוה וינפלש (ןימ־יסחי םייקמ אוה םמיעש םירבגה דבלמ) לארשיב ןושארה 

־תרושקת תוכזב יאומוהה םלועה לש ומויקב ריכמו עדומ רואילש הדבועה ,תורחא םילימב 

לש היווחה לע רפסמ אוה ךכ .ןוראהמ תאצלמ ותוענמיה תא הריבסמ הניא םינומהה 

:ןותיעה תאירק 

,םנמוא .דבל אל ינאש השגרה יל ןתנ ,ןושאר רבד ?יל השע הז המ ...הא 

םיפוח שיו ,םיבאפ שיו ,ןוגרא שי לבא ,הזכ דחא ףא ריכמ אל וישכע ינא 

דבל אל .דבל אל ינאש השגרה יל ןתנ הככ הז .םהב םיאצמנ םיאומוהש 

.קסעב 

םע תוהדזה עיבה אוה ימיע ןויאירבו ,ייח־רופיס תא יתשרפ הבש האצרהל ןיזאה ןונמא 

םירושע ינשכ ןמיע יתדדומתה ינאש תושוחת ןתואל םיליבקמ תושגר עיבהו ייח־רופיס 

הקוצמה תא רותפל יתיסינ ינאש דועב .ימצע גויתב םימוצע םיישק וניווח ונינש :ןכ ינפל 

עגר תא ראית ןונמא ,םיעבשה תונש יהלשב תודבאתה תרזעב יורש יתייה הבש 

.ךשוח וליאכ רכוז ינא זא" :ןמקלדכ ,םיעשתה תונש תליחתב ,ומוה ותויהל תועדוותהה 

תאכדמ המינ שי ".תמ ינאש וא טיירטס ינאש וא .יביבס ךשוח תמאב אלא ,יומיד הזיא אל 

לכ ןיא תונורחאה םינשב ולחש םייתרבחה םייונישל םנמואה :ןונמא לש יודיווב תשאיימו 

ןיוטיב תא תואצומ ןניא וללה תורומתה עודמ ?םימיוסמ םיטרפ לש םהיתוסיפת לע העפשה 

ןיידע םיחוורש ,םייבופומוהה םיכרעה לש המנפההש ןכתיי ?ימצעה יוכידה לש הלקהב 

דיגנמ ןונמא .תיתרושקתה תוחכונה תרזעב חונו לק ןורתפל תנתינ הניא ,םיבר תומוקמב 

םירסמה םע תויבסלו םיאומוה תלבקמ תידיימה תיתרבחה ותביבס הבש תולקה תא 

אוה םויכ םג ,היארלו .הידמה תועצמאב רקיעב הבחרה תוברתב םילחנומה םייבופומוהה 

םירשקהב ומוהכ ומצע לע ריהצהלמ ענמנו ,ןוראהמ האיצי לש תוינידמ שבגל השקתמ 

םינונגנמה לע קיודמב דומעל השק יפרגונתא רקחמ תרגסמב .םיבר םייתרבח 

יבגל תויגולוכיספ תונקסמ חוסינמ ענמיהל יוצר ןכלו ,םירקחנה לש םייגולוכיספה 

החותיפ תא ונממ םיענומה םירוצעמה .תינימה ותייטנ ינפמו ומצע ינפמ ןונמא לש העיתרה 

המשא סוחיי ,ןכ לע רתי .הבר הדימב םינבומ־יתלב אופיא םירתונ תיאומוהה ותוהז לש 

ונילע ןכלו ,יחכונה רקחמה לש היגולומטסיפאל הריתסב דמוע םינומהה־תרושקתל 

.וירבחו ןונמא לש ינשרפה סופדה תראהב קפתסהל 

םינש המכ !יתספספ ינא המכ ,הללא־אי" :הז לע בשוח ינאש יל הרוק 

הז ירחא .ןוראל ץוחמ יחש ומוה ילש דודש תיבמ אב ינא וליאכש ".יתזבזב 

הביבס .תיעבט יכה הרוצב לבקתמ הזשו ,גוז־תב םע החפשמ תב דוע םג 

.םילבקמ וליאכש םירבח .םירבד םילבקמ ,רדסב וליאכ ינעיש ,תיזנכשא 

הברה לע תשרפתמ תמאב איה ןוראהמ ילש האיציהש בשוח ינא ,תאז־לכבו 
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והשמ הזש רסמ יתלביק ןכ יכ [."] .המייתסה אל ןיידע איהו ,םינש 
.יערא דואמ והשמ .םידדוב ,םילפא ,םיללמוא םייח יל דעיימש 

הקעומ םע ןלוג רתונ ,םישיגנ עדימ תורוקמ םימייק ובש ,יחכונה ןדיעב וליפא 

ויסחיבו ימצעה תסיפתב ךפהמה :"היירט" התייה ומוה אוהש הנבותהש רבתסמ .תרסיימ 

ארונ וליאכ" :ריהצה אוהו ,רעוס היה ,ןויאירה ינפל רפסמ תועובש שחרתהש ,הרבחה םע 

רבכ דלונ אוהש תויהש חינהל ןתינ היהו ,הרשע־שש ןב ןלוג ".הזה ןיינעה םע יל השק 

.םירגובמה םירבגה לשמ רתוי םילק ויהי רבוע אוהש םינושה םיכילהתה ,תוחכונה ןדיעב 

םהירופיסמ הגוש וניאש ןפואב ומצע ןיבל וניב םיקבאמ לע רפיס ןלוג :רבדה ךכ אל ךא 

תועמשמ רסח רתונ רבעב םעפ־יאמ רתוי ןימזהו שיגנה עדימה .םימדוקה תורודה ינב לש 

לק ןפואב תוימצע תונכותל ותוא ליבוהל תויושעש תויועמשמ קיפמ וניא ןלוג .תיטנוולר 

.םמצע לע לקהל ןוצר ךותמ רקחמב קלח ולטנש םינייאורמה ןמ דחא היה ףאו ,רתוי חונינו 

ריהצה ,יגולוכיספ לופיטל ףילחת שמשל דעונ וניא רקחמהש תשרופמה יתרהזא תורמל 

".ימצעל היפרת ןימ ,היפרת הזש בשוח ינא יכ ,ךילא יתאב הז ללגב" :קלחו דח ןלוג 

ינב ווחש וזל אופיא התמד ומוהכ ימצעה וגוית םע ןלוג לש ותודדומתה ,תובר תוניחבמ 

בחרמב םיאומוה לש תרבוגה תוחכונה ףא־לעו עדימה תושיגנ תורמל ,םדוקה ןדיעה 
.ירוביצה 

.םירוהל טקפסורפ [טרפה תויוכז תרימשל] "הדוגא"ב ונל ואיבה וליאכ 

ןבה" :רמואש םירוהל הזכ טקפסורפ הז [...] .וליאכ הז לע יתארק ינאו 

םירבועש ךילהתה המ םיריבסמ וליאכו ,"תיבסל ךלש תבה ,ומוה ךלש 

םיאצוי ונחנאש עגרהמ ,יתנבה ינאש המ יפל ,םצעב ,וליאכ .םירוהה 

,םמצע תא םימישאמ ונלש םירוהה .םיסנכנ ונלש םירוהה ,ןוראהמ 
.המרונב אל הזש וליאכ םירבד .םידכנ ,ונתוא םימישאמו 

םהייח־רופיסב וליג םיריעצ םינייאורמ השולש-םיינש ,םירחאו הלא םינייאורמ תמועל 

קהבומ רצות וניה זר .תילארשיה הרבחב יוושכעה תוחורה־ךלה תא םיפקשמה םיסופד 

תיתייעב־אל תיתרבח העפותכ תויאומוה לש םויקה ,ותניחבמ .תוחכונה ןדיע לש טעמכ 

.בל־ ןורבש אלבו תולילקב ושענ ולש ימצעה גויתה יכילהת .הילאמ תנבומ הדבוע וניה 

רהז .וייח חרוא לע תוילילש תוכלשה לעב םרוגכ תינימה ותייטנ תא האור וניא אוה 

:ימצעה גויתב ךורכה לבסה לש עודיה ביטרנה תמועל ותייווח תא דיגנה 

זאמו [...] .ילש הנושארה תינימה היווחה תא יל היה הרשע־שולש ליגבו 

,רמולכ .ךלוה ינא הז םעו ,יל בוטש המ הזו ,בהוא ינאש המ הזש יתעדי 

.םידחפו תונואכדו םירוסיי יתרבע אלו .ומוה ינאש יתעדי 

,תאז תורמל .רוריבב הנוש ירוד גוויסל םינתינה םידדובה ןיב םניה רהזו זר ,ןכא 

יפלכ ןוראהמ אצוי וניא ,המגודל ,זר .םירחא םידממ לע העפשה חרכהב ןיא הלא תוביסנל 

הניא םיוסמ ירוטסיה ןדיעב תרבחתה והשלכ טרפש הדבועה ,םוכיסל .ותחפשמ ינב 

12.תישעמהו תינשרפה ותוגהנתה תמרב תוכלשה לע חרכהב תדמלמ 

םידממ ךמס־לע םירקחנה ןיב תואוושה יתכרע אל ,םיירוד םילדבה דבלמש ריהבהל ץוחנ 12 

.םיפסונ םייפרגומד־ויצוס 
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םייאומוהה םיגוצייה תסיפת 

םייפיטואירטסכ םייאומוהה םיגוצייה תא םיחנעפמ םירקחנה בורש אצמנ יללכ ןפואב 

םינומהה־תרושקת לש רוצייה ןונגנמ דציכ טורטורפב וראית םינייאורמ ינש .ארזל דע 

ןמו יטוזקא ,ינועבצ יומיד לש בוציע תועצמאב תישענה ,תיתוברתה הלמסהה תא קתעשמ 

ינצילה דמימה תא תרמשמ היזיוולטהש ונעט םה ,קויד רתיל .ומוה לש געלנו ךחוגמ םתסה 

ףטשב הלילק אתחנתא אלא םניא יאומוהה עוריאהו ומוהה :יאומוהה גוצייה לש 

רדסה לע םויאה ונממ לטינ יאומוהה גוצייה לש הז בוציע ןפואמ אצוי־לעופכ .ינויזיוולטה 

םימרות הלא םירקחנ ינשש המורתב הצוענ יחכונה קרפה לש ותובישח .ינומגהה יתרבחה 

םייתרושקתה םירצותה בור תא םתסיפת יבגל םהיתימע ירבדב ינשה־טוחכ הווטנה ןויערל 

.םהיתויפיצו םהיתושירד לע הגוע הניא ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תוארנה .םייחטשכ 

םתוננוכתה ןכמ־רחאלו ,הידמה ידי־לע ורקוסש םיעוריאב יבוקו יסוי לש םתוחכונ 

םה .ישיאה םנויסנב תנגועמה תינטנופס הירואית חסנל םהל ורשפא ,רוקיסה ירצותב 

הירואית ללכל תיעצמא־יתלבה היווחה תא םגו םיטסקטה לש עומשמה ירצות תא ושביג 

בוציע לש רשקהב .םינומהה־תרושקת תודסומ לש הדובעה יכילהת תא ריבסהל הסנמה 

ק"ת קוחר יתרושקתה גוצייהש עובקל םילוכי יסויו יבוק ,הידמה ידי־לע יאומוהה יומידה 

.תיגולונמונפה "תמא"ה ןמ תואסרפ 

המ יתלאשל הבושתב .יהשלכ היזיוולט תינכותל ןייארתה זאמ יבמופ ומוה אוה יבוק 

עוריא ךלהמב ובבותסה וירבחו אוהש יבוק ריבסה ,ןויאירל ןמדזה ןהבש תוביסנה ויה 

ןונגנמל הימינוטמכ - "היזיוולטה לש המלצמה תשדע" ,ותנעטל .םישנ ידגבב יתליהק 

־אלה םיאומוהה ןמ תומלעתה ךות וללה תוטלובה תויומדב הדקמתה ־ יתרושקתה 

םיכרעה תא הרתי תולקב ץמאמ יתרושקתה דסומהש דיעה יבוק .עוריאב וחכנש םיינועבצ 

םיאומוהה תא גיצהל םוקמב ."לוכיעל הלק" תילאוזיוולט הפשל םתוא םגרתמו ,םיינומגהה 

ומוהה לש לילעב ביבח־אלהו רכומה ,חונה יומידל היזיוולטה הבש ,"םיילמרונ"ה 

13.תימוק אתחנתא רתויה לכל שמשל לוכיה ,"ילמרונ־אל"ה 

[...] ...טולקת דימת היזיוולט לש המלצמ תשדע ...רבד הז היזיוולט ,בוט 

.קי'צנטק ןויאירל ונתוא וחקלו ,חטשב רתויב ינועבצה רבדה היה הז 
.ונמכסה זא [...] הבתכ תושעל הצור איהש ונל הרמאש תבתכ םש התייהו 

ספתנ דימת 2 ץורע [...] .תיפיטואירטס דואמ דואמ [היזיוולטה] [...] 

...הא .ןוכנ רתויה דימת אלו ...רתוי ,ינועבצ רתוי ,ינויצסנס רתויה רבדל 

תומיוסמ תובוגת ,דיגנ ,יתלביקו .תיפיטואירטס התייה ונילע הבתכה םג 

.הז תא לבקמ ינאו ,drag-gays ,gays-drag הזה רשקההמ סאמנ רבכש 

אלש ,הז תא וטימשה ןבומכ המ־םושמו ,רהבהו רוזח יתרהבה המצע הבתכב 

םה תויגארדה בורש תורמל ,gay אוה drag לכ אלו ,drag אוה gay לכ 

 gay. ב החמצש תוברת הז יכ רשק שי ,םעפ דוע .רשק שי"gay, אל לבא

drag. תושעל בייח gay לכ 

םירקחנה לכ ידי־לע תונוש תוסרגב ועמשוה ''ילמרונ־אל"ו "ילמרונ" םיחנומהש שיגדהל שי 13 

.ילש םיחותינה ירפ וא ילש תרוקיב םהב תוארל ןיא ,קפס רסה ןעמל .םינווגמ םירשקהבו 
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תואיצמה ןיב רעפב ןד יסוי ,רקבמ אוהש תינכותב ליעפ קלח לטנש ,יבוקמ לידבהל 

ליעפ וניאש ,ץוחה ןמ ןנובתמ לש הדמע ךותמ תרושקתב הגוציי יכרד ןיבל תיתרבחה 

־יתלבה היווחה ןיב האוושה ךותמ ותדמע תא גיצה יסוי .ורוקיסב אל ףאו ופוג עוריאב 

תואיצמה ובש ןפואה תא ןוחבל ותלוכיב .תילאוזיוולט הפשל המוגרת ןיבל תכוותמ 

ידיימה ישוחה טלקה ןיב תוושהל לוכי אוהש םושמ ,הידמה ידי־לע תדדוקמ "תיתימא"ה 

:היזיוולטב גצומה ילמסה טסקטה ןיבל 

,ותוא םירקסמ ךיא האור התא ךכ־רחאו עוריאב אצמנ התאשכ ,דימת ומכ 

םיחילצמ אלש .ולש תובכרומה לכב ותוא םיארמ אלש האור התא 

?[סדייאב המחלמל יתנש המרתה עוריא] "קוטסגיוו"מ ואר המ ...ריבעהל 

התייהש ואר קיפסמ אל .המבה לע םידמוע drag queens השולש־מיינש 

הסיפת םע םדאל דוגינב .םיאומוה שיש ,םישנא לש הלודג דואמ הצובק 

הברה בושייהמ םישנא הז םיאומוה ,םיאורטה דואמ הברה לצא תחוור 

תורעשל תודגנתה יל שיש אל .תודורו תורעש םע םישנא םלוכ אל .םימעפ 

,בחרה רוביצב םיאומוהה לש תולבקתהה לע רבדמ ינא םא לבא ,תודורו 

לוכי תלוכמב שיאה ...הז ינאו התאש וניביש תובישח שיש בשוח ינא 

לע תוקורי תוקל םע םיכלוהש םישנא ינימ לכ קר אלו ,ומוהה תויהל 

תויומדל ספתיהל םיבתכל לק ...ןבומכ רוקיסה הזה ןבומב .םיינרופיצה 

אל ןה ,שיגדמ ינא ,בוש .ינוציחה רשקהב תוגירחו תוינועבצ רתויה 

לבקתמ הז ךיא לע םירבדמ םא לבא .ללכב תישיאה המרב יל תועירפמ 

םוש םהל ןיאש םתס םיאומוה םג םיארמ ויה םא חמש יתייה ,יללכה רוביצב 

.תינוציח תוגירח 

רעפהש תויהו ,תישחומה תואיצמה ןיבל תילמסה תואיצמה ןיב המילהל הפצמ יסוי 

םיעוריא לש יתרושקתה רוקיסב ינויצסנסה דמימה לע תרוקיב עיבמ אוה ,ברו םוצע 

תא רקסל םינומהה־תרושקת לש תינבמה השירדהמ עבונ רוקיסה יפוא .םייאומוה 

,"בכרומ" רוקיסמ םיענמנ הידמה ."המח תיתרושקת הרוחס" קפסלו "תוינועבצה תויומדה" 

