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 תקציר

כפי  ריטואל שנשים יהודיות מבצעות על מנת להיטהר מדם הווסת, במחקר זה אעסוק בנידה,

שהיא באה לידי ביטוי בעבודות עכשוויות של אמניות יהודיות. בעבודתי אבקר את השיח הקיים 

הדגם שיוצע להלן יבקש לקרוא  :אודות ייצוגי הנידה ואנסח דגם מתודולוגי חלופי לדיון בהם

תוצר של  הנידה כדבר קבוע ונתון, על המבט המחולן על הנידה וייצוגיה, המתייחס להלכותתיגר 

דת פטריארכאלית ומיושנת, ומתוך שכך שופט את העבודות העוסקות בה, לפי מידת האשרור או 

הערעור שלהן על העמדה ההלכתית הגברית. ההסטה שאציע מן הגישה הקיימת תעשה לטובת 

פנייה לשיח הרואה בהלכה גורם המצוי בהתהוות מתמדת, אשר מושפע מן הסוגיות התרבותיות 

 –מגדריות -אמנות מנכסות סוגיות הלכתיות יצירותפועל. בהתאם אטען שכאשר שבתוכן הוא 

כמו גם על השיח ההלכתי  משפיע על השיח המעשה האמנותי –כגון הנידה במקרה שידון כאן 

. כך, לשיטתי, בעמדה ההלכתית ובעמדה המגדרית המגדרי, והיצירות מחוללות שינוי בו זמנית

אותן מייצר דווקא מתוך תפיסה של עמדות קבועות ובינאריות  ניתן לקרוא יצירות שכאלו לאו

 .כוחה הפוליטי של יצירת האמנותהמודעת ל, אלא מתוך תפיסה דינאמית, שיח החילון

השאלות שייבחנו במחקר יישענו על שלושה שדות ידע: אסתטיקה, מגדר, ומחשבה יהודית, 

. האלמנטים האסתטיים השונים כשאלה אינם מופרדים זה מזה, ויחצו את כל פרקי העבודה

המרכיבים את העבודות העוסקות בנידה, ייבחנו לאור טקסטים יהודיים ופמיניסטיים וינוסחו 

כל פרק יציג  במובנים של ניכוס דתי ומגדרי גם יחד. העבודה תחולק לשלושה פרקים, כאשר

 מקרה בוחן מן השדה העכשווי לצורך ביסוס הטענות.

וד ביקורת היסטוריוגרפית הנוגעת לשיח האמנותי על ייצוגי הנידה, במרכז הפרק הראשון תעמ

והצעה לדגם מתודולוגי חלופי. בפרק אתמקד בתפיסת ההלכתית הניכרת בכתיבה על עבודות 

, של האמנית חגית 2004, משנת שלישמיכת הטלאים העוסקות בנידה. אנתח את הכתיבה על 

לתגובות רבות שסימנו אותה כביטוי העבודה זכתה . (, בה מולגן עסקה בנידה1972)נ.מולגן 

אמנותי למרד בנידה ובהלכותיה, זאת, מבלי ניסיון לפרש את הבחירות האסתטיות של מולגן 

לאור טקסטים הלכתיים. בפרק אבקר את הגישה הקיימת, אתבסס על הכתיבה של אורנה אוריין 

גן אותה בטקסטים הלכתיים כמו , כזה שמעשמיכת הטלאים שליואציע מבט חדש על  על העבודה

 גם בהקשרים אמנותיים ומגדריים. 



 
 

הפרק השני יציע גישה תיאורטית ביקורתית הנוגעת למושג הבזות הנפוץ בשיח אודות הנידה 

בכלל ואודות ייצוגי הנידה בפרט, ולצידה הצעה לזווית התבוננות מחודשת על הנידה, שאינה 

העוסק בהתמודדות עם  (abjection)למושג הבזות אתייחס  מוטענת במושג הבזות. בפרק זה

בה דברים אותם הסובייקט מדחיק, ובמיוחד לאופן בו המושג פותח בהגות של ז'וליה קריסט

(Julia Kristeva) . אתייחס למקורות התיאורטיים השונים של הבזות ולביקורות השונות

ם לדון בנידה דרך שיח הבזות. שהושמעו כנגד המושג ואסביר מדוע נוצר כשל, לדעתי, כאשר מנסי

כמו כן, אציע להתבונן בנידה כטקס שעבר תהליך ניכוס פטריארכאלי אך ניתן לניכוס מחודש בכל 

עת. כמקרה מבחן אנתח מאמר של דוד שפרבר בו הוא דן בייצוגי הנידה באמצעות מושג הבזות, 

 ואדגים כיצד המושג פוגם במכלול ההקשרים של הייצוגים. 

 סתטייםאכלים דתית באמצעות -שי ייערך דיון באפשרות ליצירת התנגדות מגדריתבפרק השלי

במרכז הפרק תעמוד פמיניסטי המותאם למקרה של הנידה וייצוגיה. -ויוצע מודל תיאורטי

 Jacqueline), של האמנית ג'קלין ניקולס 2012משנת  (אולי החודש) Maybe This Monthהעבודה 

Nicholls, b.1971)כמעט ואין התייחסות ביקורתית או פרשנית שמיכת הטלאים שלי-ל . בניגוד ,

. בפרק אבקש להתייחס לעבודה באמצעות הדגם המתודולוגי אותו ניסחתי בשני אולי החודש-ל

מגדרי. -הפרקים הראשונים, המתנער ממושג הבזות המחולן וקורא את העבודה דרך שיח הלכתי

שיוכל להתאים הן לנושא של הנידה והן לבחירות  פמיניסטי-במהלך הפרק אגבש מודל תיאורטי

 האמנותיות של ניקולס בעבודה.

מחקר זה הוא הראשון שמבקש לערוך ביקורת על המגמות החילוניות הנפוצות בדיונים אודות 

ייצוגי הנידה באמנות העכשווית. המחקר מצטרף אל שורה של מחקרים רבים נוספים משדות ידע 

על שיח החילון, ובמיוחד אל אלה הנוגעים בסוגיות מגדריות והמבקשים אחרים העורכים ביקורת 

לשכלל את התיאוריות המגדריות כאמצעי לביקורת החילון. כמו כן, המחקר מצטרף לשורה של 

מחקרים שביקרו את מושג הבזות ויהיה הראשון שמבקש לתעל ביקורות זו וליישם אותה על 

  הנידה ועל ייצוגיה האמנותיים.



 
 

 תודההכרת 

דרך. לא את כולכן אוכל להזכיר ב לי סייעושאני מתרגשת מכמות הנשים עם סיום כתיבת התזה 

 , תודה.לבי היצירהכאן או בהערות השוליים, אבל כולכן הייתן איתי, תומכות ומוסיפות בכל ש

של כתיבה , ד"ר רונית מילאנו, שליוותה אותי לאורך שנתיים להודות למנחה היקרה ברצוני

דיבור בגובה העיניים על  –, ומעל הכל התמיכהעל המקצועיות, העין החדה,  ועיבוד רעיונות. תודה

 . נהניתי ללמוד ממך.וכנות

 בנוסף, ברצוני להודות לשתי מרצות מהמחלקה לאמנות ותרבות חזותית באוניברסיטת בן גוריון

 תואר הראשון.שלבי החם עוד ב ביתל, מחלקה שהייתה לי שבנגב

, וחברי , ותמיד זכיתי למענה מפורטשרה אופנברג אליה פניתי בכל נושא שהוא ובכל זמןלד"ר 

 . פרגוןואינסוף נדיבות , שיתוף בידע

סייעו לי להעפיל אל מעבר לשיח ש הההערות והתובנות החדות של עללד"ר מרב ירושלמי, כן ו

 והדיוק. תודה על הזמינות, הרגישות .המוכר

 

 יווה ומלווה אותי בכל יום, דבררם, איש אהוב של-ודות לאביבסוף הדברים ברצוני לה

 בלעדיך. מתרחשלא היה מאלה 

 ולאתר, שהציפייה, ההיכרות והגדילה איתך לימדו אותי את כל זה.
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 מבוא

של האישה, שבמהלכו האיש  שת לאורך פרק זמן מסוים במחזור החודשימתרח טומאת הנידה

הנידה מתחילה עם הופעת הווסת, המטמאת את  .במגע, ובקיום יחסים והאישה אסורים זה על זה

 טהרהתהליך ההאישה, נמשכת בתהליך ההיטהרות מהטומאה ומסתיימת בטבילה במקווה. 

תלוי במסורת הרביעי או החמישי של הווסת,  המתרחשת ביום "הפסק טהרה"מתחיל בבדיקת 

ובודקת את צבע , קטן בד לבן כלומר, ,"עד בדיקה"בבדיקה האישה מחדירה לנרתיק  1הפסיקה.

בעלת גוון אדום, האישה מתחילה לספור  אינה שעל העד ההפרשה שעל העד. במקרה שההפרשה

האישה מבצעת, באמצעות מימי השבעה נקיים , שבעה ימים של טהרה. בכל יום "נקיים-שבעה"

עדי הבדיקה, שתי בדיקות בפתח הנרתיק, ובודקת שאין בהפרשה גוון אדום. אישה שלא בטוחה 

אותה, יכולה להעביר באופן אנונימי מטמאת או מטהרת ומסתפקת עם זו ההפרשה  הגוון של לגבי

ת יל ולספור את שבעהאישה צריכה להתח ,רב שיפסוק. במקרה שההפרשה מטמאתלאת העד 

כשהאישה מסיימת לספור את השבעה נקיים, כלומר שבעה ימים רצופים בהם נקיים מחדש. ה

 2חוזרת לטהרתה, ובני הזוג מותרים. היא טובלת במקווה, היא לא ראתה הפרשות אדומות,

חוקרי אמנות, אוצרים ומבקרים הדנים בעבודות אמנות עכשוויות העוסקות בנידה, נוטים 

ואילך העוסקות בווסת, תוך שהם  70-להשוות אותן לעבודות אמנות פמיניסטיות משנות ה

                                                           
הביולוגי של  "לסיום"בפסיקה הספרדית מקובל שמדובר בארבעה ימים ובאשכנזית בחמישה. אדגיש שלא מחכים  1

הווסת. יכול להיות שהווסת נגמרה תוך שלושה ימים ועדיין רק ביום הרביעי או החמישי האישה תוכל לבצע בדיקת 

 הפסק טהרה.

2
הלכות הנידה רבות ומסועפות מאוד. הצגתי כאן את תהליך הטהרה בקיצור רב, תוך התמקדות בפרטים  

השבעה נקיים משתנה בין פוסקים שונים, הקביעה שיש לערוך . כך לדוגמא, מספר הבדיקות במהלך לדיוןהרלוונטיים 

נשמת: מדרשה גבוהה ללימוד שתי בדיקות בכל יום היא הפסיקה המקובלת. למידע מונגש ותמציתי על הלכות נידה: 

 .2016.21.07-, נדלה בhttp://hebrew.yoatzot.org/topicH.php?id=127, תורה לנשים על שם ג'ני שוטנשטיין

http://hebrew.yoatzot.org/topicH.php?id=127
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דגם כתיבה זה מהווה ניסיון להעניק  3.(abjection)מעגנים אותן בשיח התיאורטי אודות הבזות 

החוקרים מתייחסים אל העבודות כמי שלוקחות חלק בהתפתחויות  –לייצוגי הנידה ממד קנוני 

האמנותיות המערביות ומתבוננים בהן באמצעות הכלים התיאורטיים המקובלים. בנוסף, 

י מחלקים אותן לשתדתי, אך -תוכנן היהודיהכותבים מתעכבים על היחס של העבודות אל 

עבודות המאשררות רעיון מול לרעיון הדתי עבודות המביעות ערעור על ה – בינאריות קטגוריות

זו, הכותבים ממעטים להרחיב את ההקשרים הדתיים של העבודות דיכוטומית זה. מלבד חלוקה 

קות ונוטים שלא לבחון את העבודות לאור טקסטים הלכתיים ושלא להשוות בינן לבין הפרקטי

 המסורתיות הכלולות בנידה.

מטרתו של מחקר זה תהיה לנסח דגם אפשרי להרחבת המבט הפרשני על העבודות העוסקות 

בעבודתי אבקר את דתי. -בנידה, כזה שיכלול בתוכו את הפן האסתטי והמגדרי לצד הפן היהודי

, והמנתק את , המתבונן בייצוגים מתוך קטגוריות שיח מחולנותייצוגי הנידה עלהשיח הקיים 

הנידה  מתייחס להלכותהשאלות האסתטיות והמגדריות משאלות על המחשבה היהודית. שיח זה 

שהמעשה האסתטי העכשווי זר לה, תוצר של דת פטריארכאלית ומיושנת,  ,כדבר קבוע ונתון

 –כמי שעשויות לענות רק על אחד מהשניים  לכות אלואת העבודות העוסקות בה מביןומתוך שכך 

לשיח הרואה בהלכה  לתמוך באותו עולם ישן וגברי או למרוד בו. הדגם שיוצע כאן יבקש לפנות

, בין אם גורם המצוי בהתהוות מתמדת, אשר מושפע מן הסוגיות התרבותיות שבתוכן הוא פועל

                                                           
 Z. Amishai-Maisels, "Ayana Friedman: Layers of feministלמאמרים בהם ניתן להבחין בדגם המתואר:  3

struggle", Journal of Modern Jewish Studies 15 (March 2016), pp. 143-144;  ,"ד. גילרמן, "אדום מזעזע

הבזות הנשית כשפה א. אוריין,  ;/http://www.haaretz.co.il 20/10/16-נדלה ב (,2004בפברואר  3)הארץ: גלריה 

, (2009אילן, התכנית לפרשנות ותרבות, -, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור )אוניברסיטת ברחדשה תתרבותי-אמנותית

)תל  80-וה 70-דם גופך: דם באמנות הבזות של נשים בשנות הא. אוריין,  כספר: ה גםיצאשל אוריין הדוקטורט 

; ד. שפרבר " 'המוקצה': נידה טומאה , כשאצטט את אוריין להלן אצטט מתוך הדוקטורט(2013אביב: רסלינג, 

, שפרברס וד. ילגרסתו המקוצרת בתוך: ד. מספר גרסאות, וטהרה באמנות יהודית פמיניסטית", המאמר פורסם ב

; וכן 87-110, עמ' (2012)עין חרוד: משכן לאמנות,  עריכה ותרגום: דפנה רז ,מטרוניתא: אמנות יהודית פמיניסטית

פרוטוקולאז' בתוך: ד. פימנטל,  ",נידה טומאה וטהרה באמנות יהודית פמיניסטית , תחת השם "הבזות:בשינויים

)ירושלים: בצלאל, אקדמיה  ותאוריה: הפרוטוקולים: אסופת מאמרים מתוך כתב העת המקוון היסטוריה 2012

אצטט מתוך  המאמר בהמשך; כשאצטט את 192-225(, עמ' 2012לאמנות ועיצוב, המחלקה להיסטוריה ותאוריה, 

ע על של מרי דאגלס ומצבי טוהר וסכנהוכן במאמר נוסף של שפרבר בו הוא סוקר את הספר  ;2012פרוטוקולאז' 

 רבערב האמנות: "כמה נאיבים אנו יכולים להיות כלפי אמנותיהם של אחרים", הקשרים בינו לבין עולם 

(11.09.2011 ,)rav.com/archives/14751-http://erev28.06.2016-, נדלה ב. 

http://erev-rav.com/archives/14751
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 כי בעבודות אמנות המנכסות. אטען מדובר בסוגיות אסתטיות ובין אם מדובר בסוגיות מגדריות

 עשוי להשפיע על השיח המעשה האמנותי –הנידה  כמו במקרה של –מגדריות -לכתיותסוגיות ה

. בעמדה ההלכתית ובעמדה המגדרית גם יחד יםשינוי ולייצרהמגדרי, כמו גם על השיח ההלכתי 

שכאלו לאו דווקא מתוך תפיסה של עמדות קבועות ובינאריות  עבודותכך, לשיטתי, ניתן לקרוא 

 .כוחה הפוליטי של האמנותהמודעת ל, אלא מתוך תפיסה דינאמית, וןאותן מייצר שיח החיל

מחקר זה הוא הראשון שמבקש לערוך ביקורת על המגמות החילוניות הנפוצות בדיונים אודות 

 המותחיםייצוגי הנידה באמנות העכשווית. המחקר מצטרף אל שורה של מחקרים רבים נוספים 

 מדעיים, פילוסופיים, פוליטיים, –המתבטא במגוון רחב של שדות ידע   4,ביקורת על שיח החילון

במיוחד אל אלה הנוגעים בסוגיות מגדריות והמבקשים לשכלל את התיאוריות המגדריות ו

הכוונה היא למחקרים המבחינים בקריאה החילונית המתקיימת כאמצעי לביקורת החילון. 

