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 רחל לוי הרץ 

שיפוט     אבל גם אל תהיי יותר מדי חסודה": –"שלא תהיי שרמוטה  

 מיניּותן של נערות ונשים צעירות במרחבים של "תקיפה" 

 תקציר

של נערות ונשים צעירות   (Sexual Subjectivity) תוסובייקטיביות מיני (Sexual Agency) ת מיניתפועלּו

כוללות  הלהתנהגויות חיזור עכשוויות וביחס  מיניּותןלשיחים סותרים בנוגע לביחס  ותמתעצב

ומבנות  משמרות תסריט הטרוסקסואלי ממוגדר. פרקטיקות אלה עדיין Hooking upפרקטיקות של 

"  נג "תקיפהנקראת בסל, ה Hooking up מתמקד בפרקטיקת מחקר זה  סטנדרט שיפוט כפול חדש. 

משמעויות של מטרת המאמר היא ניתוח  ה .ונפוצה בישראל במרחבים של מסיבות לנוער וצעירים

מעצבים  אשר  ,תרבותיים-הפרקטיקה "תקיפה" לשם הרחבת ההבנה של תהליכים חברתיים

בעוד  . במרחבים של פגיעּות מינית של נערות ונשים צעירות תמיני תפועלּוו מינית  סובייקטיביות

, הרי  לתשוקות ולרגשות המינייםת מינית מתמקד במודעות גופנית פנימית ּשהמונח סובייקטיביו 

המוצג במאמר  ניתוח הבארנה המינית.  סובייקטת מינית מתייחס לפעולות שנוקט הּפועלוהמונח ש

ט חברתי: )א(  שני צירי שיפו תארמ ( שLaina Bay-Chengצ'אנג )-זה משתמש במודל של ליינה ביי

מתמקד ברמות  ליברלי ו-המתעצב בשיח ניאוציר   )ב(המתמקד ברמת הפעילות המינית  מסורתי  ציר  
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צעירות בגילאי    34ת המינית. איסוף הנתונים נעשה באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים עם  פועלּוה

פרשני מתוך גישה של 'כבוד -יטמי בניתוח תים נותחו  נתונ הובאמצעות תצפיות אתנוגרפיות.    18-23

ממצאי המחקר ממחישים  ורתי', אשר מאפשרת בחינה ביקורתית של המבנים הדיסקורסיביים. ביק

סטנדרט  צ'אנג מתקיימים במרחבים של "תקיפה" וחושפים -שני צירי השיפוט במודל של בייש

 תפועלּוליברלית בנוגע ל-מתעצב תחת תפיסה ניאות המינית פועלּוה ציר. כמו כן, שיפוט כפול

הווים ת מתייחסים למערכות יחסים ולמבני כוח המה  חסותייםי מתעלמת ממאפיינים , אשר ובחירה

ערות ונשים צעירות חוות  בזמן שנגם    ,ציר השיפוט השני מעצב חוויה של שליטהבמובן זה,  במרחב.  

התבוננות על פגיעּותן של נערות ונשים צעירות   מצמצמת את מרחבי הפעולה שלהן.שפגיעּות 

ת , אשר מתבססים על ברית של פגיעּוצ'אנג חושפת מרחבי פעולה חדשים-ל של בייבאמצעות המוד

ה יחסותית מאפשרת לנו לתפוס גיש   ובחירה.  תפועלּוליברליות בנוגע ל-אינם מבטאים תפיסות ניאוו

מאפשר פעולה ואף ששל נערות ונשים צעירות כמבנה אקטיבי וטרנספורמטיבי  תמיני תפועלּו

של   מיניּותן את  משמעיםבחינה ביקורתית של המבנים הדיסקורסיביים המ תכך מתאפשר התנגדות.

 . נערות ונשים צעירות

 

בנושאים    מרצה וחוקרתאילן.  -דוקטורנטית בתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר  :רחל לוי הרץ

ת, ּמתמקדת במחקרה במונחים פועלוגיל ההתבגרות ובגרות בהתהוות. מיניות, מגדר,  של 

פמיניסטית המקדמת פרויקטים לקידום חינוך מודע  -אקטיביסטית חברתיתת. ּסובייקטיביות ופגיעו

 לאוכלוסיות מודרות. , השכלה וחינוך של רווחהמגדר, מעורבות אזרחית והנגשת משאבים 

 

, ּתת מינית, פגיעוּת מינית, סובייקטיביו ּת, פועלוּנערות, נשים צעירות, מיניו  :מפתח מילות

Hooking-up  , כפול שיפוטסטנדרט  . 
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 מבוא 

 מגווניםסוגי שיח נבחנת תחת  1בחברה המערבית, המיניות של נערות ונשים צעירות

אשר רובם מקדמים אוטונומיה, אחריות אישית   -  חינוכיים, אקדמיים ותקשורתיים    -

(. מנגד, מיניּותן של צעירות עדיין Cheng, 2015; Gill, 2008-Bay) 2ופועלּות מינית

באשר מתבטא בקיומו של סטנדרט כפול שעומדת תחת שיפוט חברתי מוקפד 

ליברלי של העצמה מינית מעודד נערות ונשים -ח ניאומחד גיסא, שי  (.Dלהתנהגותן )

, הן מצופות . מאידך גיסאצעירות לחגוג את מיניּותן ולבטא סובייקטיביות מינית

מינית מכבדת במינונים מתאימים ותחת סטנדרטים חברתיים  להציג התנהגות

זה, ליברלי -(. שיח ניאוGill & Scharff, 2011; Lamb & Peterson, 2011נורמטיביים )

על ביטויים של פועלּות מינית ועל המוקפד, משפיע חברתי ה טשיפוה יחד עם ב

עלּות מינית נערות ונשים צעירות. פו  בקרבהתעצבותה של סובייקטיביות מינית 

הן ליחס המיניים וולרגשות למודעות לתשוקות הן  ותוסובייקטיביות מינית מתייחס

 מתוך חוויה של אוטונומיה וחירותהפועל בארנה המינית לעצמי כאל סובייקט 

(Schalet, 2010) . ניסיון  להנאה מן הגוף ולהפקת סובייקטיביות מינית מתייחסת

בעלּות על התשוקה  מתוך עמדת (Horne & Zimmer-Gembeck, 2005)להרגיש מיני/ת 

מתמקד במודעות (. בעוד שהמונח סובייקטיביות מינית Lamb, 2010)והעונג המיניים 

פעולות ביטויים של סובייקטיביות בל  תפועלּות מינית מתייחסהרי שגופנית פנימית,  

פעולות אלה  .(Schalet, 2010העולם ) ואל מולאל מול פרטים אחרים  של הפרט,

מאשררות סובייקטיביות מינית ועמדה של אוטונומיה וחירות בארנה המינית. אי  

 

 
בגוף מטריאלי, אלא זהות ומבנה  מיםמגולהפסיכולוגי ו/או זהות ביולוגית נוקשה מהותי תקופת הנערּות איננה שלב  1

(. קיימת הפרדה בהגדרה המחקרית בין נערות )במהלך 'גיל Aapola et al., 2005תרבותי לא קוהרנטי ובלתי יציב )

נערות ונשים '(. אי לכך תישמר ההתייחסות במאמר לLevin, 2011ההתבגרות'( ונשים צעירות )במהלך 'בגרות בהתהוות'( )

 התקופה שבין ההתבגרות המאוחרת והבגרות בהתהוות.  כדי לתאר את 'צעירות

 ת מינית. ּמונחי זה מכונה בספרות גם בשם סוכנו 2
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כמונחים הקשורים זה   פועלּות מיניתלכך, הספרות מתייחסת לסובייקטיביות מינית ול 

 (. Lamb, 2010; Martin, 1996; Schalet, 2010; Tolman, 2002בזה בהשפעה הדדית )

מרכזיים: סוגי שיח בנשים צעירות מאופיינים בשני מחקרים המתמקדים בנערות ו

-הראשון מציג אידיאל פוסטהסוג  .  3שיח של כוח נשי אל מול שיח של נערות בסיכון

שיח של  הוא השני הסוג ויכולת התנגדות.  תפועלּוצעירה בעלת שבמרכזו פמיניסטי 

נטולות מתמקד בחולשות, פגיעּות וסכנות שצעירות חוות, בעודן אשר קורבנּות 

 Aapola et al., 2005; Duitz & van Zoonen, 2009; Harris, 2004; Gonickאוטונומיה וכוח )

et al., 2009; Mazarella, 2008 גוף ומיניות נמצא בשלבים  ,(. תחום המחקר של נערות

מרבית המחקר , כאשר (2016)לחובר, פלד, קומם,  בישראלראשונים של התהוות 

ּות והסיכון ו/או מתמקד בעיקר בהתנהגויות סיכון )לדוגמא,  מדגיש את שיח הקורבנ

אי לכך, מטרתו של המחקר המוצג  (.;Isralowitz & Rawson, 2006 2014רז, -להב

גוף הידע הסוציולוגי בנוגע למיניות של נערות ונשים את  בילהרח במאמר זה היא 

יתר על כן,  יות. פרקטיקות תרבותיות עכשוובהקשר של צעירות, יהודיות, חילוניות 

לשם הרחבת וזאת  מחקר זה מבקש לשפוך אור על שדה מחקר שהגישה אליו מוגבלת,  

במחקר מטרה התפיסתנו בנוגע למרחבי פעולה אפשריים של נערות ונשים צעירות. 

  של פועלּות מינית  ןגוף ידע עכשווי בנוגע להתעצבותזה היא לסייע ביצירת 

ייחודו של מחקר זה הוא פגיעּות.  עשויים לייצרבמרחבים ה מינית וסובייקטיביות 

של פועלּות   ןל פגיעּותן של נערות ונשים צעירות לשם בחינת התעצבותעהתבוננות  ב

בזמן. גישה תפיסה של הפעולה והפגיעה בו    מינית וכדי לאפשרוסובייקטיביות    מינית

אל מול קורבנּות  הבינארית במחקר הבוחנת פועלּותזו מאפשרת להיחלץ מההשקפה 

בהרחבת ההמשגות התיאורטיות הקיימות בנוגע  תסייעזו בחינה ו/או פגיעּות. 