תמעל םיצמאתמ םניא תרושקתה ישנאש םושמ טושפהו ינטשפה דבורב ראשיהל םיפידעמו 

־ ללכב םיאומוה־אלל המודב - תרושקתה ישנא .לילכ םכירפהל וא םימייק םיפיטואירטס 

ההזמה הסיפתה תא םיקתעשמו ,םיאומוה יבגל עדי רסוחב וא תומודק תועדב םיקיזחמ 

לש תכרפומ האוושמ תמייקש ךכ ,תירדגמה תוהזב היעב םע תיאומוה תינימ הייטנ 

,יטוזקא "רחא" ותויה לשב ומוהה לש ותרדה תרמושמו תקזוחמ ךכב .לאוסקסנרט־ומוה 

.תינומגהה הרבחה לע םייאל לולע וניא אוה הזככ .ילוש וא/ו ךחוגמ 

הסיפתה ןמ רקיעב עבונ יפיטואירטסה בוציעב ץוענה ברה ישוקה ,םינייאורמה יבגל 

םיגוצייל ןכלו ,הרבחב תודמעה בוציע לע הבר העפשה שי םינומהה־תרושקתלש 
תויהל הלולע םתוא םירחאה תסיפת .םהייח לע תונוש תוכלשה שי םייפיטואירטסה 

.הבורקה תיתרבחה םתביבס ידי־לע ילילש ןפואב טפשיהל םילולע םהו ,הערל תעפשומ 

לש םיינטרפה םהייחל דואמ תויטנוולר ןניה םייומיד בוציעו גוציי לש תולאש ,רמולכ 

.ינומהה חישב יאומוהה יומידה בוציע תייגוס לש התויזכרמ תעבונ ןאכמ .םינייאורמה 

טרפה לש ףוקיש וניה יתרושקתה גוצייה היפלש הדמע ועיבה םירקחנה לש יראה־קלח 

שונא־ןבל ההז - תויהל רומא וא - וניה תילמסה תואיצמב יומידהש ורבס םה .ומוהה 
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.עבטה לומ לא הארמ דימעהל יתרושקתה חישה לש ותלוכיב וליאכ ,תיתרבחה תואיצמב 

רמול ןתינ .ןלהל םיגצומה תונויערה לכ םיתתשומ הילעש תיסיסבה החנהה וזש הארנ 

תואיצמה םלוא ,יטמימ גוצייל תוסומכ תויפיצ ואטיב םינייאורמה לש םבור־בורש 

תויהל ,םתטישל ,רומא יתרושקתה חישה .בוט ולוכש ינוימד םלוע ןיעמ איה תשקובמה 

תיתרבחה תואיצמה תא ףקשמ וא בצעמ ,הקחמ וניא שרדנה םזילאירה ךא ,יטסילאיר 

תרושקתהש םיפצמ םיבר םירקחנ .םירבודה לש םביליתולאשמ תא רתוי אלא ,תמייקה 

תויטה לכ תלוטנ תואיצמ ףקשל יתרושקתה חישה לע :ןיימודמ סיזמימב קוסעת 

סופתל וטנ םירקחנה .יאומוהה םויקה לש "םייבויח" םינפ קרו ךא וגצוי הבש ,תויבופומוה 

וסחיי םגו ,הלאכ תויהל םירומאש םיגוצייכ וא םיילאיצנרפרכ םיאומוה לש םיגוצייה תא 

תא המיצעמ םינייאורמה ןיב תחוורה תינטנופסה הירואיתה ,ןכא .תיגולואידיא המצוע םהל 

םינכוסכ םיספתנ םייתרושקתה םייומידה :הבר העפשה הל תסחיימו םינומהה־תרושקת 

יוניש ועמשמ םייומידה לש שדחמ בוציע ךכיפלו ,תיתרבחה תואיצמה לש "םייתימא" 
.םיאומוהל הרבחה לש הסחיב 

תואיצמ לש םימגד תילמסה תואיצמב אוצמל ןתינש םירובס םינייאורמה ןמ קלח 

תא ביחרה רינ .לוכיבכ םייקש םלוע םיגיצמ םה וליאכ םיטסקטה תא וספת םה :תירשפא 

תמייקה תואיצמה וז ןיא םלוא .תואיצמ יפקשמב םייעונלוקה םיטסקטה לע ןוידב העיריה 

וספש ,יפוטוא םלוע לש תואיצמ :הז רשקהב הרופטמ רדגב וניה "תואיצמ" גשומה ;הווהב 

תויפיצה ןיב רעפה ןמ לוכסת עיבה רינ .םזיסקסורטההו היבופומוהה ןיטולחל ונממ 

םיגיצמה םיטסקטה ןיבל ,םיטרסב הייפצל עינמה תא תווהמה ,"םיארנ ונחנא ךיא תוארל" 

טסקטה םע שגפמה עגרל עיגהל גהונ רינ ."תוארל הצור יתייהש הרוצ[ב] אל" תואיצמ 

אוה ,השעמל .ומוהכ ומצע ול םייופצה םייחה :"םייח תסיפ" שממי אוהש הייפיצ ךותמ 

.םיילילש םיילמס םינעטממ הייקנו תיבויח ,תימיטפוא תילמס תואיצמ תיינבהל הפצמ 
,םייח־תחמשב האלמו היבופומוה תלוטנ תויהל ,ויתושירד יפל ,הרומא תילמסה תואיצמה 

תחא הנועבו תעב היהי טסקטהש הפצמ רינ ."םיניקת" םייתרבח םיסחיבו "תופי" תויומדב 

:"תמלשומ" תואיצמ תמשגתמ ובש ףסכנ רתא םגו יח אוה הבש תואיצמה לש ףוקיש םג 

וארת ,קוזיחה תא ונל ונת זא ,םיאומוה לע םיטרס טעמ ךכ־לכ שי :רינ 

השולש ירחא םיבזוע אל םהש ,דחי םהל בוטש ומוה גוז ונל 

אל םהש .םדייאב הלוח אל דחאש םיאומוה גוז ונל וארת .םישדוח 

,המ .ילולפא אל טרסהש .תיבב רוא םהל שיש .םימסב םישמתשמ 

תא תוארל ךירצ התא ,ןכ [...] [.קחוצ] ?תיבב רוא םהל ןיא 

,תרמוא תאז .םירחא תומוקמב הז תא ךל ןיא יכ םייבויחה םיקוזיחה 

דואמ טעמ שי [...] .םירחא תומוקמב םייבויח םיקוזיח ךל ןיא 

תא חקית .תיבויח הריווא םע ,בוט ףוס םע םילאוסקסומוה םיטרס 

ףוס םע טרס דוע אוצמל הסגמ ינא [...] הפי והשמ [יטירבה טרסה] 

[היזיוולטה תרדם]ב יגיאו רמות לש יומידה תא חקית .בוט 

אישל ןמאנה ילאוסקסומוהה גוזה תא איבה [...] ןיטנרולפ 
שיגרמ התא ףוס־ףוסו .םיהדמ גניטייר םע הייפצ תעשב סוזנסנוקה 

ינאש הרוצב תצק םיגצומ ונחנא הנה ,ךמצע םע הבוט השגרה 
הצור יתייה ינא ,תרמוא תאז .ילש םייחה תא תוארל הצור יתייה 

רשאמ [רתוי] ןיטנרולפמ יגיאו רמות ומכ ילש םייחה תא תוארל 
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וז ,תילארשי קר המגמ אל הזו .ןמטוג לש םיטרסב רוביגה ומכ 

םג ,םילאוסקסומוהה םיאשונה תגצה לש [".] .תימלוע־ללכ המגמ 

םיטרסו ,בוצעו רדוק קסעכ ,םמצע םילאוסקסומוהה ידי־לע 
.םיילולפא 

?ןיטנרולפו הפי והשמ םע המו :תימע 

השולש קוידב הז .וילע םירבדמ ונחנאש בוצעה עטקה קוידב הז :רינ 

תויבויח תואמגוד דוע יל ןת .ךילא הז תא הנפמ ינא ...הא ,םיטרס 

תתל לוכי ינאש הז םצע אקוודו !ןיא וליאכ ,אל טושפ הז .הלאכ 

םיכלוה ונייה םאו ,תויבויחה תואמגוד שולשה תא תחא די לע ךל 

יתש הזיא דוע םירמוג ונייה תוילילשה תואמגודה םע וישכע 

הז .יתיאר ינאש המ ךמס־לע ,בושו .[ןויאירה תטלקה לש] תוטסק 
!לבח 

היגולוטנואה הקוצמה .תונושה ויתורזגנ לע ,"ילמרונ" אוה הז ןוידב יזכרמה גשומה 

םגו ,4וייח ימוחתמ דחא לכב היתותוא תא תנתונ "תילמרונ"ה הרבחה ןמ דדומה ומוהה לש 

לע ססובמ תרושקתב יאומוהה יומידה לש רתויב חוורה חונעפה סופד :יחכונה רשקהב 

יפל רדגומה "ילמרונ" לאידיא ןיבל הידמב גצומה יומידה ןיב רעפה וא ןוימדה לש הניחב 

לש הז אוה ןוכנהו יוצרה ,ףאשנה יומידה םג ,רחא דצמ .תויביטמרונ־ורטה הדימ־תומא 

יומיד :"פיטואירטס" גשומל הרדגה ןיפיקעב םירקחנה ועיצה הז ךמס־לע ."ילמרונ" ומוה 

וא "םלוכ ומכ" וניאש ומוהה ,ונייהד ;יביטמרונ־ורטהה םגדה םע דחא הנקב הלוע וניאש 

בצעל תונווגמ םיכרד תטקונ םינומהה־תרושקת .יפיטואירטס גוציי הווהמ "ילמרונ־אל"ה 

לובלב ,םירחא םייתוישיא םיביכרמ ןובשח־לע תינימה הייטנה תשגדה :יפיטואירטס יומיד 

רקיעב) םייביטמרונ־ורטה םינייפאממ תומלעתה ,תינימ תוהז ןיבל תינימ הייטנ ןיב 

"הכסמה םע הזה רבדה" תא דיגנה רעס .הלאב אצויכו תימוק אתחנתאכ החכגה ,(תויגוז 

תא גיצהל תרחוב תרושקתהש ךכ לע ותאחמ תא עיבהו ,"ילנויצנוונוק־רתויה להקה" םע 

:םינורחאה לש םוקמב םינושארה לש םיגוציי תועצמאב םיאומוהה 

לש הייכזה רחאל ןיבר רכיכב תוגיגחה] "הנד ברע" לע םילכתסמ םא 

םע הזה רבדה תא ומליצ תמאב זא ,[1998 תנשב "ןויזיווריא"ב תרמזה 

־רתויה להקה תא ומליצ ,תוחפו ,אלו ,תוילניסקוקה תאו הכסמה 
הדוקנ ךותמ הזל סחייתהל םיסנמ ןכ וליאכש םיאור ...האו .ילנויצנוונוק 

םהל שי םוקמ והשזיאב לבא ,םיבוטו םירואנ תויהל םיכירצ ונחנא לש 
.םיפיטואירטס דואמ הברה 

ןיידע גופס חוורה יאומוהה יומידהש עובקל ססיה אל םירקחנה לש עירכמה בורה 

דחאמה ,יבופומוהה חישה דציכ ראית ןונמא .םייבופומוה ,ירק ,םייפיטואירטס םינויפא 

ויתוסיפת לע עיפשה ,תחא תינתוהז הירוגטקל תירדגמה תוהזהו תינימה הייטנה תא 

תוימצעה ויתושוחת ןיב רעפה ןמ םיעבונה לובלבהו הכובמה תא שיגדה אוה .תוימצעה 

לחה ,םירקחנה לש םהייח לולכמב וז העפות לש הייוטיב תא טרפל לוכי יניא ,העיריה רצוק בקע 14 

.םי/רחא ינפל םהלש ימצעה תגצה יכרדב הלכו םיאומוהכ םמצע לש גויתב הכורכה תויתייעבב 
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תא םיגדה ןונמא 15.םיישנ םיאומוה לש חוורה פיטואירטסה ןיבל תירבגה ותוהז יבגל 

:םלועב ומוקמ לש הנבה לעו ותוהז ןוניכ לע םירעמ ינומהה־יתרושקתה חישהש ישוקה 

רבגכ ימצע תא האור ןכ ינאו ,רבג יגאש הז םע יל בוטו הנהנ ...ןכ ינא 

ינאש והשמ .רבג לש ףוגב האולכש השיא ...והשזיא אלו ,םירבגל ךשמנש 

.הלאכו תוגויארמ לבא ,ישיא ןפואב אל .עמוש 

םייח חרוא להינ רפסמ םינש ינפל דעו ,תויתד תורגסמב ךנחתהו לדג םרוי 

םרוי .ינוליח םייח חרוא םייקל לחה יאומוה םייח חרוא שוביג םע דבב־דב .ילאוסקסורטה 

:םישורבכע לש תויצטונוק תוררועמש תורופטמב םייתרושקתה םייומידה תא ראית 
תולילבש תושדחב תובתכהו ,הכשחב םיאצויש םיאומוהה לע םינותיעב תובתכה" 

תלאשנ ."זוירוק ןיידע הז םיאומוה"ש רובס אוה ךכ לע ףסונ ".םהירוחמ םיחיגמ םיאומוהה 

ךשמהב ?גצייל הרומא תרושקתהש ילאידיא ומוה ותוא והימ ?"יעבט" יומיד והמ הלאשה 

ייומיד לש יביטמרונה ןפה תא שיגדהל שקיבו ,וז הלאשל ןיפיקעב םרוי בישה ןויאירה 

ןיב ןוימדה תא טילבהל ,רמולכ ,"וגוז־ןב םע יח"כ ומוהה תא ,המגודל ,גיצהל :םיאומוהה 

־תרושקתמ הפצמ םרוי .תינימה םתייטנמ םיעבונה םילדבהה תא רעזמלו םדאה־ינב 

הנוש תינימ תוהז ילעב ןיבל תיאומוה הייטנ ילעב ןיב ןיחבהל <1) :םירבד ינשל םינומהה 

ינימ לכ לש קוריפ" ,ונייהד ,םיאומוהה לש "תוילמרונה" תא שיגדהל (2):<"תוילניסקוק"> 

לש תינרתח הינבה תשחרתמ ,םרוי ןעט ,ןיטנרולפ היזיוולטה תרדסב ,המגודל ."תומגיטס 

ןמ תולטרועמ םיאומוהה לש תוינוידבה תויומדהש םושמ אקווד םיאומוה לש םיגוציי 

:ינועבצהו ישנה ומוהה לש םייפיטואירטסה םינייפאמה 

הז םיאומוה ,תרמוא תאז .זוירוק ןיידע הז .בלש הרבע אל [תרושקתה] איה 

טעמ שי .יעבט והשמ ,יתרגש והשמ אל איה ...הא .יתעדל ,זוירוק ןיידע 

םע יח" בותכש .ןיינעל תיעבט תוסחייתה תמאב האור התא םהבש תומוקמ 

.זוירוק ןכ אוה ...דואמ אוה סחיה ינורקע ןפואב [...] .חיננ ,"וגוז־ןב 
ינימ לכ םישועו םיללותשמ םה ,םירבד ינימ לכ םישוע םיאומוהה 

בוש ודקמתי תונומתה דימת לבא ,םישאהל השק ,ןבומכ דימתו .םיגנינפה 

תמ ינא ,םתיא היעב יל שיש אל • drag queens^ לעו transgenders־n לע 

דימת הז ,עדוי התא לבא ,לכהו תוילניסקוק בהוא םג ינאו drag לע 

,הז םע היעב יל ןיא .דקור לניסקוק היהי דימת הז .הזהמ וארי_ש תונומתה 

תלבקמ אל ,קל? תילמרונה תויאומוהה תא ןיא לבא .קפיכ אלע ,תמאב 

הרדסה ,חיננ ,בשוח ינא .ןכ איה טאל־טאל לבא ...הא .יוטיב ךכ־לכ 

.ןיטנרולפ 

ריהמו לוז שוגירו היצסנסל השירדה ןיב הפיפח לש ההובג הגרד תמייקש ןעט זעוב 

המשאהו תרוקיב וירבדב שי .םמצע םיאומוהה ןיבל םינומהה־תרושקת לש תודסומה דצמ 

םייתועמשמה םיגשיהה חכונל תויתפכא רסוחו תושידא םילגמה ,ותליהק ירבח יפלכ ןה 

םתרדהל ןונגנמה ןמ קלחכ םיאומוהל - תיתרבח תותיחנו דובכ־תותיחפ ןאכמו - תוישנ לש סוחייה 15 

(היסרבניא) ךופיה" גשומב וז תיתוברת העפות םליג דיורפ ."תיברעמ"ה הירוטסיהה תא הוולמ 

.(Freud, 1974 [1905]) תירדגמה ותוהז לש םלשומ־יתלב ןורתפ יובח ומוה לכב ויפלש ,"ינימ 
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שומיש השוע הנורחאה .תרושקתה יפלכ ןהו ,תויחרזאה םהיתויוכז תאוושהלו םתחוורל 

אלש ,םיירודיב םיכרצ קפסלו תוצרל ידכ םייטילופה םיליעפב ןודיע רסח יביטלופינמ 

ידכ םיאומוהה לש תויוכז ןויוושל קבאמה לש הלתמאב תרזענ תרושקתה .םיינציצמ רמול 

םייטנוולר םניאש םיטביה ןוחבל אקווד תשקבמ איה :םיליעפה לש םיישיאה םהייחב טטחל 

,וזמ הרתי .תרחא תיתרגש תיטילופ תוליעפ לש רשקהב םיגצומ םניא רשאו ומצע קבאמל 

םיגיצמו ,םייאומוהה םינייאורמה יפלכ תינורטפ הדמעב םמצע תא םיבצממ םילנויספורפה 

הניאש הלמח םיעיבמו תונוילע תדמעמ םיטיבמ םה ,השעמל .הרואכל קר תוינלבוס םינפ 

.המוקמב 

םיווהמ ןיידע ונחנא .הפי עבצ ונחנא ןיידע .קילדמ זוירוק ןיידע ונחנא 

.החידב ונמצעמ תושעל םיחילצמ ונחנא ןיידע .דמחנו עשעשמו הפי עבצ 

,ונחנא םגש רמוא הז [...] .הז הז םירכומ ונחנאש הממ הברה ...ןיידע [...] 