גברי, -ה לשחרר את האישה מהדיכוי הדתיהקריא –במגוון רחב של תיאוריות פמיניסטיות 

נאור, חילוני ומתקדם, לבין שנחשב כומזהים אותה כקריאה שמייצרת יחסי כח בין המחקר 

  5באותו עולם מיושן, דתי ופרימיטיבי., כביכול, הנשים שלכודות –מושאו 

                                                           
 מרכזיים בשיח החילון: י. ידגר, לסקירה של מחקרים העוסקים בביקורת החילון, המחולקת לפי מספר נרטיבים 4

; בסקירה שידגר עורך 16-45(, עמ' 2012)ירושלים: מכון ון ליר,  מסורתיות וביקורת החילוניות בישראלמעבר לחילון: 

מוזכרים חוקרים רבים וכן תופעות עכשוויות שונות הסותרות את תזת החילון. לדעתי, לא ניתן להניח את כל אותם 

 תו הסל ויש להבחין באופן בו כל אחד מהם, או כל קבוצה מהם, מייצרת אתגור של תזת החילון. חוקרים ותופעות באו

הרעלה במדינות אירופאיות, כדוגמת צרפת, מהווה דוגמא לשיח חילון שמסווה במעטה העיסוק בטיבה של  5

כח ורצון לחשוף את אף שדרישה זו מלווה ביחסי ל הדרישה לשחרר נשים מכבלים דתיים ואתניים, ע –פמיניסטי 

הגוף הנשי. ישנן מספר חוקרות שהתמודדו עם אתגר זה וביקשו לשכלל תפיסות פמיניסטיות כדי לאתגר קריאה 

חילונית זו, וזיהו את עטית הרעלה כמעשה התנגדות לתרבות האירופית,על הממדים הפטריארכאליים שבה, כך אצל: 

M. Yegenoglu, Colonial fantasies: Towards a feminist reading of Orientalism (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998) ; ,תהליכי כתיבה בימים אלו, שבו  אלהזכיר מאמר של חמוטל צמיר שנמצ ברצוניבנוסף

מבקשת לשלב את ביקורת החילון עם  , צמירכלומר .תיאולוגית-סטוריה ספרותית מגדריתהיא מציעה מתווה להי

גדרית יחד, ובאמצעות שילוב זה לקרוא מחדש את תולדות הספרות העברית והישראלית. המאמר עתיד ביקורת מ

ת: דת לחשוב תיאולוגי :להתפרסם באסופת מאמרים העוסקת בסוגיות של חילון וביקורת חילון במזרח התיכון

אביב(, עתיד לצאת -)אוניברסיטת תל, עריכה: שאול סתר וראיף זראייק (שם זמני)ן במרחב הציבורי במזרח התיכו

 .לאור בקיץ הבא
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חיד לראשונה במסגרת תערוכת הישל האמנית חגית מולגן הוצגה  שלי שמיכת הטלאיםהעבודה 

ה מולגן הציגה שמיכה עבודב .2004בשנת  שנערכה בגלריה בקיבוץ בארי ,לא מוכנה ,של האמנית

התמה המאחדת של . רות של עדי בדיקה, כשחלקם מנוקדים בנקודה אדומהוש שעליה מודבקות

, והעבודות שהוצגו בה עסקו בשלבים ובאלמנטים שונים של הריטואל, התערוכה הייתה הנידה

בפרט זכו שמיכת הטלאים שלי -התערוכות ככלל ו 6.םבמספר אמצעים אמנותייך שימוש תו

אוצרים במסגרת זו אתמקד בתגובת השדה האמנותי, ה 7להתייחסות בשדה האמנותי ומחוץ לו.

דתית, שהדגישו את הערעור החתרני של מולגן, אמנית דתית החיה בקהילה  החוקריםמבקרים וה

דוד ואילו  9,"מתריסה נגד מנהגי הנידה"מולגן כי  כתבהאוריין אורנה כך לדוגמא,  8על דיני הנידה.

מייצגת את הפלח החתרני יותר בקרב האמניות הדתיות העוסקות כאת מולגן  סיווגשפרבר 

מייצרות אמירה רדיקלית בהרבה "-ווה דוגמא בולטת לאותן אמניות שמהציין כי מולגן בנידה, ו

 10."דמן היסו הלכות האלהעל ה ותערערומ

הינה רק דוגמא אחת, אם כי דוגמא  הדגשת החתרנות של מולגן, שתבחן בפרק הראשון בעבודתי,

מובהקת, לאופן בו שדה האמנות מתייחס לאמניות המייצגות את הנידה. הייצוגים, שנעשים, על 

גר כנגד התפרש בשדה האמנות כמי שקוראים תדתיות, נוטים ל-פי רוב, בידי אמניות יהודיות

                                                           
6
 Ezra and Cecile Zilkah Gallery-ב Not Preparedתערוכת היחיד  2006בהמשך לתערוכה הוצגה בשנת  

ועבודות נוספות שמיכת הטלאים שלי הוצגה  2012. כמו כן, בשנת לא מוכנה-, שהייתה מקבילה בתוכנה לשבוושינגטון

 שנערכה במשכן לאמנות בעין חרוד.מטרוניתא, תערוכה הקבוצתית בלא מוכנה  -מ

את התגובות של השדה האמנותי אציין בהערה הבאה, מלבדן היו תגובות רבות מצד הקהילה הדתית, כך לדוגמא:  7

 -, נדלה ב/http://www.kolech.org.il, קולך: פורום נשים דתיות", כהן, "דברים בכנס נעילה של מטרוניתא-א. וידר

של הקהילה הדתית. יש לציין  מזכירה את התגובות הקשות. במאמר אילת וידר כהן מצטטת את מולגן ש04/09/2016

יו מדברים שגם הקהילה הדתית ראתה במעשה של מולגן מעשה מרדני, אך למרד זה יש משמעות שונה מהמרד על

 הכותבים משדה האמנות, על כך ניתן להרחיב במסגרת אחרת.

לא  – י האוצרת זיוה ילין: "חגית מולגן, נכתב על יד2004בשנת  לא מוכנהכך לדוגמא בדף הגלריה שהוצג בתערוכה  8

ח. מאור,  ; וכן אצל04/09/2016-, נדלה ב/erybeeri.co.ilhttp://www.gall, הגלריה בקיבוץ בארימוכנה", 

יש  ;(2012) גילרמן; אוריין; שפרבר ;20עמ' (, 2004בינואר  22) הדף הירוקהסימן האדום",  –"קולטורה: תערוכה 

גם בעבודת לא מוכנה כי שפרבר ממשיך לעסוק במולגן ובאופנים בה היא הציגה את הנידה בתערוכה  לציין

שלו הנכתבת בימים אלו, ולפי הרצאות שהוא נתן לגבי הנושא, אני מבינה שהוא ממשיך את הקו המחקרי הדוקטורט 

 עליו שאציג ואבקר כאן.

9
 .62אוריין, עמ'  

10
 ציטוט זה יידון באריכות בפרק הבא כחלק מביקורת על הכתיבה של שפרבר. .207עמ' , (2012) שפרבר 

http://www.kolech.org.il/
http://www.gallerybeeri.co.il/
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 על האופן בו הדימוי מייצר את קריאת התגר הזו. שישנה התעכבותמבלי  ,את, זוהלכותיה הנידה

לטענתי, פרשנות זו מייצרת נתק בין הייצוג האמנותי לתוכנו הדתי, ומעמידה את האובייקט 

גי הנידה ביט בייצובעבודתי אבקש לחזור ולההחזותי כמי שלעולם מוצב מחוץ לדת, בנפרד ממנה. 

לכתיות ולעמוד על האופנים בהם הייצוגים מתכתבים עם הלכות ופרקטיקות הלצד טקסטים 

 כך להסיק על השינויים והתוספות שהם מייצרים בתוכה.ומתוך  הנידה,

במחקר זה אני משתמשת . "אמניות דתיות"לפני שאמשיך ברצוני להבהיר את הבחירה במונח 

כהכללה לאמניות שהתנסו, בעבר, בהווה, או בשניהם, בקיום מצוות, או בשפה  במילה "דתיות"

מאפשרת לי לפסוח על הדיוקים בזהות  "יותדת"בפרקטיקה הדתית. המילה  –המחקרית 

אורתודוקסיות, קונסרבטיביות, מסורתיות, דתיות לשעבר או חוזרות  –הספציפית של האמניות 

מתן במה ותוקף לחוויה ולהתנסות נשית  –חקר זה בתשובה, ולהתרכז באלמנט שמרכזי למ

העובדה שמדובר במסגרת הדת. האלמנט העיקרי שאני בוחנת כאן הוא האלמנט ההתנסותי, 

אין  11בנשים שביצעו או עדיין מבצעות את דיני הנידה ובחרו להעניק לחוויה שלהן ביטוי חזותי.

ים היא מיותרת, להיפך, הדבר יכול כאן ניסיון לטעון שירידה מדויקת יותר לפרטים הביוגרפ

להיות קריטי עבור סוגות מסוימות של כתיבה, אך במקרה הנוכחי בחרתי להתייחס לביוגרפיה 

 בתמצות. 

הדגשת החתרנות של אמנות דתיות עכשוויות אינה ייחודית רק למקרה של הנידה. אופני 

להתמודדות נוגעים  דתיים,יות העוסקות בנושאיים דתיות אמנההתייחסות הנשנים במחקרים על 

החוקרים  .היסודות עליהם התחנכו ות ומתמרדות כנגדמתנגדולאומץ אליהם נדרשות האמניות, ה

לאחוז בשני  של האמניות ואת המוכנות הנועזת שלהןהאתגר האישי והחברתי את ן יציל נוטים

                                                           
בסוף המאמר על הנידה באמנות, אותו אבקר במהלך המחקר, שפרבר טוען שרוב האמניות בהן הוא דן שייכות  11

, ושההגדרות המקובלות כמו אורתודוקסיה, קונסרבטיביות ורפורמיות "הפכו עם השנים נזילות חילוני"-"פוסטלשיח 

המורכבות הזהותית וזו לא כוונתי כאן.  . לדעתי זו טענה בעייתית שמשטיחה את222, עמ' (2012)מאוד": שפרבר 

תוקף לחוויות הנשיות בתוך לתת  –בחרתי לעבור מהממד הזהותי לממד ההתנסותי בגלל המגמות של המחקר הנוכחי 

 הדת, אני מאמינה שבמסגרת אחרת הוספת המורכבות הזהותית של האמניות הייתה יכולה להעשיר את טענותיי. 
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כתיבה זו נשענת על ההנחה שהדת והאמנות, לא כל שכן  12בו זמנית. , הדת והאמנות,העולמות

ניים הוא אקט אמיץ ושכל שילוב בין השהדת היהודית, הן בבחינת שני עולמות, שונים, נפרדים 

 של גישור בין הפכים. 

נפוצה במחקר וניכרת כמעט בכל עיסוק מחקרי  פרדיםנשדת ואמנות הן שני עולמות התפיסה 

במחקרים העוסקים בסוגיות של אמנות יהודית, כדוגמת  13הדות.הנוגע לשאלות של אמנות וי

מאוירים בימי הביניים, ניכר הצורך להסביר שאכן קיימת יהודיים מחקרים אודות כתבי יד 

, שכבר בעת העתיקה ניתן למצוא אמנות יהודית, שאמנות "אמנות יהודית"תופעה העונה לשם 

                                                           
גולן " :ות הרלוונטיים דורשת במה רחבה, אצטט כאן שני מקורות נוספים להדגמההמקור סקירת .3 הערה לעיל 12

שומרת על אמונתה, אך אינה מוותרת על עמדתה הפמיניסטית, להיפך, היא מתעקשת על שילוב שני הצדדים הללו 

, בזהותה. החפצים השונים משמשים אותה לבחון את מקומה כאישה פמיניסטית בחברה היהודית לצד אמונתה

, חיבור לשם קבלת תואר ברקבני  -נחמה גולן: תל אביב", אצל: ע. אנגלנדר, ולהתאים את המסורת היהודית לימינו

 these artists has[…]" ;35(, עמ' 2014גוריון, המחלקה לאמנות ותרבות חזותית, -מוסמך )אוניברסיטת בן

questioned the traditional role ascribe to woman in Judaism and has depicted feminist transformations 

of that role, without abandoning the Judaism she has inherited", at: G. Feman Orenstein, "Torah Study, 

Feminism and Spiritual Quest in the Work of Five American Jewish Women Artist", Nashim: a Jewish 

Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues 14 (Fall 2007), p. 124. 

רץ כי יראת ם, וחתבטא באופן בוטה כנגדלאומיים, ה-סק באמנים דתייםגדעון עפרת ע – אתייחס לשתי דוגמאות 13

כזה השמים שלהם מונעת מהם ליצור אמנות טובה, ובמילותיו "כאילו תיתכן אמנות איכותית המלווה בפיקוח ערכי 

כיוונים או אחר": ג. עפרת, "האם מתחוללת 'מהפכת תרבות' אמנותית בקרב חובשי 'הכיפות הסרוגות'", בתוך: 

רות רובינשטיין  ;170-171(, עמ' 2008)ינואר  17ס' , מחדשים: כתב עת לענייני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות

ות הישראלי, וטענה שהקושי של שדה האמנות לקבל את כהן אל שדה האמנ-עסקה בהתקבלות של האמן מיכאל סגן

 R. Rubenstein, A Postmodernכהן נבע מכך שהאמן בחר לעסוק בעבודותיו בנושאים "יהודיים": -סגן

Metamorphosis: The Process of Michael Sgan-Cohen Reception into the Israeli Filed, M.A. thesis 

(Ben-Gurion University, The Departments of arts, 2014), pp. 32-35. 
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הסברים אלה ואחרים מעידים על  14נשללת על ידה.אינה אסורה ביהדות, ושהיא בוודאי אינה 

כך עסוק בלהכחיש את הקשר בין השתיים, או  הקושי לדבר על סוגיות של דת ויהדות בשיח שכל

בלשונה של שרה חינסקי, "על פי שיח זה, מדובר בקיום רופף, ואפוף בסתירות פנימיות עמוקות 

 15.בלתי ניתנות ליישוב בין אמנות ליהדות"

, מה הופך עבודת אמנות מסוימת "יהודית"עולה מבין השורות השאלה מתי אמנות היא  מדיון זה

לדתית, ומתי נכון לסמן משהו או מישהו תחת הכותרת של דת או של יהדות. התשובה המוצעת 

כאן מפנה את מרכז הכובד אל החוקר או החוקרת, המפרשים את עבודת האמנות )או כל מושא 

ולפרוש את ההקשרים  "דתית"-ה שחוקר בוחר להציב את העבודה כקרמחקרי אחר(. לשיטתי, במ

הדתיים שלה, הוא מאפשר לקהל להתבונן בעבודה כבעלת ערך דתי. כלומר, אני נמנעת מלנסות 

לאפיין באופן מהותני את העבודות לכשעצמן ובוחרת להעביר את תשומת הלב אל האקט 

כותבים התייחסו לאמניות כדתיות אך לא טענתי היא שבמקרה של ייצוגי הנידה ה 16הפרשני.

התייחסו לאמנות שלהן כבעלת ערך דתי. המהלך שאציע כאן, הכולל התבוננות מחודשת בייצוגים 

                                                           
אפל עוקבת אחר הסיבות השונות לפריצה של האמנות היהודית הפיגורטיבית בימי הביניים. לטענתה -קטרין קוג'מן 14

 .Kנוצרים, ובעיקר לאופן בו יהודים תפסו את הנצרות: -הדבר לא קשור לפסיקה ההלכתיות אלא ליחסי יהודים

Kogman-Appel, "Christianity, Idolatry and the Question of Jewish Figural Painting in the Middle 

Ages", Speculum 84 (January 2009), pp. 73-107.  כמו כן, שלום צבר סוקר את התפתחות של חקר האמנות

היהודית, לאורך הסקירה ניתן לראות את ההתמודדות של החוקרים השונים עם הנחת היסוד שישנו נתק בין 

, מחניים: במה למחקר להגות ולתרבות יהודיתהאמנות ליהדות: ש. צבר, "התפתחות חקר האמנות היהודית", בתוך: 

 .264-275' (, עמ1995) 11מס' 

(, עמ' 2015)בני ברק: הקיבוץ המאוחד, מלכות ענווי ארץ: הדקדוק החברתי של שדה האמנות הישראלי ש. חינסקי,  15

218. 

דוד שפרבר מצביע גם הוא על שיח האמנות הישראלי ככזה המייצר נתק בין האמנות לדת. למרות ההבחנה הזו  16

"מסורת -ם" לבין אמנים "דתיים", המבוסס על היחס שלהם לבר מייצר במאמר חילוק בין אמנים "חילוניישפר

. לטענתו, כשאמנים חילוניים עוסקים בתוכן יהודי הם מנתקים אותו ממקורו הדתי על מנת להתריס, היהודית"

לעומת זאת, כשאמנים דתיים עוסקים בתוכן שכזה הם מייצרים המשכיות ועיצוב מחדש של היהדות. המאמר מאוד 

ו ומכיל בתוכו נושאים רבים הנדרשים כל אחד לדיון ממוקד. כמו כן, החלוקה בין שני סוגי האמנים כוללני בגישת

אינה מלווה בביסוס מספק ובהסתמכות על מקרים ספציפיים. לדעתי, החלוקה של שפרבר מייצרת את אותה 

, למעשה, במקום לאתגר את ת. כךידה בין הדת לבין האמנות, קרי, החילוניוהבינאריות המוכרת משיח החילון, המפר

, כ"ד אקדמותהבינאריות שפרבר מאשרר אותה מחדש. שפרבר, "שיח האמנות המקומי והקול היהודי", בתוך: 

 .39-55(, עמ' 2010)
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והעמדתם בהקשרים דתיים, עתיד גם להקנות לייצוגים ערך דתי ולמצב אותם במסגרות שיח 

 מגוונות. 

ההקשרים חוצי מגדר, בהם ניכרת מחקר נדרש לסוגיה מגדרית מובהקת, ייצוגי הנידה, כשה

העמדה האופוזיציונית של יהדות למול אמנות, נמצאים בבסיסו. התוספת של ההקשר המגדרי, 

מוסיפה נתון קריטי למשוואה, והופכת את היחסים שבין יהדות לאמנות למורכבים עוד יותר. 

נקודת המוצא השיח המחקרי שמתייחס לאמניות כמרדניות, ואף מצפה למרד שלהן, נשען על 

המסמנת את הדת כמי שבוודאי מדכאת נשים ואת האמניות כמי שאמורות לערער על סמכותה. 

אל האמנות, שתיהן  –בהקשר הזה הזהות המגדרית מצטרפת באופן ישיר אל הזהות המקצועית 

 שייכות לאותו עולם שנשלל על ידי הדת וכעת שולל אותה בחזרה. 

ואמנות אינן מהוות תמונות תשליל זו של זו, מובילה גם שיהדות  –הנחת היסוד של המחקר 

אמנות, מגדר  –ש השדות המחקריים בהם אעסוק שלולהתבוננות אחרת בהקשר המגדרי, ועל כן, 

 ללשכלולהוסיף ח, לפת, יבהרחהעשויים ליבחנו ככאלה המצויים ביחסי תלות, י ,ומחשבה יהודית

המעשה האמנותי מייצר התנגדות לכוחות . במחקר אנסה לעקוב אחר האופן בו זה את זה

בעד  י, ולא רק תגובהפטריארכאליים, אך אחזור ואדגיש שהתנגדות זו יכולה להיחשב כמעשה דת

או נגד לעמדה הלכתית קיימת וגמורה. אבקש להראות כיצד עשייה אמנותית מבטאת תפיסה 

האמניות לחוק היא שהיא דתית, שיש בה אמירה המצויה בתוך החוק הדתי, ושההתנגדות של 

בבחינת פיתוח שלו ולאו דווקא תגובה חיצונית אליו. על מנת לעשות זאת אבחן את האלמנטים 

האסתטיים השונים המרכיבים את העבודות העוסקות בנידה לאור טקסטים יהודיים 

 ופמיניסטיים ואנסח אותם במובנים של ניכוס דתי ומגדרי גם יחד.