 לפועלּות מינית של נערות ונשים צעירות. 

 

 
3 Girl Power - Girl in Risk 
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במקביל להתעצבות תחת שיחים תרבותיים סותרים ושיפוט חברתי מוקפד, פועלּות 

להתנהגויות ביחס  ותשל נערות ונשים צעירות מתעצב מינית וסובייקטיביות מינית

, עדיין Hooking up4חיזור. התנהגויות חיזור עכשוויות, הכוללות פרקטיקות של 

בו גברים מצופים לחפש באופן אקטיבי  שמשמרות תסריט הטרוסקסואלי ממוגדר, 

וליזום אינטראקציות מיניות, בעוד שנשים מצופות למשוך גברים, להגיב 

 ;Bogle, 2008; Eaton & Rose, 2011)לרצונותיהם ולהעמיד גבולות מיניים ברורים 

Lamont, 2014; Sassler & Miller, 2011 תרבות .)HU  מתייחסת לתסריטים של

כרות יאינטראקציות מיניות )מנשיקה ועד יחסי מין מלאים(, בדרך כלל ללא ה 

מוקדמת ועם ציפייה מועטה ביותר למחויבות, כאשר הפעילות המינית מקדימה את 

(. Allison & Risman, 2014; England et al., 2008; Paul & Hayes, 2002מערכת היחסים )

ממוגדרים במגוון דרכים משמעותיות, כך  HUתסריטים של מהספרות עולה, כי 

פיכך  ונשים חוות יותר סיכונים ול  ,שההנאה והתשוקה הגברית עדיין מקבלות עדיפות

 & Armstrong et al., 2012; Alisonמעדיפות, בדרך כלל, חיזור באמצעות דייטים )

Risman, 2013; Regnerus & Uecker, 2011 אי לכך, תרבות .)HU  משמרת סקסואליזציה

והחפצה של נשים, מתמקדת בתשוקות המיניות של גברים ומייצרת ציפיות מיניות,  

 (. Bogle, 2008קשה לנערות ונשים צעירות לעמוד בהן )לעתים קרובות  אשר

על התעצבותו של סטנדרט כפול חדש  ה השפיע HUתרבות ש עוד עולה מהספרות,

בשיפוט התנהגותן המינית של נערות ונשים צעירות, אשר איננו מתמקד אך ורק 

בקיום אינטראקציות מיניות מחוץ למסגרת זוגית קבועה, אלא כזה המבטא היררכיות 

 ,Bay-Cheng))( וביטויים של פועלּות מינית  Armstrong et al., 2014)  של סטטוס חברתי

במודל ליברלי  -המתעצבים בשיח ניאוסותרים  ה מסרים  את ה צ'אנג ניסחה -. ביי2015

המתמקד ברמת  לטענתה, לצד ציר שיפוט חברתי. המציג שני צירי שיפוט חברתיים

 

 
  Hooking upלצאת עם, סטוץ, להתחבר(, לאורך המאמר הצירופים  מכיוון שלא קיים תרגום מדויק בעברית )לדוגמא: 4

 .  HUיופיעו בראשי התיבות  Hook upאו 
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ליברלי של  -(, שיח ניאו5"שרמוטה" –הפעילות המינית של צעירות )"בתולה" 

מינית מעצב ציר שיפוט המתמקד ברמות הפועלּות הבאות לידי ביטוי )"בעלת   העצמה 

 (. Bay-Cheng, 2015"נטולת פועלּות/קורבן"( ) –פועלּות" 

, הנפוצה במהלך העשור האחרון HUמתמקד בפרקטיקת  המחקר המוצג במאמר זה 

סלנג ונקראת ב ,חילונים מועדונים לבני נוער וצעירים יהודיםבבישראל במסיבות ו

במרכזם ממוקם גופן של  ש"תקיפה". פרקטיקה זו כוללת מופעי התנהגות שונים 

נערות ונשים צעירות. "תקיפה" ושימוש בהטיות שונות של הפועל "לתקוף" מהווים 

בהם צעירים ניגשים לצעירות, לעיתים קרובות שמופעי התנהגות, המתאר סלנג 

נצמדים ונוגעים בגופן באופנים   בצורה אנונימית וללא יצירת קשר מילולי מקדים,

ריקוד צמוד,   -  מיניים. מטרת הפרקטיקה הנה לייצר אינטראקציה מינית )בדרך כלל

נשיקה או התגפפות(. בבחינה של הפרקטיקה "תקיפה", ניכר כי לצד שיח תרבותי 

ומחקרי של העצמה ושחרור, מתקיימים מבנים חדשים של כוח המתבטאים בין השאר  

לפרקטיקה. הביטוי הלשוני "תקיפה" מעורר משמעויות של אלימות בכינוי הניתן 

שעל פני השטח צעירים וצעירות לא מתייחסים אל הפרקטיקה אף על פי ופגיעה, 

 "תקיפה" באופן זה.  

ניתוח המשמעויות של הפרקטיקה "תקיפה" לשם הרחבת ההבנה היא מטרת המאמר 

של    וסובייקטיביות מיניתת מינית  פועלּושל תהליכים חברתיים ותרבותיים המעצבים  

נערות ונשים צעירות במרחבים של פגיעּות מינית. המאמר מתמקד בשיפוט החברתי 

ליברלי -מתקיים במרחבים של "תקיפה" ומציע ניתוח ביקורתי של השיח הניאוש

 ,Bay-Chengצ'אנג )-ה בייגהמעצב שיפוט זה, תוך שימוש בצירי השיפוט שמצי

אלה מאפשרים לנתח את התנהלותן של נערות ונשים צעירות על צירי שיפוט (. 2015

 ת. ּרצף שבין פגיעה פאסיבית ובין ניסיון להתמודדות אקטיבית במרחבים של פגיעו

 

 

 
5 Virgin -Slut  
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המאמר מבקש לענות על השאלות הבאות: )א( כיצד באים לידי ביטוי צירי השיפוט 

רות ונשים צעירות של נע  תועלּות המיניהפהמתמקדים ברמת הפעילות המינית וברמת  

מייצרים סטנדרט כפול אלה  במרחבים של "תקיפה"? )ב( באילו אופנים צירי שיפוט  

מה המאפיינים של פועלּות מינית  חדש עבור נערות ונשים צעירות? )ג(

 וסובייקטיביות מינית המתעצבים תחת שיפוט חברתי זה?

-המתעצבת בשיח ניאו HUבחן הפרקטיקה "תקיפה" כחלק מתרבות יראשית, ת

וסובייקטיביות מינית של נערות ונשים  יבחנו פועלּות מיניתייברלי. לאחר מכן, ל

 יוצגו ממצאי המחקר. לבסוף צ'אנג ו-צעירות ביחס לצירי השיפוט שמציעה ביי

 

 מרחבים של "תקיפה"  

 Hookingעל תסריט מיני חדש הנקרא  במהלך עשרים השנים האחרונות, דווח במחקר  

up  כרות וללא מחויבות )ימתאר אינטראקציות מיניות ללא ה אשרAllison & Risman, 

 ;Bogle 2008(. תסריט זה הפך לדומיננטי בקרב צעירים בקולג'ים אמריקאיים )2014

Owen & Finchman, 2011 ,(, אך גם במדינות מערביות אחרות )לדוגמאet al.,   FJÆR

הם  HU( ובהן ישראל. הגורמים המרכזיים המשפיעים על השתתפות בתרבות 2015

מגדר, גזע, אתניות, דת, גיל ומאפיינים סוציואקונומיים. נמצא שתרבות זו נפוצה 

יותר בקרב גברים בגילאי ההתבגרות והבגרות בהתהוות, בקרב מעמדות 

 ,Brimeyer & Smith)יות  גבוהים ובקהילות אשר אינן מסורת-בינוניים   סוציואקונומיים

2012; Hamilton & Armstrong, 2009  תרבות זו נפוצה בישראל אלה (. כמצופה מגורמים ,

מבוססים יחסית ובגילאי  גיאוגרפיים באזורים  ,בקרב החברה היהודית חילונית

 ההתבגרות המאוחרת והבגרות המוקדמת. 

 HU  (Bogle, 2008; Vanderשלושת האלמנטים ההתנהגותיים והמצביים המשפיעים על  

Ven & Beck, 2009 מתקיימים במועדוני לילה לצעירים המשתייכים לקבוצה זו )

צריכת אלכוהול מאסיבית, )ב( מרחב של בילוי ומסיבה, )ג( גישה נוחה  )א( בישראל:

משפיעים על הציפיות החברתיות לקיום אינטראקציות מיניות אלה  זה לזו. אלמנטים  

דוני לילה מתקיימות ציפיות מנערות ונשים צעירות להציג שונות. כמו כן, במוע
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. בד בבד, הכולל בגדים חשופים, עקבים ואיפור "מועצמת" נשיות "פרפורמנס של 

נערים וגברים הטרוסקסואלים מצופים לחפש באופן אקטיבי וריטואלי אחר שותפות 

 ,Grazianלאינטראקציות מיניות כפעילות תחרותית המבססת את הקשר ביניהם )

2009; 2008 .) 