ונחנא [...] .םצעב םירכומ ונחנאש המ הנוק תרושקתה :תרמוא תאז 

[,6ןבא יזוע 'פורפ רשאכ] ...הרוחס .תבהוא תרושקתהש הרוחס םיקפסמ 

םעפ .ןיינעמ היה הז ,הובג ןיצק היהש הזה ומוהה ,הלחתהב תרושקתל אצי 

אבצב תייהשכ" ,"?ומוה התא תמאב זא" :דחא ףא ןיינעמ אל הז תישילש 

רבדל יתאב ,הז לע רבדל יתאב אל ,עגר" ,"?ומוה התאש ךל עירפה הז 

אבצב השק היה ,זא .רבדת ,יקוא" ,"ריבעמ ינאש בושח דואמה קוחה לע 

ןיינעמ אל ,ןיינעמש המ הז "?ומוה התאש תויעב ךל ושע זא ?ומוה תויהל 

ךיא זא ?ומוה תויהל השק היה זא" [...] .תסנכב השוע אוהש תויוטשה 

המ ןיא .תרושקת הז "?ימ תא ןייזמ ימ ?םילכ השוע ימ ?םכלש תויגוזה 
.תושעל 

םירשעה תונש תליחתב .תורגבתהה ליגב לארשיל הלעו הקירפא־ןופצב דלונ ידע 

ףקותמ .םיאומוה תרישש םסרופמ ירחסמ דסומב דבעו ביבא־לתב ררוגתהל ידע רבע וייחל 

(הכינח ןוגכ) םייתרבח םידיקפת םינומשה תונש תליחתב אלימ אוה יעוצקמה ודיקפת 

יגפל .ילאוסקסורטה םייח חרוא םייקו השיא םע ןתחתה ןכמ־רחאל .םיבר םירבג יפלכ 

לש הסחי יללכ ןפואבש םרג ידע .יתליהק ןוגראב ליעפ אוה התעו ,שרגתה תוטעמ םינש 

לש דהואה רוקיסה תא ןזאל ידכ םלוא ."דהוא דואמ" וניה יאומוהה אשונל תרושקתה 

תרזעב תינתוכיא הניחבמ םיאומוהה תא דיחכהל המגמ ןיידע תמייק ,םייטילופה םיקבאמה 

:תימוק אתחנתא תניחבב ןכ םא רתונ ומוהה .תוחידבל םיאשומב םתדמעהו םתכחגה 

ןייטש ידע ,[ץיבולינד] ןתנוי תא ווילש תובתכה ,תובתכ םעפ לכ שי 

והשמ וא תילילש המינ םש התייה אל םעפ ףאו [...] ?ןכ 17,[רנייטש רידא] 

הילפא תעינמל הדעווה לש ןושארה שגפמב ל"הצב םיאומוה לש הילפאה תייגוס תא הלעה ןבא 'םורפ 16 

לש םודיקו ץוביש ,סויג אשונב ל"כטמ תודוקפ יונישל יארחא היהו ,תסנכב תינימ הייטנ לשב 

.(2000 ,סורג) תויבסלו םיאומוה 

םגוז־ינבל תונקומה תויוכזה תלבק םשל וגוז־ןבב ריכתש תנמילע "לע לא" תא עבת ץיבולינד ןתנוי 17 

רידא .(A.M. Gross, in press; Harel, 2000 ;1998 ,יאנוי) םייאומוה־אלה הרבחה ידבוע לש 

תויושרה תא רנייטש עבת ,לזיימ לש ותריטפ רחאל .לזיימ ןורוד מ"לא לש וגוז־ןב היה רנייטש 

.(1998 ,לארשי־ןב) ל"הצ ןמלאכ וב וריכיש תנמ־לע 
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רודמב לשמל ...ש הלאכ ,תויליבד הלאכ תוחידבמ ילוא ץוח ...ש 

אל יתארק .אוהה ומוהה ...לע החידב םימעפל ארוק התא זא ,"הרופיצ" 

ומוהה" ןונגס הזיאב ,עדוי ינא ,והשמ "הרופיצ" לש רודמב החידב ןמזמ 

,בוט" :יתרמא ךכ־רחא לבא ,יתוא םמוק תצק הז םנמוא זא [...] ."אוהה 

"...המ קלח ןיידע הז ...הז 

היזיוולטה .םיימוק םיכרצל ומוה לש תינוידב תומדב שומישה תא שיגדה רהז םג 
:יאומוהה גוצייה לש ינצילה וא ינגעלה דמימה תא תרמשמ 

םש היהו .תחא הרידב השולש הרדס םיאורו החפשמה לכ םיבשוי ונייה 

לע םיקחוצ םצעבש טלוק התאו .הזכ ישנ היה אוהש רוחבה תא 

תורדסה תא היה דימת .היה דימת הז [...] .ילאוסקסומוהה פיטואירטסה 

ךיא קוידב עדוי אל ...לו ךוחיגל םרוג היה דימתש ,תישנה תומדה םעש 

.םצעב וילע םיקחוצש לבא ,הז תא דיגהל 

אוה לבוי .וירבח ידי־לע ועבוהש תונויערה בור םיצמתמ לבוי לש הרמה ותיינורטב 

תוהדזהל בריס ,לשמל ,אוה .םהלש תויטרקסידה לע תואנקב ודיפקהש םינייאורמה דחא 

תוסינכ דבלמ יאומוהה םלועב קלח לטונ וניא לבוי ,תויאשחל וז הייטנ בקע .אלמה ומשב 

םיינויח עדימ תורוקמ םיווהמ הידמה ,םתסה ןמ ,ותניחבמ .ןימ־יסחי םויק ךרוצל תונמדזמ 

.םירחא םיאומוה לע 

־ירופיס ."םיילמרונ" ,תואכרמב ,וליאכ םירבד תוארל יתוא ןיינעמ היה 

םדא־ןב וא םישוע םיטרסב ןומה וא דימת ,תרמוא תאז ."םיילמרונ" םייח 

ןיא ...ו drag queens ־ תונצקומ תויומד הזיא וא סדייאמ תומל ךלוהש 

,ןפוא לכב לבא ,דחא ףא תא ןיינעי אל הז ילוא .םיטרס ןיא .םירופיס 

,הבהא־ירופיס הברה שי .רופיס הזיא ,הלילע הזיא אוצמל ןתינ דימת 

ינא םיאומוהה לצא קר .םיטיירטסה םלוע לש םיטרסב ,םיליגר םייח־ירופיס 

,םימיוסמ םיטרס לע םינותיעב תובתכה לכ יפלו .הזכ רבד ןימ יתיאר אל 

והשמ הזיא שי ףוספוס !ואוו" לש השגרה יל השעי תמאבש טרס יתאצמ אל 

דימת המל ."חצר םע תויתרבח תויטס לע טרס אל הזו ,לוחכ טרס אל הזש 

!?הככ הז 

תספתנה היטהל הבר הכ תובישח תסחוימ עודמ ריהבהל לוכי 18tokenism גשומה 

ינור לש םהירבדב ןנובתנ הבה ,השחמה םשל .תרושקתה ידי־לע יאומוהה גוצייה בוציעב 

,תצרחנה םתנעטל .םיאומוה לש גוצייה ינפוא יפלכ תופירח תוגשה ויה םהינשל 19.ןאהויו 

."ינויצסנס" קרו ךא וניה גוצייה 

- תויגומיסא - תיגולופרומ הניחבמ רתויב הבורקה הלמה .תירבעל גשומה תא םגרתל דואמ השק 18 

.תילגנאב חנומה תא ריתוהל יתפדעה ןכלו ,<1988 ,ןשוש־ןבא) ךרע־תותיחפ העמשמ 

חיש־וד ידכ ךות םהייח־ירופיס תא ושרפו אתווצב ונייאור - ימולשו ויזו ןאהויו ינור - תוגוז ינש 19 

.יגוז 
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 I know that a lot of stories of this kind are very, very :ןאהוי

 .interesting for a lot of people. [...]

,םינשמ םיאנותיעה ,םינותיעב םיאבומ םירבדהש ומכ [."] :ינור 

םה ,ותיא םיכסמ ינא ,םינותיעב הארנ הזש ומכו [".] .םיסרסמ 

םירכומ םה הככ ...המ הז .תויצסנס ,םיפוקס םישפחמ ללכ־ךרדב 

.בוט ןותיעה תא 

איה ותילכת לכש ינודז ץירעכ יתרושקתה דסומה תא רייצו ןאהוי בש ןויאירה ךלהמב 

,םינומהה־תרושקת תכירצ .הגירח עבט־תעפותכ וגיצהל תנמ־לע ומוהה תא "אולכל" 

םיטסקט לש תנווכמ הכירצמ םנמוא םיענמנ םהינש .סקרקב רוקיב ןיעמ ,דגיה ,ודידל 

,םתנעטל ,הווהמה היזיוולט תינכותב הרקמב ופצ םה הנורחאל ךא ,תויאומוהב םיקסועה 

:םינומהה־תרושקתב יאומוהה יומידה תיינבה ןפואל תקהבומ המגוד 

הז [...] .הקושת לע הרדס תרגסמב היהש והשמ הנורחאל וניאר :ינור 

gays־h תא וארה תוינכותה תחאו .הקושת לע הרדס היה 

 ^South Beach, הזו .םש םהלש םייחה לכו סדייאל רושק היה הז

רקיעב םתוא וארה .gay people דחוימב יביטיזופ־אל רואב הארה 

םיה־ףוחב םיקוסע ,רבד ותוא וארנ םלוכ םה :םיקוסע םהש המב 

 gym^i ואריי םהש ךיאבו.

Because it's a small part of gay life, and it's publicized to :ןאהוי 

 !the major public as gay life.

גוציי לכ ויפלש ,tokenism^ םידרטומ ־ םירקחנה לש יראה־קלח ומכ ־ גוזה־ינב 

ולש טועימה ינב ללכ לש "רבוד" וא "רירגש" חרכהב וניה תרושקתב טועימ ןב לש 

 (1998 ,Orbe). םהלש גוציי לכ ,תושלח תויתרבח תוצובק ינב לש תלבגומה תוארנה בקע

,יתרושקתה רסמה ינכרצ ראש ידי־לע ןהו טועימה ינב ידי־לע ןה ,ספתנ ירוביצה בחרמב 

םניא םיברש אצמנ יחכונה רקחמב .טועימה יגב ללכ תא הנמאנ ףקשמ אוה וליאכ 

תא םיגציימ וא םיפקשמ םניא רשאו םהילע םילבוקמ םניאש םייומידל תונחלסב םיסחייתמ 

ךורעלמ ענמיהל לגוסמ וניא היזיוולטה ינכרצ להק אמש םידרח םה .םמצע םהלש םלועה 

לולע וזה תינכותב הפוצ לכ םנמואה .םיאומוהה ללכ לא יתרושקתה גוצייה ןמ תוללכה 

לכ תמאב םאה ?"ואריי םהש ךיאבו gym^ םיה־ףוחב םיקוסע" םיאומוהה ללכש קיסהל 

אלא םניא ,םמצע םירקחנה םללכבו ,םיאומוהה לכש שיקהל םילולע תרושקתה ינכרצ 

םיספות םינייאורמהש ךכמ תעבונ וז השוחתש ןכתיי ?"תוילניסקוק" וא "תונצקומ תויומד" 

םייומידה וליאכ ;קודה ןפואב םהייחו םמצע ןיבל םילקולקה םייומידה ןיב םירשקה תא 

.הרבחב םהלש ימצעה תגצה יסופד לעו םתוהז ןוניכ לע וילאמ רורב ןפואב םיכילשמ 

םיפקשמה ,תילמסה תואיצמה םע תודדומתה לש םיירקיע םימגד ינש ןוחבל הנפנ תעכ 

יבגל תחוורה הסיפתה תא םג ומכ תילארשיה הרבחב םיאומוה לש יתייעבה בוצימה תא 

חרכהב הנווכה ןיאש שיגדהל ץוחנ ,הלא םימגד ןחבנ םרטב .הידמב םייאומוהה םיגוצייה 

הז םירד םיתיעלש הכירצ לש םימגדל אלא ,תרושקת ינכרצ לש םיימוטוכיד םיסופיטל 

טרפה לש וייח ךלהמב הז רחאל הז יוטיב ידיל םיאב םיתיעלו טרפ ותוא לצא הזל ליבקמב 

הכירצמ וענמנ םימיוסמ םירקחנ םא ,הארנש יפכ .תיאומוהה ותוהז ןוניכ יכילהתל םאתהב 
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שוביג םע ,םיישיא־ךות םיכילהת רבדה זרזי ןפ ,םיאומוהב םיקסועה םיטסקט לש עומשממו 

שופיחו תימצעה םתסיפת קוזיח םשל הלאכ םיטסקט ךורצל םיטונ םה תיאומוהה םתוהז 
.םתייווחל שושיא רחא 