לשלושה חלקים מרכזיים: ביקורת היסטוריוגרפית הנוגעת לשיח הדיונים שייערכו להלן יחולקו 

האמנותי על ייצוגי הנידה והצעה לדגם מתודולוגי חלופי; ביקורת תיאורטית הנוגעת למושג 

הבזות, הנפוץ בשיח אודות הנידה בכלל ואודות ייצוגי הנידה בפרט, והצעה לזווית התבוננות 

דתית באמצעות אסתטיקה -ירת התנגדות מגדריתמחודשת על טקס הנידה; דיון באפשרות ליצ

פמיניסטי המותאם למקרה של הנידה וייצוגיה. כל אחד משלושת החלקים -והצעת מודל תיאורטי

הצהרות אמנותיות וזהותיות של האמניות יצוטטו  יבחן באמצעות מקרה בוחן מן השדה העכשווי.

לתת מקום ותוקף להצהרות האישיות לפי הצורך וישמשו כרקע לדיון בעבודה. זאת, מתוך שאיפה 

 של האמניות. "האמיתיות"אך מבלי לנסות לאשש אותן או לתור אחר הכוונות 
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 בתפיסה ההלכתית של הכותבים על ייצוגי הנידה. אתמקד במקרה שלבפרק הראשון אתמקד 

ן , ואבקש להבחין באופן בו אורייובדברים שכתבה אורנה אוריין על העבודהשמיכת הטלאים שלי 

. הבחירה באוריין הינה בעיקר מכיוון שהיא הכותבת שהקדישה את מתייחסת להלכות הנידה

אנתח באופן  17.שמיכת הטלאים שלי-שיח האקדמי באשר להתייחסות להמקום הרחב ביותר ב

ובה בעת  שניתקה בין האלמנט האסתטי לבין התוכן ההלכתי, ביקורתי את הפרשנות של אוריין

נוספת לעבודה, כזו שמעגנת את הבחירות האסתטיות של מולגן לצד רעיונות פרשנות אציע אופן 

ן כדי לבסס את הביקורת על אוריין והן כדי לפרוש את קווי ה הפרשנות הנוספת תינתן. הלכתיים

 המתאר לדגם החדש של כתיבה והתייחסות לייצוגי הנידה ככלל. 

ושג פותח בידי קריסטבה, ואבקר את בו המ , בדגש על האופןהבזות מושגבפרק השני אבחן את 

ראשון תיערך ביקורת תיאורטית הפרק יחולק לשני סעיפים כשבייחוס הבזות לנידה ולייצוגיה. 

משפיע על הכתיבה וההבנה של הנידה וייצוגיה בשדה  המושגגרידא, ואילו בשני אסביר כיצד 

ובייקט והתרבות קריסטבה מסמנת באמצעות הבזות רשימה של תופעות אותן הסהאמנותי. 

מקצים ומדחיקים, כדוגמת הווסת והפרשות גופניות נוספות. בפרק אצטרף לשורה של מחקרים 

לטובת המקרה של  יה הראשונה שמבקשת לתעל ביקורות אלהאך אה 18שביקרו את מושג הבזות,

אתייחס למקורות התיאורטיים השונים של הבזות בסעיף הראשון  הנידה וייצוגיה האמנותיים.

ובנה באמצעות טקסים יהודיים וטקסים של דתות אחרות. ה ת האופן בו המושגדגיש אוא

אתייחס באריכות ליחס בין הבזות לנידה ואסביר מדוע נוצר כשל, לדעתי, כאשר מנסים ליישם 

את רעיון הבזות על ריטואל הנידה. כמו כן, אנסה להציע זווית התבוננות אחרת על טקס הנידה, 

למובנים של הבזות כדי לדבר עליה. עבור הסעיף השני אשתמש במאמר של דוד כזו שאינה נזקקת 

שפרבר כמקרה בוחן, אראה כיצד שפרבר מרבה ליישם את הבזות בכתיבתו ואצביע על ההשלכות 

 הבעייתיות של יישום זה.

איישם ואחריב את מודל הכתיבה על ייצוגי הנידה, כשההרחבה תעסוק בפרק השלישי והאחרון 

 (אולי החודש) Maybe This Monthעבודה ב השימוש במושגים תיאורטיים. בפרק אדון באופני

                                                           
רוב הכותבים האחרים, גם אם הם חוקרים בעצמם, כתבו בעיתונים, כתבי עת, קטלוגים ואתרי אינטרנט. אוריין  17

 בה על מולגן בהקשר אקדמי מובהק.היא היחידה, עד כה, שכת

ז'וליה  -לסקירה של ביקורות שונות על האופן בו קריסטבה פיתחה את המושג: ל. פרידמן, "כוחות האימה 18

קריסטבה והסובייקט הנשי שאינו מובנה באופן פשוט כמו השפה", בתוך: דרכים לחשיבה פמיניסטית: מבוא 

(, 2007האוזר )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, -א. לובין, ח. נווה, ת. עמיאל ללימודי מגדר, עריכה: נ. ינאי, ת. אלאור,

 .317-343עמ' 
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בה ניקולס מייצגת את , (Jacqueline Nicholls, b.1971), של האמנית ג'קלין ניקולס 2012משנת 

, כמעט ואין שמיכת הטלאים שלי-הנידה ומוסיפה לייצוג את ההקשר של בעיות פריון. בניגוד ל

, כך שהדיון בה מאפשר ליישם את מודל הכתיבה אולי החודש-רתית או פרשנית להתייחסות ביקו

במהלך הפרק אנסה לעמוד על תיאוריה שתתאים הן  .ביקורת על השיח קודםב להאריךמבלי 

אסמן על דרך בכך, של הנידה.  למקרהוהן  אולי החודש-לבחירות האסתטיות של ניקולס ב

התאמת התיאוריה לאקט האמנותי כמו גם לתוכן  –העבודה עם תיאוריה בהקשר של הייצוגים 

 הדתי.
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 והצעות חדשות , ביקורתבשדה האמנות תפיסת הנידהפרק א': 

בדי  –שעליו מודבקים עדי בדיקה קנויים מורכבת מבד לבן גדול ( 1)תמונה  שמיכת הטלאים שלי

הם בסמיכות זה לזה ו הודבקוכותנה לבנים, ריבועיים, בעלי פאות משוננות ושובל. העדים 

השבלים  יוצר מעין הזחה קטנה בין השורות. שורות, כשהשובל של העדים-מסודרים בשורות

שבשורה התחתונה עוברים את גבולות הבד הלבן, ונראים כמו גדילים המעטרים את תחתית הבד 

במרכזם,  נקודת צבע אדומהמנוקדים ב ,בצד ימין למעלה ,(. שני העדים הראשונים2 בתמונה)פרט 

ואחריהם יש שבעה עדים שאינם מנוקדים. משם ולאורך כל הבד, יש רצפים של שבעה עדים 

 –לבנים וחמישה עדים מנוקדים. הרצפים יוצרים דוגמא אלכסונית על שמיכת הטלאים הלבנה 

 שורות אלכסוניות של נקודות אדומות המעטרות את השמיכה.

ות אמנות העוסקות בדם ובווסת עבודקורפוס רחב של אוריין דנה בעבודת הדוקטורט שלה ב

אתמקד הפרק  בתחילת .לא מוכנהועבודות נוספות מהתערוכה  שמיכת הטלאים שליכשביניהן 

של  יומן עבודת דם() Blood Work Diaryלעבודה שמיכת הטלאים שלי בהשוואה של אוריין בין 

, וכן בדברים של אוריין על (3 תמונה) 1971משנת  (Carolee Schneemann) האמנית קרולי שנימן

ששייכת כפרקטיקה  –אבקר את האופן בו אוריין תופסת את הלכות הנידה . יומן עבודת דם

בקש להצביע על א ,במקום זאת. גופהלהאישה  ביןק תהמייצרת נלעולם קדום, נטול אסתטיקה, 

חוויה חיובית ועמדת גורם שעשוי להעניק  בהןציע לראות הממד האסתטי המצוי בהלכות אלה וא

שמיכת הטלאים -וגם ב יומן עבודת דם-בגם ניתן לראות  אצביע על האופן בו. כמו כן, נשיםל כח

 19.זו עמדת כחחיובית וניכוס של  של חוויהייצוג  שלי

 ציעוא תיוג המרדני של מולגן, הנפוץ בקרב כותבים שונים,בקש להתנתק מהאבהמשך הפרק 

לא מערערת על הלכות הנידה, אלא על העבודה ן כי טעא .שמיכת הטלאים שלי-ל פרשנות מחודשת

אשען על טקסטים הלכתיים  היותן נתונות לשליטה גברית.על  , קרי,שלהן יהפטריארכאלהמבנה 

                                                           
, 70-וה 80-דם גופך: דם באמנות הבזות של נשים בשנות השפרבר פורס ביקורת נוקשה על הספר של אוריין,  19

האמנותיים הנדרשים של המבוסס על הדוקטורט שלה, וטוען כי אוריין אינה מרחיבה באופן מספק את ההקשרים 

-ספת הקשרים אמנותייםהעבודות בהן היא דנה. לטענתי, בכל הנוגע לעבודות העוסקות בנידה בהן אוריין דנה, הו

דתיים. שפרבר, "ביקורת ספר: אורנה אוריין, דם גופך: -ה רק לטשטש יותר את ההקשרים היהודייםמערביים עשוי

היסטוריה עמודים", בתוך:  216, 2013השמונים, תל אביב: רסלינג, דם באמנות הבזות של נשים בשנות השבעים ו

, 15/09/2016 -נדלה ב (, 2004) 29, מס' ותאוריה: הפרוטוקולים

http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1376936935. 
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הלכות  , העוסקים באופן בו היא חוותה אתלא מוכנהערוכה הסברים שמולגן כתבה לתעל הו

בנידה, אלא שיש ייצוג מורחב  "מרד"לא רק שאין ייצוג של  ,אדגים כיצד בעבודהו 20,הנידה

 פרק זמן בלתי מוגבל, שסופו אינו ידוע. , וכי הנידה מתקיימת בה לאורךומוגזם של הריטואל

לא שופט את  של מולגןאסביר כי האחיזה האובססיבית בנידה מלמדת על כך שמעשה האמנות 

ן מ אותה מפקיעכבעמדת כח,  בהמשתמש , ההלכה ממבט חיצוני, אלא כי הוא מצוי בתוכה

  מחדש, אל התחום הנשי. ומנכס אותההידיים הגבריות, 

שנימן הספיגה ניירות טואלט בדם הווסת שלה, פרסה שורות של ניירות כסף על  יומן עבודת דם-ב

ניירות הטואלט המוכתמים על לוחות הכסף באמצעות חלמון והדביקה את גבי חמש לוחות, 

המתקיימות בין  והשוני דמיוןעומדת על נקודות האוריין  21ביצה, בשורות אופקיות מאוזנות.

ההתבוננות בעבודה של מולגן לצד עבודה של אמנית  22.עבודת דםיומן לבין שמיכת הטלאים שלי 

מהדור הראשון של האמנות הפמיניסטית, שזכתה להכרה ושם בשדה האמנות, מהווה ניסיון 

ממד קנוני. עם זאת, ההשוואה שאוריין עורכת מנגידה בין שמיכת הטלאים שלי -להעניק ל

שבחרה לא לעשות שימוש בווסת ממשית ר מבט שיפוטי על  מולגן, השתיים באופן שמייצ

 :בעבודתה

תעלה לא מעט נקודות  יומן דםלעבודתה של קרולי שנימן לא מוכנה השוואה בין העבודה 

דמיון וגם כמה נקודות שוני. ראשית, נראה שבשתי העבודות מאמצות האמניות את 

וך שימוש בדם שיטת הגריד. אולם שנימן יוצרת על הגריד הליניארי דימוי של מחזוריות ת

וסתה, המשתנה במהלך ימי המחזור החודשי, ואילו מולגן משתמשת בצבע האדום כדי 

, שממנו היא שנימן קשורה בקשר ישיר והדוק אל גופה המפריש לייצג את דם הנידה.

מולגן, לעומתה, מנתקת . 70-דבר האופייני לאמנות שנות ה –מפיקה את הצבע לעבודתה 

ומייצגת אותם בכתמי צבע אדום.הבדל נוסף בין השתיים,  צריובין הגוף הממשי ובין תו

שאליהן היא  שמולגן מתריסה נגד ערכי החברה והקהילה הדתיתשחשוב להזכירו, הוא 

                                                           
ין. בחרתי לצרף הטקסט מתוך התערוכה לא נמצא בארכיון כלשהו ונשלח אלי ישירות מאוצרת התערוכה, זיווה יל 20

 את הטקסט כנספח לעבודה זו על מנת שיהיה לו תיעוד.

 .27-30: אוריין, עמ' יומן עבודת דםלקריאה על  21

אבל היא לא מציינת את השמות של העבודות לא מוכנה בדוקטורט אוריין מתייחסת לכל העבודות מהתערוכה  22

 .לא מוכנה -וקוראת לכולן באותו השם של התערוכה 
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שייכת, דבר המעצים את קשייה, בעוד ששנימן פועלת ללא הקשר דומה לקהילה 

 23ישראלית, יהודית ודתית ]...[

אותו כדי לייצג את ב ,הגריד –האסתטי דימוי באותו המבחינה כי שתי האמניות בוחרות  אוריין

את ההבדל המהותי, לדעתה, בין להדגיש  ההשוואה מובילה אותה הנשי.הפרשות הגוף  –התוכן 

 ,"קשורה בקשר הדוק אל גופה המפרישועל כן היא " שנימן הציגה דם ווסת ממשי –השתיים 

נתקת בין הגוף מ" היאמהווה עדות לכך שהדבר  לעשות שימוש בצבע סינתטימולגן בחרה בעוד ש

, מולגן נמנעת במכוון מהייצוג המוחשי של דם הווסת לטענתה של אוריין, ."הממשי לבין תוצריו

אוריין מקשרת בחירה  .את הייצוג המופשטומעדיפה  עורכת הפרדה בין הגוף לבין הפרשותיו,

-של שנות האמנותית המגמות ב, לפיה, טאותה היא מעלה בדוקטור זו לטענה רחבה יותרמכוונת 

"מורפולוגיה מינית" כחלק מחיפוש אמנותי קולקטיבי -היה עיסוק בהפרשות ממשיות וכן ב 70

, לטענתה, שפה זו כבר הייתה קיימת והאמנויות ואילך 80-נשית. משנות ה -אחר שפה אמנותית

לעסוק בסוגיות נשיות נוספות מלבד  שאפשרה להן הגוףהפרשות  בחרו לעבור להצגה מופשטת של

  24.סוגיית היחס לגוף הנשי והפרשותיו

אודות מגמות  הההסבר של אוריין להעדרה של הווסת הממשית מיצירתה של מולגן והטענה של

כביכול הולכת ש אמנותית של התדרדרות התפיס ,בעיניי, מייצרת, 80-ההפשטה של שנות ה

 מבליעים בתוכם דבריה. דעיכתו של הגל הראשון של האמנות הפמיניסטיתאז מתרחשת מו

בעבר היו אמניות שהיו קשורות בקשר  – העכשוויות ת על העבודותומנטיאמירה שיפוטית ור

אופני אינה מנסה להעמיד את  . אורייןתוצריומהדוק אל גופן, אך כיום האמניות התנתקו מהגוף ו

, כמו, אמנותיים, הנדרשים כאשר מדובר בריטואל דתי-חוץ בהקשרים הצגת הווסת אצל מולגן

 מתייחסות אלהמשמעויות השונות של הנידה, הפסיקות ההלכתיות, והאופנים בהם נשים 

אופני הצגת ההפרשות את בהמשך אראה כי הקשרים אלו מאפשרים להבין  המצווה החודשית.

  .בתוך ריטואל הנידה מצבים הלכתיים שוניםכביטוי ל

                                                           
בין  רך השוואהועשל ויומן עבודת דם -מקבל את הניתוח שאוריין נותנת לשפרבר  ; ההדגשות שלי.62מ' , עשם 23

(, הימים הנקיים שלי) My clean days, (Helene Ayalon, b. 1939העבודה של שנימן לעבודה של האמנית הלן אילון )

לציין כי שפרבר לא כותב שהדברים , המתבססת גם היא על ההופעה של הגריד בשתי העבודות. יש 2001משנת 

 .208-209, עמ' (2012) שפרבר שעונים על ניתוחים והשוואות שאוריין ערכה לפניו:

24
 .66-69 אוריין, עמ' 
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מלמדת,לטענתי, על התפיסה שמיכת הטלאים שלי -ההימנעות של אוריין מהסברים הלכתיים ל

שלביטויים אסתטיים אין דבר עם הדת. כך לדוגמא, כאשר אוריין  –החילונית המושרשת בה 

היא מעמידה את הבחירות האסתטיות של שנימן כביטוי המנוגד יומן עבודת דם -עורכת דיון ב

 :יותהלכת תפיסותל

 ימי ספירת של היהודית התמה את לעבודתה מאמצת שהאמנית נראה השטח פני על

 התבוננות אולם והיטהרות. לטבילה עד הזמן פרק לסימון מיועדת שביהדות ,המחזור

 כפי טמא או כטהור הכתם את מקטלגת לא מהותי. שנימן חושפת הבדל יותר מעמיקה

 וכן .ים, טמאעמוק או ה,הרב כהה היא אם בין ם,אדו ראהכל מ": ערוך בשולחן שהוגדר

 או השעווה כמראה אפילו ק,ירו מראה וכן לבן מראה אלא טהור ואין. שחור מראה כל

" )יורה דעה, הלכות נידה, סימן קפ"ח, סעיף ]...[ כעשבים או ככרתי הירוק ש"וכ ,הזהב

 כי מראה היא כך ועל ידי הכתמים של והמרקם הצבעוניות שינויי את בוחנת מןישנ א'(.