מתמקד בהבדלים המגדריים, באופי הנורמטיבי של  HUהמחקר על תרבות רוב 

 ,Armstrong et al, 2012; Bogle, 2008; Bruce & Stewartהפרקטיקות ובעמימות המונח )

2010; Fielder & Carey, 2009 בגיוון המאפיין  (. עם זאת, המחקר בתחום מיעט לעסוק

של  ןכמו גם בהתעצבות, שונותה ים התומכים בפרקטיקות מבנים התרבותיאת ה 

מכיוון שנערים וגברים צעירים  .אלה במרחבים מינית פועלּות מינית וסובייקטיביות 

מצופים לחפש באופן אקטיבי אחר שותפות לאינטראקציות מיניות ללא קשר להקשר 

חברתיות ( ומכיוון שהציפיות ה Hamilton & Armstrong, 2009החברתי הספציפי )

ממוגדרות ה   HUעלולים לייצר פרקטיקות של  אלה  במועדוני לילה מוקצנות, מרחבים  

 בצורה בולטת יותר. 

ממחישה אפשרות זו, כך שגם אם חלק משמעותי מהגברים  הפרקטיקה "תקיפה"

תרבות נורמטיבית במרחבים יוצרת המשתתפים במסיבה אינם מקיימים אותה, היא 

בהם נערות ונשים צעירות נדרשות להגיב במהלך הבילוי במסיבה למגע יזום אלה, ש

לה של נערות ונשים צעירות במרחבים אתגובה ה רצוי על גופן. -ופעמים רבות לא

להציב גבולות מיניים, כדי להציג שליטה עצמית וכדי להתמודד עם  מצריכה מהן

et al., 2015; Glenn &  FJÆRסכנות שונות הקשורות באלימות מינית במהלך חיזור )

Marquardt, 2001; Bey-Chang, 2015 .) ,נערות ונשים צעירות מגיבות לפגיעּותן לפיכך

שהן מבטאות פועלּות מינית וסובייקטיביות המינית במרחבים של "תקיפה" בזמן 

ההבנה של הנורמות ומינית. מאפייני מרחב הבילוי )חושך, צפיפות וצריכת אלכוהול(  

של נערות הבחירות האינדיבידואליות  הללו מבנות את  המיניות התרבותיות במרחבים  

. במובן זה, הפרקטיקות החברתיות מּוָבנות ונשפטות בהקשרים ונשים צעירות

פציפיים, כך שנדמה כי עשויה להתקיים הפרדה בין ערכים אינדיבידואלים ובין  ס

על כל המשתמע מכך. באופן זה, תפיסת  ,קבלה של המסיבה כמרחב של "תקיפה"



אבל גם אל תהיי יותר מדי חסודה":  שיפוט מיניּותן של נערות ונשים צעירות במרחבים   –רחל לוי הרץ | "שלא תהיי שרמוטה   

 של "תקיפה"

 

 9עמוד | 

את ההתנהגות המינית ואת למעשה כנורמטיבית מעצבת  הפרקטיקה "תקיפה"

 . אלה ההחלטות הסובייקטיביות של נערות ונשים צעירות במרחבים 

ישנם מחקרים המצביעים על יתרונות חברתיים ומיניים של נערות ונשים צעירות 

ועשויות לבטא רמות גבוהות יותר של פועלּות מינית  HUהמקיימות פרקטיקות של 

(Armstrong et al., 2012; Risman & Schwartz, 2008; Rupp et al., 2014 במקביל, שיח .)

ליברלי של העצמה מינית מקדם אוטונומיה ושיפור עצמי ומעודד נערות ונשים -ניאו

(. אי לכך, הכרחי לבחון כיצד פועלּות מינית Arnold, 2010צעירות להשיג חופש מיני )

ליברלים -ניאו במרחבים ותוסובייקטיביות מינית של נערות ונשים צעירות מתעצב

צ'אנג מאפשרת ניתוח של ממצאי המחקר, -של "תקיפה". בחינת הצירים שמציעה ביי

 ליברלי המעצב )ומתעצב( במרחבים אלו.  -מתוך התבוננות ביקורתית על השיח הניאו

 

סטנדרט   (:Laina Y. Bay-Cheng'אנג )צ  ביי ליינה של השיפוט  מודל

 במרחבים של "תקיפה"  המתעצב כפול 

בו שמתייחס לשדה מחקר, ( Laina Y. Bay-Cheng)צ'אנג -בייליינה של המודל 

משפיעים על אשר מתקיימים שיחים תרבותיים שונים, פעמים רבות סותרים, 

התעצבות מיניּותן של נערות ונשים צעירות. המיניות של נערות ונשים צעירות 

וח בין בתולה נשפטת באופן מסורתי על ציר מוסרי ממוגדר של פעילות מינית, בטו

צ'אנג -)"שמורה", "חסודה", "צנועה"( ובין מופקרת )"שרמוטה", "זונה"(. ביי

(Bay-Cheng, 2015) ממדי זה איננו מספק כדי להכיל את השינויים -טוענת שמודל חד

המשמעותיים שחלו בנורמות המעצבות את המיניות של נערות ונשים צעירות בעולם 

עליה שפוט המיניות של נערות ונשים צעירות, המערבי. ההשפעה המרכזית על שי

ליברלי של פועלּות מינית. ציר שיפוט חדש זה -תסריט ניאוהיא  צ'אנג,  -מצביעה ביי

" והוא מצטלב עם ציר השיפוט  נמוכה " ובין " פועלּות גבוהה נע בטווח בין "פועלּות 
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-בשיח הניאות ּפועלו. החשיבות הניתנת ל6המסורתי של רמת הפעילות המינית

ליברלי היא שמקנה לגיטימציה לאוטונומיה ולסובייקטיביות המינית של נערות 

עם זאת, ניכר  וכך מצופה מהן להשיג שליטה על שיפוט מיניּותן. ,ונשים צעירות

ליברלית המייחסת לנערות ונשים צעירות שליטה על מיקומן  -הטענה הניאולמרות  ש

מיניּותן נותר מחמיר מתמיד. כפי של בותי תר-על ציר הפועלּות, השיפוט החברתי

  :7צ'אנג-שמנסחת ביי

 "אך תחת חקירה ביקורתית נהיה ברור שנשים צעירות נותרות מוגבלות למרחב

מפריד ביניהן, מעודד האשמה עצמית וקובע את ערכן התרבותי שנורמטיבי קבוע 

 מיניּותן".  על פי

 

מושפעים פעמים  ,ונשים צעירות מנתחים את מיניּותן של נערות, ששיחים שונים

ליברלית שביקורת פמיניסטית גוזלת את יכולתו של  -רבות מהטענה הניאו

 ,Evans & Rileyהאינדיבידואל לבחור ולבטא פועלּות מינית וסובייקטיביות מינית )

ליברלי של העצמה מינית מתעלם ממאפיינים יחסותיים -(. עם זאת, שיח ניאו2014

צעירות לתפוס את עצמן כבעלות כוח ועוצמה, גם כאשר הן  ומעודד נערות ונשים

מתקיימות צ'אנג, -וכפי שמציעה ביי(. למעשה, Harris & Shields, 2015חוות פגיעּות )

הבניות חברתיות משמעותיות המעצבות את תהליכי קבלת ההחלטות של נערות 

נערות ונשים ך לפיכ(. Burkett & Hamilton, 2012ונשים צעירות בנוגע למיניּותן )

-מצליחות להתנגד בקלות לאינטראקציות מיניות לאלעתים קרובות אינן  צעירות

רצויות. מצד אחד, נערות ונשים צעירות מצופות להיות בשליטה על מיניּותן, אך  

רצויות מנורמלות תחת -מנגד המחקר מצביע על כך שאינטראקציות מיניות לא

 ,Burkett & Hamilton, 2012; Gavey, 2005; Powellהתפיסה ההטרוסקסואלית המערבית )

 

 

ת פועלּו-ת נמוכה, פעילות נמוכהפועלּו-ת גבוהה, פעילות גבוההפועלּו-פעילות גבוהה ארבעת הקטגוריות שמתהוות: 6

 ת נמוכה. פועלּו -גבוהה, פעילות נמוכה

 . תרגום זה, כמו יתר התרגומים במאמר, נעשו על ידי הכותבת. Cheng, 2015, p. 279-Bayתרגום מתוך  7
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  ,(. באופן זה, קשה לנערות ונשים צעירות לממש את החופש המיני שלהן2007

לא רק אוטונומיה, בחירה ושיפור עצמי, אלא גם מעקב, משמעת ונדרשים מהן 

ליברלי -(. שיח ניאוGill, 2008) "לא טובות"והשמצה של נשים אשר עשו בחירות 

פמיניסטי המתמקדים בבחירות האוטונומיות, המחושבות, המבוקרות -פוסט ושיח 

מאפשרים ביקורת על המבנים התרבותיים והחברתיים המעצבים אינם  והרציונאליות,  

 בחירות אלה. 

מכיוון שנערות ונשים צעירות נשפטות על פי בחירותיהן האינדיבידואליות והאחריות 

מרחיקות עצמן מנרטיבים של קורבנּות  האישית שהן מציגות, פעמים רבות הן

רצויות ו/או אלימות  -גם כאשר הן חוות אינטראקציות לא ,ומאשימות את עצמן

(Baker, 2010; Bay – Cheng, 2015; Burkett & Hamilton, 2012לכן .),  נערות ונשים

צעירות צריכות לבטא פועלּות מינית וסובייקטיביות מינית בזהירות ובמדויק, 

(. במקביל, Gill, 2008; Bey Chang, 2015להשיג הכרה חברתית ותרבותית )במטרה 

הצרכים המיניים שזוכים להם נערות ונשים צעירות עדיין מקבלות את העדיפות 

(. Lamont, 2014והאסרטיביות של נערים וגברים צעירים בכל הנוגע לחיזור ומיניות )

, , במרחבים של פגיעּותובותלעתים קרההכרה החברתית והתרבותית מושגת, לפיכך 

רצויות ושיפוט חברתי מאוד -מתבטאת בהתמודדות עם אינטראקציות לאוהיא 

     מוקפד על התנהגּותן של נערות ונשים צעירות.     