תנווכמ הכירצ 

ריהבהל שי ,הדובעה ךלהמב וקקוזש תומתה בורל המודב ,ןאכ םג ־ םינייאורמ שי 

הכירצ לש תננכותמ תוינידמ םיטקונה ־ והשלכ קהבומ ףתושמ הנכמ םהיניב ןיאש 

תדגונמ המת חרכהב וז ןיא .תויאומוהבו םיאומוהב קסועה ינומהה חישה לש תנווכמ 

ידעלב חרואב דקמתמה ,ינומגהה חישה ןמ העיתרה ןמ תרזגנ איה םג ןכש ,ןלהלד .רמתל 

םיספתנ םהיגוציי ,םיאומוהב קסוע אוה רשאכו ,יאומוה־אלה םלועה לש תויווחב טעמכ 

ללכ־ךרדב םיספתנ תרושקתב םיאומוהה לש גוצייה יכרדש םושמ אקווד .םילקולקכ 

שפחל םימיוסמ םינייאורמ ברקב זע ןוצר ררועתמ ,םייואר־יתלבכ םירקחנה ידי־לע 

תועבונה ,םהלש ימצעה ןויאה תושוחת לע רבגתהל םיסנמ םה ךכב .םתייווחל םיקוזיח 

הניא "תיתימא"ה םתאובב :תיתרבחה תואיצמה תא תפקשמה הארמכ הידמה תא םתסיפתמ 

תודדומתה ינפואכ וז תא וז תומילשמ תועפותה יתש ,תורחא םילימב .וז הארמב תפקתשמ 

ךורצל םיצפח םניא םירכנתמה .ירוביצה חישה ןמ םיאומוה לש תספתנה םתרדה םע 

םיעיקשמ םינווכמה םינכרצה וליאו ,תיתרבחהו תימצעה םתוהז תא םילטבמה םיטסקט 

.םהלש ימצעה תא ףקתל םייושעש םייוליג רחא רותל תנמ־לע םיצמאמ 

.תיבסל־ ומוהה הליהקה תבוטל םהייח תא הנורחאל םישידקמה םיליעפ םה ויזו ימולש 

,תיאומוהה םתוהז ןוניכ יכילהת יבגל המואמ וז הדבועמ שיקהל ןיאש ףיסוהל יואר 

ןהו םמצע יפלכ ןה םירכינ םיצמאמבו םיישקב התוול םירקחנה לש יראה־קלחל המודבש 

םיאומוהב םיקסועה םיטסקט לש הכירצ לע םיחוודמ םה .תידיימה תיתרבחה םתביבס יפלכ 

,תורדגומ תורטמ תגשהל הדעונו המצעל תעדומ ,תיארקא־אל ,ונייהד ,תנווכמ הניהש 

.ימצעה ףוקיתו תוהזה ןוניכ ,הוואגה תושוחת קוזיח :ןוגכ 

הז יתוואג תא הלעמו יתוא חמשמ דואמש והשמ ילוא םויה :ויז 

לכ םיטילקמ ונחנאו ,םיפורש םיצירעמ ונישענ [...] .ןיטנרולפ 

[...] .הפי ארונ הזו .הזו קרפ 

םיטרסה םג [...] .דחיב הז תא תוארל םילדתשמ ןכ ונחנא :ימולש 

םיטרס הזיא הריחבהמ קלח הזש קפס ןיא [...] םיילאוסקסומוהה 

בשוח ינא [...] .אשונב קסוע הז יכ ,יקוא ,הריחבהמ דחא 
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עיפשהל לוכי הז דחא לע .ךיא הנשמ אל זא ...אל ינא .םייחה לע 

םצעמ עיפשמ הז .עיפשמ הז לבא .תרחא עיפשהל לוכי דחא ,הככ 

[...] .עדוי ינא .הזב תוקסעתהה 

ינא ,רחא אוהש הז תא םיאור ונחנאש ךרדב ןבומכ והשמ שי :ויז 

הזב שיש תובישחבו .הז תא האור טיירטסה הפוצהש [ךיאמ] ,ןימאמ 

התא .רמול רשפא םא ,תיטילופה תובישחה וליאכ הז תובישחה .םג 

הזיאב רמוא התא .הזב הפוצ התאשכ הלאה םיחנומב בשוח אל 

ךפוה ינא ,תרמוא תאז ."ךסמה לע יתוא םימש ,הללאוו" :םוקמ 

,םינש המכ יגפל דע היהש ילש תוהזב יזכרמ דואמ קלח .והשמל 

.2 ץורעב prime time^ עיפוי הזש ךתעד לע הלעמ תייה אלש 

תושקונב רמושו "יריזנ" םייח חרוא להנמ ,םיאומוה לש םתברקמ קחרתמה - יבא םג 

םיקסועה םיטסקט לש תנווכמ הכירצ לע דיפקמ - ומוה ותויה לש תויאשחה לע הבר 

לע רומשל ותשירד תניחבמ רתויב ינדפקה רקחנה היה יבא יכ ףיסוהל יאדכ .םיאומוהב 

היהש ,לזיימ ןורוד מ"לא םע הדובע־ירשק םייק אוה תובר םינש ינפל .תטלחומה ותויאשח 

םלוא .ותדובע םוקמב תויוכז ןויוושל קבאמה תניחבמ לארשיב םיצולחה םיאומוהה ןיב 

,יבא לש ותוינידמ לע הז אוהכ העיפשה אל ןוראהמ לזיימ לש תיבמופה ותאיציש רבתסה 

םע םיימיטניא םיסחי לש תוביסנב רקיעב תיאומוהה ותוהז תא שממל ןיידע ףידעמש 

טרסה ןודעומ" תרגסמב םינרקומה םיטרסב תואנקב תופצל גהונ אוה ,תאז תורמל .םירבג 

תויבסלב/מיאומוהב םיקסועה םיטרס ביבא־לת קטמניסב ןירקמה ירחסמ ףוג - "דורווה 

אל התאש תוארל ידכ" (1):םימעט ינשמ - םיאומוה/תויבסל ידי־לע ורצונש םיטרס וא/ו 

תרגש ךלהמב ותוא הוולמה ןויאה תשוחת תא לטבל ,לכ־םדוק ,ונייהד ,"םלועב ידיחיה 

ןמ דדומ שחה טרפכ .יהשלכ תיתרבח הצובקל תוכייתשהה תשוחת תא קזחל ,תינשו ,וייח 

תרזעב ,ומצע תא בצמל ףאוש ומוהה תרושקתה ןכרצ ,"הליגר"ה תיתרבחה הביבסה 

לוכי טרפה םייאומוה םיטסקט לש הכירצ תועצמאב .יתרבח רשקה ךותב ,הכירצה תלועפ 

,דמיע תונמיהל ץלאנ וא הנמנ אוהש תיתרבח הצובק םע תוהדזה יפולח ןפואב עיבהל 

ןויסינ" (2).(יחרכה ערכ ויניעב תספתנ תיאומוה הליהקל תוכייתשהה ,יבא לש הרקמב) 

עדילו עדימל רוקמכ םייעונלוקה םיטסקטב רזעיהל ,רמולכ ,"םירחאה םע הרוק המ תוארל 

־יתלב רשק טרפל ןיא רשאכ .תורבח ןכוסכ וא יכוניח םרוג לאכ טסקטל סחייתהל וא 

אוה םמיעש םיפסונ םיאומוה תיתרבחה ותביבסב ןיא רשאכו ,יאומוהה םלועה םע יעצמא 

תואיצמ םיגיצמ םה וליאכ וללה םיטסקטה לע ךומסל וילע ,םיישיאניב םירשק םייקמ 

םמיעש "םירחאה" תניחבב ןניה תויעונלוקה תויומדהש ןימאמ יבא ."תיתימא" תיתרבח 

תכירצמ יבא לש הייפיצה .(Horton <£ Wohl, 1979) םייתרבח־ארפ םירשק םייקמ אוה 

םייח תוכיאל עיגהל לכוי ינא הנבהה ךרדש" :תרדגומו תשרופמ ,דניה םייאומוהה םיטרסה 

,וב םימנפומה יוכידה ינונגנמ לע רבגתהל לגוסמ וניא אוה ,םלוא ;"ימצע םע הבוט רתוי 

תונכותה לש לעופל האצוהה .וייחב םיינוידבה םיטסקטה ןמ דמלנה תא םשיימ וניאו 

יבא ."הלקה לש השגדה הזיא יל ןתונ הז" ,תאז לכ תורמל .תבכועמ תוילאוטקלטניאה 

.דורשל ול תורשפאמה תודידבה לש תיעגרה הלקהבו המחנה תשוחתב קפתסמ 

םהל ןתא ינא ,םילאוסקסומוהל םירושקש םיטרס לש םירקמ שי :יבא 

תוארל ץמאמ השעי ינא זא .םתוא תוארל הצרא ינא .תופידע 
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ינא זא ,םיטרסה לש הרדסה תא תעכ ןתונ קטמניסה ,לשמל .םתוא 

רבדב םיעגונ םה יכ .הלאה םיטרסל עיגהל ידכ לכה תא השוע 

ינא זא .ילש תוחכונה םצע ,הכימתהמ קלח הזו ,יתוא ןיינעמ אוהש 

ןושאר םויב םיסיטרכ םינימזמש הלאמ ינא .םיטרסל אבש הלאמ 

תונהילו בוט םוקמב תבשל לכוי ינאש ידכ ,ישיש םויב טרסל 
.טרסהמ 

?"הכימת" תנווכתה המל :תימע 

הצור אל ,םייתרבח םייח להנמ אלש ימ לש הזה דצב איה הכימתה :יבא 

.ילוכו םירשקב אצמנש ימ .םיילמרונ וליפא לבא ,םירעוס דיגהל 

לכה־ךסב .םירשק הברהב אצמנ אל ינא ,ימצע תא רגוס יד ינא 

.םירשק טעמ 

?םייתרבח וא םיימיטניא םירשקל ןווכתמ התא :תימע 

ידיחיה אל התאש תוארל ידכ ,םוקמ והשזיאב זא .הז םגו הז םג :יבא 

רבעמ .הכימת שיגרמ ינא ,ינש דצמ ...זא ,הזכ והשמ וא םלועב 

,עדוי רבכ ינא ,םויה .םירחאה םע הרוק המ תוארל ןויסינ ,הזל 

לכוי ינא הנבהה ךרדש יתבשח םעפ ,הנבהה הז םא ,רמאנ אובש 

.חוטב אל רבכ ינא םויה .ימצע םע הבוט רתוי םייח תוכיאל עיגהל 

םע טבחתמ התאש םינש ירחא וא ןיבהל ייתונויסנ ירחא יכ 

ךכ־לכ אל איה תאזה ךרדהש הארנכ זא ,עיגמ אל התאו םירבדה 

השגרה הזיא יל ןתונ הז לבא ...הא .הלחתהב יתבשחש ומכ הטושפ 

םע אב אל ,רדסבכ הזה יתכימתה דצה תא לבקמ ינאו .הלקה לש 

.הכרבב התוא לבקמ ינאו ,תלבגומ איה הכימתה .תולודג תויפיצ 

םיצוענ תיאומוה תיביטקלוק תוהזמ קלח שוחלו תויהל ההימכה ישרושש ןעט ןונמא 

ינב ידי־לע םירצוימה ,טועימה ינב לש םייומיד םיגיצמה םיטסקט תכירצ .שח אוהש ןויאב 

םירזמה ילמס רובט־לבח הווהמ ,(Gross, 1998) םהל םימודה לש םתכירצל טועימה 
:דדובמה ומוהל תויח־חוכ 

תא יל שי ,דיגנ .ומוה תויהל וליאכ רשק ,ףילחת הזיא הזש בשוח ינא 

 Gay Times-n [ןודנולב רואל אצויה ןוחרי], וליאכ יל שי .ומוה ינא זא

...זא ,םיאומוה לש ןותיע 

ןוניכב הנפמה תדוקנ תובקעב ולש תרושקתה תכירצ יסופדב ךפהמ לע חוויד לט 

.ומוה ןכא אוהש תורשפאה ינפמ לט דרח תורגובה ויתונש בור ךשמב .תיאומוהה ותוהז 

ןכוסל ךפהנו ומיע רשק והשלכ רבג רצי ,ץראל־ץוחב רוקיב ךלהמב ,רפסמ םינש ינפל 

תוהז ןוניכ לש םיזרוזמ םיכילהב חתפ אוה ,הצרא ותרזח םע .לט לש שדחמ־תורבחה 

ומצע לע זירכהש ,ונייהד)יבמופ ומוה םויכ ותויה ידכ דע ,"ןוראהמ האיצי"ו תיאומוה 

,רסוחה לע ומצע תא תוצפל תעכ הסגמ לט .שינומה־תרושקת לש ץורע תועצמאב ומוהכ 

תוהז גיצהלו ןנוכל ידכ הכ דע ןווכמב ומצע לע הפכש תורבגתההו קותינה 
ימצע ףוקית לש עסמב ליחתה אוה ,ומוהכ ומצע תא גייתש רחאל .תבזוכ תילאוסקסורטה 

:םינומהה־תרושקת לש םינוש םירצות תרזעב 
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171 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב"סשת 

[."] .הזה לכו [."] רנייטש [רידא] וליחתה ,ץיבולינד [ןתנוי] ידחא ,זאו 

תא יתארק [...] ,[טרפה תויוכז תרימשל] "הדוגא"ל יתמשרנ םגו .יתלחתה 

תנשב םיימעפ רואל אציש תיבסלו תיאומוה תוברתל ןועבר] תוברת תת 

תאז .יתלכתסה ,תיאומוה תוברת לע "תוברת ןמוי"ב היהשכ ,[1995 

,יאומוה ןמא לש הכורעת לכל ל"וחב יתכלה דימת ,תמאב ,זאמ ,תרמוא 

[...] .ןותיעב הבתכ לכ ,הז לע תרבדמש הגצה לכל ,הזב רושקש טרס לכל 

.והז .םיאומוהל םירושקש םירבדה לכ תא אורקל 

ספתנ רוכזא לכ ,ירוביצה חישל תסחוימה םיאומוה לש תילמסה הדחכהה עקר לע 

ץפחל טסקטה תכיפה לע וחוויד םידחא םירקחנ .בר ךרע לעבכ םימיוסמ םינייאורמ ידי־לע 

תוספתנ םיאומוהב תוקסועה תויאנותיע תובתכ .ינפסא טירפכ ותוא ףוסאל ןתינש ירמוח 

קוסיעה טועימ םצעמ עבונ טסקטל וזכ תועמשמ סוחיי .ומוהה טרפה לש ומויקל החכוהכ 

והשמל ךפהנ םהמ דחא לכ ,םירידנו םיטעומ הכ םירוכזאהש ןוויכמ :"ינומכ" םישנאב 

:וז העפות לילכה רינ .יסקט שיטפ טעמכ ,ומצעלשכ ילולימה טסקטל רבעמ 

םירבח ןומהלו ,ףסוא אוהש תובתכה לש תאזה הריגמה תא שי דחא לכל 

,ןוראב רתוי התאש לככ ,בושו .הזה אשונב תובתכ םיפסוא םה .שי ילש 

.תוריגמב ךלצאו ףסוא התא ,הרושקש הבתכ לכ :שיגר רתוי התא 

ףסואה .ותוא םינייאמה תוחוכב םחליהל טרפל רשפאמה למסל ךפהנ תובתכה ףסוא 

.תויטיופרת תונוכת לעב ישחומ ץפחכ אלא ,טסקטכ קר אל ,דודיעלו המחנל רוקמ וניה 

:"תובתכה תריגמ" תעפות תא ריהבה ןורוד 

[...] .תונותיעב gays לע תובתכ ןומה־ןומה לש ףסוא יל שי :ןורוד 

[...] .ןוכיתב יתייהשכ יתפסאש 

?תונותיעה יעטק תא ףוסאל תלחתה יתמ :תימע 

.ילש םירוהל יתרפיסש ירחא ךרעב .'96 ...בש בשוח ינא :ןורוד 

?המל :תימע 

.םירבדה םע חונינ רתוי ,חותפ רתוי ...רתוי יתשגרה זא ,עדוי אל :ןורוד 

לש בלשב יתייה [...] .תמלשומ הרכהל יתעגהש ירחא היה הז םג 

,טפסנוקה לכ תא יתנבה אל לבא ,gay ינאש יתעדי .תימצע הלבק 

יתיאר הפוקת הזיאב טושפו .הבשחמה תרוצ לכ ,האלה תויחל ךיא 

התייה ילש הנושארה הבוגתה ,הבתכ הזיא רכוז אל ינא ,הבתכ 

יתלחתה זאמו ."רומשל הצור ינא הז תא" :יתרמא ,רגירט הזיא 

היה הז .ןותיעה תא קרוס יתייה [...] .תובתכה לכ תא רומשל 

תא קרוס שממ יתייה הלחתהב .יתלקתנשכ ,הז ירחא .הלחתהב 

.ןותיעה 

העיתרו תורכנתה 

תעבונה תורכנתה :הידמ תכירצ לש קתרמו ידוחיי סופד ופשח םינייאורמה ןמ קלח 
.ופוג ירוביצה חישב היולת הניאו םינכרצה לש םייתוישיא םיביכרממ הנושארבו שארב 
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םיכילהת בקע םהלש הקחדה וא יאומוהה םלועה לע םיחווידמ תומלעתהל איה הנווכה 