 לה נשיותה, ושאין את המאפיינת ואוטונומית דינאמית אסתטיקה קיימת גופה בתוך

/  הדיכוטומיה טומאה לעומת מסוג זה. דינאמיות בו ליצור כדי החוץ מן צבע לייבא צורך

בהפרשתה  רואה אלא אלו תמות על דיונה את מבנה לא מלכתחילה שנימן ביהדות, טהרה

 25.שופטת או מקטלגת איננה היא מגופה, שאותו חלק

כשבמקרה  ,את המחקר של אורייןת החשיבה הליניארית שמארגנת א בשנית פרשנות זו מדגימה

ששנימן  "אסתטיקה הדינאמית"-להנגיד בין המבקשת אוריין . פרוגרסיבית חשיבהזה מדובר על 

שיצרה חלוקה דיכוטומית בין הקדומה, זו  לבין התפיסה ההלכתית ,20-בשלהי המאה ה יוצרת

כי  לא מבחינהעל הלכות הנידה, ו וניתחיצנקודת מבט  אוריין מאמצת טענותיה,ב. הרטומאה לטה

המיון לקטגוריות של טומאה / טהרה נעשה מתוך התבוננות מעמיקה במאפיינים האסתטיים 

יה לאותה חשיבה דיכוטומית, ראכ 26,מהשולחן ערוך אותו הביאה ציטוטההשונים של ההפרשות. 

 המשחקת תפקיד מרכזי בפסיקה רגישות אסתטית שעולה ממנומכיוון  , וזאתלה לרועץ נהפך

רשימה מרשימה של  של ההפרשות ונפרשת "מראה"-בחתירה לדיוק  בציטוט ניכרת ת.ההלכתי

 בים.עשו ור, לבן, ירוק, שעווה, זהב, כרתי: אדום, כהה, עמוק, שחהשונים שלהןצבעים השמות 

                                                           
25
 ההדגשות שלי. .28, עמ' שם 

יש לציין שהמקור שמצוטט אצל אוריין מופיע כבר בארבעה טורים, שקודם לשולחן ערוך: ארבעה טורים, יורה  26

 הלכות נידה, סימן קפ"ח.דעה, 
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ה ההלכתי מצביע של העבודה של שנימן לצד הציטוטההעמדה לטענתי,  בניגוד לדבריה של אוריין,

 "אסתטיקה דינאמית"אותה למעשה, ניתן לטעון כי על כך שלשניים יש הרבה מן המשותף.  דווקא

המעניקה  תפיסהכתית, תפיסה הניכרת גם בפסיקה ההלל ביטוי וויזואלי מהווהשנימן  נוסח

אנסה לבסס את הקשר שבין בדברים הבאים  .הגוף הפרשותלמופעים השונים של נראות ותוקף 

זאת, כדי לערוך הדגמה ראשונית להתמודדות עם תפיסות , לתפיסה ההלכתיתיומן עבודת דם 

 .וביטויים אסתטיים בהקשרים יהודיים

, יהודיות בעבודותיה של שנימןהתמודדות עם ביטויים של תפיסות אין במחקר למיטב ידיעתי, 

 לעילשהעליתי  להנחהביסוס  ניתן למצואעם זאת,  27.וכמו כן כמעט ואין דיון בזהותה היהודית

על הרעיון שהנחה את העשייה האמנותית הצהירה , בו היא בציטוט מתוך ראיון שנערך עם שנימן

מחזור את  הסימנ הקדומה-האם הםב ניםלהתחקות אחר האופ הרצון – יומן עבודת דם-ב שלה

 :הפוריות הנשית

I related womb and vagina to primary knowledge, recorded as earliest history 

with strokes and cuts on bone and rock. By these marks, I believe, my ancestor 

measured her menstrual cycles, pregnancies, lunar observations, agricultural 

                                                           
ראשית, ברצוני להוסיף כי שנימן לא הייתה במרכז העיסוק המחקרי שלי ולכן לא ערכתי חיפוש מקיף. מהחיפושים  27

, עם או בלי ההקשרים היהודיים של יומן עבודת דם-שערכתי כמעט ולא מצאתי התייחסויות מחקריות בכלל ל

סותרת, לדעתי, זו  טענה; 62, עמ' אוריין: בתוך הקשר דתי כלשהועלת פו כי שנימן לאהעבודה. אוריין טוענת בפירוש 

לגבי הייחוס היהודי  מסגרת היהודית של הטומאה והטהרה.בתוך היומן עבודת דם  לעגן את  אוריין הניסיון שלאת 

 .G. Ankori and Z: של שנימן, ניתן למצוא לכך אזכורים קצרים ותמציתיים, ולא מעבר לכך, לדוגמא כאן

e, 1 March 2009, Viewed on June Jewish Women's ArchivMaisels, "Art in the United State", -Amishai

states-united-in-http://jwa.org/encyclopedia/article/art20, 2016, .  ישנן מספר אמניות אמריקאיות יש לציין כי

או  (Judy Chicago)שיקגו , כמו במקרה של האמנית ג'ודי שפעלו באותן השנים וכן זכו לדיון בזהות היהודית שלהן

 L.E. Bloom, Jewish Identities in American, כך לדוגמא אצל: (Martha Rosler)האמנית מרתה רוסלר 

Feminist Art: Ghosts of Ethnicity (New York: Routledge, 2006). . 

http://jwa.org/encyclopedia/article/art-in-united-states
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notations – the origins of time factoring of mathematical equivalences, of 

abstract relations.
28 

בדמיונה את האופן בו האם הקדומה סימנה על עצמות וסלעים  מתארת כיצד ציירהשנימן בראיון 

מחזור הלבנה, והמחזור  –את המחזוריות הנשית, שהיא בה בעת גם מחזוריות של הטבע כולו 

. ההתחקות היא כמו המקור לזמן, לאופן בו הדברים מתחלפיםהווסת, עבור שנימן,  29.החקלאי

סימנה את הווסת על תופעות שונות  ה"אישה הראשונה"השונים בהם האופנים  אחר של שנימן

אחר שנימן עוקבת . לאותו מקור ראשוני שאבד ונשכחבחזרה להתקרב  סיוןי, מהווה נבטבע

 ., ומנסה להקנות להם במה מחודשתאופנים שונים בהם נשים ספרו את הווסת, ציינו אותה

לטומאות הנשיות, היא לציין כי אחת המצוות הבסיסיות באשר  עם הצהרה זו ברקע, ברצוני

יומן -בנשים לב כי  30."וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר" המצווה לספור את ימי הטומאה,

אם נעמיד שנימן מציגה רק הפרשות ווסתיות ולא הפרשות אחרות, שאינן ווסתיות. עבודת דם 

 חזרה לקיום הקדום של הנידהכקריאת  לפרש אותהאפשר הנידה, מצוות בחירה אסתטית זו לצד 

ל הנידה נשים ספרו רק שבעה ימים, שרובם היו הימים של הווסת בהתגלגלות הראשונית ש -

 "שבעה נקיים"-, הוסיפו את ימי הלספירה( 3-5פת האמוראים )מאה ורק לאחר מכן, בתקו עצמה,

ם רכיטיפ של האשכחלק מהחזרה של שנימן לא , אם כן,ווסת. ניתן להגידבסוף הופעת הנספרים ה

 ליהדות בצורתה הקדומה. -לדתות הקדומות חוזרת גם היא הגדולה

מדמיינת את האם הגדולה מסמנת על עצמים שונים את אותו הידע הראשוני, המתמטי, על  שנימן

סביב  ,מבצעותועדיין  ,ביצעושנשים  שונים יםדהדת ריטואלמהעולם, וולות הטבעיות בהפע

מלמדים על ניסיון  ,שנימןבעבודה של מתרחשים המסע הדמיוני וההדהודים הי, תלדעהווסת. 

                                                           
28

 L. Weintraub, A. C. Danto and T. McEvilley, Art on the Edge and Over: Searching for Art's 

Meaning in contemporary Society, 1970s-1990s (Litchfiled, CT: Art Insight, 1996), p. 167. 

, 26מטריארכאלית ניכרת בעבודות נוספות של שנימן: אוריין, עמ' ציטוטים מתוך מסורות קדומות וחזרה לתרבות  29

 .41-42' (, עמ2011)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  : אמנות והגות פמיניסטית)מ(מוגדרות וכן ט. דקל,

, טומאה המתרחשת כשיש ס לנידה אלא לטומאה אחרת הנקראת "זיבה"ויקרא, ט"ו, כ"ח. הציטוט לא מתייח 30

בזמן הווסת. כבר בתקופת התלמוד חל בלבול בין דם הנידה לדם הזיבה ולכן דיני הזיבה חלים  הפרשות דמיות שלא

גם בעת הנידה, כתוצאה מכך נשים סופרות גם את ימי הנידה. על התפתחויות הלכתיות בדיני הנידה: ד. רוזנק, 

)תל  ערכיים ורפואיים היבטים רפואיים, הלכתיים, –להחזיר טהרה ליושנה: חומרת השבעה נקיים והשלכותיה 

 .36-41(, עמ' 2011אביב: ידיעות אחרונות, 
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לדינמיות שבה, לערכים  ווסת,מערביים, המקנים נראות ונוכחות ל-, לאםמקורות שוני לתור אחר

זאת,  כל האסתטיים שלה, לאופן בו היא מסומנת במרחב, נראית בטבע, מתבצעת כאקט דתי.

כמו אותם  ,. הדתות הקדומותבידי המערב כפעולת התנגדות להדחקה ולהכחשה של הווסת

תזה לחשיבה מערבית -הם מקורות המהווים עבורה אנטי ,מוצאת בטבע ששנימןנים והסימ

 .אל ידע נשי שאבד בשנית ואפשרות לגשת

 נידהב הרואה, נידהנובעת מתוך זווית התבוננות אחרת על ה יומן עבודת דם-הפרשנות שהצעתי ל

ריטואל בו האישה והפרשותיה אינן מנותקות זו מזו, אלא מאורגנות יחד, ריטואל בו האלמנט 

אבקש  ,דתי. כעת-של הווסת ממלא תפקיד והדינאמיות הגופנית מקבלת ביטוי ביצועי האסתטי

שמיכת -הרחיב את נקודת המבט על הנידה, ולתעל הרחבה זו עבור פרשנות מחודשת ללהמשיך ול

טענתי היא שהכותבים שדנו בעבודה של מולגן פירשו את הנידה כטקס קדום  .הטלאים שלי

ומתוך שכך פירשו את האקט האמנותי של מולגן כמרד באותו ריטואל הכובל את האישה לדת, 

שמכילה בתוכה  פטריארכאלי. בפרשנות שאציג אבקש להראות את פניה המורכבות של הנידה,

אלמנטים פטריארכאליים רבים, אך לצידן גם אפשרויות רבות להתנגדות, המייצרות את הנידה 

על האופנים בהם מולגן  ואעמודיכת הטלאים שלי שמ-במחדש תבונן בהתאם, אכעמדת כח נשית. 

  מנתקת את האחיזה הגברית בנידה, ומייצרת אותה כריטואל המצוי בבעלות נשית, בלעדית.

בה  ,יומן עבודת דם-לשמיכת הטלאים שלי בין  ערכה אורייןששוואה הבתחילת הפרק דנתי ב

מהגוף ועל למדת על התנתקות כי הבחירה של מולגן שלא להשתמש בווסת ממשית מטענה אוריין 

כעת, ברצוני לטעון כי הבחירה של מולגן  .מגמת הפשטה המתרחשת באמנות הבזות הפמיניסטית

ההפרשות אינה נעוצה בסיבות אלו, כי אם בהקשרים ההלכתיים של הנידה. כלומר, בדרך הצגת 

צגת את ההפרשות לטענתי, מולגן פותחת בעבודתה בהתכתבות ישירה עם הלכות הנידה ועל כן מיי

 באופן שעונה על ההגדרות ההלכתיות. 

 עדיםכל חמישה  – של עדי הבדיקהצורות  שתישמיכה מולגן בוחרת בשמיכת הטלאים שלי -ב

בלי  מוצגים כפי שניקנו מהחנות, עדיםז, וכל שבעה מוכתמים בנקודה אחת במרכ מוצגים כשהם

נשים צריכות להתייחס לחמישה הימים האשכנזית  נזכיר כי לפי הפסיקה .טיפול אמנותי ועברש

רק מהיום , ולמעשה הראשונים של הנידה כימי ווסת, גם במקרה שהווסת שלהן נפסקה לפני כן

יש להניח כי  ה ניתן להתחיל לספור את השבעה נקיים. בהינתן המידע הזה,החמישי של הניד

-עה עדים לאילו הבחירה בשבהבחירה בחמישה עדים מנוקדים מלמדת על חמשת ימי הווסת וא
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אל הייצוג הממשי  לפנותא מולגן בוחרת של ניתן להניח כי 31מנוקדים מלמדת על השבעה נקיים.

)פחות או יותר מחמישה ימים, משתנה מאישה  ת במנעד רחב של אורכיםשל הווסת, המתאפיינ

לווסת. כלומר, בניגוד לשנימן שתרה ת הגדרה ההלכתילייצוג ה, כי אם לאישה ומחודש לחודש(

אחר סימוני הווסת של האם הגדולה ועל כן בחרה להציג את הווסת הממשית שלה, מולגן פועלת 

  . לווסת כפי שהיא נתפסת בהלכה – נידהלנראּות אמנותית מתוך מניעים אחרים, היא מבקשת 

כשכל מראה  –די הבדיקה נשים מבצעות בדיקות יומיומיות באמצעות ע "נקיים שבעה"-הלך הבמ

 הנקיים מחדש,-שבעת מצריכה אותה לספור אתשל הפרשה אדומה מטמאת את האישה, כלומר, 

 , ומאפשרת לה להמשיך בספירה עדוכל מראה של הפרשה שאינה אדומה מטהרת את האישה

מעבירה את , היא ההפרשה מראה שלנתקלת בשאלה הלכתית לגבי ה שה. אם אילטבילה במקווה

המקרים של ספקות . אם מדובר במראה טמא או טהור יפסוקשזה הבד עם הכתם לרב על מנת 

בספרות ההלכתית לסוגיה, והיכולת לפסוק במקרים הללו בשבעה נקיים זכו לדיונים גדושים 

 :ביותר שמורה, בעבר ובהווה, לבקיאים ולמלומדים

עד  :רב אמר. ן לא יראה דמים טמאיןכל מי שאינו יודע לראות דמים טהורי :שמואל אמר

כל  כן ]מילתו /דברו של ר' יוחנן[: דרבי יוחנן אמרה מילתיה .שיהא בקי בהן ובשמותיהן

 ,הוא טמא - אם טהור שבאדום הוא .וכל דמים טמאים אני יודע דמים טהורין אני יודע

 32]מי שלא ידע, הרי הוא לא יודע לראות[. מאן דלא ידע הא לא ידע חמי ,שבמימי אדמה

מסווגים  שמורה ליודעי דבר. האמוראים ד היכולת לפסוקירושלמי מדגים כיצתלמוד ההמקור מה

עד שיהא בקי בהן "וכדברי רב את אפשרות הפסיקה בנושא והופכים אותה לבעלת אופי היררכי, 

כנראה  על הדמים שלא יודע לפסוק האדם, לפיו , או בלשונו הרהבתנית של ר' יוחנןשמותיהן"בו

נהוג לשלוח את  , כאשר אישה נתקלת בספק באשר לכתם כלשהו,כיום. גם "לא יודע לראות"

, ואפשר גם לאישה הבקיאה בדינים אלו, אם כי יש בדיני מראות הבקיאלרב הבדים המוכתמים 

עטפה, מ בתוךהעד  האישה מניחה אתמקרה כזה נהוג שבקיאות. במאוד של נשים מספר מועט 

הצורך לשלוח את הבד לבדיקה אצל רב, . ליצירת קשר טלפון מספרומציינת  ,באופן אנונימי

 מתואר בהסברים של מולגן לתערוכה כהליך שהטריד אותה ופגע בה:

                                                           
גם אוריין מציינת את הקשר בין העדים המנוקדים והלא מנוקדים לבין ימי הטומאה והטהרה, אך היא לא רואה  31

 . 59את הבחירה האסתטית הזו כקריאה לשיח עם ההלכה: אוריין, עמ' 

 '.תלמוד ירושלמי, נדה, פרק ב', הלכה ז 32
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בד הבדיקה מסמל את הפלישה התמימה, לכאורה, לתוך הגוף הפרטי שלי. לתוך המקום 

האינטימי ביותר. בכל פעם ששלחתי לרב בד בדיקה במעטפה, הרגשתי פגועה ופגומה. 

הרגשתי לא נכון שאני נותנת לאדם זר לקבוע האם אני טמאה או טהורה. מעבר לזה, 

ה עליי, שבגינה עליי לוותר על השליטה חשתי חוסר נוחות וחרדה מההתנהגות שנכפת

והבחירה הנוגעות בי, בגופי שלי. חשתי שותפה למהלך מעוות שיפוטית ולא שוויוני, 

האם אני טמאה או טהורה. פסיקתו, שאיננה נסמכת על לקבוע המאפשר לרב אלמוני 

הכשרה רפואית, נוגעת בזיהוי מקור הדימום לפי אופי הכתם. הבנתי שמערכת שיקולי 

הדעת הנוגעת לחיי האינטימיים ולגופי שלי, צריכה להיות אישית, פרטית ללא שיפוטיות 

 33.אני לא מוכנה להיות במקום בו אני מוגדרת ומסומנת כטמאהחיצונית הנכפת עליי. 

בחירה שלה ה על שופכים אורכתי באשר לספיקות בשבעה נקיים, דבריה של מולגן והעומס ההל

 לבין עדים מנוקדים של מולגן ביןלוקה חהעדי הבדיקה.  הפרשות עלבדרך הצגה בינארית של ה

 מצב –בין שני מצבים הלכתיים  , פשוט,מלמדת על חיתוך בינארי, עדים שאינם מנוקדים

עדים שעברו טיפול אמנותי אחר,  ,, כלומרמצבי בינייםהיטהרות. העובדה שאין / מצב היטמאות 

ים שלגביהם יש ספק אם ההפרשה מטמאת או מטהרת מייתרת גם את כל מצבי הביניים ההלכתי

. היא מייצרת שני מצבים של הרב על העדים המבט החיצוניאת  בכך, מולגן מייתרת את האישה.