נערות ונשים צעירות מצופות להציג את מיניּותן במרחבים של "תקיפה", אך בהתאם 

בין התנהגות נורמטיבית גברית תרבותיות מוקפדות המבדילות -לנורמות חברתיות

מעודדת גברים ונשים להשיג חופש  HUנשית. אי לכך, על אף שתרבות בין כזאת ו

(. מחקר זה מתמקד Reid et al., 2011משמרים אי שוויון מגדרי )אלה מיני, מרחבים 

גופן בכוללת מגע יזום ואנונימי של נערים וגברים צעירים  אשר  בפרקטיקה "תקיפה"  

מצופות כשהן    ונשים צעירות. נערות ונשים צעירות צריכות להגיב למגע זה של נערות  

ומבקשות לבטא את תשוקותיהן ורצונותיהן המיניים. כך, הן משתמשות בגופן כדי 

ות במרחבי נלקח לבסס הכרה חברתית בצורה החושפת את פגיעּותן. בחירותיהן 

קיימת  ,נית. אי לכךליברלי של העצמה מי-"תקיפה" המתעצבים ומעצבים שיח ניאו
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צ'אנג, תוך תיאור הסטנדרט -צירי השיפוט שמציעה בייבשימוש בחשיבות רבה 

הכפול החדש המתהווה במרחבים של "תקיפה" על מנת להבין את הקשרים 

היחסותיים המתהווים בין פועלּות מינית וסובייקטיביות מינית. מכיוון שמועדוני  

גיסא הגישה אליהם מוגבלת ומאידך  גיסא    לילה ומסיבות הנם שדות מחקר, אשר מחד

תרבותיים מרכזיים לביטויים של חיזור ומיניות, ישנה -מרחבים חברתייםלמעשה  הם  

של פועלּות מינית וסובייקטיביות מינית של   ןחשיבות רבה להבין את אופי התעצבות

. מאמר זה מבקש לשפוך אור על צירי ה נערות ונשים צעירות במרחבים פגיעים אל

בו שיפוט חברתי זה מייצר סטנדרט כפול שיפוט החברתי המתהווים ועל האופן הש

 ומשפיע על מיניּותן של נערות ונשים צעירות.  

         

 שיטת מחקר 

נשים   34מובנים עם -הנתונים למחקר זה נאספו באמצעות ראיונות עומק חצי

גיאוגרפיים שונים בישראל.  צעירות, חילוניות, ממוצא אתני מגוון וממיקומים 

כחלק ממחקר לדוקטורט בתוכנית  2019לאוגוסט  2017הראיונות נערכו בין יולי 

. שיטת איסוף 8מירי רוזמריןד"ר בהנחיית ו ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן

זו מתייחסת לראיונות כשיחה פתוחה המאפשרת הבנייה משותפת של  הנתונים ה 

(, כך שהמרואיינות נתפסות כמומחיות לחוויות Janesick, 1998משמעויות שונות )

 (. Reinharz, 1992החיים שלהן )

שנערכו במועדוני לילה אתנוגרפיות תצפיות כלי נוסף ששימש לאיסוף נתונים הוא 

( במרכז ישראל. מכיוון שהתצפיות התקיימו בזמנים 18עד  14לבני נוער )גילאים 

הראיונות הראשונים, אשר   15נערכו לאחר  קצרים יחסית )כשעתיים כל אחת(, הם

 (. Forsey, 2010של שדה המחקר )יותר העניקו הבנה טובה 

 

 

 המחקר נערך באישור וועדת האתיקה של התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן.   8
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 21-22או בנות  18המרואיינות היו בנות רוב שנים.  23 -ל 18גיל המרואיינות נע בין 

זמינות ש 20עד  19בנות . היה קיים קושי למצוא מרואיינות בעת הריאיון שנים

עד   18רות הצבאי בגילאים אלו. "בגרות בהתהוות" )יבשל השוזאת    להשתתף במחקר

 Arnettשנים( מתייחסת לתקופה ארוכת שנים של התפתחות עצמית ומיקוד עצמי )  25

(. גילאים אלו בישראל מאופיינים בשילוב בין בגרות והתבגרות ובנטייה לנטילת 2004

טווח גילאים  להתמקד ב  הבחירה (.  Levin, 2011סיכונים בכלל וסיכונים מיניים בפרט )

מדוברות -רפלקציה ועיבוד של חוויות לא זה נבעה מההכרה בחשיבות של תהליכי 

בתהליכים של התעצבות פועלּות  כאלה שיש להן משמעות רבה משנות ההתבגרות, 

 מינית וסובייקטיביות מינית.   

ת שעה עד שעתיים והם הוקלטו ותומללו )בסיוע מתמללת מקצועיכרכו אהראיונות 

אשר הייתה חתומה על הסכם סודיות(. לכל המרואיינות ניתנו שמות בדויים בכל 

ניתוח הנתונים ובכל הפרסומים. גיוס המרואיינות נעשה באמצעות קשרים מעשייתי 

המקצועית עם נערות ונשים צעירות ברחבי הארץ, תוך שימוש בעיקר בדגימת כדור 

ניות לגיוס משתתפות למחקר . במקביל, ערכתי פחבר/ה(-מביא/ה-)חבר/ה  שלג

צעירות בגילאים הזמינה  באמצעות הרשתות החברתיות )פייסבוק, ווטסאפ(. פניה זו  

המתאימים, אשר יצאו ו/או עדיין יוצאות באופן קבוע למסיבות, ליצור קשר לשם 

המרואיינות חתמו על טופס הסכמה  השתתפות במחקר העוסק בהתנהגויות חיזור.

ם הריאיון, כדי שהחלטתן תתקבל כשהן מודעות לתכנים להשתתפות במחקר בסיו

 .   9שעלו בשיחה

הראיונות נערכו באמצעות 'קו מנחה לראיון חצי מובנה', אשר נבנה לאחר קיומו של  

מחקר פיילוט. הראיונות נפתחו בשאלה הפתוחה: "מה את יכולה לספר לי על החוויות 

את המרואיינת לספר את סיפורה שלך במועדוני לילה ובמסיבות?" שאלה זו הזמינה  

האישי ולהתמקד במה שחשוב לה. במהלך איסוף הנתונים, ערכתי ניתוח ועיבוד 

 

 
פתוח להתייעצות עם החוקרת טופס ההשתתפות כלל התחייבות לשמירה על סודיות מלאה וכן הותיר ערוץ תקשורת  9

 במידה שהתכנים שעלו עוררו קשיים ו/או מצוקות רגשיות. 
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נתונים בתהליך אינטראקטיבי של חזרה מתמדת אל הטקסטים, תוך דיוק המונחים 

 התיאורטיים המשמשים במחקר והכנסת שינויים קלים בקו המנחה לראיון. 

(, הנתונים נותחו מתוך Gill, 2007) 10ביקורתי" במסגרת המתודולוגית של "כבוד

את דרכי  שתיארו הרמנויטיקה של אמון ומתוך כבוד לנרטיבים של המשתתפות 

קבלת הנרטיב של המרואיינת, גישה זו מאפשרת  בד בבד עם התמודדותן בעולם. 

ניתוח ביקורתי של מבנים חברתיים ותרבותיים ושל יחסי הכוח ובחינת המושגים 

כחוקרת המבקשת לספר את חוויותיהן של נערות   התיאורטיים באמצעות ניתוח זה.

ונשים צעירות תוך זיהוי מבנים דיסקורסיביים המעצבים חוויות אלה, המסגרת 

המתודולוגית הזו הציעה תהליך רפלקטיבי מתוך כוונה להרחיב את השפה הזמינה 

 לתיאור ניסיון החיים של נערות ושל נשים צעירות. 

, בה כל הקידוד מוזן MAXQDAהראיונות המתומללים עברו קידוד באמצעות תוכנת  

פרשני, אשר התמקד -מתייעל ידי החוקרת. הנתונים נותחו באמצעות ניתוח ת

ביטויים של פועלּות מינית למות המתייחסות להתמודדות עם פגיעּות,  יבחיפוש אחר ת

מערכות לת סטנדרט כפול והתעצבולשיפוט חברתי, לסובייקטיביות מינית, של ו

מות אלו העניקו משמעויות למונחים ינשים צעירות. תנערות והיחסים המתהוות בין 

 בהם מתמקד המחקר: פועלּות מינית וסובייקטיביות מינית. שהתיאורטיים, 

 

 ממצאים

 ערות ונשים צעירות במרחבים של "תקיפה"נ  של": "זרימה"  שרמוטה"חסודה" ל"  בין

ההתבגרות בגילאי  פה" מתהווים במסיבות ומועדוני לילה לצעירים  מרחבים של "תקי

, אשר נהוגה והבגרות המוקדמת ומתאפיינים כמרחבים חשוכים, צפופים, רועשים

לעתים קרובות   חוויה של אנונימיות המלווה . הם מציעים  שתיית אלכוהול מרובה בהם  

 (:23בטשטוש גבולות. כפי שמתארת שירלי )
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יבה( בתחושה כזו לא נעימה כל כך. אני לא יודעת למה, אבל "לרוב יצאתי )מהמס

האדום הוא קצת לא באמת הקו האדום הרגיל.   כנראה שבאמת יש איזה שהוא... הקו

 .הם קצת נותנים לו עוד כמה פּושים"

 

- לאמוביל לחוויות המלוות בתחושות  שירלי,עליו מדברת ש ,טשטוש הגבולות

על כך שנערות ונשים צעירות  ממצאי המחקר מצביעיםרצויות. -לאנעימות ו/או 

. מגע זה כולל מופעים שונים של  אלה גופן באופן תדיר במרחבים בחוות מגע יזום 

נעימות של נערות ונשים -הגורם המרכזי לתחושות הלאהוא ו ,הפרקטיקה "תקיפה"

 רצוי:-( מתארת את חוויית המגע הלא20צעירות במרחב. נירה )