הדבועב חכוויהל תורשפאה ינפמ תמייאמה הדרחה תא םהיניב תונמל ןתינש ,םייגולוכיספ 

תיוולנה המגיטסה םע דדומתהלו ומצעל תאז סחייל לגוסמ אוהש ינפל ומוה אוה טרפהש 

גויתה יכילהת תא זרזל הלולע םיאומוהב קסועה טסקט לש הכירצ .(1983 ,ןמפוג> ךכל 

תכירצש הדרחה ןמ עבונ רבדה .רשפאה לככ םתוחדל שקבמו םהמ דרח טרפהש ימצעה 

סמועה ,רחא ןושל .ומצעב ומוהכ ןכרצה תא ףושחל הלולע םיאומוהב קסועה טסקט 

<םישמ ילבמ) עצבמ טרפהש ךכ ידכ דע דבכ וניה תיאומוהה תוהזה לע ןעטומה ילילשה 

וז תוליעפ .ומצעל תויאומוהה סוחיי תא רשפאה לככ תיחפהל הדעונש תילטנמ תוליעפ 

תויאומוהב ךורכה עדימש ךכ ירוביצה חישה ןמ טלקה לש ןוניסב יוטיב ידיל האב 

ירצותש תורשפאב ןומטה םויאה תא קיחרהל תנמ־לע ,דבועמ וניאו ערגנ םיאומוהבו 

לש המגמה עקר לע דחוימב המיהדמ וו העפות .הזכ אוהש טרפל וזמרי עדימה לש עומשמה 

יופצ היה םא :תונורחאה םינשב ירוביצה בחרמב םייפיטואירטס־אל םיאומוה תובלתשה 

םיטעמ־אל םינייאורמ הנה ,םהב םיקסועה םיטסקט ךורצל הייטנה תא קזחת וז המגמש 

,םמצע יפלכ םהב ןומטה םויאה בקע ירוביצה חישב םיקלח םתואל רכנתהל אקווד ופידעה 

.(Giddens, 1991)יגולוטנואה םנוחטב תא רערעל ,ונייהד 

יתרושקתה חישל תורכנתהה תעפות יטמגידרפ ןפואב תמלגתמ זרא לש ורופיסב 

םינכתה ןמ קלחל קר תעדומ־אל תורכנתהל תבכרומ המגוד וז .תויאומוהב קסועה 

־תרושקת לש לוקשו יניצר ןכרצ ותויה תורמל :קתרמ רופיס שרפ זרא .םייתרושקתה 

בתינש יומס ןונגנמ ידי־לע המוסח התייה ולש תיתסיפתה תננסמה וליאכ המדנ ,םינומה 

תולעהל םילולע ויה רשאו םייאומוה םירמוחב וקסעש הלא ,ירק - םייתייעבה םינכתה תא 

לא - ולש תישיא־ךותה תרושקתה לש המוי־רדסל "ומוה ינא םאה" היגוסב ןוידה תא 

טולשל ,םיעדומו םינווכמ םיצמאמ תעקשה אלל ,חילצה אוה .ולש הרכהה תולובגל ץוחמ 

תיינבה .םימייאמ םיביכר ולש הרכהה ןמ ןנסלו תואיצמה תסיפת יכילהת לע חקפלו 

תא קרו ךא הנממ הטקילו תילמסה תואיצמה לע הכמסנ זרא לש תיביטקייבוסה תואיצמה 

רודה ינב םע הנמנ זראש םושמ תועמשמ הנשמ תלבקמ העפותה .םימייאמ־אלה םיביכרה 

לש תוחכונל ריבכמל תויודע אצמ אוה רוחאל תוננובתהב .יחכונה ןדיעב תרבחתהש 

וחכנ יתרושקתה חישבש הדבועה ,דליה זרא יבגל ךא ,ירוביצה בחרמב םייבמופ םיאומוה 

תא טיסהל חילצה אוהש םושמ תיטנוולר התייה אל םייבמופ םיאומוה ליעפ קלח ולטנו 

תונש לש הנושארה תיצחמב ,רגבתמה רענה/דליה תניחבמ .הלא םיגוציימ וביל־תמושת 

םיאומוהמ קיר ללח ןיידע םייקתה ירוביצה בחרמב וליאכ דבועו םלועה ספתנ ,םיעשתה 

דציכ הנושארל זרא לאשנ רשאכ .םימדוקה תורודב םירענה יבגל היהש יפכ ,תויאומוהמו 

אוה ,תאז ןוחבל םירזוח תונויסנ רחאל .בישהל חילצה אל אוה ,העפותה תא ריבסמ אוה 

הכ ילילש סמוע תויאומוהל סחיימ םיינומגהה תורבחה יכילהת לש ירופטמה שבכמהש ןעט 

םתרידח תא תענומש השקונ תיתסיפת תננסמ םירציימ םימיוסמ םיטרפש ךכ ידכ דע ,בר 

חישה ןיבל ומוהה ןכרצה ןיב היצקארטניאה ,ןכא .םתוהז לע םייאל םילולעה םיביכר לש 

לש תויטהה ןמ רקיעב אלא ,םינומהה־תרושקת לש םינכתה ןמ קר אל תעפשומ יתרושקתה 

.המיע הנמנ אוהש תוברתה לש עקרקב םיצוענ ןהישרושש ,ומצע ןכרצה 

םיינש ארוק יתייה הנומש-עבש ליגמ ךרעב ,רזומ דואמש המ :זרא 
,בירעמ ,תועידי ,תושדח :םיימוי םינותיע .םויב םינותיע השולש 

לכ .ארוק יתייה טושפ .ץראה לע םייונמ ונייהש הפוקת התייה 
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המב ןכדועמ דואמ יתייה .לכהו ,םיניזגמו .ארוק יתייה ןמזה 

רזומ רבד .ילוכו יירוגמ ריעב ,ץראב ,םלועב הניפ לכב ארוקש 
יתלכתסהו הנש ינפל "הלאירא תיב"ל יתכלהש רכוז ינאש אוה 

,םינש הנומש ינפל ומסרופש םיאומוה םיאשונב תובתכ ינימ לכב 

בוט ןורכיז יל שי :םיהדמ רבדל בל־יתמשו ;םינש שש ,םינש עבש 

תודחכיה - עדוי אל ־ לע הבתכ 63 דומעב היה םאו ,דואמ 

,תוימוקמה תוריחבה לע הבתכ 67 דומעבו ,הוובבמיזב םירשנה 

ןותיעה תא יתארקש רכוז ינא .טקפרפ תובתכה יתש תא רכוז ינא 

ומוה םע ןויאיר היה 66 דע 64 דומעבש קר רכוז אל ינא ,הזה 

תועידי לע .ןותיע ירחא ןותיע לע יתלכתסהו .ןוראהמ אציש 
שארל הז תא יתסנכה אל .רכוז אל ,אל ...טושפ ,אל [...] .אשונב 

תוליעפ לע יתעדי והשכיאש עדוי ינא [...] .רזומ ארונ .ילש 

תואמצעה־ןגבש יתעדי ,שגפמ תומוקמ שיש יתעדי .תילאוסקסומוה 

יתקחדה .[טרפה תויוכז תרימשל] "הדוגא" שיש יתעדי ,הרוק הז 

[...] .הזה עדימה תא 

אלו הוובבמיזב םירשנה תא תרכזש ןיינעה .תקתרמ הדוקנ וז :תימע 

?םירשנה לע תרכז ךיא .םיאומוה תרכז 

".הז תא יתארק ,הללאוו" :רכוז ינא .הז תא יתארקש רכוז ינא ,ןכ :זרא 

םינש שמח ינפל וילע יתרבעש ןותיעה הנה ,הז תא עדוי ינא 

,דלפניש ןליא םע הבתכ וירחא דומע .עובשה ףוסב [...]ב יתיבב 

ךיא תיאומוהה תוברתה לע ,ולש תיאומוהה הריציה לע רפסמש 

.םיקלח ריאשמו ןותיע ארוק אל ינאו .םולכ .ויניעב תספתנ איהש 

.לבאה תועדומ תא ארוק ינא 

?בל־תמש אל ילוא וא תרכז אלו תארקש בשוח התא :תימע 

לש תוחתפתה יהשוזיא הז [...] ...עדוי אל ...אלו ,יתארק חוטב :זרא 

ךילהת ךרד ,יתדלונש עגרהמ .הז תא ריבסהל ךיא ןיא ,בצמ 
.החפשמב םייחהו ,יתרבע ותואש תורבחה 

תויביטקלסה בקע תדחוימ יתרושקתה חישל תורכנתה לש העפותה יגח לש ורופיסב 

ןימ־ יסחי םייק יכ םא)וייח בור ךשמב ומוהכ ומצע תא תוהזלמ ענמנ יגח .ולש הסיפתה לש 

םיעברא ליגב ךרעב .החפשמ המיע םיקהו השיא םע ןתחתה ,(םעפ ידמ םינמדזמ םירבג םע 

יגח םויכ .ותוישיאב הז ןפ ןוחבל טילחה ־ טרפלמ הרצק העיריהש תוביס בקע ־ שמחו 

אוה םיעשתה תונש תליחתב .םייתנשכ הז תיב־קשמ להנמ אוה ומיעש ,גוז־ןב םע ררוגתמ 

ןעט אוה ,1993 תנשב ,ץראל םתרזח םעו ,ץראל־ץוחב ותחפשמ םע רפסמ םינש ההש 

תנייטצמ תונותיעה ,ירוביצה ללחב "תושיגנהו תוטלובה" דבלמ ."הלודג הכפהמ" הלחש 

.תורכיה תועדומ םוסרפב התע 

?וזה הפוקתהמ והשמ דוע רכוז התא :תימע 
?המ ומכ :יגח 

.עדוי אל :תימע 

...היה הז ,הארת [הקיתש] :יגח 
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"םייק ינא עמשמ ,ךסמה לע יתוא םימש םא" המק תימע 174 

יאומוהה אשונב הליגר־יתלב ךפהמ תנש התייה '93 תנש [...] :תימע 

וא ןותיעה תא תחתפש םוי טעמכ היה אלש בשוח ינא .לארשיב 

תודוקפ .המישרמ תוחתפתה הזיא תיאר אלו ,וידרה וא היזיוולטה 

"הוואגה םוי" היה הפוקת התואב ,ילויב ומסרופו ונוש ל"כטמ 

...תוסיסת ויה .ןושארה 

ףוסב יתעגה ינא .הלאה םיכילהתה לכל עדומ יתייה אל ינא :יגח 
ינא .וישכע יל רמוא התאש המ לכל עדומ יתייה אל ינא .טסוגוא 

לכ ,הריד רובעלב קוסע יתייהו ,ץראל טסוגוא ףוסב יתעגה םג 

תויהל לוכי .הלאה םירבדל עדומ יתייה אל .[קחוצ] םירבד ינימ 

...ינא .רכוז אל ינא ,םירבד ינימ לכ םינותיעב ויהש 

רשק" לע תעדיש הדבוע ,םינותיע תארקש תרמא התא ,הארת :תימע 

.וב תפדפד .דיב ןותיע ךל היה ."רישי 

תועידי וא תובתכ ויה םא רכוז ינא םא לבא .םינותיע יתארק ינא :יגח 

.רכוז אל ?הפוקת התואב הלאה םיאשונב 

שחרתהש יונישה תובקעב קותינ לש הז סופדב ךפהמ לחש יגח רפיס ןויאירה ךשמהב 

:וייח חרואב 

ינא תרמוא תאז ,הינפלו ,הנושארה םעפב תיבה תא יתבזעש ...ש הפוקתב 

...טעמכ ויהש רכוז ינא ,םינש שולש ,ךרעב םייתנש ינפל לע רבדמ 

וקסעש תרושקתב םימטייא ןומה ,תרושקתב תועפוה ןומה ויה 

,עונלוקב ?ןכ ,הצצפה ומכ הארנ הז בלש הזיאב וליפא .תוילאוסקסומוהב 

םירבד ינימ לכו ,ליפורפ תובתכו ,תועדומ ...הא ,תונותיעב ,םיקטמניסב 

לש רבד הז לבא .הזב האלמ יד התייה תרושקתה ,תרמוא תאז .הלאכ 

ךל דיגהל לוכי אל ינא .תונורחאה שולש-םייתנש ,תונורחאה םינשה 

.יתרגש ידל ךפהנ רבכ הז יכ ,דחוימ והשמ רכוז ינאש 

ןיבל יתרושקתה חישה לש הסיפתהו הכירצה יסופד ןיב הלבקה לע עיבצהל ןתינ 

לש יתרושקתה רוקיסה ,ילאוסקסורטה םייח חרוא יגח להינ דוע לכ .טרפה לש היפרגויבה 

אצמ אוה םהבש םידיחיה םירשקהה .ויניעמ םלענ וליאכ םיאומוהל םירושקה םייניינע 

וליאכ ,ותניחבמ .םירבג םישפחמה םירבגל תורכיהה תועדומ ויה אשונל תוסחייתה 

לא אב ,יגחד אבילא ,רדעהה ןדיע .יתרושקתה חישב תינוציק הרומת השחרתה די־יחמב 

לש הינבהה יכילהת תלחתה םע אמש וא ?םנמואה .ותחפשמ תיב תא ותביזע םע וציק 

יתרושקתה חישל ולש תורכנתהב דימתהל ומצעל השרמ וניא אוה שדח םייח חרוא 

התייה םיאומוה ןיינעב תובתכל בל־תמושת תאצקהש ןכתייה ?םיאומוה תודוא־לע 

ארוקה דוע לכ ,רבדה ךכ םא ?ותונשל טילחה םרטב יגח לש וייח חרוא לע םויא תניחבב 

תובתכ לש עומשמה תלועפ םצע ,תיאומוה תוהז ןנוכל ברסמו תיאומוהה ותייטנל רכנתמ 

יוטיב ידיל האב איהש ןיב - תימצעה הלבקה .הלא םיצמאמ לע םויא רדגב ,דניה הלאכ 

תא עמשמל ארוקל תרשפאמ - תוהז ןוניכב תאטבתמ איהש ןיבו םייח חרוא תיינבהב 

.הדרח אלל יתרושקתה חישה 

ןיבל םיאומוהב םיקסועה םינומהה־־תרושקת לש םיטסקט לש הכירצ ןיב רשיק לט 
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תא שממל אל רחב אוה תוטעמ־אל םינש ךלהמבש ןוויכמ .ומוהכ ולש ימצעה גויתה תגרד 

ןווכמב ומצע תא קתינ אוה ,תוהז ןנוכמ ביכרל התוא ךופהלמ ענמנ םגו ,תיאומוהה ותייטנ 

תוהז ןוניכל רבד לש ופוסב םורתיו ביני הזכ קותינש ןימאה אוה .םיאומוה לש םירבדמ 

- ילאוסקסורטה םייח חרוא םייק רשאכש רפיס לט .תילאוסקסורטה 

םיטרס .יתכלה אל ,םינודעומל יתוא ונימזה .הזה אשונהמ דואמ יתקחרתה 

[...] .הפוקתה לע םיטרס שממ יתיאר אל לבא ,תויאומוה תויומד ,םשו הפ 

.ללכב .זא םהילא בורק יתייה אל יתוא םיניינעמ םויהש םירבד ינימ לכ 

הזש ןיבהל ךירצ התא ...םירבד קר .הככ ךישמה .הככ ךישמה הז [...] 