כל מי שיש לו, או לה, היכרות  יותר. אינו נצרך מגבוההפיקוח ברורים של טומאה וטהרה כך ש

שפוט התבונן בעדים המרכיבים את השמיכה ולעם הלכות הנידה יכול, או יכולה, לבלבד ראשונית 

העובדה שיכולת השיפוט נתונה לכלל מועילה בראש ובראשונה ים. או מטמא יםמטהר אלהאם 

אלו שהתופעות הגופניות האינטימיות ביותר שלהן הוכנסו לתוך מלל הלכתי ענף עד כדי  –לנשים 

מסורת פסיקה גברית, כדי לפסוק כך שהן צריכות לרכוש הכשרה של שנים ארוכות, הנטועה בתוך 

לעצמן. הבינאריות של ההפרשות מאפשרת למולגן להשיג את מבוקשה, ולהשיג מערכת שיקולים 

 ."אישית, פרטית ללא שיפוטיות חיצונית הנכפת עליי"

לא  –אלמנטים נוספים המצויים בעבודה , באמצעות את התגובה הדתית של מולגןלבחון  חשוב

הסברים האסתטיים ל העדים, אלא גם אופני השימוש בעדים לכשעצמם. ברק ייצוג ההפרשות שע

בתערוכה זוכה בד הבדיקה המסורתי לטיפול "מדגישה כי היא  ,לא מוכנה של מולגן לתערוכה

את השימוש של מולגן בעדי הבדיקה  ברצוני להעמיד 34."הופך לדגם חוזר ואובססיביעקבי. הוא 

                                                           
33
 ", מצורף כנספח בסוף העבודה.מוכנהלא ח. מולגן, " 

34
 שם. 
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כיצד השימוש המוגזם בעדים חוצה  ולהראותלצד השימוש המסורתי, המוגבל לפרק זמן ספציפי, 

  את גבולות הנידה, ומקנה לריטואל מימד אינסופי.

-ימים שלאחר הווסת. בשבעה  נקיים,-שבעההבדיקה מיועדים, באופן מסורתי, רק לימי ה-עדי

ימי כייצוג לימי הווסת וגם גם כייצוג לעדים מולגן משתמשת ב, לעומת זאת, שמיכת הטלאים שלי

 קוראיםאם , כמו כןנידה. תקופה של הההשימוש שלהם מורחב לאורך כל ך שנקיים, כ-השבעה

את שורות הטלאים כמו בעברית, מימין לשמאל )ומלמעלה למטה(, מתחילים בשני ימי ווסת, 

ם, ומסיימים בחמישה אדומיחמישה עדים עדים לבנים ושבעה ממשיכים אל מקבצים חוזרים של 

ימי טומאה  בלי שיש לו התחלה או סוף. מלמדת על ייצוג של ריטואל הנידה קריאה זוימי ווסת. 

מולגן בלי ש ,הנידה המצב שלות מוחלטת ויציאה מבלי שיש היטהרמתחלפים בימי טהרה 

 לאותם ימים בחודש בהם האישה אינה נידה.מותירה ייצוג כלשהו 

 35,"יות נידהלא מוכנה להחודש על ההכרזה של מולגן כי היא "מבט מ הבנה זו יכולה להעניק

עם  36בהלכות הנידה. "מורדת"יה לכך שמולגן ראם ככותבים שוניה את אותה הכרזה ששימשה

המבט המחודש על העבודה של מולגן ניתן לדייק ולומר כי מולגן לא מוכנה להיות מסומנת כנידה 

של רב, של פוסק, של גבר. דיוק זה לא חורג, לדעתי, מהצהרות על ידי אחרים, על ידי מבט חיצוני 

לא מוכנה להיות אני " ,שהבאתי לעיל מולגן כתבה זאת במפורשאחרות של מולגן. בציטוט 

מהווה ייצוג שכולו שמיכת הטלאים שלי בהקשר זה,  ."אני מוגדרת ומסומנת כטמאהבמקום בו 

במקום זאת, השמיכה מעידה  כנידה על ידי אחרים.מוכנות להיות מוגדרת החוסר את אותו זועק 

ל הזמן, בלי הפסקה מולגן מגדירה ומסמנת את עצמה כנידה, כעל סימון עצמי בתוך הנידה. 

 .שהייההו

כזכור, טומאת הנידה הינה בעלת השלכות ישירות על הזוג הנשוי, מכיוון שבמהלכה האיש 

לישון במיטות נפרדות ולהתכסות בשמיכות והאישה אסורים במגע ובקיום יחסים. בפרט, עליהם 

יש לציין שהריטואל  נתפסת כריטואל המקשה על חיי הזוגיות. עם זאת,, על כן, נפרדות. הנידה

יחסי מין הריטואל מאפשר להן לטעון שהן טמאות וכך להימנע מ -מקנה גם עמדת כח לנשים 

מתברר כי, במקרים מסוימים, על הנידה שונים הלכתיים בדיונים  .כשהן אינן מעוניינות בהם

 :מאת הנידה היוותה קלף מיקוח בידי נשים שרצו להימנע מקיום יחסים, מסיבות שונותוט

                                                           
 שם. 35

 .62, עמ' "לא מוכנהמולגן מתריסה נגד מנהגי הנידה גם בכותרת התערוכה, "אוריין כותבת, לדוגמא:  36
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מנת. )אם הוא לאחר כדי אמרה לבעלה: טמאה אני, ואחר כך אמרה: טהורה אני, אינה נא

בשם רבינו ירוחם(. ואם נתנה אמתלא לדבריה, כגון שאומרת שלא  ית יוסףדבור( )ב

ה לו כן תחלה אלא מפני שלא היה בה כח לסבול תשמיש, או טענה אחרת כיוצא אמר

 37בזה, נאמנת.

אישה אומרת על עצמה שנטמאה ולאחר מכן, בלי שעבר מספיק זמן  – מקרהמביא  ערוך שולחן-ה

ם שלה דברישה ,כלומר – "נאמנת" תהיה אישההפוסק ש. השולחן ערוך לטהרה, אומרת שנטהרה

סבירה, תירצה את ה – "אמתלה לדבריה"אם היא נתנה רק טהורה, לחשב תוהיא  יתקבלו

יחסי הרצון להימנע מא וה ,שהאישה עשויה לתתהשולחן ערוך מציין כי אחד ההסברים . המקרה

מובא בשולחן ו, המקרה ההלכתי הנלעניינ. , ואכן הסבר כזה מתקבל והאישה תהיה נאמנתאישות

הנידה מאפשרת היום. ולכח שטומאת הנידה מקנה לנשים, אז אחת מיני רבות הוא דוגמא  ערוך

 .אחרות פיזיות או מפעולות ובכך להימנע ממגע מיני, לטעון שהן טמאותנשים ל

לאישה, שמיכה שאישה יכולה  נידה" שמיכת", מעין לטענתימהווה, השמיכה שמולגן יוצרת 

בסס ללהמשיך וכדי זוגה. -להתכסות בה ובכך ולהכריז על עצמה כנידה, ובכך גם כאסורה על בן

על גבי מייצרים  שעדי הבדיקהדימוי הוויזואלי נוסף ולהבחין ב ןדיוברצוני לערוך  טענה זו

אמנותית ורה צעם העדים המודבקים -המראה של טלאי . אוריין זיהתה אתהשמיכה הגדולה

, אבל מולגן הדביקה את העדים בשלמותם, עם השובל שמחובר אליהם, באופן הגריד –מוכרת 

(. כלומר, הדימוי שנוצר בעבודה הוא לא 4)פרט בתמונה  בין שורה לשורהקטנה הזחה  שמייצר

הבחירה  38דימוי של חומה. – , אלא יותר קרוב לדימוי של אריח על גבי לבנהרידדימוי רשתי, של ג

גבי השמיכה, מתיישבת עם הרחבת הנידה עליה הצבעתי בחומה כדימוי אותו יוצרים העדים על 

מולגן מתבצרת מאחורי העדים,  שמיכת הטלאים שלי-הרחבת הנידה לריטואל אינסופי. ב מקודם,

  מאחורי השמיכה, מאחורי הנידה.

כאקט של סירוב מכוון מצד  אפשר לפרש שמיכת הטלאים שלי -את הנידה האינסופית המוצגת ב

-על ההיותהשמיכה מסמנת שוב ושוב קיום התקין של המערכת הזוגית. האישה להמשיך את ה

הפרדה בין בני הזוג. השמיכה היא בבעלות האישה,  המשליך ישירות עלהטומאה, על מצב נידה, 

הקריאה של  , שייכת לה בזמן ימי הנידה ומייצרת לה מרחב פרטי בתוך חדר השינה."שלה"היא 

                                                           
37
 , יורה דעה, סימן קפה, סעיף ג.ערוך שולחן 

 מונחים באופן שנראה כמו חומה.בשיחת טלפון ביני לבין מולגן היא ציינה בפירוש שהעדים  38
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על מנת שיהיה להן מרחב ראוי לכתיבת  "חדר משלהן"וירג'יניה וולף לנשים לייצר לעצמן 

מתפרשת כאן במובן המיני. הנידה, הריטואל של המיניות הנשית, מוצג כאן כריטואל  39ספרות,

של התנגדות בתוך הזוגיות  משלהן, מרחב שמקנה עמדת כח לנשים, ריטואל שמייצר להן מרחב

 40ובתוך החיים המיניים.

הבחירה בשמיכת טלאים ובפעולה העמלנית של הדבקת העדים עליה, מהווה חזרה אל אומנות 

חומת הטלאים שעל השמיכה מסמנת על נשית, נמוכה, הכוללת בתוכה פעילות פיזית חזרתית. 

בתוך בתוך הריטואל הנשי,  התבצרות בתוך האומנות הנשית, והתבצרות –התבצרות כפולה 

שמיכה -העדים הקנויים המרכיבים את החומה שייכים לנשים.ההמרחבים האמנותיים והדתיים 

ב הפוסק אם ההפרשה טמאה או מהשימוש ההלכתי המוגדר, הנתון לפיקוח גברי, של הר יםועברמ

מולגן  הנמוך. ,חת הקטגוריה של הייצוג האומנותיאל שימוש יתר, מופרז, המציב אותן ת ,טהורה

ל מבטם של כלל הצופים. הבחירה מפקיעה את העדים ממבטם של הבקיאים ויודעי דבר א

מנות פולקלור פופולארית, מהווה גם היא הדגמה של אותה פריצה והפקעת באמנות נמוכה, א

המבט, השמיכה מיועדת לא רק לאלה שחונכו לטעם אמנותי גבוה, אלא מדברת בשפה כללית 

יותר מכך, העבודה פונה אל  מוכרת לו מהבית. רחב בהרבה, שהאומנות הנשית הפונה אל קהל

הקהל הנשי, אל הצופות בעבודה, ומאפשרת להן להתבונן בנידה באופן חדש, לראות אותה כטקס 

טובתן, ידן מחדש, ל-ן ולהיות מופעל עלשנלקח מהן שלא בצדק, כטקס שיכול לחזור לרשות

 בעבורן.

מולגן עשויות להתפרש כניסיון להציג את ההשלכות הבעייתיות של  הבחירות האמנותיות של

התרסה נגד שלושה  מהוותפורשו כאן מחדש כבחירות ש, אלה אך ,ת הנידה על הזוגיותהלכו

ברור לי שניתן להתבונן בכוח ההתנגדות האמנות, ההלכה והנישואין.  –ים אלימוסדות פטריארכ

ניתן לטעון כי בעבר נשים היו נצרכות  רימיטיבית,לנשים ככוח ששייך לדת פשהנידה מעניקה 

                                                           
39
וולף כותבת מספר פעמים כי נשים (. 2004(, תרגום: יעל רנן )תל אביב:ידיעות אחרונות, 1929) חדר משלךו. וולף,  

הקריאה הזו ממצה את הטענה המרכזית שלה  צריכות שיהיה להן חדר משלהן וכסף משלהן על מנת שיוכלו לכתוב.

 .125וולף מדגישה את הצורך הקולקטיבי של נשים במרחב פרטי וחירות כלכלית, עמ' בספר. כך לדוגמא בסוף הספר 

 My Patchworkבשמות הלועזיים של העבודה והספר, נשמרתלא  חדר משלך-לשמיכת הטלאים שלי ההקבלה בין  40

Quilt  למולA Room of One's Ownיכה "משלי""שלי" ולא בשמאינו קישור ישיר כי מדובר בשמיכה  . כמו כן זהו .

זאת אני כן מוצאת לנכון להדגיש את עניין השייכות האישית, הבעלות של האישה על השמיכה, שנמצאת בפירוש  עם

 בשם העבודה, הן בעברית והן בלועזית.
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לטענת הטומאה על מנת להימנע מיחסי מין שאינם רצויים, אך כיום נשים הן חופשיות ואינן 

נדרשות לתירוצים שונים. אני מגיעה לכתיבת תזה זו ממקום ספקני ביחס למידת השחרור 

בהקשר זה מדובר  - הדתי ל החוקהאפשרית לנשים, וכן כמי שחשוב לה להצביע על המורכבות ש

ואפשר הזוגיות היא גם מייצרת אוטונומיה נשית ) זו בהחלט מאתגרת את, ובכך שעל אף שבנידה

שנלוות הקושי תחושת את  שייצרהזו היא הנשית שהנידה מקנה, אוטונומיה הדווקא  אף לטעון כי

שהנידה היא בעלת השפעות (. ההדגשה כאן היא טקס והיא זו שגרמה לניכוס הפטריארכאלי שלול

שונות על נשים שונות, אבל עדיין מקיימת בתוכה את האפשרות שנשים יעשו בה שימוש לתועלתן 

את  בחרה לנכס מולגןבה  ,שמיכת הטלאים שלי-האישית. לטענתי, זו בדיוק פעולת ההתנגדות ב

 בה באופן שייטיב עימה.  שתמשלהמחדש והנידה 

המודיע על חוסר מוכנות אמנותי ימוי המייצר מחאה, דימוי שמיכת הטלאים המנוקדת היא ד

זו אינה  כל עוד .גבריתההלכה הת כל עוד זו מעוצבת על ידי להמשיך את קיומה של המערכת הזוגי

 נשי.ה מכבדת את התחום
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   ֵמֵעֶבר לבזותפרק ב': 

שמיכת מלבד ההשוואה לעבודות אמנות קנוניות, עליה עמדתי בפרק הקודם, הדיונים אודות 

, כמו גם דיונים בייצוגים נוספים של הנידה באמנות העכשווית, רוויים בשיח הטלאים שלי

למעשה,  41.האופן בו זה פותח בהגותה של ז'וליה קריסטבההתיאורטי אודות הבזות, בדגש על 

בדבריה קריסטבה מבססת את המושג על הטקסיות היהודית הנוגעת לטומאה וטהרה, ומתייחסת 

עם נראה כמעט טריוויאלי. , כותבים בבזותההשימוש של כך ש ,לנידה ולטקסים נוספים כדוגמתה

זאת, כפי כשאראה להלן, המושג צמח בתוך שיח מחולן, המביט בנידה כטקס ששייך לדת קדומה 

את הדת כמי שמתקיימת בכל עת, נתונה להתפתחויות מסרב לראות זה שיח  .המדכאת נשים

. עם נשים שעשויות גם להיטיבושינויים, ומסרב לפרש את הריטואלים הנכללים בה כפרקטיקות 

על ייצוגי הנידה מוביל לפרשנות דיכוטומית של  הבזותשל , היישום לטענתיהינתן שכך, ב

ככאלה  –ניתנים להבנה דרך שתי אופציות בינאריות  בעקבות המושג הייצוגים .הייצוגים

מקבלים אותה עליהם, על אף ארכאיותה, כשהאופציה ככאלה המערערים על הדת המיושנת או ה

 הראשונה היא המועדפת.

 בפרק זה, המחולק לשני סעיפים, אערוך ביקורת על יישום הבזות על הנידה וייצוגיה האמנותיים.

הדיונים והביקורות שבשני הסעיפים יסייעו לי לשכלל את מודל הכתיבה החדש על ייצוגי הנידה, 

אותו התחלתי לנסח בפרק הראשון. זאת, מתוך מטרה ליישם את מודל הכתיבה בפרק האחרון 

 של העבודה.

האופן בו קריסטבה מיישמת את מושג הבזות על בסעיף הראשון אערוך ביקורת תיאורטית על 

. אתבסס על ביקורות קודמות שהופנו כלפי קריסטבה או כלפי הוגים שהשתמשו במושגים ידההנ

מקבילים, ואתעל את דבריהם למקרה הייחודי של הנידה. בדיון אתעכב על הממדים המחולנים 

כלומר מבין את  –של המושג ואסביר את האופן בו הוא מעקר את הנידה מהקשריה הרחבים 

חלוקה דיכוטומית בין טומאה לטהרה, הכובלת נשים תחת חוק גברי. הטקס באופן בינארי, כ

                                                           
חייתיות . ניתן לראות קישור זה גם באשר לייצוגים של הנידה בספרות, כך לדוגמא אצל: א. וייסברג, 3לעיל הערה  41

, עבודת גמר לתואר שני מדממות: דם הווסת בספרות העברית העכשווית: בין הסתרה לבין חשיפה ומילים

הקישור בין הנידה לבזות מתרחש גם כשאר דנים בנידה שלא במסגרת של ייצוגים  (.2013)אוניברסיטת תל אביב, 

את האישה כבזויה: ר. וייס,  אמנותיים, כך לדוגמא, רוחמה וייס קוראת לבטל את הלכות נידה מכיוון שהן מסמנות

-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L, 26/06/2016-, נדלה ב17/04/15, יהדותjudaismהנידה", "לנדות את 

4648123,00.html. 
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לקראת סוף הסעיף אנסה לתת הצעה לנקודת מבט חדשה על מצוות הנידה, לפיה הטקס פותח על 

 ידי נשים, עבר תהליכי ניכוס פטריארכאליים, אך עדיין ניתן תמיד לניכוס נשי מחודש.

י הנידה ואבקר את השימוש הנפוץ במושג הבזות אעבור לדיון בשיח אודות ייצוגבסעיף השני 

בשיח זה, זאת תוך התמקדות במאמר של שפרבר. אדגים כיצד השימוש החזרתי של שפרבר 

בבזות ובמושגים כדוגמתה מייצר פרשנות מגמתית, בה נוצרת ציפייה לקראת עבודת האמנות 

ל שפרבר ושיח הנידה החתרנית ביותר, שתביע ערעור מוחלט על הטקס המדכא. את הביקורת ע

היסטוריוגרפים, ואסביר כיצד הוא מתפקד בתוך שיח האמנות -אעמיד בהקשרים אמנותיים

 הישראלי.

 ביקורת על מבנה תיאורטי דכאני .1

הנוגעים ( Lele)חקרה את המבנים הטקסיים של שבט הללה  (Mary Douglas) גלסמרי דא

העצמים האנומליים, יוצאי הדופן, אלו לטומאה וטהרה, והראתה כיצד חברות עמלות על סידור 

האנומליה, על פי דאגלס, היא ערעור על  42שאינם מסווגים לאחת הקטגוריות של טמא או טהור.