ת עוברת וצ'פחה בתחת. עברת, קיבלת נגיעה בציצי. עברת, בנים "הרבה קורה שא

שאת עוברת ומלטפים לך את הישבן.  קורה ירשו לעצמם לגעת בך. מלא פעמים

אשכרה מרשים לעצמם לגעת בך. כאילו, יש מעין הרגשה שהגוף שלי הוא כאילו לא 

  ". רק שלי. כאילו הוא שלהם

 

רות חוות עילות על גופן, נערות ונשים צ במקביל לתחושה של איבוד שליטה על הבע

רצוי, כשהוא מתקיים תחת כללים חברתיים ברורים ומקובלים -את המגע הלא

ית ה"תקיפה" על גופן. כפי ימנרמל את עצם חווש)'החוק'( ונתפס כנורמטיבי באופן 

 (: 18שמתארת מורן )

ך מאחורה מתחיל לרקוד כזה אית  –ילד )מצחקקת(  –"ואז יש את הקטע שמגיע גבר  

ולהתחכך בך כזה. עכשיו את לא יודעת אם הוא חתיך, את לא יודעת אם הוא לא 

חתיך, אז זה כזה או שחברה נותנת אישור, או שאת מסתכלת...גבר יבוא ויתחיל 

זה יהפוך את המצב הזה  והנה זה מתחיל...  החוקידעו אה הנה ילהיצמד אליהן ואז 

 ".הנתקפותללגיטימי עבורן שהן 

 

ל, כחלק מאסטרטגיות ההתמודדות שלהן, נערות ונשים צעירות מבינות את  במקבי

מחייב אותן להתנהל במרחבים של "תקיפה" במינון  שהשיפוט החברתי המוקפד 

מדויק ומחושב. באופן זה, המרואיינות חושפות את ציר השיפוט הראשון )"שרמוטה" 
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התנהגותה של אפיונים אחרים בלמתייחס לרמת הפעילות ו/או ש"חסודה"(  –

שתיית אלכוהול מרובה בריקוד בולט, בקשורים בלבוש חשוף, , אפיונים שהצעירה 

התנהלות משוחררת יותר במרחב. ניכר שרמת השיפוט על ציר מסורתי זה עודנה בו

מאוד מוקפדת, כך שמרבית המרואיינות חוות הגבלה משמעותית על התנהלותן 

שמירה מתמדת על איזון בכל הקשור ( מספרת על 21במרחבים של מסיבות. סהר )

  להתנהגותה במרחבים של "תקיפה":

"כאילו, מצופה מהן כזה, לא נגיד להשתכר ואללה באללה כמו בנים. נגיד זה בהמי, 

 לרקוד מטורף כזה. לרקוד בעדינות, להתנועע...  או חסר אחריות. לרקוד, אבל לא

 בל לא להגזים.   כן כאילו לצאת למסיבות. כן לרקוד ולהיות כיפית, א

חשוף אבל לא חשוף מדי... הבנות שבאות ומתלבשות ממש חשוף, כולם י תתלבש

בקיצור. שלא תגזימי עם איך שאת מתנהגת,  שרמוטהמסתכלים עליהן. שלא תהיי 

 ....איפה שהוא באמצע כדי למלא את המשבצת"חסודהאבל אל תהיי כזו 

 

ן בצורה מחושבת ותוך הקפדה על נערות ונשים צעירות צריכות לנהל את התנהגות

התנהגותן ופעילותן המינית. מרואיינות רבות השתמשו בתיאורים של  ראוי מינון

בה הן מתנהלות במרחבים של "תקיפה". שכדי להמחיש את הזהירות הרבה,  שכאלה  

תוך לעשות זאת  המרואיינות מבטאות את הצורך להיות פעילות ולבטא את עצמן, אך  

( מתארת את 20השיפוט המסורתי המודד את רמת פעילותן. ענת )כדי התאמה לציר 

המינון הלגיטימי, אשר ימנע תיוג חברתי שלילי של נערות ונשים צעירות. מתיאורה 

 ניתן לראות כיצד ה'מינון' נותר בלתי מוגדר ועמום:

'...ואז זורמתיש לזה מינון כזה. בשלב מסוים, מישהו יגיד 'אה, היא יותר    ,"נראה לי

 הרבה".  שזורמות '...בנותזונותכנס המושג של 'נ

 

כמו כן, ניווטן בין שיחים סותרים ותחת שיפוט חברתי מוקפד מתבטא גם, ולעיתים  

( מתארת 21בין נערות ונשים צעירות אחרות. סהר ) -במיוחד, בתוך קבוצת השוות 

  את החשיבות לשמור על מינון מדויק גם בפני החברות:
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כי שוב, את יודעת, זה נורא סותר. באים אחרי זה במונית ואז, "זה טריקי מאוד.  

, זה היה כזה... אין פירגון בקטע כזה. 5'כמה תקפת?'...אם מישהי הייתה אומרת 

 !'" 5לא מולה, אבל אחרי זה: 'וואי שמעתן? היא הייתה עם 

 

צ'אנג, כפי שהוא  -ממחישים את ציר השיפוט הראשון שמציעה בייאלה ציטוטים 

ישראלי במרחבים של "תקיפה". נערות ונשים צעירות -טא בהקשר התרבותימתב

נכון על הרצף בין  "זרימה "מבינות את החשיבות החברתית למקם את עצמן במיקום 

"חסודה" )המשלמת מחיר כאשר היא מוציאה את עצמה מחוץ למשחק החברתי( ובין 

שרוב לציין "זונה" )המשלמת מחיר חברתי בתיוג שלילי(. עם זאת, חשוב 

התיאורים הללו  שלהן.  ה'זרימה'המרואיינות מעניקות חשיבות גבוהה לאופן ניהול 

על המיקום התגובתי, ולעיתים פאסיבי, של נערות ונשים צעירות במרחבים מצביעים  

"נטולת   -פועלּות" בעלת כאשר נחפש את ציר השיפוט השני )"לכן, של "תקיפה". 

למרחבי פעולה של נערות ונשים  של המרואיינות  סויות  פועלּות"(, עלינו לבחון התייח 

הן ממוקמות בעמדה תגובתית, שלפיהם צעירות בתוך כללי משחק חברתיים, 

' עם לזרוםהצורך החברתי 'מבינות את מוחלשת ופגיעה יותר. נערות ונשים צעירות 

מבינות שיש להן צורך גם לעשות  היוזמה וההתנהלות הגברית במרחב, אך במקביל 

יצביעו על השליטה שלהן בהתנהגותן ובמיניּותן. הבנה זו מתעצבת תחת ש בחירות

 פועלּות מינית. לליברלית בנוגע לבחירה ו-תפיסה ניאו

 

 במרחבים פגיעים ת: התעצבות סטנדרט שיפוט כפול ת לפאסיביּובין אקטיביּו

התנהגות או המרואיינות מספרות שנערות ונשים צעירות אינן מצופות להציג יוזמה 

אקטיבית במרחבים של מסיבות. מכיוון שהן ממוקמות בעמדה התגובתית, הן אינן 

חשות משוחררות וחופשיות לפעול כרצונן. חוויות אלה ממחישות עד כמה הקריאה 

צעירות לממש את החופש המיני   נערות ונשיםלפמיניסטית  -ליברלית והפוסט-הניאו

 ( מתארת:21קשה מאוד ליישום במרחבים של "תקיפה". נעמה ) שלהן
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"אני חושבת שבאופן כללי מה שמאפיין נשים...זה הרבה פעמים הזהירות. הזהירות 

 פעם לשמור על עצמך, לא לגמרי לעשות, עצמך, כל במובן של כל פעם לבדוק את

, כי את פאסיביותזה הרבה פעמים יכול להיות כי את לא מרגישה הכי משוחררת. 

היא לא משהו שאת אמורה   אקטיביותבשבילך או כי את רגילה ש  אקטיבייםרגילה ש

 לעשות". 

 

מתקיימת חלוקת תפקידים ברורה,  לדבריה של נעמה, במרחבים של "תקיפה"

נשיּות מגיבה ופגיעה. חלוקת , גבריּות אקטיבית ויוזמת דיכוטומית וממוגדרת:

, נערות מצד אחדפקידים זו מעצבת את סטנדרט השיפוט הכפול במרחבים אלו. ת

, מצד שניונשים צעירות מצופות לזרום עם יוזמות החיזור של נערים וגברים צעירים.  

הן צריכות להגיב ולזרום באופן שלא יקטלג אותן באופנים שליליים. סטנדרט כפול 

נית של נערות ונשים צעירות. רוני  ביטויים של פועלּות מימגביל למעשה את הזה 

 :גם כשהיא רוצה לפעול ( מתארת את ההגבלה שהיא חשה על בחירותיה 18)

"את לא יכולה להתחיל עם בנים, את לא יכולה לעשות ככה. אבל אל תהיי יותר מדי 

מסרבת לבנים...)גם אם( אני כן ארצה אותו, מבחינת החברה אני לא אוכל ישר 

אותו, או לזרום איתו באותה מידה, או ליזום כמו שהוא יוזם. להגיד לו שאני רוצה 

 זה התפקיד שלו". 

 

תחושת ההגבלה הזו חוזרת בכל הראיונות וממחישה, כיצד נערות ונשים צעירות 

 בו חלוקת התפקידים הממוגדרת והשיפוט החברתי מעצביםשמנווטות במרחב, 

התנהלותן תחת שיפוט חברתי  .מיניתסובייקטיביות של ו ביטויים של פועלּות מינית

כיצד הבחירות בנוגע לחיזור ומיניות מתקבלות מתוך   מייצר סטנדרט כפול ממחישה ש

בו ההתנהגות תישפט. במובן זה, נערות שהאופן  שמתווה את  חברתית  המבט  ה נקודת  

ונשים צעירות מתמודדות עם קונפליקט בין ביטוי סובייקטיביות מינית, תשוקות 

ליברלי של אוטונומיה,  -בשיח ניאו תמיניים ובין פועלּות מינית שמתעצבורצונות 

  ( מתארת את הקונפליקט:21בחירה ואחריות אישית. מור )
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יראה החוצה, י"את יודעת, בסופו של דבר אם לא היה אכפת לי משום דבר, מאיך זה  

תכלו עושה מה שאני רוצה...כאילו, איך יס כנראה לא היה לי אכפת מכלום והייתי

 בחורה שהיא מינית מדי, זה משדר משהו". עלייך... 