.יב ותוא יתיצר אל טושפ ,וילא יטנלוויבמא אל וליפא ,דואמ יתייהש והשמ 

התאשכ [...] םתסה ןמ זא ,הזכ בצמב התאשכ [...] .יב ותוא יתיצר אל 
התאשכ .התוא תיארש חוכשל לדתשמ התא - טרסב ומוה לש תומד האור 

,יתוא ןיינע אל הז זא .ןימ הזכ .ארוק אל התא ־ םיאומוה לע םירבד האור 

ןונגנמהמ קלחש בשוח ינא .ךפיהל .הזה םלועל סנכיהל יל בושח היה אלו 

וליפא הזש הזכ םוקמל הז תא קיחדהל היה טיירטסכ םייקתהל ךישמהל 

לש הנומת האור ינאש לש ןיינעב קר יתוא ךושמי הזש ,תרמוא תאז ...אל 

היה הז .עדי דחא ףאש ילב ןנואלו םיתורישל סנכיהל לוכי ינא ,רבג 

.םוקמה 

ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תובלתשהה תמגמ ןיב םייקה קתנב ןיחבהל ןתינ ,ןכ םא 

םיטרפ ידי־לע יתרושקתה חישה לש הכירצה יסופד ןיבל ןורחאה רושעב ילארשיה 

ותוהז שוביגב השקתמה ןכרצה תא םינווכמ םייביטינגוק הנגה ינונגנמש רבתסמ .םימיוסמ 

תלועפ תא קוחדל ויתונויסנ לע םייאל םילולעה םינכתמ חוכשל וא/ו םלעתהל תיאומוהה 

תרושקת יכילהת ןיב םאתמ םייק םימיוסמ םינכרצ לצא ,ןכא .ומוהכ ימצעה גויתה 

וז העפות .הידמה םע חיש־ודה ןיבל ("?ימצע לע ימצעל רמוא ינא המ") תישיא־ךות 

לש עומשמהו הכירצה תולועפ :ליעל וותוהש םייטרואיתה תונורקעה תא תששאמו תקזחמ 

ובוצימ לע ,טרפה לש וייח גראממ דרפנ־יתלב קלח ןניה םינומה,ד־תרושקת ירצות 
.םייגולוכיספה וינייפאמו יתרבחה 

ןיב בכרומה רשקה לש ףסונ דמימ ףיסוהל יואר הז הכירצ םגד לע ןוידה תרגסמב 

ונעט םירפסמה ןמ קלח .ינומהה־ יתרושקתה חישה ןיבל םייאומוהה תרושקתה ינכרצ 

תודוא־לע עדימ רוקמ לאכ תונותיעה לא ונפ םה םהייח ךלהמב תומיוסמ תופוקתבש 

הרוצב עדימ קפסל םייושע םינותיעה יכ ונימאה םה .םמצע תודוא־לע ,ונייהד ,םיאומוה 

םירושקש םירבד אורקל בהוא ארונ" אוה ז התיכמ רבכש רפיס קרב .הלקו השיגנ 

תואמצעה־ןגל עדוותה רעס םג ."עדימ איצוהל ילש םוקמה היה הז [...] תויבסלו םיאומוהל 

,םתמועל ."הליהקה לש םינוקייאה" לע עדימ רוקמכ םג תונותיעה תא ןייצו ,"תונותיעהמ" 

ןמ שכרש עדיהש ןנולתה יסוי ,המגודל .הידמהמ םתבזכא תא וגיצה םירחא םינייאורמ 

םלועה לא וכרד תא ששגל ליחתה רשאכ .הטומו תוועמ היה תואמצעה־ןג יבגל םינותיעה 

?גוז־ןב שוגפל תנמ־לע תכלל ןאל :עדימ לש טלחומ רדעהמ לבוס אוהש הליג ,יאומוהה 

יצורעב אצמנב ויה אל הלא תולאשל םיקפסמ םינעמ ?ותומכ םיאומוה שוגפל רשפא ןכיה 

.םינומהה־תרושקת 

לארשיב תיאומוהה הייסולכואה לש היווהב יזכרמ ביכרמ וניה ביבא־לתב תואמצעהךג 
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תמייקתמה תינימה תוליעפה לע ףסונ .(Sumakai-Fink Press, 1999 ;1998 ,שריה) 

לש רתא ,יתרבח שגפמ םוקמ הווהמ אוה :תובושח תויתרבח תויצקנופ אלממ ןגה ,וב 

לש שוביג יכילהתב םיאצמנה םישנאל הכימת םג קפסמו ,יאומוהה םלועה ךות לא תורבח 

.יאומוה־אלה רוביצב ףשחיהל ילבמ וילא אובל רשפאש םוקמ וניה ןגה .תיאומוהה םתוהז 

ללוכ וניא אוהש םושמ םיירחסמה יוליבה תומוקממ הנוש ןגה ,יאומוה ילאירוטירט ללחכ 

םלוא .םינפבש יאומוהה ללחה ןיבל ץוחבש יאומוה־אלה ללחה ןיב דח ץיח וא הדרפה 

ידי־לע םייתצלפמ םידממ לביק לארשיב יאומוהה םלועה םע רתויב ההוזמה רתאה 

םינעטמ סומעו "רוסא" ,החוד םוקמכ תרושקתב ראותמ אוה .תוילאוסקסורטה תויונכוס 

(Troiden, 1993)"ןוריט"ה ומוהה תא ענומ תואמצעה־ןגל עגונב רסמה .םיילילש םיילמס 

ךות לא שדחמ־תורבח יכילהתב אצמנה טרפה לע .וב תמייקתמה תוליעפב ףתתשהלמ 

שי .ךובס ןגה םהבש םייתימה םירשקה לולכמ תא ריתהל המישמ תלטומ יאומוהה םלועה 

םירסמב ןגה ןמ ותעיתר תא ץרית ליג ."תינג"ה תוליעפב קלח לוטיל םיברסמה םיטרפ 

תנמ־לע תיבופומוהה תורבחה ירצות תא ריתהל וילעש ןעט אוה .ויבגל טלקש םיילילשה 

תיביטינגוקה הירוגטקה תא תונשל שי ,רמולכ .ויניעב םוקמה לש תימדתה תא תונשל 

.וילא סנכיהל ןוכנ היהי טרפהש םדוק ,תילטנמה הפמב םקוממ ןגה הבש 

םוש .יתפקתוה אל ,הזכ והשמ וא יתלבס אל .תואמצעהךגב םיימעפ יתייה 

...לש ןויערה יתוא החוד יד לבא .םיעמוש םימעפלש םירופיסהמ רבד 

לככש בשוח ...דוע שיש ימצעל ראתמ .עדוי אל [...] .ןרמש דואמ ינא 

תיחפמ דואמ הז ,םהילע םיעמוש וא םירבד הלאכ לע רתוי םירבדמש 

תניחבמ םשל םיכלוהש םישנא םע היעב יל ןיא ,תרמוא תאז .תודגנתההמ 

ךלוהש ינא [הז] םא היעב הברה יל שי לבא .תואמצעה־ןגל ילש תודגנתה 

ינאש ללגב קר הז ,הנתשי הז ןמזה ךלהמב םאש ימצעל ראתמ ינא .םשל 

...ו סועל ךכ־לכ רבד היהי אוהש ...וא הברה וילע עמשא 

בייחמה ,ףסונ יטנוולר הכירצ סופד לע עיבצהל ןתינ ,הכ דע רומאה לכ לע ףסונ 

(Gross (1998 .בורה ינבמ םישרדנה הלאל תיסחי םיבר םייביטינגוק םיבאשמ תאצקה 

ןה םלועה תא םיווחו םיריכמ םיטועימ יגב :"תיתוברת תוינושל־וד" תאז הנכמ 

ורצונש ,תרושקתב םהל םיעצומה םייומידה ךרד ןהו תילושהו התוחנה טבמה־תדוקנמ 

רשאו תינומגהה הפשב םרוקמש םיטסקט עמשמל רומא טועימה ןב .םיקזחה ידי־לע 

טועימה ןב לע .רכונמו רז םלוא ,עודיו רכומ קודקד והז .הלש קודקדה יללכ יפל םיחסונמ 

לא םיינומגהה הקירוטרהו םיביטרנה תא םגרתל וא ריבעהל המישמ אופיא תלטומ 

Russo ידי־לע הנושארל הלעוה הז ןויער .תוישיאה ויתויווחמ ול רכומה ןכותה־סלוע 

םידהדהמ הלא םייטרואית תונויער 20,ןוראב םיבכוכ טרסב היצזירלופופב הכזו (1987) 

תעקשהב ךורכ וניא "םוגרת"ה ךילהתש ריהצמ זעובש יפ־לע־ףא .זעוב לש םיאבה וירבדב 

לש הכירצה תא תנייפאמה תויתייעבה־יא עקר לע ותנעט תא ןוחבל יואר ,םידבכ םיבאשמ 

וינועיט .הלאכ םיינשרפ םיכילהת םייקל םישרדנ םניאש ,בורה ינב ידי־לע םיטסקט םתוא 

םילכה ןמ קלחל ןמזה תצורמב ךפהנש ,הז עומשמ סופדל לגתסה אוהש םידמלמ זעוב לש 
:ולש םייתרגשה םיינשרפה 

 .The Celluloid Closet, 1995 20
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אוה םגו [...] .תורבגה תוחפ יכה ינממ שרוד ילאוסקסומוה עונלוק 
טרס האור ינא .תורבעה ילב יילע רבדמ אוה .ילש אוה .יילא בורק 

תויוהדזהה .תורבעה ךילהת תושעל ךירצ תיטמוטוא ינא ,ילאוסקסורטה 

ינא המו ,רוביגה אל הז אקווד ךיתחה .תויטנוולר אל ,סעפע ,םימעפל ילש 

הז .הנשמ אל ...וא .עטק ותואב ייניעב בושחש ימ הז ךיתחה ...ינא ,השעי 

תושעל ךירצ ינא ,ילאוסקסורטה טרס האור ינא [...] .יילא בורק טרס ומכ 

ארונ התא ,הטיר [...] .תורבעהב םינמוימ םיאומוהה ונחנא [...] םיכילהת 

לכ תא ,םילעפה לכ תא תמגרת ,בל־םישל ילב ,תיטמוטוא !ההדזמ 

ומכ ...םע הז תא רש וליפא התא ,תרמוא תאז .רבגל־רבגל ,םילימה 

־רבגל ךל םגרת הז שארב ...ירמגל התא שארבו ,הז תא הרש הטירש 

.הפ יתבישח ךילהת תישע אל .היעב ךל ןיא ללכב ,רבגל 

ןויאה לש םויאה םויאה :םכסמ ןויד 

תיתרבח הצובק ןב לש וייחב םיגראנ םינווגמ םיטביה דציכ ןחב יחכונה רקחמה 

הדובעה תטישב שומישה .תילמסה תואיצמה םע ויסחי בוציעב הלאב הלא םירזשנו תמלאנ 

שמחו םיעברא .םירקוח ידי־לע ובצוהש םירגתא םע דדומתהל דעונ תיסחי תינשדחה 
ידיב ריתומה הנבומ־יתלב יעצמא שמשל ודעונ ופסאנש תוינטנופסה תויפרגויבוטואה 

תודמע ,תוגהנתה יסופד ףושחל ןתינ ותרזעב רשאו תיסחי בר הלועפ שפוח םירקחנה 

חישה לש תולבקתהה רקח לש רשקהב .רחא ןפואב םילגנ ויה אלש ןכתייש תושגרו 

תוהשהל רקוחל תרשפאמ איה .בר יריפמא לאיצנטופ וז הטישל שי ,ינומהה־יתרושקתה 

רקחמה תונקסמ .ורקחמ יאשונ םע ינויווש סיסב לע שגפיהלו ולש תויטופישהו עדיה תא 

וצלאנש ילבמ ,ןרפסל ןוכנל ואצמ םמצע םירקחנהש יפכ ,תוחוודמה תויווחה לע תותתשומ 

עיגהל יל הרשפא וז הדובע תטיש .רקוחה לש םימדקומה תועמשמה־יקפואל תונעיהל 

ורצח" תא רקוחה "insider" יתויה ףרח ,ייבגל ףא תועיתפמ ויה ןקלחש תונכותל 
םיישונאה םייחה לש תויופצ־יתלבה תויועמשמה ,םיאצממה לש "תויטנתוא"ה ."תירוחאה 

הלא לכב - ןייאורמל ןייארמה ןיב ישיא רשק לע תתתשומ רקחמה תטישש הדבועהו 

.(Willis, 1980) רקוחה יבגל העתפה לש תורשפא הנומט 

תוחנה גוזה־ןבכ ומוהה לש ותרדגהב םיצמתמה םייתוברתהו םיירוטסיהה םיכילהתה 

־תדוקנ ךותמ םלועבו ומצעב טיבהל ומוהה טרפה לע םיפוכ "ומוה-ורטה" ירניבה דמצב 

לש דוסיה־תוחנהמ תחא ."רחא"ה לש הדמעב יופכ בוצימ ךותמ ,ירק ,תיתייעב טבמ 

לש תימצעה ותוהז תסיפתמ אצוי־לעופ ,דניה םינומה־תרושקת תכירצש התייה הדובעה 

וניא טסקטה לא להקה לש סחיה ,רומאכ .תירוטסיהה־תיתרבחה הצירטמב ובוציממו טרפה 

תוקיטקרפ לש בחר ןווגמ תועצמאב אלא ,טסקטה ידי־לע ידעלב ןפואבו ואולמב עבקנ 

אוהש םייתוברת םירשלו עדי שי תרושקתה ןכרצ לש וידיב .(Brundson, 1982) םיחישו 

םידדובמ םיסחי תניחבב הניא האירקה .חונעפה תעב ,ירק ,טסקטה םע עגמה עגרב ליעפמ 

ןותנ יתוברתו יטילופ בחרמב ארוקה לש יתרבחה ובוצימ :ארוקה ןיבל טסקטה ןיב 

התיינבה .(Moores, 1990) חונעפה ךילהתל םקלח תא םימרות רדגומ ירוטסיה ןמזבו 
ידיל תואב םיילילש םיילמס םינעטמב התסמעהו תיאומוהה תינימה הייטנה לש תיתוברתה 
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יכרדש תיתרבח הצובק תוננוכמ הלא :ורקמהו ורקימה תומרב תועפות ןווגמב יוטיב 

םע תודדומתהה לש רשקהב .תומוד יתרבחהו ירמוחה םלועה םע הירבח לש תודדומתהה 

Jensen,) תינשרפ הליהק תוננוכמ תויתוברתה־תויתרבחה תוביסנהש אצמנ ילמסה םלועה 

 1984 ,1991; Lindiof, 1988; Radway). םיאומוהל םיפתושמה םינכמה ,רחא ןושל -
ינונגנמ םירציימ - הדידמהו תינאכדה תיביטמרונ־ ורטהה תכרעמה לש םירצות םניהש 

לע םירומ יחכונה רקחמה יאצממ .תנחבומ תינשרפ הליהקכ םתוא םימחתמה םימוד האירק 

הליהקה ידי־לע םינומהה־תרושקת לש הכירצה יסופד לש םייזכרמ םינייפאמ המכ 
.לארשיב םיאומוהה לש תינשרפה 

לע םידמלמה ,ןורחאה רושעב ירוביצה בחרמב ושחרתהש םיכילהתהש חכוויהל ןיינעמ 

דע ילארשיה רשקהה תא הנייפאש השקונה הרדהה לוטיבו הללכה ,תובלתשה לש תומגמ 

.םירקחנה לש םהייחב ףרוג וא קהבומ יוטיב ידיל םיאב םניא ,םינומשה תונש יהלשל 

תוכייתשה ,ירק) הדיל תנש ךמס־לע םהיניב ףתושמ הנכמ אוצמל רשפא־יא ,רומאכ 

היה אלש ,תחא השקמ הבר הדימב ,דניה תינשרפה הליהקה ,הז הנתשמ תניחבמ .(תירוד 

ךכב ןיא ,הז םע דחי .הירבח לש תורבחה תפוקת לש סיסב לע התולצפתהב ןיחבהל ןתינ 

םישנא לש םגוויס םצע .תיאומוהה תינשרפה הליהקה לש תוינגורטהה תדיממ טיעמהל ידכ 

ןועטל קר אלא ,הכותב םיישיאניבה םילדבהה לש רועזמ עיצהל אב וניא וזכ הירוגטקל 

,םינוש םירקחנ .שיאומוה־אל ,ןנד הרקמב) םירחא םישנאמ ןחבומב םתוא םוחתל ןתינש 

יאומוהה םלועב םתוברועמ תדימ ,לשמל) םינווגמ םיישיאו םייתרבח םירשקהב םיבצוממה 

ינשרפ תודדומתה םגדל םיפתוש חרכהב םניא ,(הלאכ םתויהל םיעדוימה ילגעמ חווט וא 

.ןיטולחל ההז 

ךורעל הייטנכ ןויפאל תנתינ תרושקתה םוחתב תוברתה ידומילב תחוור המגמ 

תודגנתה לש םייאוריה םיקבאמב םידדומהו םיחדנה לש םוימויה ייח לש היצזיטנמור 

רקחמה הדש ,(Hall (1980 לש ויתונשמ,ר ןמלש המדנ .(Handler, 1993) תונאכדל 

ןעוט (Murphy (1999 .תונרתחה וא תודגנתהה ביטומ לש תויצאירווב יוור הירואיתהו 

תיתוברתה תרוקיבב ץוענ תודגנתהה ןויער לש "ותוטלתשה"ל ירקיעה ץיאמהש 

ייח לש תוקיטקרפב יתוברתה רוצייה תא םקימ ןורחאה .de Certeau לש ושרדמ־תיבמ 

ןיבהל ולחה םיבר םירקוחו םיגוה .הרבחב תוחוכ יסחי לש יבטוק לדומ רידגהו ,םוימויה 

םירזגמה ןיבל םייטננימודה םירזגמה ןיב חוכ יסחי לש םיחנומב םייתרבחה םיסחיה תא 

תודגנתה לש םינונגנמ תרזעב חוכה ינבמ תחת רותחל םילוכי םינורחאה .םיפפכומה 

םישלחה ובש קבאמ הדש תמלגמכ תירלופופה תוברתה תא םיניבמ םיבר ,רמולכ .תילמס 

.תומדא ילע םדמעמ תא ףקתל ידכ תוילמסו תויביסרוקסיד תוקיטקטב רזעיהל םילוכי 

.תודגנתה ,רומאכ ,איה הז רשקהב חתפמה־תלימ 

תינשרפה הליהקה ברקב ידמל הנוש המגמ לע םידמלמ יחכונה רקחמה יאצממ 

תודדומתה לע יתרושקתה חישה ןמ תוקתנתה םירכבמ הירבחמ קלח :לארשיב תיאומוהה 

םיטסקטל תורכנתה םיטקונ וז הצובק ינב ,תודגנתה לש תוקיטקטב קוסעל םוקמב .ומיע 

ןמ הדחכהה תעפות .םיילילש םינפואב םהייומיד תא םיבצעמה וא תילמס םתוא םידיחכמה 

ןהיתשו ,תיתרבחה תואיצמב תוארנה־יא לש רישי ךשמהכ תספתנ תילמסה תואיצמה 

ךפהנ אוה תינוגברה ותוילוכ לע שונא־ןבמ :ומוהל היצקודר ךורעל תנמ־לע תורבוח 

לש עומשמה ירצות ללגבו ,לגרהה ךרד־לע .הגירחכ תבצועמה תינימה ותייטנ לש שומימל 

תא חנעפמו ןגסמ אוה הכרדש תיביטינגוק המכס חתפמ ומוהה ,םייתרושקתה םיטסקטה 
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לש םהיניעש ךכ ידכ דע תטלש .דניה "תניועה תרושקתה" לש וז המכס .ילמסה טלקה 