שקט המוביל את החברה לתור אחר פתרונות לארגון המערכת מחדש, -הסדר החברתי, מקור לאי

  43כך שלא יוותרו דברים מחוץ למיון הקטגוריאלי.

תובנות של דאגלס ושל תיאורטיקנים נוספים אל תחומי מחקר שונים, כמו ה את שכהקריסטבה מ

בנים , במ"בזות"פסיכולוגיה, ספרות ובלשנות ומזהה את האנומליה, הנקראת אצלה בשם 

 קריסטבהכוחות האימה:מסה על הבזות בספרה  .חברתייםנפשיים ו ספרותיים, שפתיים,

הוגלה והוסתר מן הגוף, האנושי או החברתי, על מנת הוא מה שהורחק, הודחק,  מטעימה כי הבזוי

 שזה יכונן את עצמו באופן עצמאי, וכדבריה:

. ואולם, אם האובייקט, אניהיותו מנוגד ל –לבזוי יש רק תכונה אחת משל האובייקט 

איווי ְלמובן, אשר מזהה אותי עמו  ביןד, מאזן אותי בתוך המרקם השביר שבעומדו כנג

הרי שהבזוי, לעומת זאת, אובייקט ֶנֶפל, מגורש מעיקרו ומושך אותי  ללא הרף וללא סוף,

                                                           
42
(. 2004(, תרגום: יעל סלע )תל אביב: רסלינג, 1966) טוהר וסכנה: ניתוח של המושגים זיהום וטאבומ. דאגלס,  

 .8-9ובתמצות בעמ' 

43
 .28לדוגמא, שם. עמ'  



32 
 

לשם, להיכן שהמובן קורס ]...[ הוא בחוץ, מחוץ לכלל, אשר בחוקי המשחק שלו דומה 

 44שאינו מכיר. אף על פי כן, ממקום גלותו זה, הבזוי אינו פוסק מלקרוא תגר על אדונו.

קריסטבה מזהה את הכינון של הסובייקט, התרבות, הדת ומבנים חברתיים כי להדגיש חשוב 

אלה מתאפשרים רק עם ההוצאה וההיפרדות מאותו תחום  –יסודיים נוספים, עם דחיית הבזוי 

 ה,הווסת והריטואלים הדתיים השונים המתקיימים סביבלא ברור, מעורפל ואנומלי של הבזוי. 

בהקשרים הללו הווסת היא תופעה  –ה להדגמה של הבזות מהווים דוגמא מובהקת עבור קריסטב

, ריטואל יהודי סביב מבקש לארגן ולמשמע. קריסטבה מסמנת את הנידה בזויה שהריטואל הדתי

הנידה מאפשרת לגברים להשתמש מייצר יחסי כח מגדריים מובהקים. לפיה, הווסת, כטקס ש

, כלומר, כטמאה, האישה כנידה את הגברים מסמנים באמצעות הווסת -בווסת לתועלתם האישית

מול הכח לכנועות לסימון הגברי, ונותרות פאסיביות  ,הנשים, מצידןשבזויה ודחויה, בעוד 

 45הממדר שלו.והשיפוטי 

על ההגות של קריסטבה נמתחו ביקורות נוקשות בשיח האקדמי, דבר שלא פגע במוניטין של 

פנו לאופן בו קריסטבה מבנה את המגדר עיקר הביקורות הו 46מושגיה ובתפוצה הנרחבת שלהם.

כאן ברצוני להדגיש  47הנשי ומשעתקת, למעשה, מבני חשיבה דכאניים בכתיבה התיאורטית שלה.

בנידה מתוך נקודת מבט מחולנת, כזו הנטועה בתוך  קריסטבה מתבוננתולטעון כי  פן בעייתי אחר,

ו תפיסת קידמה. קריסטבה מבינה קטגוריות שיח מודרניות ובתוך תפיסות מודרניות רווחות, כמ

טהור, בין טמא לרע, או דרנית, המייצרות קיטוב בין טוב לאת הנידה מתוך חלוקות בינאריות, מו

כאלה שאינן מסוגלות להבחין במנעדים ובגיוון המתרחש במהלך קיום מצוות הנידה, כמו גם 

וי לדת חשוכה ומיושנת הגיוון המסתמן בדיונים ההלכתיים אודותיה. קריסטבה רואה בטקס ביט

 שעל המנהגים, ההלכות והמצוות שלה חל תאריך תפוגה מהעולם המתקדם והנאור.

 ,(Thomas Buckley and Alma Gottlieb) וטליבלמה גצמד האנתרופולוגים, תומס באקלי וא

יסוד בעייתיות הניכרות במחקר האנתרופולוגי ובכתיבה התיאורטית הצביעו על אוסף של הנחות 

                                                           
44
 .7-8(, עמ' 2005(, תרגום: נועם ברוך )תל אביב: רסלינג, 1980)כוחות האימה: מסה על הבזות '. קריסטבה, ז 

 .79-80, 57עמ  שם, 45

 .317 -316במושגיה: פרידמן, עמ'  לרשימה לא ממוצה של מחקרים ספרותיים שעשו שימוש 46

 .317-343לאורך המאמר של פרידמן יש סקירה של הביקורות הללו וכן ביקורת שהיא מוסיפה מצידה: שם, עמ'  47
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ישיר לקריסטבה,  באקלי וגוטליב לא מתייחסים באופן 48אודות ההתנהגות הטקסית סביב הווסת.

, דוגמתאבל הם מצביעים על מגוון רחב של הוגים ואנתרופולוגים המשתמשים במושגים זהים, 

הם מתייחסים באופן ישיר אל דאגלס עליה קריסטבה נשענת  וכמו כן,זיהום, טאבו, סכנה ועוד, 

האנתרופולוגים  –לטענתם, המחקר על טקסי הווסת מבנה את עצמו באופן מעגלי בכתיבתה. 

אוספים מידע על איסורים שקשורים לווסת, התיאורטיקנים משתמשים במידע הזה ומפתחים 

לפיו תיאוריות הנוגעות לזיהום, כשלאחר מכן, על בסיס התיאוריות הללו, נערכות תצפיות 

וגוטליב, המחקר הגיע למימדים של שיכפול וכפילות שכמעט  אנתרופולוגיות חדשות. לפי באקלי

 The anthropological study of menstruation has thus“ולא ניתנים לפריצה ושינוי, ובלשונם, 

tended toward redundancy.”
49  

מזהה את האיסורים סביב הווסת כדבר שלעולם  האנתרופולוגי באקלי וגוטליב טוענים כי המחקר

אינו מסוגל להכיל כל משמעות  יתמחקרגישה הה תנשים, ומדגישים כי הדגם עליו מבוסס מדכא

לכך הם מזכירים את השורשים האטימולוגיים של המילה  דוגמאכנוספת הנלוות לאיסורים. 

ק לתהליכי נקשר ר מבחינה אטימולוגית הטאבו -רים דתיים המשמשת לתיאור של איסו "טאבו"

שימוש במילה ייחוד. ההקדושה והקיימים בצווי הדת, כמו ממד המימדים נוספים  ומעקרסימון, 

מחקר האנתרופולוגי מאפשרת לעל האיסורים, כזו ש, נקודת מבט דלה פיהםמייצר, ל "טאבו"

 רק במובנים של הכנעה והשפלה.  להבין את החובות הדתיות

אם  כהדחקה של הווסת.ווקא דהבחנה זו מסייעת להבין מדוע השיח האקדמי מפרש את הנידה 

מתפרש כדבר מודחק, דבר  "טאבו", ואם "טאבו"כל איסור דתי מקבל בשיח האקדמי ממד של 

על שלל האיסורים והצווים המתלווים  ,, הרי שגם הנידהבו אסור לעסוקוששעליו אסור לדבר 

, על נתינת . כך, למרות שהנידה דווקא מעידה על עיסוק בווסתכהדחקה של הווסתמתפרשת  עליה

                                                           
48 T. Buckley and A. Gottlieb, Blood Magic: The Anthropology of Menstruation (Berkeley: University 

of California Press, 1988). 

49 Ibid., p. 4. 
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שלה, כמי  תוקף דתי לתהליך פיזי ואינטימי, היא מתפרשת באופן ישיר כמי שמעידה על ההשכחה

 50קצה אותה למקום הבזוי.שמ

בידוד הפיזי של נשים במהלך אקט הכדוגמא לבעייתיות המחקרית, באקלי וגוטליב מתייחסים ל

הפריזמה המחקרית פירשה את אקט . כשביניהן התרבות היהודית הניכר בתרבויות שונות ,ווסתה

הבידוד כפעולה ממדרת בהכרח. המחקר הכלוא בתוך המעגליות הדכאנית לא יכול לפרש את 

הבידוד כמנהג בעל פוטנציאל חיובי, כזה שבכוחו לייצר סולידריות בין נשים ושעשוי להוות עבורן 

-להתבונן באיסוריאפשרות לתמיכה משותפת בזמן של כאב וחולשה. באקלי וגוטליב מציעים 

הווסת מחדש ולנסות להבחין במגוון האופנים בהם אלה מתפרשים אצל נשים שונות בתרבויות 

שונות, כמו גם המקומות בהם איסורים סביב הווסת יכולים להוות דבר שנשים חפצות בו ואף 

 מצפות אליו:

In other cultures menstrual customs, rather than subordinating women to men 

fearful of them, provide women with means of ensuring their own autonomy, 

and social control.
51

 

הטענה של קריסטבה כי הנידה, הטומאה סביב הווסת, מלמדת על כך שנשים נחותות מול הגברים 

ה הצביעו ונתונות ליכולת הסימון והשיפוט שלהם, מדגימה את אותה בעייתיות מחקרית עלי

שהווסת  -באקלי וגוטליב. הטענה אותה היא מציגה נשענת על אוסף של הנחות יסוד באשר לטקס

נתפסת בטקס בהכרח כלכלוך אותו יש לנקות, שהטומאה המתלווה לווסת הינה בהכרח בעלת 

ערך שלילי, שהנשים המקיימות את הטקס בהכרח כנועות לסימון הגברי ושהטקסיות סביב 

 מדכאת את האישה. הווסת בהכרח 

מלבד העובדה שקריסטבה לא פנויה לפרשנויות נוספת לנידה, ולאופנים בהם הטקס מקנה עמדת 

היא גם אינה מסוגלת להבחין בכך שהטקס אינו עונה לכללי החלוקה הבינאריים  52כח לנשים,

                                                           
ההבחנה הזו מסייעת להבין צרימות דומות שמתרחשות כאשר שיח חילוני דן באיסור דתי כלשהו. לרוב האיסור  50

' של האיסור, "חיוב"ייחשב כדבר שלילי, דבר שרוצים להשתחרר מהעול שלו, וממד הקדושה, כלומר הפן היותר 

כשלילה של  -ש אותו תמיד כשלילה של משהו, ובעיקרנעלם. השיח החילוני למעשה מרדד את האיסור הדתי ומפר

 האינדיבידואל.

51 ibid, p.7. 
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לפיהם היא מנתחת אותו, וכי למעשה, הנידה מאתגרת את אופני החשיבה המערביים ואת 

, יותר משהבזות לטענתייסות המערביות הבסיסיות באשר לווסת ולהפרשות גופניות נוספות. התפ

של קריסטבה מלמדת על הנידה, היא מלמדת על האופנים בהם טקסים דתיים נתפסים בעיניים 

על האופנים בהם הטקס מתפרש לתוך תבניות לוגיות צרות, מנותק מהקשרו, ומהווה  –מערביות 

 כמעוז הנאורות והקדמה.  , שתוך כדי תקיפה מכונן את עצמוערבהממ כעת מושא להתקפה

המגדר הנשי  -למעשה, דווקא בהקשרים המערביים ניתן לטעון כי הווסת מתפקדת כחומר בזוי 

כנקי וסטרילי, והנשים נדרשות להרחיק את הפרשות הגוף שלהן מהעין  עיניים מערביותמאופיין ב

ההפך הוא הנכון. טקסטים הלכתיים רבים, ארוכים ניתן להגיד כי במקרה היהודי  ומהתודעה.

הצבע, הצורה, הגודל, המרקם, הזמן בו היא  -וקאנונים עוסקים בפרטי הפרטים של דם הווסת 

 נדרשים לראותמופיעה בחודש, הסיבות שהובילו להופעתה, ועוד. תלמידים הלומדים לרבנות 

נמצאת בראש הלימוד  . הנידהבי הדין ההלכתי שלהןלפסוק לגשל הפרשות נשיות ולדעת  כתמים

במשנה שלמה . מוקדשת לה מסכת תילים של דיונים סבוכים וגדושים , מוקפת בתיליההלכתי

ספור התפלגויות הלכתיות -האם איןבתלמוד הירושלמי והבבלי. מיוחדת ובעקבות כך גם מסכת 

חלק למבנה הדיכוטומי של טמא / הנוגעות לדיני הטומאה והטהרה של הווסת יכולות בכלל להת

 האם ניתן בכלל לפרש גודש כזה של כתיבה ודיון במובן מודחק כמו הבזות?  53טהור?

כלומר, כזו  –ניתן לטעון כנגדי שהעיסוק האובססיבי היהודי בווסת מלמד על היותה בזות 

וח כל העת שמושכת ודוחה את הסובייקט בו זמנית, מטרידה את מנוחתו, ובתגובה הוא חייב לטר

על מנת להדחיקה. לגישתי, אכן ניתן לדבר על אלמנט מרכזי של משיכה ודחייה שמעורר את הדיון 
                                                                                                                                                                      

כמו האפשרות, אותה הזכרתי בפרק הקודם, שנשים ישתמשו בנידה כטענה לגיטימית ובעלת תוקף הלכתי במקרה  52

שמאפשר לנשים   שהן מעוניינות להימנע מיחסי מין. אני מבקשת להצביע על כך שהנידה מהווה במקרה זה מנגנון דתי

 אוטונומיה על המיניות שלהן, מאפשר להן לבחור לקיים או לקיים יחסים לפי רצונן.

סוף מקרי הספק ההלכתיים בענייני נידה, כמו גם למבנה של הטקס שיש בו מלבד מצב של -הכוונה היא לאין 53

ך ולא בתוך קטגוריה , בהם האישה נמצאת בתהלי"מצב היטהרות"-"מצב היטמאות" וטומאה ומצב טהרה גם 

ברורה. המבניות ההלכתית הזו מקעקעת, לדעתי, כל ניסיון לחצות את הנידה למבניות בינארית. דוגמא מרתקת 

להבנת המנעד ההלכתי בהקשר של טומאה וטהרה, שקשורה גם ישירות להנגדה שקריסטבה עורכת בין הגישה 

ת הבאות( ניתן למצוא במחקר של יאיר פורסטנברג על היהודית לגישה הנוצרית )אעמוד על הנגדה זו ממש בפסקאו

מנהגי טומאה וטהרה יהודיים בעת העתיקה. פורסטנברג מזכיר במחקרו ויכוח שהתקיים בין ישו לבין הפרושים שבו 

ולא מקפידה על טהרה מוחלטת:  שית המאפשרת מצבי ביניים בהם יש "טהרה חלקית"ישו מגנה את הצביעות הפרו

(, 2016)ירושלים: מאגנס,  טהרה וקהילה בעת העתיקה: מסורות ההלכה בין יהדות בית שני למשנהי. פורסטנברג, 

 .132-133עמ' 
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קשה לפרש את הירידה לפרטי  .תה, אך קשה לטעון שהדבר גורם להדחקבווסת ההלכתי הענף

כפעולה של מחיקה, הדחקה או התעלמות. אבסס  הפרטים של הווסת ושל יתר ההפרשות הנשיות

את טענתי בקיצור נמרץ באמצעות השוואה לתופעה בתרבות הפופולארית בה ניכרת התעסקות 

פרסומות למוצרי היגיינה נשית. כמות הפרסומות  –אובססיבית בווסת שכוללת גם הדחקה שלה 

יר, לרוב, את המילה והתפוצה שלהם יכולה להעיד על האובססיה, אבל הבחירה שלא להזכ

כמו הבחירה להציג אותה כנוזל מימי  "היגיינה"בפרסומת ובמקום זאת לדבוק במילה  "ווסת"

תרבותית זו מטרתה לשמר את הווסת הממשית הרחק צבע כחול, מעידה על כך שאובססיה ב

-אובססייתנוצרית, כמו זו של קריסטבה, שרגילה ל-מחוץ לתודעה. לטענתי, עין מערבית

דתית מהווסת, לא תוכל להכיל או להבין את המקרה האובססיבי התרבותית והמות התעלה

 למימדי ענק. הווסת מועצמתהיהודי, בו 

קרקוצקין על היחס -עומד אמנון רז מביוולנטיות הנוצרית כלפי היהדות"חילון והא"במאמר 

מתייחסים  קרקוצקין מתייחס להבחנה כי הנוצרים-הכפול של הנצרות והמערב אל היהדות. רז

אל היהדות, מתעסקים בה, אבל תוך כדי כך ממקמים אותה כמשנית אליהם, כמי שיש להתקדם 

. לטענתו, "ישראל שבבשר" וכעת צריך להתקדם ממנה אל "ישראל שברוח"ממנה, כמי שהייתה 

החילון,  ומתבטא בשיח נוצריים "מובהקים"ממשיך גם מעבר למרחבים יחס אמביוולנטי זה 

 54פרוטסטנטיות.-סמן כפועל ישיר של תפיסות נוצריותהוא מ אותו

ניסיון להגדיר  –קרקוצקין מדגים כיצד שיח החילון המודרני עסוק כל העת בשאלת היהודים -רז

את היהודים, ניסיון לאפיין את היהדות, תהיות על התפקיד של היהודים בחברה ועל האופן בו יש 

נוסחו  "לאום"-"דת" וקרקוצקין מצביע על כך שהמושגים -כך לדוגמא, רז 55להתייחס אליהם.