 

ליברלי -מרחבים של "תקיפה" מתעצבים בשיח של העצמה מינית, אך אותו שיח ניאו

משמר את הייחוס של פועלּות מינית לגבריּות. בבחינה של ציר השיפוט השני של 

ות הגבלות קיימ ,נשים צעירותשל נערות ולפי נקודת המבט של צ'אנג, ניכר ש-ביי

לפי נקודת מבט   גברים צעירים.של  נערים ושל    תהפועלּות המיניחברתיות מעטות על  

חוות את הגבלת השיח על התנהגותן, בעוד שנערים  זו, ניכר שנערות ונשים צעירות

וגברים צעירים מצליחים להתנסות בחוויות מיניות מבלי לשלם מחיר חברתי 

ההתנסויות של בו חוותה שיפוט חברתי ש ( מתארת את האופן21משמעותי. נעמה )

  המיניות שלה ושל חברותיה משנות התיכון:

אני זוכרת שהיה סיפור ממש גדול סביב   "אין ספק שבנים תמיד הרגישו יותר בנוח... 

 הזונותהבנים בכיתה. אני זוכרת שקראו לנו '  זה שכל הבנות בכיתה שלי היו עם כל

לא דיבר. כן, בנים מאוד נהנו מאיזה שהוא  '. על הבנים כמובן אף אחד9של י"א 

אין ספק שכל המתירנות שלנו הייתה כלום לעומת כל מה שהם  חופש במובן הזה... 

 ". בסופו של דבר הרגישו ועשו

 

כיצד השיפוט החברתי מגביל את בחירותיהן של נערות ונשים  ציטוט זה ממחיש

מינית באופן משוחרר.  כך שהן למעשה אינן מצופות לבטא סובייקטיביות צעירות

במקביל, גם כאשר נערות ונשים צעירות מגלות התנגדות ל"תקיפה" ולא מעוניינות 

התעלמות מרצונן. הן זוכות ליחס מבטל או ל"לזרום" עם האינטראקציה המינית, 

פעמים רבות, הן צריכות להתנגד מספר רב של פעמים ולמצוא תירוצים לכך שאינן  

 ה , אשר איננתמיניפועלּות    לבטא במרחבים של "תקיפה"ה  קש"זורמות". באופן זה,  

יה מנערות ונשים  י( מתארת את הציפ21באינטראקציה מינית מסוימת. מור )  נתמעוניי

  צעירות במרחבים אלו:
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אז לא תהיה שאלה   "יש ציפייה שתזרמי איתם. אם את פנויה, מישהו התחיל איתך... 

הוא  -ודעת', 'לא בא לי', 'לא מתאים לי' 'למה לא?'. כאילו, תירוץ של כזה 'לא י

 "מתקבל, אבל הוא כזה חצי מתקבל. 'מה? אבל למה לא? מה הבעיה? את פנויה!'

 

יתרה מכך, גם אם נחזור ונבחן פועלּות מינית של נערות ונשים צעירות שלא רק  

פועלּות  בפרספקטיבה של התנגדות, נגלה הגבלה חברתית משמעותית נוספת. ביטוי 

מינית במקרה פרטיקולרי עשוי לבטל ביטוי של פועלּות מינית וסובייקטיביות מינית 

( מתארת כיצד בחירה מינית פרטיקולרית גוזלת את החופש 21במקרים אחרים. נירה )

  לבחור בפעמים אחרות:

"אם יש מישהי שהיא זורמת, בנים חושבים שהיא רוצה להיות עם כל הבנים. אם 

ם אחד, ברור שהיא רוצה להיות עם עוד שלושים. כל אחד שיבוא. זה היא זרמה ע

 מעין תפיסה כזו. אין את ההבנה שהיא הייתה עם מישהו כי היא נמשכה אליו".

 

עם זאת, בפרספקטיבה של גיל ניתן לראות שציר הפועלּות מעט מתחזק. ישנן  

הה יותר לאישה כיצד בגילאים בוגרים מתקיימת לגיטימציה גבו  מתארותשמרואיינות  

היא אכן בשליטה ומבטאת פועלּות מינית. שלבטא סובייקטיביות מינית, במידה 

תבטא פועלּות מינית באופן הנשפט  שהשיפוט החברתי לא יהיה שלילי במידה 

    ( מתארת:21כ'גברי'. סהר )

 תלוי איך היא מציגה את זה. 'הכרנו וזרמתי איתו' או 'רציתי  "זה 'אני השגתי אותו'... 

אותו וגרמתי לזה לקרות'. זה מראה שהשליטה אצלה. שוב, כנראה שתופסים ממנה 

 ". גבריתיותר כי היא מציגה את זה בצורה 

 

ציטוט זה ממחיש כיצד ציר הפועלּות נשפט חברתית על פי רמת היוזמה, האקטיביות 

ם וההובלה של האינטראקציה המינית. ביטויים אחרים של פועלּות מינית אינם מקבלי

ִאשרור והכרה חברתית, כאשר הם ממיקומי סובייקט תגובתיים או פאסיביים. במובן 

זה, ציר השיפוט השני מתקיים, אך השפעתו פחותה מזו של ציר השיפוט הראשון 
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המעניק חשיבות גבוהה ביותר למינון הפעילות המינית של נערות ונשים צעירות. כפי 

ליברלית בנוגע -צב תחת תפיסה ניאוצ'אנג, ציר השיפוט השני מתע-שמציעה ביי

מייצר אשליה של שליטה ובקרה של נערות ונשים ובשל כך הוא  ,לפועלּות מינית

התנהגּותן המינית. ממצאי המחקר מצביעים על כך של צעירות על השיפוט החברתי 

צ'אנג מעצבים זה את זה ומייצרים סטנדרט כפול חדש. -ששני צירי השיפוט של ביי

עודד נערות ונשים צעירות לבטא בחירה, שליטה ופועלּות מינית, סטנדרט זה מ

כאשר למעשה ציר השיפוט הראשון נותר חזק מתמיד ואיננו מאפשר פעילות מינית 

. עם זאת, נערות ונשים צעירות מציגות אסטרטגיות יצירתיות להתמודדות חופשית

אלה נחשפות  לבטא סובייקטיביות מינית. אסטרטגיותבבואן  עם השיפוט החברתי

 פגיעּותן של נערות ונשים צעירות במרחבים של "תקיפה".   בבחינת 

 

  תןלהתמודדות עם פגיעּושל נערות ונשים צעירות  אסטרטגיות

ניתוח פגיעּותן של נערות ונשים צעירות במרחבים של "תקיפה" מאפשר לנו לגלות  

 ספרת( מ21)  וריתוסובייקטיביות מינית. נאפשרויות ביטוי נוספות של פועלּות מינית  

  כיצד מרחבים של "תקיפה" מהווים מרחבים של פגיעּות עבור נערות ונשים צעירות:

זה פחות  כל הזמן הרצון להישאר אסופה כזה... "פחד שיחשבו שאני לא זורמת...  

הפחד ממנו, שהוא ייקח אותי החוצה ויעשה לי דברים. יותר הפחד של איך אני 

     הפחד הזה של איך להגיב, של איך  את מזה ועדיין שומרת על הכבוד העצמי... יוצ

 אלי". יתייחסו

 

מתארת כיצד נערות ונשים צעירות צריכות להחזיק בשני צירי השיפוט  וריתנ

מצד אחד, מתקיים רצון למיקום על ציר הפעילות המינית כמי  צ'אנג.-שמציעה ביי

על  . מצד שני, יש צורך לשמור על איסוף והראויאך לא מעבר למינון , ש"זורמת"

שליטה במטרה לשמר את השיפוט החברתי החיובי. נערות ונשים צעירות מכירות 

תרבותי של מיניּותן ומבקשות לנהל את המשאב הזה במרחבים של -בערך החברתי
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( מתארת את האופן בו  23מתכתבים עם מרחבים אחרים בחייהן. שרון )ש"תקיפה" 

 :בחירותיהן של נערות ונשים צעירותמתעצבות 

"זה לא שאת אמורה. זה מה שהן רוצות לעשות. אף אחד לא אמר לך לעשות את זה. 

בסופו של דבר יש איזה שהוא מדד  להרגיש...  את רוצה לעשות את זה. את רוצה

כמו  כזה. לצערי, כן? הרבה דברים שאני אומרת פה, זה לא שאני שלמה איתם. 

מונה לאינסטגרם ואת רוצה לייקים, נכון? את רוצה למשוך שהיום את מעלה ת

 תשומת לב כדי שיתחילו איתך ותרגישי טוב יותר עם עצמך. זה כאילו הכל קשור". 

 

תן במרחבים של ּראוי לציין שמתקיים טווח אסטרטגיות להתמודדות עם פגיעו

"תקיפה" וישנן נערות ונשים צעירות שמתוך הכרה בכללי המשחק החברתי 

המתקיימים במרחבים אלה, בוחרות לא להשתתף במסיבות כדי להימנע 

  מתארת: (21ף )ּרצויות. סו -מאינטראקציות לא

אם את לא רוצה, את פשוט לא באה למסיבה. אם אני יודעת שיש מקום שהוא יותר "

או שיש שם יותר מדי בנים מסוג שאני לא אוהבת, אני פשוט לא הולכת   לימדי צפוף  

..כי פשוט כולם עושים את זה אז זה ככה...ובנים ממשיכים לתקוף ואף למקום הזה. 