םיילילשו םייפיטואירטס תוחפ םיגוצייב ןיחבהלמ והכ םיבר םייאומוה תרושקת ינכרצ 

הרדהה יכילהתש ךכ לע אופיא עיבצמ יחכונה רקחמה .םיינלבוס וא םינגוה ,םינוגה רתויו 

תורמל - תילמסה הדחכהה תועצמאב רתיה ןיב םישענה ,םיאומוהה לש תיתרבחה 

םמצע םיאומוהה רשאכ אלמ שומימל םיעיגמ - תונורחאה םינשה ךלהמב ןוקיתה תונויסנ 

תישענה תוליעפל םהלש תורכנתהה .ירוביצה חישה לש הכירצה ןמ העיתר םיעיבמ 

שושיא הווהמ 21,ןיינמה ןמ םינקחשכ קלח בורל םילטונ םניא םה ובש ,ירוביצה בחרמב 

תשמוממ ךכבו ,הרבחב חוכה יתמוצמ םתוא קוחדל תשקבמה תיביטמרונ־ ורטהה תכרעמל 

,וקופ> ירוגטק ןפואב "רחא"כ ומוהה תא תוננוכמה ,תוינאכדה חישה תוקיטקרפ .התחלצה 

.םמלוע ךותב רגתסהל םיטונ םמצע ןהיאשומ רשאכ ןהידעי תא תוגישמ ,(1996 

(Fiske (1991 .המצעל תעדומהו תנווכמה הכירצה תעפות אוה עבטמה לש רחאה ודיצ 

תיתרבח־טירצוימה םייומידה ןיב תמוצב תונגועמה תוקיטקרפה תא ונחבש םירקחמ רקוס 

םייומיד םישפחמ תודדומה תוצובקה ינבש רבתסמ :תיתרבח־מיבצוממה םינכרצה ןיבל 

יאנת תרגסמב .יתרבחה םמויק לש םיירמוחה םיאנתל םייטנוולר תויהל םייושעש 

םיבאשמ םיווהמ םייומידה :םייומיד לש תיטסילאירטמ הירואית חסנל ןתינ תולבקתהה 

לש םייחה־ירופיס תאירקמ הלוע המוד הנקסמ .תומיוסמ תוינשרפ תוליהקל םיישחומ 

תואיצמב ןה ותוא הוולמה ,ןויאה תשוחת םע דדומתמה ומוהה .יחכונה רקחמב םיפתתשמה 

תומדא ילע ותוחכונ תא ףקתל יושעש יומיד לכב הלתנ ,תילמסה תואיצמב ןהו תיתרבחה 

דחא הניכ התואש ,תונורחאה םינשה לש תיבויחה המגמל תודוה .בר ללש אצומכ 

ירוביצה בחרמה ,המויקב וריכה ויתימעמ םיבר רשאו "תיתרושקת החירפ" םירקחנה 
םיגוציילו םייבמופ םיאומוהל תורשפאמה רתוי תוינלבוסו תורואנ םינפ תולגל ליחתמ 

,םיבר םירשקהב תעבומה ,םירקחנה לש הריבכה הפיאשה .רבוגו ךלוה הפ־ןוחתפ םיינוידב 

הכירצה לש רשקהב םג ,ןכל .דחאכ ילמסהו יתרבחה םלועב םמוקימ תא למרנל איה 

הליהקה ירבח לש דעיה ."תודגנתה" יטרואיתה גשומב רזעיהל רשפא־יא ,תנווכמה 
תרזעב תיטננימודה היגולואידיאה לש סיסבה תחת רותחל וניא תיאומוהה תינשרפה 

םיטביהה תא קזחל אקווד אלא ,עומשמ לש םיינויציזופוא םיסופד וא םיינכפהמ םיגוציי 

לש ילנימילה בוצימה ןמ תוצלחיהל ילמס ףונמכ ספתנ יתרושקתה חישה .םייביטמרונה 

לע וריהצה וא וזמר םינייאורמה בור .תינומגהה תכרעמה ידי־לע הפכנה םירצמה ןיב 

"םיילמרונ" ,"םינוכנ" םיאומוה לש םייתרושקת םייומיד רוציי ובש בצמל םתפיאש 

היגוסב ןויד ואר) הלא ראות־תולמ לש תויצטונוקה לש בחרה ןווגמה לע - "םייואר"ו 

הרבחה לש םג ומכ טרפה לש וייח תוכיאב רכינ רופיש רשפאי ־ (Warner, 1999 :לצא 

אלו ,תיתרבחה תכרעמה לש הביל ךותל תוסנכתה לש המגמה ןמ קלחכ .התוללכב 

והערמ קהבומב הנוש וניאש ומוה לש יומיד בצעל איה הסומכה השירדה ,היתולובג תבחרה 

.ומוה־אלה 

וא תרתוס איה וליאכ םשורה תא רוציל הלולע תנווכמה הכירצה תעפות ,הינפ לע 

םא .התוער דצל וז תורד ןהיתש יכ שיגדהל שי םלוא ,תורכנתהה תעפות תא הכירפמ 

,ומוהה טרפה לש וייח גראמב דיקפת לכ תאלממ הניא םינומהה־תרושקתש המדנ היה 

המבה לע םינקחשהש אלא ,םיירוביצה םייחב ללכ םיפתתשמ םניא םיאומוההש ךכל הנווכה ןיא 21 

.םיאומוה םתויה לע ריהצהל בורל םיגהונ םניא תירוביצה 
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יבמופה חישה ןיב םייכרע־ודה םיסחיה תא םישיגדמ תנווכמה הכירצל עגונב םיאצממה 

ףוקית העמשמ תספתנ תוחכונ וליאו ,ןויא העמשמ תספתנ תילמס הדחכה :ןכרצה ןיבל 

חישה ןמ ומצע תא קתנמ ומוהה ,תספתנה תילמסה הדחכהה לע הבוגתב ,ךכיפל .ימצע 

בר ןיינע עיבמ אוה יתרושקת טסקטב תספתנה ותוחכונ לע הבוגתב ,ךפיהלו :ירוביצה 

וליאו ,ומוהה תא רכנמ ישונאה ומויק רועזמ ,רחא ןושל .המצע הכירצב םיבאשמ עיקשמו 

קהבומ יוטיב ,דניה "תובתכה תריגמ" .הכירצל ותוא הצירממ תישונאה ותוילוכב הרכה 

הלועפ תניחבב הניה ,םייק אוהש ןיפיקעב תעדל טרפל תורשפאמה ,תובתכה תרימש :ךכל 

םיקסועה רפס תאירק וא עונלוק טרסב הייפצ ,המגודל .ימצעה לש ישחומ ףוקית לש 

ותוהז תא ןנוכל ךשמתמה וקבאמ תא ומוהה ןכרצה לע תוליקמ ול םימודה לש םהיתויווחב 

יתועמשמ קלח הווהמ הינפ ינש לע הידמה תכירצ ,רמולכ .ורידהל שקבמה םלועב 

.יח אוה הבש הרבחה ןיבל וניבו ומצע ןיבל טרפה ןיב םישחרתמה םייטקלאידה םיכילהתב 

תא ,המאתהב ,םיפקתמ וא םינייאמ ירוביצה בחרמב םיאומוה לש תוחכונה וא רדעהה 

ןיבל טרפה לש תודידבה תשוחת ןיב םאתמ םייק .יאומוהה תרושקתה ןכרצ לש ימצעה 

(תיפיטואירטס־אלה ,ירק) תיתייעב־יתלבה םתוארנ ,ךפיהלו :ינומהה חישה ןמ ותוקתנתה 

תשוחת לע ץקה אבש םושמ ומוהה תרושקתה ןכרצ לש וייח לע העיפשמ םיאומוה לש 

תא תפקשמה הארמ היה וליאכ יתרושקתה חישב ןנובתמה ,ומוהה .ולש ימצעה לש ןויאה 

תרסח ותוהז וליאכ שח ,וילא תפקתשמה ותאובב תא הלגמ וניא ךא תיתרבחה תואיצמה 

תרזעב .תששואמ ותוהזש חכוויהל ול תרשפאמ וילא תפקתשמה האובבה ,הז תמועל .ךרע 

ינא עמשמ ,"ךסמה לע יתוא םימש" םא :אבה םזירופאה תא חסנל שקבא ויז לש וירבד 

.םייק 

תורכנתה לש םגדה אצמנ יתרושקתה חישה םע הלא תודדומתה יסופד ינש דצל 

יבגל ליעל וגצוהש הירואיתה תונורקע תא ששאמ הז םגד .םיאומוהב םיקסועה םינכתל 

םא .םיוסמ יגולוכיספו יתרבח רשקהב בצוממ,ד ןכרצה ןיבל טסקטה ןיב םייקתמה חיש־ודה 

הנה ,תורכנתה וא תנווכמ הכירצ תויהל תויושע תספתנ הדחכה לע תובוגתהש וניאר 

םימיוסמ םיאומוה יבגל ,םלועה ןמ םיספ תילמסה הדחכהה יכילהת םא וליפאש םג אצמנ 

"תניוע תרושקת" לש המכסה דועב ,רחא ןושל .םתייווה לע םויאכ תספתנ וז המגמ אקווד 

םירחא יבגל ,םיאומוה לש תוחפ םייתייעב םיגוציי לש הסיפת םימיוסמ םירקחנמ תענומ 

ימצעה גויתה ,ןכא .יגולוטנואה םנוחטב לע ןנוגמה ןונגנמ תשמשמ תיביטינגוקה תננסמה 

תוליעפב םיקסוע םיבר :הנושאר הגרדממ היעב יחכונה ןדיעב םג הווהמ ומוהכ טרפה לש 

המגיטסה םוחיימ תוענמיה ןתרטמש תונווגמ תויוגהנתהבו תישיא־ךות תיתרושקת 
ירוביצה בחרמב םיאומוה לש גוצייה־יא וא גוצייה לש םהיתויועמשמ .םמצעל תיאומוהה 

םיינשרפ םיכילהת תרזעב תורצונ אלא ,"תיביטקייבוא" הניחבל אופיא תונתינ ןניא 

ותויה תדבוע תא טרפה לש תימצעה הלבקה תדימב ,רתיה ןיב ,םייולתה םייביטקייבוס 
.ומוה 

,םיאומוהה לש תיללכה הייסולכואל תונקסמה תללכהב תוריהז טוקנל שי ,ףוסבל 

תלעותב םוגפל הלולע תוינללוכ תורימא חוסינמ תוענמיה ,תוגייתסהה תורמל ךא 

ןיבל םניבו םינייאורמה ןיב םיפתושמה םינבמהמ תומלעתה .רקחמה לש תיטרואיתה 

ואבוהש םיאצממה .רקחמה לש ודעי תא ץימחהל הלולע רקחמב קלח ולטנ אלש םיאומוה 

.תיחכונה תעב לארשיב םיאומוהה תצובק ברקב םיחיכש םיסופד לע דמלל םייושע ןאכ 

תרדגומו תמחותמה תיתרבח הצובקל תורישי םנמוא תועגונ ןאכ תועצומה תונקסמה 
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םג ןתוא םשייל רשפאש חינהל ןתינ םלוא ,תינימ הייטנ ,ירק ,דיחי הנתשמ יפ־לע 

ןניא תויחכונה תונקסמהש הריבסה תורשפאל תעדה תא תתל יואר .םירחא םירשקהב 

םירזגמ יבגל םג תופקת אלא ,תינשרפ הליהקכ םיאומוהה תא קר חרכהב תונייפאמ 

שומיש ךות תורחא תומלאנ תוליהק ירבח רוקחל ףיסוהל יתאירק תרזגנ ןאכמ .םירחא 

־ תורשפא תמייק .הרופו הליעיכ המצע תא החיכוה רשאו ןאכ הנחבנש הדובעה תטישב 

תויתרבח תוצובק םימלוה ןאכ ורמאנש םירבדה ןמ קלחש - תיריפמא התוא ןוחבל שיש 

ינבש רעשל ןתינ .םימוד ןהירבח לש יתרבחה בוצימהו ןהלש הירוטסיההש תופסונ 

ירוביצה בחרמה ןמ תילמס הדחכהו תיתרבח הרדה ,תיתוברת הפפכה םיווחה םיטועימ 

רעשמ ינא .ינומהה חישה ירצות לש חונעפו שומיש ,הכירצ לש םימוד םיסופד םייקל וטיי 

יפלכ תופפוח וא תומוד תובוגת םהייח חרואב םימלגמ תוקלוצמו תומתכומ תויוהז ילעבש 

תלחלחמ םהשלכ םדא־ינבל תסחוימה המגיטסה םא הלאשה .םהלש םויקה תוביסנ 

.םיפסונ םירקחמל רגתאו העצה רדגב תרתונ וללה םיטביהה לולכמ לע העיפשמו 

תיפרגומד־ויצוס םוכיס תלבט :חפסנ 

תומשה חור תא םיפקשמ ךא םייודב תומשה לכ .תונויארה ידעומ יפל תרדוסמ הלבטה 

םייוטיב .םירקחנה תויאשח לע ןגהל תנמ־לע ונוש םירחאה םיטרפה ןמ קלח .םיירוקמה 
.םינייאורמה ירבדמ םיטוטיצ םגיה םיישרגב 
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תורוקמ 

.רפס־תירק :םילשורי .זכורמה ירבעה ןולמה .(1988)'א ,ןשוש־ןבא 

:ביבא־לת .הדובעב הילפא רוסיאו תויונמדזה ןויווש .(1998) 'ר ,לארשי־ןב 
.החותפה הטיסרבינואה 

.ריבד :ביבא־לת .(ןפס 'ש :םוגרת) המגיטס .(1983)'א ,ןמפוג 

ל"הצב תויבסלו םיאומוה תוריש :תוחרזאו אבצ ,תוירבג ,תוינימ" .(2000) 'א ,םורג 

.183-95 ,ט ,םילילפ ."םייתאוושה םייפקשמב 

."חותפה ירוביצה ללחב תילאוסקסומוה הירוטירט :תואמצעה ןג" .(1998) 'ד ,שריה 

.1998 לירפא ,ביבא־לת ,יטסינימפ רקחמל ישישה יתנשה סנכב האצרה 

."היגולויצוסל הירוטסיה ןיב :לארשיב תינימ־דח הייטנ רבדב ןידה" .(1998) 'י ,יאנוי 

.586-531 ,<2>ד ,לשממו טפשמ 

לש םייח ירופיסב המחלמה תסיפת :המחלמ התייה אל וליאכ .(1998)'ע ,רדפ־יקסמול 

.תולוכשא תיירפסו תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ ל"י :םילשורי .םיילארשי םירבג 

.43-31 ,2 ,םידחא םירבד ."היפרגויבה תכאלמ לע" .(1997)'ע ,ךילביל 

."תילארשיה תרושקתה לע יטסינימפ טבמ :יתרושקת ךרע תווש" .(1997) 'ד ,שימל 

:םילשורי .(140-119 'ע) לארשיב היטרקומדו תרושקת ,(ךרוע)יפסכ 'ד :ךותב 

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,ריל ןו ןוכמ 

ץוביקה :ביבא־לת .(שא 'ג :םוגרת) תעדל ןוצרה :1 תוינימה תודלות .(9619)'מ ,וקופ 
.דחואמה 

תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז לע :םירחא םילייחו ןתנוהי ,דיוד .(1999) 'ד ,ןלפק 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ל"הצב תויברק 

 Alasuutari, P. (1997). "The Discursive Construction of Personality". In
 A. Lieblich and R. Josselson (eds.), The Narrative Study of Lives (pp. 1

 20). Thousand Oaks, CA: Sage.
 Alwood, E. (1996). Straight News: Gays, Lesbians, and the News Media. New

 York: Columbia University Press.