, כלומר, שעצם הגדרת המושגים נעשה יחד עם הניסיון לסווג את היהדות לאחת משתי הקטגוריות

לחילון להגדיר את עצמו  ואפשר הדיונים אודות היהודים 56.באמצעות עיסוק בשאלת היהודים

הדת ככלל והדת היהודית  –של אותו מקור חשוך וקדום  כשלילה של הדת, כלומר, כשלילה

קרקוצקין רואה את תופעת האנטישמיות כפועל יוצא שהכרחי לרעיון -במיוחד. מתוך שכך, רז

 החילון,  ובלשונו:

                                                           
חילון וחילוניות: עיונים קרקוצקין, "חילון והאמביוולנטיות הנוצרית כלפי היהדות", בתוך: -כך לדוגמא כאן: א. רז 54

 .116-117(, עמ' 2015ליר, -ון, עריכה: יוכי פישר )ירושלים: הוצאת מכון בין תחומיים

 כשהתשובה הנאצית לתהייה זו היא המחרידה ביותר ומהווה דוגמת קצה לפרויקט החילון. 55

 .120-121שם, עמ'  56
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ולקבוע ]...[ שאי אפשר להפריד את הדיון בחילון מהדיון במה שמכונה "אנטישמיות 

הפרויקציה המחולנת במובהק של האמביוולנטיות הנוצרית כלפי היהודים.  –מודרנית" 

אין בכך כדי לומר שמושגים אלה זהים, ומובן שאי אפשר להציג באופן פשטני את היחס 

הנוצרי המורכב כלפי היהדות; אך עם זאת חשוב להבין כי ההפרדה המוחלטת בין 

אנטישמיות בהגדרת החילון, המושגים, וההתעלמות הבלתי ביקורתית ממקומה של ה

מסייעת לשמירת הדימוי העצמי של החילוניות כאידיאולוגיה של אמנציפציה וקדמה. 

 57כאן נעוץ המתח האמיתי.

קרקוצקין. קריסטבה -של קריסטבה מתקיימת הדגמה מובהקת לטענה של רזכוחות האימה  -ב

וך פרספקטיבות פואטי בו היא פורשת מספר הגדרות לבזות מת-פותחת בפרק תיאורטי

תיאורטיות שונות, עוברת לפרק העוסק בטקסיות דתית הקשורה לנושא הטומאה וטהרה, ולאחר 

מכן מנתחת לאורך פרק שלם טקסטים מתוך ספר ויקרא בהם מתוארים טקסים כגון אלו. 

בניתוח המקראי קריסטבה משתמשת בשפה נוצרית מובהקת ומאפיינת את הטקסט כמשתמש 

ישו, עידן היהדות(. החוק המקראי, לפיה, אינו סובל את -מיוחס לעידן טרום)ה "חוק"-בשפת ה

י לדייק ולהוסיף שאת אותה אהבזוי ועל כן עסוק בטומאה וטהרה ובהקצאת כל רובד גופני. כד

הקצאה גופנית קריסטבה מסמנת כנשית וכאימהית. היהדות שמקצה את הווסת ומייחסת לה 

ב של דחיית הנשיות והאימהיות. בפרק העוקב קריסטבה טומאה, מייצרת, לפי קריסטבה, מצ

שהינו תוצר הופעתו של ישו. עידן  "עידן החסד"ממשיכה באותה שפה נוצרית ועוברת לתאר את 

בו הבזוי אינו נערך יותר לפי הקטגוריות של טמא / טהור ועובר לקטגוריות של פנים / חוץ. גדולתו 

יסטבה, ביכולתו להפנים את הבזוי, להכניס אותו לתוך ת, לטענתה של קריוייחודו של ישו, מתמצ

תכונה מהותית של אותן עמדות או סיפורים של לא להתנתק ממנו לעולם, ובלשונה, "הגוף, 

 58.ית. היא קבועה, וככזו היא מבפנים"הברית החדשה היא שהבזות שוב אינה חיצונ

מעט וניתן לתמוה כיצד המסה של קריסטבה תפסה תפוצה נרחבת בשיח האקדמי ומחוץ לו שכ

טקסט שאוחז במושגים נוצריים במובהק ושמנהל פולמוס דתי כל כך, מקבל במה משמעותית 

קרקוצקין על הקשר המהותי בין תפיסות נוצריות לתפיסות -שכזו בעולם חילוני. ההבחנות של רז

ה. בנוסף, בכינון העמדה החילונית מגשרת על פער ז "הבעיה היהודית"חילוניות והמרכזיות של 

                                                           
 .111שם, עמ'  57

 .89קריסטבה, עמ'  58
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קרקוצקין, כי האנטישמיות הינה נגזרת הכרחית של החילון, -ההבחנה החשובה עליה מצביע רז

 59.מובהקמסתמנת גם היא מהטקסט של קריסטבה, אם כי לא באופן 

ן סלין פרדינא-בכל יתר הפרקים בספר, קריסטבה עוסקת בניתוח יצירות ספרותיות של לואי

(Louis-Ferdinand Céline),  סופר צרפתי בעל עמדות אנטישמיות ידועות. קריסטבה אינה

, "יהדות או למות"פוסחת על האנטישמיות של סלין ומקדישה לנושא פרק בפני עצמו, העונה לשם 

שבמהלכו היא מנתחת את האנטישמיות של סלין, ומעניקה לה הסבר שניתן לגזור ממנו מסרים 

-ת כיחס כלפי היהודי שנוצר מתוך עמדת האנטישמיים. בפרק היא מסבירה את האנטישמיו

 שלו, כפועל יוצא ואף הכרחי מהמצב אותו היהודי יצר:  "חוק"

: המונותיאיזם היהודי אינו רק החסיד האדוק ביותר של האנטישמי אינו טועה

אחדותיות החוק  ושל הסימבולי. הוא גם מי שנושא במרב הביטחון, אך כבטנה שלו, את 

הי, נשי או פגאני. אם הוא מתנתק בעוצמה שאין לה אח ורע עקבות אותו חומר אימ

מנוכחותו האכזרית, הרי שהוא משלב אותו ללא משוא פנים. ויש להניח שנוכחות זו, 

הכוח של יצור האחרת ובכל זאת משולבת, היא שמעניקה לסובייקט המונותיאיסטי את 

 60.פגום

-חילוני אמביוולנטי עליו עמד רז-ימייצרת בספרה את אותו יחס נוצר , אני טוענת,קריסטבה

קרקוצקין. קריסטבה מבקשת לאפיין את היהדות, לעמוד על טיבה, לנתח את המאפיינים 

מסמנת את העמדה  –היא מתעלת לטובת הנצרות והחילון  המרכזיים שלה, כשאת התוצרים

,-היהודית כנחותה למול העמדה הנוצרית  61חילונית. הדיון של קריסטבה בטקסט המקראי

מאפשר לה להצביע על היהדות כמי שמקפידה לסמן את הווסת ותופעות גופניות נוספות כטומאה, 

מקצה את הגוף הדות כמיושנת ודכאנית, כמי שוכתוצאה מכך, כבזות. לאחר שהיא מסמנת את הי

ומתנכרת אליו, היא עוברת לדיון בנצרות ומאפיינת אותה כדת שמקבלת את הבזוי, כדת שמצאה 

כור היהודי וכוננה יחס נכון וטוב כלפי הגוף והפרשותיו. הרמזים האנטישמיים תחליף לני

                                                           
 .332-333עוד על המשמעויות האנטישמיות של הבזות אצל: פרידמן, עמ'  59

 ההדגשות מהמקור, ההדגשות כאן הן שלי.. ויתרתי בציטוט על 144עמ'  60

"כתבי פרוטסטנטית, כזו שפונה אל -מלמדת על תפיסה נוצרית עצם הפניה לטקסט מקראי כהדגמה לעמדה יהודית 61

, כלשונו של מרטין לותר. כבר בעת העתיקה ניכר כי אין קשר ישיר בין תפיסות יהודיות לבין פסוקי הקודש לבדם"

יד שהספר המרכזי עבור ההגות היהודית הוא התלמוד, המקרא מהווה טקסט המקרא. בהכללה ניתן להג

 שמתייחסים אליו אך לא כזה שעוקבים אחריו, לא כזה שלומדים ממנו הלכה. 
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קרקוצקין, כתוצר ישיר ומותנה לכל הפרויקט -שמגיעים לאחר מכן, נדמים, לאור דבריו של רז

 ההגותי שלה.

 שמתחההביקורת התיאורטית  ברצוני לפנות אל ייחוס הבזות לנידה,על  לקראת סיכום הביקורת

מבקרת את קריסטבה בספרה  באטלר על המושגים של קריסטבה. (Judith Butler) באטלרג'ודית 

Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identityעל כך שקריסטבה  הביע, ומצ

משעתקת בכתיבה שלה מבנים דכאניים ולא מותירה מקום להתנגדות וחתרנות פוליטית. בסוף 

ובאופנים הרחבים בהם הוא  (Michel Foucault)ות של מישל פוקו נעזרת בהגהביקורת באטלר 

מסביר את הפעולה של הכח, על מנת להציע פיתרון לתיאוריות כמו זו של קריסטבה, תיאוריות 

הרואות באישה את זו שמדוכאת ונדחית על ידי החוק. יש להדגיש כי באטלר לא מוסיפה את 

עמדתי כאן, חוק = יהדות, חסד = נצרות, אלא מתייחסת הממדים התיאולוגיים של החוק עליהם 

ליו קריסטבה נשענת באופן )ע )Lacan Jacques(קאן אלמשמעויות של החוק בהגות של ז'אק ל

  62חוק במובן של שפה תרבות וסמלים. –מובהק( 

כח אינו רק מדכא את הסובייקטים הנתונים לו, אלא גם מייצר עליו מסתמכת באטלר, לפי פוקו, 

לא פועל רק במובן של זה שמדכא תהליך כלשהו, אלא במובן של זה  "חוק"-ומחולל אותם, כך שה

בעקבות פוקו, באטלר מציעה לבחון היטב האם במקרה נתון כלשהו  63שגם מייצר ומעודד אותם.

ממוקמת מבחוץ, או שמא, היא אימננטית אליו  -נדנטית אליו צהאישה אכן חיצונית לחוק, טרנס

ר שלו, עוד צורה והתבטאות של מערכות החוק. לטענתה, ההתנגדות של האישה לחוק היא תוצ -

, של זו שנתונה לכח מדכא , דווקא מתוך העמדהמצויה בתוך החוק מתאפשרת דווקא בגלל היותה

 תחתיו: לערערר ווחתהיא זו שיכולה לומתוך שכך 

                                                           
 בפרק הרביעי אתייחס לביקורת של באטלר על האופן בו קריסטבה מפתחת את המושגים של לקאן. 62

של קריסטבה, הפרק הראשון של  כוחות האימהפוקו נכתב לפני  שלתולדות המיניות למרות שהכרך הראשון של  63

הספר מבקר בדיוק תיאוריות כמו זו. בפרק פוקו מבקר את האופן בו אנו מרבים לדבר על המין כדבר שמדוכא 

בחברה, בלי שאנחנו שמים לב לכך שעצם ההדגשה שהמין מדוכא יש לה תפקיד, היא נושאת אידיאולוגיה, ולאו 

תולדות : מ. פוקו,  על כך שהמין אכן דוכא, אלא שהוא מעודד כל הזמן רק בדרך מאוד מסוימת: דווקא מלמדת

. האצבע המאשימה 7-14(, עמ' 2008(, תרגום: גבריאל אש )תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 1976) : הרצון לדעתIהמיניות 

כינון הסובייקט המערבי על ידי התנתקות  –של קריסטבה כלפי היהדות מלמדת, לדעתי, על הקו האידיאולוגי שלה 

 מהיהדות.
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[…] it is necessary to take into account the full complexity and subtlety of the 

law and to cure ourselves of the illusion of a true body beyond the law. If 

subversion is possible, it will be a subversion from within the terms of the 

law.
64 

באשר בעייתיות עליה הצביעו באקלי וגוטליב של באטלר כלפי החוק מהדהדת את ה הגישה

להבנת האיסורים סביב הווסת. הן באטלר, הן פוקו והן באקלי וגוטליב טוענים טענה זהה באשר 

לאופן בו מתפרש איזשהו איסור / צו / חוק, הם מצביעים על כך שדברים אלו מתפרשים באופן 

מדכא, משפיל, דוחק, ולא כמערכת מורכבת יותר,  –צר, דברים שבהכרח טבוע בהם כח שלילי 

החוצה את  את החוק היהודי כמי שמוציא מבינהקריסטבה  שיש לה גם תוצרים חיוביים. ענפה,

מבקשת לעקוב אחר העמדה אני במקום זווית התבוננות צרה זו . האישה, ממדר ומשפיל אותה

תו חוק ממש את מי שיכול להעניק ולראות באו הביקורתית של ההוגים והחוקרים שהזכרתי כאן

ולת להתמקם כנגדו באופן חתרני ולייצר לעצמן אופציות חלופיות, גם עמדת כח, יכ לנשים

 an open future of cultural possibilities".65"ובמילותיה של באטלר 

 אך זה נלקח מהן והועבר תהליך ,שנשים יצרו עבור עצמןדתי נידה כטקס אני מציעה לחשוב על ה

אדגים זאת באמצעות התמקדות באחד החלקים  של סיווג ופיתוח באופן שמונע מהן נגישות אליו.

השבעה נקיים. במקור, לפי הדין התנ"כי לא היה צורך לשמור שבעה נקיים, נשים  –של הטקס 

שמרו את הנידה לאורך שבעה ימים מקבלת הווסת ולאחר מכן חזרו לטהרתן. הפיתוח של השבעה 

ו בנות ( אותקדום בפני עצמו )אם כי בהקשר היסטורי זה פיתוח נקיים הוא פיתוח מאוחר יותר

, שאפילו רואות טיפת דם בנות ישראל החמירו על עצמןאמר רבי זירא: " –ישראל קיבלו על עצמן 

חשוב לציין שאין זה דבר שבשגרה, שבעה נקיים זה המקום  66."כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים

  67.קבעו "בנות ישראל"-שהיחיד בו מצוין בפרוש שמדובר בהלכה 

                                                           
64   J. Butler, Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity (Routledge: Routledge, 

Chapman & Hall, Inc), p. 93. 

65  Ibid. 

 בבלי נידה, ס"ו, ע"א. 66

ק לנשים כי הגברים לא רצו לקחת אחריות על החומרה דניאל רוזנק מציין שזו הלכה חריגה ומניח שהיא מיוחסת ר 67

 . 38הזו: רוזנק, עמ' 
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שאלות עלו ועדיין עולות באשר להשלכות ולהשפעות של השבעה נקיים על הזוג הפרטי כמו  הרבה

גם על היהדות כולה. אביתר מרינברג, לדוגמא, טוען כי השמירה על השבעה נקיים הביאה בבלי 

אחוז יה הבדל בדעת לצמצום מסיבי בפוריות של זוגות יהודיים, ומניח שבלי החומרות הללו ה

א מדובר בדברים שקרו לדעתי, ניתן לשער כי ל 68יהודים מתוך אוכלוסיית העולם.הדמוגרפי של 

, רבות לדעתי הנידה פותחה על ידי נשים לאורך שנים 69בבלי דעת אלא מתוך מודעות וכוונה.

וכמו כן אפשר להן לכונן  ,ועל הפוריות לרשותן ויצר להן שליטה על המיניותהטקס עמד 

 .של קדושה לתהליכים פיזיולוגייםקהילתיות נשית ולהעניק ממד 

אזכיר שבמהלך השבעה נקיים נשים מקיימות בדיקות בפנים ובפתח הנרתיק ובוחנות את מצב 

הטומאה שלהן לפי הצבע של ההפרשה על הבד. אך מלבד מצב הטומאה, הבדיקות החודרניות 

מכיוון שטבע  וההתעכבות על מראה ההפרשות עשויות ללמד גם על מצב הפוריות של האישה, זאת

הטענה שלי, אם כן,  70ההפרשות ומיקומו של צוואר הרחם משתנים לאורך הביוץ החודשי.

עבור ידע  – הייתה פעולה שנשים עשו למען עצמן "שבעה נקיים" על מנהגיו השונים,-שפיתוח ה

  71ושליטה במעגל הפוריות.

                                                           
68

 E. Marienberg, "Traditional Jewish Sexual Practices and Their Possible Impact on Jewish Fertility 

and Demography", Harvard Theological Review 106:3 (2013), pp. 243-286. 

מרינברג מתייחס במאמר לכך שייתכן כי נשים השתמשו בנידה כדי להימנע מהריון אבל זה לא הנושא שמעסיק  69

 .Ibid, p. 265: פוריות בלי שהזוג רצה או ידע על כך-האם חוקי הנידה גרמו לאי –אותו, השאלה שחשובה לו היא 

היו זניחים, וכי נשים קיימו והשתמשו  פוריות בלתי מכוונת בעקבות הלכות הנידה-ההנחה שלי שהמקרים של אי

בנידה מתוך מודעות להשלכותיה. גם רוזנק מייחס את השבעה נקיים למניעת הריון אך לא מפרט על כך: רוזנק, עמ' 

45. 

 :T. Weschler, Taking charge of your fertilityעל השינויים הפיזיים במהלך המחזור החודשי ניתן ללמוד אצל:  70

the definitive guide to natural birth control, pregnancy achievement, and reproduce health (New York: 

Collins, 2006) הדמיון בין השיטה של וושלר לבין ההלכות של השבעה נקיים הם שהובילו אותי לטענה שהנידה .

 פותחה על ידי נשים ועבור נשים.

ואכן בכתבים הלכתיים שונים ניתן למצוא עדות לכך שלנשים היה ידע לגבי הפוריות וכי הן ניסו לשלוט בה בדרכים  71

, כלומר משתמשות באמצעי מניעה בזמן יחסים: "המשמשות במוך"שונות. כך לדוגמא במסכת נידה יש דיון על נשים 

היה בפני נשים, אבל מהטקסטים ברור שהיה מאגר . אפשר לתהות על מידת הדיוק של הידע שאבבלי נידה, מ"ה, ע"

 ידע שכזה.
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זו שחפצה ולא על שבעה ימים ממש.  , מלמד על שבעה ימים מושגייםיגישתל ,"שבעה נקיים"-ה

ברגע שההפרשות נראו לה כמבשרות על הביוץ וטובלת בהריון הייתה שומרת יום או יומיים פחות, 

הקרב. זו שרצתה להימנע מהריון הייתה מוסיפה כמה ימים ומחכה לוודא לפי הפרשותיה שהביוץ 

מנהגים של היו עדים ל מצידם םרבניהתייעצו זו עם זו על מראות הכתמים. השנשים ייתכן עבר. 

קשיחות אני מניחה, נוצרה  עם הזמן, .תשפה הלכתיותרגמו אותם אל העה נקיים בשעת הנשים ב

שעד הכוונה המקורית של המנהג. העיסוק הגברי הגדוש בהלכות הנידה,  את שהסיטהההלכתית 

מלמד על פעולות ניכוס פטריארכאלית, פעולה בה הגוף  72,לנשים כלל ותהיו נגישלאחרונה לא 

 הנשי הפך לתחום ידע המסווג לבקיאים בלבד. 