זה מצליח להם אז למה לא...מי שלא אוהב את הסטייל ... אחד לא אומר להם כלום

 ".הזה, לא מגיע

 

ממחיש את ההכרה של נערות ונשים צעירות עם התכתיבים החברתיים   ּףדבריה של סו

ים החברתיים הללו מוכרים גם לנערות שמתעצבים במרחבים של "תקיפה". התכתיב

רצוי על גופן  -ולנשים צעירות המשתתפות במרחבים אלה ובוחרות להגיב למגע הלא

 ( מתארת כיצד תגובה שכזאת נתפסת על ידי חברותיה: 23באופן אקטיבי ונחרץ. נגה )

לאחד מהם העפתי סטירה גם פעם אחת. אז יצא לי כמה מצבים כאלה...יש לי גם "

..שהסתכלו עליי כחולת נפש על זה שהעפתי כאפה. שזה האינסטינקט חברות. 

 "' ?So fucking what . שלי...'מה את מגזימה? אז הוא צבט אותך בתחת במסיבה
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הנשים הצעירות מהנערות וחלק מתגובתן של חברותיה של נגה מדגימה כיצד 

 אלה גיעים מיקומים פמקבלות את מיקומן הפגיע והתגובתי במרחבים של "תקיפה". 

, אך נערות ונשים צעירות עבור המשתתפות במרחב  ים מרחבי פעולה מוגבליםמאפשר

בהם. ממצאי המחקר ממחישים שבמרחבים התבטא מגלות אסטרטגיות יצירתיות ל

לממש את על מנת  נערות ונשים צעירות להישאר יחד בקבוצה  בוחרות של "תקיפה"

פועלּות רצויות ומגבילות. -ציות לאסיטואאף ברצונותיהן ולבטא פועלּות מינית 

לחברות הקבוצה   תצ'אנג ומאפשר-תחת צירי השיפוט שמציעה ביי  תמתעצב  וז  תמיני

לשמור זו על זו מפגיעה ומשיפוט חברתי שלילי. במובן זה, נערות ונשים צעירות 

מגבילות את הביטוי הסובייקטיבי שלהן באופן המבוקר על ידי הבחירות של 

( מתארת כיצד היא תופסת את תפקידן של חברותיה במרחבים של 18חברותיהן. גל )

  "תקיפה":

כי לפעמים  ,שיראו אם את בסדר ויעמידו לך גם גבולות "על סמך גם החברות שלך 

מסוגלת. כי צריך גם ראייה אובייקטיבית, שתראה מהצד מה קורה. את  את לבד לא

סיטואציה מסוימת את לא נקייה, את לא צלולה, יש לך מלא  לפעמים כשאת בתוך

ברים רצונות, יש לך מלא... זה קשור לזה שיש סיטואציה של מסיבות וכל מיני ד

שיכולים לבלבל אותך, והחברות שלך הן חלק מהרצון שלך, במירכאות, הן צריכות 

 . "להיות חלק מהרצון שלך באותו רגע

 

בהם נערות ונשים צעירות מרחיבות את מרחבי ש ציטוט זה ממחיש את האופנים 

בזמן שהן חוות אינטראקציות  הפעולה האפשריים עבורן תחת שיפוט חברתי מגביל

גופן ו/או מבקשות לממש תשוקות מיניות. הסובייקטיבית המינית בות צויר-לא

במרחבים של "תקיפה" באופן   ותשל נערות ונשים צעירות מתעצב  תוהפועלּות המיני

קונפליקטואלי. בעוד שהסובייקטיביות המינית נעה בין רצון לבטא תשוקות מיניות 

תחת סטנדרט שיפוט   תברצוי, פועלּות מינית מתעצ -ובין רתיעה גופנית ממגע לא

לשחק את משחק החיזור, תוך צבירת שמבנה ציפייה מנערות ונשים צעירות כפול 

רווחים והימנעות ממחירים חברתיים. עם זאת, ציר השיפוט השני ממשיך לעצב 
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-הניאו ה דרישה לביטוי פועלּות מינית. מכיוון שביטויים של פועלּות מינית במובנ

מבקשות , ה ם של "תקיפה", נערות ונשים צעירותליברלי קשים למימוש במרחבי

לבטא סובייקטיביות מינית ולהימנע מפגיעה, מוצאות מרחבי פעולה חדשים. קארין 

 :כאלה( מתארת מרחבי פעולה 21)

בנות  5-6"לרוב יש לנו קטע כזה, בגלל שאנחנו חבורה של בנות, אנחנו בערך 

כולנו ביחד ויש לנו מעין הסכם  שיוצאות למועדון ביחד, אז אנחנו יודעות שאנחנו

      לא כתוב כזה שברגע שלמישהי טיפה לא נעים או טיפה לא מתאים לה, אז 

אוטומטית היא דופקת לנו את המבט, ואנחנו תמיד בקשר עין אחת עם השנייה. זאת 

אומרת, אנחנו תמיד נמצאות בסביבה אחת של השנייה, אם היא מסמנת שטוב לה 

 חנו רוקדות ליד". והיא מעוניינת, אנ

 

תיאורה של קארין ממחיש כיצד נערות ונשים צעירות יוצרות ביניהן ברית מוסכמת 

בין  המתקייםהמבוססת על פגיעּותן. ברית זו מאפשרת להן לגשר על הקונפליקט 

לנהל את פגיעּותן ולהישמר מפני   נןרצונן לבטא סובייקטיביות מינית ובין רצו

פן זה מבטאות נערות ונשים צעירות פועלּות מינית, רצויה. באו-אינטראקציה לא

, המושתת על קשרים ה פגיע פועלּותליברלית, כי אם -הניאו ה שלא בפרשנות

להן פעולות משותפות במרחבים של "תקיפה".  תמאפשר, כזו ה יחסותיים מתהווים

כך נחשפים מרחבי הפעולה החדשים של נערות ונשים צעירות ומתאפשר ניתוח 

 אר את הפעולה והפגיעּות גם יחד.  מצליח לתש

 דיון

מתקיימת בישראל במרחבים של "תקיפה"   HUממצאי המחקר ממחישים כיצד תרבות  

ליברלי המקדם ביטויים של פועלּות, אוטונומיה -המעצבים ומתעצבים בשיח ניאו

בה גברים מחזיקים שמשמרים חלוקת תפקידי חיזור ממוגדרת,  אלה  ובחירה. מרחבים  

בתפקידי היוזמה האקטיביים ואילו נשים ממוקמות בתפקידים תגובתיים ופאסיביים. 

מטשטשות את גבולות ההתנהגות שפרקטיקות אלה במרחבים  בה בעת מתקיימות

את הפרקטיקות בחן מחקר זה  לפיכךהחברתית המקובלת מחוץ למרחב המסיבה. 
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אלה במטרה לחשוף מבנים חבים במרהמינית ואת ביטויי הפועלּות  הללו

. ניתוח הפרקטיקה "תקיפה" באמצעות מודל השיפוט  דיסקורסיביים מעצבים

 על שדה מחקר עכשווי זה.    עמיקה צ'אנג מאפשר לנו התבוננות מ-החברתי של ביי

 

  צירי השיפוט שני ממצאי המחקר ממחישים שבמרחבים של "תקיפה" מתקיימים 

)הציר המסורתי המתמקד ברמת  השיפוט הראשוןצ'אנג. ציר -שמציעה ביי במודל

ביטויי  ניתנת למינון המדויק של שבחשיבות הגבוהה  מתגלה  הפעילות המינית(

. ציר השיפוט השני  אלה נערות ונשים צעירות במרחבים של התנהלות המיניות וה 

, בחירה לליברלית בנוגע לפועלּות מינית ו-מתעצב תחת תפיסה ניאו( פועלּות)ציר ה 

מייצרים הללו צירים ה מת מהמאפיינים היחסותיים המתהווים במרחב. שני מתעלש

פיו נערות ונשים צעירות מצופות לשחק את המשחק שלסטנדרט שיפוט כפול, 

מִקטלוג חברתי להימנע זהירות מרבית ובו בעת לנקוט החברתי של "תקיפה", אך 

מציגות התנהגות נערות ונשים צעירות בזמן ששלילי. הִקטלוג החברתי מתרחש כבר 

מינונים חברתיים מצופים. כך נדמה שציר עומדת בסטנדרט עמום של  איננה  שמינית,  

משמעותי יותר וחושף תפיסות ממוגדרות וסטריאוטיפיות בנוגע  הוא  השיפוט הראשון  

לחיזור ומיניות. תפיסות סטריאוטיפיות אלה משמרות כללי משחק המחייבים נערות 

 פגיעּותן במרחבים של "תקיפה". ונשים צעירות להתמודד עם

מעצבת סטנדרט   HUממצאי המחקר המוצג מתווספים למחקר הממחיש כיצד תרבות  

 Armstrong etתן המינית של נערות ונשים צעירות )כפול חדש בנוגע לשיפוט התנהגּו

al., 2014; Bay-Cheng, 2015 ים הממחישיםנוספלמחקרים גם מתווספים  םממצאי(. ה 

חושפת התנהלות  HUפמיניסטית של מופעים תרבותיים של -כיצד בחינה מחקרית

(. כמו כן, הממצאים Kelly, 2012סקסיסטית תחת מעטה של חופש מיני ועצמאות )

 ,שונותפעולה לגוף ידע המציג, כיצד נשים צעירות מגלות אסטרטגיות  תורמים

חברתי תקין של נשיּות    לשמר דימויונועדו  מתעצבות מתוך הבנת השיפוט החברתי  ש

(, 2013Currier בנוסף לכך, המחקר הנוכחי .) כיצד , מדגיםאשר מחקר מחזק

המשמעויות הסמויות והגלויות של ציר השיפוט המסורתי המוקפד ממשיכות להישמר 
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מנגד, מחקר (.  FJÆr & Sandberg, 2015גם בתרבויות המקדמות פתיחות וחופש מיניים )

מבטאות רמות  HUים צעירות המקיימות פרקטיקות של זה לא מצא שנערות ונש

 ;Armstrong et al., 2012; Risman & Schwartz, 2008גבוהות יותר של פועלּות מינית )

Rupp et al., 2014 ראשית, המחקר המוצג במאמר זה הוא איכותני, ולכן לא שם .)