 Anderson, J.A. and Meyer, T.P. (1988). Mediated Communication: A Social
 Action Perspective. Newbury Park: Sage.

 Ang, I. (1996a). Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for a
 Postmodern World. London 81 New York: Routledge.

 Ang, I. (1996b). "Wanted: Audiences, on the Politics of Empirical Audience
 Studies". In P. Marris and S. Thornham (eds.), Media Studies: A Reader

 (pp. 313-320). Edinburgh: Edinburgh University Press.

 Atkinson, R. (1998). The Life Story Interview. Thousand Oaks, CA: Sage.

 Barnhurst, K.G. and Wartella, E. (1998). "Young Citizens, American TV
 Newscasts and the Collective Memory". Critical Studies in Mass
 Communication, 15, 279-305.

 Bertaux, D. (1981). Biography and Society: The Life History Approach in the

 Social Sciences. London: Sage.
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 Bertaux, D. and Kohli, M. (1984). "The Life Story Approach: A Continental
 View". Annual Review of Sociology, 10, 215-237.

 Bourdon, J. (1992). "Television and Political Memory". Media, Culture and
 Society, 14, 541-560.

 Bridgewater, D. (1997). "Effective Coming Out: Self-Disclosure Strategies to

 Reduce Sexual Identity Bias". In J.T. Sears and W.L. Williams (eds.),

 Overcoming Heterosexism and Homophobia: Strategies that Work (pp.

 65-75). New York: Columbia University Press.

 Brundson, C. (1982). "Crossroads": The Drama of a Soap Opera. London:
 Methuen.

 Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 Church, K. (1995). Forbidden Narratives: Critical Autobiography as Social

 Science. Luxembourg: Gordon <fe Breach.

 Clark, C.C. (1969). "Television and Social Controls: Some Observations on the

 Portrayals of Ethnic Minorities". Television Quarterly, 8(2), 18-22.

 Clum, J.M. (1994). Acting Gay: Male Homosexuality in Modern Drama. New

 York: Columbia University Press.

 Corradi, C. (1991). "Text, Context and Individual Meaning: Rethinking Life

 Stories in a Hermeneutic Framework". Discourse A Society, 2(1), 105
 118.

 Croteau, D., Hoynes, W. and Carragee, K.M. (1996). "The Political Diversity of

 Public Television: Polysemy, the Public Sphere, and the Conservative

 Critique of PBS". Journalism A Mass Communication Monographs, 157
 (June).

 Dahlgren, P. (1993). "Introduction". In P. Dahlgren and C. Sparks (eds.),

 Communication and Citizenship: Journalism and the Public Sphere (pp.

 1-23). London <fe New York: Routledge.

 Dyer, R. (1993). The Matter of Images: Essays on Representation. London 8l

 New York: Routledge.

 Dyer, R. (1999). "Stereotyping". In L. Gross and J.D. Woods (eds.), The
 Columbia Reader on Lesbians A Gay Men in Media, Society, A Politics

 (pp. 297-301). New York: Columbia University Press.

 Fejes, F. and Petrich, K. (1993). "Invisibility, Homophobia, and Heterosexism:

 Lesbians, Gays and the Media". Critical Studies in Mass Communication,

 10(4), 396-422.

 Finnegan, R. (1997). ,"Storying the Self: Personal Narratives and Identity". In

 H. Mackay (ed.), Consumption and Everyday Life (pp. 65-111). Milton
 Keynes: The Open University.

 First, A. and Shaw, D.L. (1998). "Where Have All the Women Gone? The

 Presentation of Women in Foreign News: A 1995 Multi-National Study".
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 Paper presented at (Mis)Communicating Across Boundaries: The 48th
 International Communication Conference, Jerusalem.

 Fiske, J. (1991). "Postmodernism and Television". In J. Curran and

 M. Gurevitch (eds.), Mass Media and Society (pp. 55-67). London:
 Edward Arnold.

 Fräser, N. (1992). "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the

 Critique of Actually Existing Democracy". In C. Calhoun (ed.), Habermas

 and the Public Sphere (pp. 109-142). Boston: MIT Press.

 Freud, S. (1974 [1905]). "Three Essays on the Theory of Sexuality". In

 J. Starchey (ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological

 Works of Sigmund Freud (pp. 125-245). London: Hogarth.

 Geraghty, C. (1996). "Feminism and Media Consumption". In J. Curran,

 D. Morley and V. Walkerdine (eds.), Cultural Studies and Communications

 (pp. 306-322). London: Arnold.

 Gerbner, G. and Gross, L. (1976). "Living with Television: The Violence

 Profile". Journal of Communication, 26(2), 173-199.

 Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late

 Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press.

 Glaser, B.G. and Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory:

 Strategies for Qualitative Research. Chicago 8c New York: Aldine
 Atherton.

 Greenberg, B.S. and Brand, J.E. (1994). "Minorities and the Mass Media: 1970s

 to 1990s". In J. Bryant and D. Zillmann (eds.), Media Effects: Advances

 in Theory and Research (pp. 273-314). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

 Gross, A.M. (in press). "Challenges to Compulsory Heterosexuality:
 Recognition and Non-Recognition of Same-Sex Couples in Israeli Law". In

 R. Wintemute and M. Andenrs (eds.), Legal Recognition of Same-Sex
 Partnerships: A Study of National, European and International Law.
 Oxford: Hart.

 Gross, L. (1989). "Out of the Mainstream: Sexual Minorities and the Mass

 Media". In E. Seiter (ed.), Remote Control: Television, Audiences and

 Cultural Power (pp. 130-149). London: Routledge.

 Gross, L. (1994). "What is Wrong with this Picture? Lesbian Women and Gay

 Men on Television". In R.J. Ringer (ed.), Queer Words, Queer Images:

 Communication and the Construction of Homosexuality (pp. 143-156).

 New York and London: New York University Press.

 Gross, L. (1998). "Minorities, Majorities and the Media". In T. Liebes and
 J. Curran (eds.), Media, Ritual and Identity (pp. 87-102). London <fe New

 York: Routledge.

 Gross, L. and Woods, J.D. (1999). "Up from Invisibility: Film and Television".
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 In L. Gross and J.D. Woods (eds.), The Columbia Reader on Lesbians and

 Gay Men in Media, Society and Politics (pp. 291-296). New York:
 Columbia University Press.

 Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An

 Inquiry into a Category of Bourgeois Society (trans, by T. Burger and
 F. Lawrence). Cambridge, MA: MIT Press.

 Hall, S. (1980). "Encoding/Decoding". In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and
 P. Willis (eds.), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural

 Studies, 7972-79 (pp. 128-138). London: Hutchinson.

 Handler, R. (1993). "Anthropology is Dead! Long Live Anthropology!"
 American Anthropologist, 95(4), 991-999.

 Harel, A. (2000). "The Rise and Fall of the Israeli Gay Legal Revolution".

 Columbia Human Rights Law Review, 31(2), 443-471.

 Harry, J. (1986). "Sampling Gay Men". The Journal of Sex Research, 22(1),
 21-34.

 Harry, J. (1993). "Being Out: A General Model". Journal of Homosexuality,
 26(1), 25-39.

 Hewitt, J.P. (1991). Self and Society: A Symbolic Interactionist Social
 Psychology. Boston: Allyn Sc Bacon.

 Hill-Collins, P. (1986). "Learning from the Outsider Within: The Sociological

 Significance of Black Feminist Thought". Social Problems, 33(6), 514
 523.

 Hill-Collins, P. (1990). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness,

 and the Politics of Empowerment. New York: Routledge.

 Hoffman, W.M. (1979). "Introduction". In W.M. Hoffman (ed.), Gay Plays: The

 First Collection (pp. vii-xxxix). New York: Avon Books.
 Horton, D. and Wohl, R.R. (1979). "Mass Communication and Para-Social

 Interaction: Observation on Intimacy at a Distance". In G. Gumpert and

 R. Cathcart (eds.), Inter/Media: Interpersonal Communication in a Media

 World (pp. 32-55). Oxford: Oxford University Press.

 Jensen, K.B. (1991). "When is Meaning? Communication Theory, Pragmatism,

 and Mass Media Reception". Communication Yearbook, 14, 3-32.

 Joas, H. (1993). Pragmatism and Social Theory. Chicago: The University of

 Chicago Press.

 Kama, A. (2000a). "From Terra Incognita to Terra Firma: The Logbook of the

 Voyage of Gay Men's Community into the Israeli Public Sphere". Journal

 of Homosexuality, 38(A), 133-162.

 Kama, A. (2000b). "Panbiography: Gay Men's Dialogically-Narrated Life
 Stories". Paper presented at Negotiating Interpretations: Ethnographic
 Fieldwork and Media Audiences Conference, St. Louis, MI, October 12.
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 Kama, A. (2000c). "The Love that Dares Speak Its Name: Exclusion and

 Inclusion of Gay Men in the Israeli Public Sphere". Paper presented at

 Multiple Perspectives on Israel: The 16th Annual Meeting of the
 Association for Israel Studies, Tel Aviv, June 25.

 Kearney, M.H., Murphy, S. and Rosenbaum, M. (1994). "Mothering on Crack

 Cocaine: A Grounded Theory Analysis". Social Science and Medicine,
 38(2), 351-361.

 Kielwasser, A.P. and Wolf, M.A. (1992). "Mainstream Television, Adolescent

 Homosexuality, and Significant Silence". Critical Studies in Mass
 Communication, 9, 350-373.

 Laslett, B. (1999). "Personal Narratives as Sociology". Contemporary
 Sociology, July-August, 391 —401.

 Lee, J.A. (1977). "Going Public: A Study in the Sociology of Homosexual
 Liberation". Journal of Homosexuality, 3(1), 49-78.

 Lemish, D. (1998). "Spice Girls' Talk: A Case Study in the Development of
 Gendered Identity". In S.A. Inness (ed.), Millenium Girls: Today's Girls

 Around the World (pp. 145-167). Lanham: Rowman 8l Littlefield.

 Linde, C. (1993). Life Stories: The Creation of Coherence. New York 8c

 Oxford: Oxford University Press.

 Lindlof, T.R. (1988). "Media Audiences as Interpretive Communities".
 Communication Yearbook, 11, 81-107.

 Livingstone, S. (1998). "Relationships between Media and Audiences: Prospects

 for Audience Reception Studies". In T. Liebes and J. Curran (eds.), Media,

 Ritual and Identity (pp. 237-255). London 8c New York: Routledge.

 Modleski, T. (1984). Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for
 Women. London: Methuen.

 Montgomery, K. (1981). "Gay Activists and the Networks". Journal of
 Communication, 31(3), 49-57.

 Moores, S. (1990). "Texts, Readers and Contexts of Reading: Developments in

 the Study of Media Audiences". Media, Culture and Society, 12, 9-29.

 Mulvey, L. (1975). "Visual Pleasure and Narrative Cinema". Screen, 16(3), 6
 18.

 Murphy, P.D. (1999). "Media Cultural Studies' Uncomfortable Embrace of

 Ethnography". Journal of Communication Inquiry, 23(3), 205-221.

 Nardi, P.M. (1997). "Changing Gay and Lesbian Images in the Media". In
 J.T. Sears and W.L. Williams (eds.), Overcoming Heterosexism and

 Homophobia: Strategies that Work (pp. 427-442). New York: Columbia
 University Press.

 Nardi, P.M., Sanders, D. and Marmor, J. (1994). Growing Up Before Stonewall:

 Life Stories of Some Gay Men. London 8c New York: Routledge.
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 Nelson, J. (1989). "Phenomenology as Feminist Methodology: Explicating
 Interviews". In K. Carter and C. Spitzack (eds.), Doing Research on

 Women's Communication: Perspectives on Theory and Method (pp. 221
 241). Norwood, NJ: Ablex.

 O'Neil, S. (1981). "The Role of the Mass Media and Other Socialization Agents

 in the Identity Formation of Gay Males". Unpublished MA, University of

 Pennsylvania, Philadelphia.

 Orbe, M.P. (1998). Constructing Co-Cultural Theory: An Explication of
 Culture, Power, and Communication. Thousand Oaks, CA: Sage.

 Pearce, F. (1973). How to be Immoral and 111, Pathetic and Dangerous, All at the

 Same Time: Mass Media and the Homosexual". In S. Cohen and J. Young

 (eds.), The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the

 Mass Media (pp. 284-301). London: Constable.

 Perkins, T.E. (1979). "Rethinking Stereotypes". In M. Barrett, P. Corrigan,

 A. Kuhn 81 J. Wolff (eds.), Ideology and Cultural Production (pp. 135
 159). New York: St. Martin's Press.

 Radway, J. (1984). "Interpretive Communities and Variable Literacies: The

 Functions of Romance Reading". Daedalus, 113, 49-73.

 Radway, J. (1996). "Reading the Romance". In P. Cobley (ed.), The
 Communication Theory Reader (pp. 448-465). London: Routledge.

 Renckstorf, K. (1996). "Media Use as Social Action: A Theoretical Perspective".

 In K. Renckstorf, D. McQuail and N. Jankowski (eds.), Media Use as

 Social Action: A European Approach to Audience Studies (pp. 18-31).
 London: John Libbey <fe Co.

 Renckstorf, K. and McQuail, D. (1996). "Social Action Perspectives in Mass
 Communication Research: An Introduction". In K. Renckstorf, D. McQuail

 and N. Jankowski (eds.), Media Use as Social Action: A European
 Approach to Audience Studies (pp. 1-17). London: John Libbey.

 Rubin, H.J. and Rubin, I.S. (1995). Qualitative Interviewing: The Art of
 Hearing Data. Thousand Oaks, CA: Sage.

 Russo, V. (1987). The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies. New
 York: Harper <fe Row.

 Schoening, G.T. and Anderson, J.A. (1995). "Social Action Media Studies:

 Foundational Arguments and Common Premises". Communication
 Theory, 5(2), 93-116.

 Sedgwick, E.K. (1990). The Epistemology of the Closet. Berkeley, CA:
 University of California Press.

 Spargo, T. (1999). Foucault and Queer Theory. Cambridge: Icon Books.

 Storman, C.A. (1986). "Television Viewing and Self-Concept among Black
 Children". Journal of Broadcasting and Electronic Media, 30(1), 87-93.
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 Sumakai-Fink, A. and Press, J. (1999). Independence Park: The Lives of Gay

 Men in Israel. Stanford, CA: Stanford University Press.

 Swigonski, M.E. (1994). "The Logic of Feminist Standpoint Theory for Social
 Work Research. Social Work, 39(4), 387-393.

 Troiden, R.R. (1993). "The Formation of Homosexual Identities". In

 L.D. Garnets and D.C. Kimmel (eds.), Psychological Perspectives on

 Lesbian and Gay Male Experiences (pp. 191-217). New York: Columbia

 University Press.

 Tuchman, G. (1978). "Introduction: the Symbolic Annihilation of Women by

 the Mass Media". In G. Tuchman, A.K. Daniels and J. Benet (eds.), Hearth

 and Home: Images of Women in the Mass Media (pp. 3-38). New York:

 Oxford University Press.

 Tuchman, G. (1979). "Women's Depiction by the Mass Media". Sings, 4(3),
 528-542.

 van Zoonen, L. (1994). Feminist Media Studies. London: Sage.

 Vidmar, N. and Rokeach, M. (1974). "Archie Bunker's Bigotry: A Study in

 Selective Perception and Exposure". Journal of Communication, 24, 36
 47.

 Warner, M. (1999). The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of

 Queer Life. New York: The Free Press.

 Weston, K. (1995). "Get Thee to a Big City: Sexual Imaginary and the Great

 Gay Migration". GLQ, 2, 253-277.
 Willis, P. (1980). "Notes on Method". In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and

 P. Willis (eds.), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural
 Studies, 1972-79 (pp. 88-95). London: Hutchinson.
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