ינות ביחס  המינית של המרואי פועלּותלעצמו למטרה להשוות ולבחון את רמות ה 

למדגם. שנית, מכיוון שכללי המשחק של "תקיפה" מותירים נערות ונשים צעירות 

בעמדה תגובתית, הם אינם מהווים עבורן פלטפורמה מיטיבה לביטוי של פועלּות  

ליברלי. עם זאת, מאמר זה החל להדגים כיצד נערות ונשים  -מינית במובנה הניאו

סטרטגיות יצירתיות לפעולה וכיצד הן א צעירות מייצרות במרחבים של "תקיפה"

     במובנה היחסותי.  פועלּותעשויות לבטא רמות גבוהות של 

צ'אנג במטרה לחשוף סטנדרט שיפוט כפול  -מאמר זה משתמש במודל של ביי

של  ה מייצר קונפליקט פנימי בקרב נערות ונשים צעירות ומשפיע על התעצבותש

קט זה מתבטא בסתירות המתקיימות בין . קונפליHUפועלּות מינית במרחבים של 

חוויית הסובייקטיביות המינית ובין ביטוי של פועלּות מינית של נערות ונשים 

את הרצון המיני  מתתוא ה איננ תהפועלּות המינילעתים קרובות צעירות. 

מבקשות להמשיך ולממש את תשוקותיהן המיניות שהסובייקטיבי של צעירות, 

 תפועלּות המיניה גופן. ניתן לומר שברצוי  -אותן למגע לא  במרחבים פגיעים החושפים

לשיפוט החברתי ולסטנדרט הכפול. כך, נערות  תשל נערות ונשים צעירות ממושמע

חופש להתנגד ו ונשים צעירות אינן מרגישות חופש לבטא את תשוקותיהן המיניות

צ'אנג ממחיש שההבחנה -המודל של ביי, גופן. במובן זה ברצוי -למגע הלא

הדיכוטומית המבדילה בין קורבן לבין מי שמבטאת פועלּות איננה מספקת לשם תיאור  

 חוויותיהן של נערות ונשים צעירות במרחבים של "תקיפה". 

ציר השיפוט השני מעצב חוויה של שליטה על שיפוט התנהגותן, גם כאשר נערות 

ציר  מצמצמת את מרחבי הפעולה שלהן. באופן זה שונשים צעירות חוות פגיעּות 

במצב שבו מתקיימות , תובוחר ה השיפוט השני מייצר אשליה של פועלּות פעיל

-ונשים צעירות. ביילמעשה הגבלות משמעותיות על אפשרויות הביטוי של נערות 
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נות נגמצ'אנג מכנה את המבנים התרבותיים המייצרים אשליה של פועלּות ובחירה "

נות אלה מגנ(. Chang, 2015, 287-Beyליברלית )-של האידיאולוגיה הניאו 11רטוריות"

ליברלי של העצמה -מאפשרות למופעי הפרקטיקה "תקיפה" להתעצב בשיח ניאו

תרבותיים יחסותיים. ההתבוננות על -ים חברתייםהמתעלם ממאפיינכזה מינית, 

חושפת מרחבי  צ'אנג-פגיעּותן של נערות ונשים צעירות באמצעות המודל של ביי

 ליברליות בנוגע לפועלּות מינית-אינם מבטאים תפיסות ניאושפעולה חדשים 

בחירה. מתוך מיקומן החברתי של נערות ונשים צעירות במרחבים של "תקיפה" לו

מאפשרת תגובה ופעולה תחת שיפוט חברתי מגביל. שברית של פגיעּות, מתהווה 

החשיפה של ברית זו מאפשרת הבנה מעמיקה יותר של הקשרים היחסותיים השונים 

אפשרת תפיסת הפגיעה והפעולה תמבחייהן של נערות ונשים צעירות. כך    המתקיימים

נערות ונשים של    וניםהיכולת לתאר מיקומים סובייקטיביים מגות רחבומכך גם  יחד ו

 . , אשר אינם דיכוטומייםצעירות

צ'אנג מציע מסגרת עבודה המאפשרת ניתוח מחודש -מודל השיפוט החברתי של ביי

צ'אנג -(. ביי288בהם נערות צריכות לנווט" )שם, ששל "השדות הנורמטיביים 

רות של נע  תומדגישה שמודל זה איננו חושף את האותנטיות בפועלּות המינימוסיפה  

)שם, שם(. במובן  ה פועלּות מינית ומהם גבולותי יאיננו מגדיר מה וונשים צעירות 

צ'אנג מאפשרים חשיפה של המבנים התרבותיים והחברתיים -הצירים של ביי, זה 

נה הרטורית מגנהמעצבים שדות פעולה חדשים במרחבים של "תקיפה". חשיפת ה 

מאפשרת לנו להכיר באותנטיות   בשיח של העצמה מינית,  תמתעצבש  ,בפועלּות מינית

בברית זו לזו שמבטאות יחד נערות ונשים צעירות החוברות  של פועלּות מינית

תלויות זו בזו,  והפגיעּות. ממצאי המחקר חושפים כיצד נערות ונשים צעירות מגיבות  

ואסטרטגיות חושפות את פגיעּותן, מגלות רפלקסיביות זו לזו ולעצמן, מגלות יכולות  

 אחת לשנייהתגובות רגישות הציע וכך מסוגלות ל ,של פעולות משותפות 

 

 
11 hetorical defensesR  
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ה יחסותית מאפשרת לנו לתפוס פועלּות מינית של נערות גישולסיטואציה. במובן זה,  

ונשים צעירות במרחבים של "תקיפה" כמבנה אקטיבי וטרנספורמטיבי המאפשר 

רלית, ההתייחסות למאפיינים ליב-פעולה ואף התנגדות. בניגוד לתפיסה הניאו

הטרנספורמטיביים של פועלּות מינית חושפת את הבניית היחסים המתמשכת של 

 במרחב המייצר פגיעּות מינית. כן נערות ונשים צעירות, בינן לבין עצמן, ו

מתוך מטרה לחשוף את אסטרטגיות אלה המחקר ימשיך לבחון אפיקים יחסותיים 

ת במרחבים של "תקיפה". ניתוח אסטרטגיות הפעולה הפעולה של נערות ונשים צעירו

פועלּות מינית של נערות ונשים צעירות, לבנוגע    להרחיב את ההבנה החדשות יאפשר  

מבקשות לבטא סובייקטיביות מינית במרחבים של פגיעּות. כמו כן, המחקר אשר 

 ימשיך בניתוח שיח ביקורתי את השיחים השונים המעצבים ומתעצבים במרחבים של

ביטוי, בין השאר, בכינוי הניתן לפרקטיקה ובאופן ידי  באים לאלה  "תקיפה". שיחים  

בהם נערות ונשים  שהשימוש בו. ניתוח זה יסייע בזיהוי השדות הנורמטיביים, 

 תרבותי של חיזור ומיניות.  -צעירות מצופות לנהל את המשחק החברתי

ערות ונשים צעירות, יהודיות של נוידע  ניסיון  ,  חוויותמחקר פמיניסטי זה מתבסס על  

מבנים תרבותיים וציוויים נורמטיביים במרחבים של , ומטרתו לחשוף חילוניות

נפוצה  . חשיפה זו משיימת לראשונה בספרות פרקטיקה תרבותית"תקיפה"

ונורמטיבית, אשר מהווה גורם משמעותי בעיצוב פועלּות מינית וסובייקטיביות מינית 

אל. כדי להמשיך ולחשוף מבנים תרבותיים אלה, יידרש של צעירות וצעירים בישר

החוויה, הניסיון והידע, כפי שהם משתקפים בראיונות עם  תהצגשם מחקר המשך ל

נפוצות בקרב ש ,נערים וגברים צעירים. כמו כן, בחינת פרקטיקות חיזור עכשוויות

ף היא תרבותי, תתרום א-אקונומי ודתי-מבחינת שיוך אתני, סוציושונות קבוצות 

)כמו גם של   הרחבת גוף הידע בנוגע למיניּותן של נערות ונשים צעירות בישראלל

 .  נערים וגברים צעירים(

פרקטיקות חיזור עכשוויות המעצבות סובייקטיביות מינית ופועלּות מינית חשיפת 

מאפשרת הרחבת הידע המחקרי הקיים בנוגע למיניּותן של נערות ונשים צעירות, כמו 

בהפצת ידע חשוב מסייע למרחבי הפעולה האפשריים עבורן. מחקר זה  גם בנוגע
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ולהבין טוב יותר את ולהורים, וזאת במטרה להעמיק  וטיפול והכרחי לגורמי חינוך

חינוכיים  התערבות ותהליכים חוויותיהן של נערות ונשים צעירות ולהתאים תהליכי

יציאה  מאפשרתיחסותית שונים למגוון המיקומים הסובייקטיביים המשתנים. גישה 

, מנרטיביים קורבנייםלהרחיק עצמן  נערות ונשים צעירות  גורם למהשיח הדיכוטומי ה 

לנערות ניתנת האפשרות . כך רצויה -גם כאשר הן חוות פגיעה ו/או אינטראקציה לא

של פועלּות    בתיאור ביטוייםונשים צעירות לדייק בתיאור מיקומיהן הסובייקטיביים ו

המחקר תורם לפריצת גבולות ליברלית. באופן זה -הניאו ה פיסתת, שלא במינית

אפשר במטרה לבחירותיהן של נערות ונשים צעירות, של בחינה האינדיבידואלית ה 

, ביקורתית של המבנים הדיסקורסיביים המעצבים את נסיבות חייהן-בחינה פוליטית

 מיניּותן.    של ע וִמשמואת ה  את פגיעּותן
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