ים, שאינם בהישג ידם והבנתם, טקסטקובץ ענף של עם  מותיר את הציבור הנשייום המצב כ

תזוזה לימין או לשמאל. הבדיקות נדמות כטרחה של ממש, והדקויות  יםמאפשרושאינם 

עיסוק ביזארי ופרימיטיבי. ההצעה שאני מביאה כאן היא לקרוא את אותן  ההלכתיות כאיזה

מה, בפועל, כפי שנשים חוו אותה ופיתחו אותה עבור א התקיילנידה כפי שהיעדות כההלכות 

ק וסיהכתמים שעל עדי הבדיקה, הרי שהיה ע אנחנו מוצאים בהלכות עיסוק ענף בנושא. אם עצמן

פוריות שלה. שליטה בטיב עם האישה ולאפשר לה ילה ה, הייתהומטרתו, ככל הנרא, שכזה בפועל

כתמים מאפשר לגברים בעלות על וק ההלכתי בסינשים חשות שהעבו , הנוכחיבניגוד למצב זאת 

  73שלהן.והמינית גופן, ופוגע באוטונומיה הגופנית 

על  הנידה.בביקורת שפרשתי על קריסטבה לא הייתה כוונה, מבחינתי, להימנע ממבט ביקורתי על 

במקרים על מיניותן וגופן,  כח ושליטה לאפשר לנשים עמדתשהטקס יכול במקרים מסוימים  אף

ההצעה בין אם הוא עלול לגרום להן נזק נפשי או פיזי ולהתפרש עבורן כגורם מדכא. אחרים 

                                                           
 ידה.רק בשנים האחרונות נפתחו מוסדות לימוד אורתודוקסים המכשירים נשים לפסוק בהלכות הנ 72

"עקרות -האבסורד בעיניי הוא המצב שמתרחש היום כששמירה של השבעה נקיים גורמת, במקרים מסוימים ל 73

הלכתית", מצב בו אישה מפספסת את הביוץ כי זה התרחש כבר לפני הטבילה, בימים בהם שמרה שבעה נקיים. 

ימים אחרי הווסת, אלא לא שמירה "עיוורת" על שבעה  –התחושה שלי היא שהמנהג התבסס מתוך כוונה הפוכה 

המתנה של מספר ימים שבמהלכם אפשר לכוון את הטבילה לביוץ, לאחרי הביוץ, או לכל צורך אחר. הספר של דניאל 

פריון בעקבות השבעה נקיים ודינים -רוזנק והמאמר של מרינברג אותם הזכרתי עסוקים שניהם בשאלות של אי

את חומרת השבעה נקיים כדי להימנע ממצבי עקרות הלכתית נוספים הנקשרים בנידה, רוזנק אף מציעה לבטל 

. ההצעה שלי היא לא לבטל את אותם ימים אלא 199-245ומצבים נוספים, כך לאורך כל הספר ובמיוחד: רוזנק, עמ' 

לנכס אותם מחדש ולהחזיר להם את מימד הגמישות, כלומר שנשים יקיימו אותם באופן שיועיל וייטיב עמן, כל אחת 

 רכיה.לפי צ



43 
 

שהמבט שקריסטבה להדגיש ברצוני לחזור ו, להבנה מחודשת של הנידה תתקבל, ובין אם לא

 הצעתי היא להימנע מניסיון על הטקס הוא מבט צר, שמשכיח אלמנטים רבים מתוכו.ייצרה 

דיון זהיר יותר, המשתמש במושגים לטובת המודחק של הבזות, במובן את הנידה  לפרש

 למרחב היהודי.שמותאם קונטקסטואלי, התיאורטיים באופן 

 כיצדבמחקר ולהראות  את המודל הקייםפנות מהביקורת התיאורטית ולהדגים כעת, ברצוני ל

של  במאמר . כמקרה בוחן אעסוקמיישמים את מושג הבזות בכתיבתם הכותבים על ייצוגי הנידה

אסביר את האופן בו שפרבר מבנה את המאמר ואדגים כיצד הבזות לוקחת בו  –ר שפרב דוד

 להסתכלות צרה בייצוגי הנידה, הסתכלות נטולת הקשר דתי. , כך אטען,תפקיד מרכזי, וגורמת

 הבזות בכתיבה על ייצוגי הנידה ביטויים של –הצצה ודעה קדומה  .2

עבודות  מספר , שפרבר סוקר"ה באמנות יהודית פמיניסטית: נידה, טומאה וטהרבזותה"במאמר 

ידע של אמניות יהודיות, רובן אורתודוקסיות, המתייחסות להלכות הנידה, אותן הוא מסווג כגוף 

כמו בכותרת המאמר, כך גם לכל אורכו ניכר השימוש  74."אמנות הנידה"אחד התחום בכותרת 

טאבו, מודחק, מוקצה ועוד.  –הנרחב של שפרבר במילים הלקוחות מהשדה הסמנטי של הבזות 

 סוקר הוא – הכתיבה הטיפוסי אודות ייצוגי הנידה דגםחה למאמר שפרבר עוקב אחר בפתי

מקשר בין אלה , 70-פמיניסטיות בשנות ה אמנותבקצרה ייצוגים של הפרשות גוף בקרב עבודות 

 75, כלשונו, באמנות הישראלית."בזות"לבין מושג הבזות אצל קריסטבה ועובר לסקור ייצוגים של 

-דיני הנידה בקרב הקהילה היהודיתמסביר כי הערעור על  שפרבר ההקדמה הארוכה לאחר

, קשר השתיקה הזהלעומת  ."טאבו"אורתודוקסית הינו שולי ומינורי וכי הנושא נותר בגדר 

מפרה ה , כלשונו, קריאהבהרבהקריאת כיוון חתרנית  הנידהייצוגי ים מחלק מסושפרבר מזהה ב

אותו לדיון פומבי, וחותרת כנגד הפסיקה ההלכתית. מולגן מובאת  את הטאבו על הנושא, מעלה

  :קיצוני-בדבריו כדוגמא לאותו פלג חתרני

 עצם על מערער שאינו הטבילה, לפעולת בקשר מינורי שיח מנהלות היום הדתיות נשיםה

 מן כמה ת. ברם,הזוגי במערכת פגיעתו את לצמצם רק מכוון אלא בטבילה, החיוב

 על ומערערות בהרבה רדיקלית אמירה מייצרות להלן נדון שבעבודותיהן האמניות

                                                           
74
 .205. שם, עמ' 2012פרוטוקולאז'  כותרת זו נמצאת רק במאמר שבתוך 

 .193-201, עמ' שם 75
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מולגן  חגית צוטטההבד",  שעל מהאדום מזדעזעות לא אנחנוהיסוד. " מן האלה ההלכות

 76".עצמו הבד מן אלא"]...[ שהציגה את "בדי הבדיקה" בתערוכה, 

עבודות העוסקות בעדי הבדיקה, אותן  –לשתי קטגוריות נפרדות  ייצוגי הנידה מחלק אתשפרבר 

הוא מסמן כרדיקליות, ועבודות העוסקות בטבילה, אותן הוא מסמן כפייסניות. לשיטתו, העיסוק 

הממסד הרבני, ואילו העיסוק הפייסני במצוות  כנגדהרדיקלי בעדי הבדיקה, מאופיין בחתירה 

ללא התייחסות  נעשיתהחלוקה  77הטבילה מאופיין ברוח חיובית, ובחגיגת הריטואלים הנשיים.

כרוכים זה בזה ומהווים חלק  עדי הבדיקה והטבילה, – שני הדבריםאמניות דתיות  שעבור לכך

האמנותי  עבור אמנית דתית הייצוג שפרבר התעלם מכך שייתכן כי, כלומרמאותו ריטואל טהרה. 

, וכי ייצוג של עדי , כערך מוסף, את הייצוג האמנותי של האחראחת משתי הקטגוריות כוללשל 

בעבודות הכוללות  עוסק . בפרט, שפרברהבדיקה עשוי להשליך גם למקרה של הטבילה, ולהפך

ספח אותן לאחת משתי ל אלא, להעניק להן דיון נפרד בוחר שלא ייצוגים של שני האלמנטים, אך

כך לדוגמא, שפרבר  בהן. מזההשהוא  "פיוסיות"-"רדיקליות" או ה-לפי מידת ההקטגוריות 

בדיקה, העדי  תחת הכותרת שלשל חגית מולגן, , 2004, משנת חמש ועוד שבע את העבודה מסווג

 . הן לעדי הבדיקה והן לטבילה םייסמלזאת, למרות שמולגן העניקה בעבודה ייצוגים 

על האופן בו  מבוססת "פיוסית"-לטבילה ה "רדיקליים"-בין עדי הבדיקה ה של שפרברחלוקה ה

בייצוג של עדי הבדיקה . תעל הפסיקה ההלכתי כביכול, העבודות מערערות, או לא מערערות,

ניכרת, לפי שפרבר, ההעזה של האמניות להביא לדיון אמנותי את הווסת ונוזלי הגוף, דבר הנתפס 

, מייצר וחתרני מבחינת דתית, ושלא עומד באותו קנה מידה עם ייצוג הטבילה. שפרברכרדיקלי 

 שאחד מהעיסוקים הוא המועדף: הנחהה בו מובלעתמבט שיפוטי על העבודות  למעשה,

שיח האמנות  של המרכזיים המוקדים אחד רק אינה הדתית הפמיניסטית האמנות

היא  במיטבה בו ]...[ כשהיא מרכזי וחתרני רדיקלי יסוד גם היא העכשווי, אלא היהודי

ולפיכך פעמים רבות ההגמוני.  הקול תחת החותרת ,"אמת" אתית של שופר קול משמשת

של העולם  החתרנית והתוססת ביותרהיא נתפסת בתור תרומתה הייחודית הרדיקלית, 

 78.הדתי לענף האמנות היהודית והפמיניסטית כאחת

                                                           
 .207, עמ' שם 76

77
 .194, עמ' שם 

78
 ההדגשות שלי. .225-226, עמ' שם 
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שהעיסוק בעדי הבדיקה חותר כנגד ההלכה, הוא גם מייצר אמירה כלומר, לפי שפרבר לא רק 

שפרבר בוחר  .וחיוניות בעולם האמנותאמת"( ומייצר תסיסה ערכית )בעלת ערך של "-מוסרית

, מייצריםאך אלה העבודות העוסקות בעדי הבדיקה,  בניסוחים המבטאים אהדה ושבח כלפי

של עדי  ים. שפרבר מסמן את הייצוגתייםהייצוגים האמנונקודת מבט מציצנית על  לטענתי,

ההפרשה  –להציג את הבזוי מכל  יםהמעז אופי תוסס וחתרני, ייצוגים יבעל הבדיקה כייצוגים

. הגמוניות, השייכות לדת הישנה והפטריארכאלית-הגופנית הנשית, ולמרוד במוסכמות דתיות

לפי שדבריו נכתבים  גבר,-חוקר – בין הכותבכח ניתן אף לטעון כי דבריו של שפרבר מייצרים יחסי 

נוגע לנשים דתיות ולמצוות ה ,יהמחקר ומושאלבין  חילוניות,ריות שיח אקדמיות, כלומר, קטגו

עולם אקזוטי בו נשים הצצה לו מספק הן מקיימות באופן שגרתי. שפרבר כמהאינטימיות ביותר ש

  79.המדכאות יהה ובמוסכמותנידמורדות בתוך שהן  הווסתווה את דתיות מציגות לרא

מעניין לראות, שהבחירה בפרשנות של אמנות מרדנית על פני עיגון העבודות בהקשריהן 

דליה מנור  דתיים, תואמת את מאפייני הכתיבה הנפוצים באשר לאמנות בישראל.-היהודיים

היסטוריוגרפיה של האמנות בישראל" או דגמים שכיחים ב –גאווה ודעה קדומה "במאמרה 

העוסקים באמנות ישראלית, שנכתבו על  שונים בקוטביות המתרחשת לאורך טקסטיםמבחינה 

ת הלב לשימוש הנפוץ במונחים ואילך. מנור מפנה את תשומ 40-ידי כותבים ישראלים משנות ה

, ומצביעה על כך שאלה לא בהכרח תואמים את מרד-, עימות, מהפכה, אוונגרד וניגודים –כמו 

. לטענתה, השימוש בהם מעיד על כתיבה המשופעת רץאההתרחשויות האמנותיות ב

. קידמהה תוך נרטיב לעגן את המגמות האמנותיות בארץ ל ובניסיון באידיאולוגיה מודרניסטית

, קבוצת מוצדק של קבוצת "אופקים חדשים" כך לדוגמא, מנור מסבירה את האפיון הבלתי

 במילים הבאות: 80"לוחמניתקבוצה "-כ ,1948-1963אמנים שפעלה בארץ בין השנים 

היסטוריונים לתאר את הקבוצה כך, גם אם הדבר כרוך בסטייה מן של  את נטייתם

העובדות או אף מחיקתן, אפשר אולי להסביר בהזדהותם המוחלטת עם האמנים ועם 

                                                           
, אך רק "מרדנית"-כאן גם מסתמן הבדל בין שפרבר לאוריין. אמנם שני החוקרים העניקו למולגן את התיוג של ה 79

 מסמן מרדנות הזו כתסיסה דתית ואמנותית כאחת.שפרבר 

80
אביב -אביב: מוזיאון תל-, קטלוג תערוכה )תלאפקים חדשים: תערוכת ציור ופיסולכך, לדוגמא, אצל: ח. גמזו,  

(; ג. בלס, 1949אביב לאמנות, -אביב: מוזיאון תל-, קטלוג תערוכה )תלאפקים חדשים(; א. קולב, 1948לאמנות, 

ניתן למצוא . ערעור על האפיון הלוחמני של אופקים חדשים 12(, עמ' 1980רשפים, -אביב: פפירוס-)תל אפקים חדשים

, עובדתל אביב: עם ) בתרבות הישראלית ציוניים הביטו וראו: איקונות וסמלים חזותיים שורו  ,מישוריאצל: א.  גם

 .16, 12(, עמ' 2000
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וקידמה; ובשאיפתם לשחרר את עצמם ואת  תאוניברסאליוהאידיאל המודרניסטי של 

יהוי לוקאליים או ספציפיים, ולהיטמע אף הם באותו "שם" של נושא כתיבתם מכל תווי ז

המרכז, הנתפס כמייצג התרבות הגבוהה והמתקדמת, מושא השאיפות של שדה האמנות 

 81בכללותו.

שמנור זיהתה, ניתן לראות  "מכל תווי זיהוי לוקאליים או ספציפיים"את אותה השאיפה לשחרור 

מהדברים של אוריין ושל הציטוטים שהובאו כאן  .ייצוגי הנידהבמובהק גם בכתיבה אודות 

מדגימים כיצד הטיפוס הקוטבי חוזר ומשכפל את עצמו שוב ושוב, במטרה להציג את  ,שפרבר

רים היהודיים תהליך שחרור מודרניסטי. ההתעלמות של הכותבים מההקשאותו האמנות כחלק מ

וההתעקשות  לעבודות פמיניסטיות קנוניות ןת להשוות אותהמובהקים של העבודות, ההשתדלו

האמנות הישראלית להטמיע את  ההציפיי , מסמנים עללעגן אותה בשיח תיאורטי אקדמי

 .  , ובלשונה של מנור "באותו שם של המרכז"םבהקשרים אוניברסאליי

ובילה לסדרת השאלות ה ייצרת את הווסת כבזות, כמודחק,הנידה מ כי לטענתי, התפיסה הגורסת

 "מעזה"עד כמה האמנית  -כמו  . שאלות, שפרבר, וכותבים נוספיםאוריין הכתיבה של את הנחוש

להציג את הבזוי? האם האמנית העבירה את הווסת תהליך הפשטה, או לא? עד כמה העבודה 

שאלות אלה פסחו על אפשרויות רדיקלית ועד כמה היא חתרנית כנגד העמדות ההלכתיות? 

מבניות דיכוטומית שלא מאפשרת להתבונן בעבודות נוספות של פרשנות לעבודות האמנות ויצרו 

מופשט / ממשי, חתרני / שמרני,  -של  כיצורי כלאיים שאינם מסווגים בקלות לאחת הקטגוריות

 .בזוי / לא בזוי

את אותה  המשיכוסטבה על הנידה ובכך אותן הנחות יסוד בעייתיות של קרי הכותבים נשענו על

את המחקר לתוך הדגם  שיכפלוהם  –כפילות וחזרתיות מחקרית עליה הצביעו באקלי וגוטליב 

חומר בזוי הנדרש למשמוע. מתפקדת כהמעגלי הרואה בנידה טקס שמדכא נשים, בו הווסת 

נים, כאקט חתרני את הייצוגים האמנותיים של הנידה במובנים מרדניים, מחול הכותבים פירשו

שבוודאי מנסה, או אמור, לחתור ולערער תחת הטקס הדתי. ההתבוננות המחקרית בייצוגי הנידה 

, דבר שמוביל להתבוננות מחולנת ואף ייצרה קריסטבההמחולנת שפריזמה הנעשית מתוך אותה 

מבלי ציפייה שזה יערער על ההלכה והדת מן היסוד. כל זאת,  –מציצנית על הייצוג האמנותי 

                                                           
: היסטוריה ותאוריהיחים בהיסטוריוגרפיה של האמנות בישראל", או, דגמים שכ –ד. מנור, "גאווה ודעה קדומה  81

 .http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1126095346, 21/06/2016 -נדלה ב (,2005) 1, מס' הפרוטוקולים
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שישנה ערנות להתנסות ולחווייתיות הייחודית אותה עבודות האמנות עשויות לייצג, ומבלי שישנה 

אפשרות לפרש את הנידה באופן מגוונים, באופנים שמעפילים מעבר למובנים המודחקים של 

 הבזות.

את התפיסות המחקריות המערביות על  השליכוהם מצויים בדיונים ההלכתיים, ש גם ,הכותבים

באמצעות הבחינה  ., ולבחינת האופן בו הוא מיוצגמקרה הדתילדיון בעבודות האמנות עוד קודם 

בכך על ההקשר הדתי, אלא  הקיים פסחלא רק שהמחקר ההיסטוריוגרפית שהצגתי אני טוענת ש

המעשה האסתטי מהווה , ואת האופן בו הכוח האסתטי של העבודות לשוליים את דחקגם שהוא 

כך לדוגמא, באשר לכתיבה אודות מולגן, הכותבים התבססו על ההצהרות . גם תפיסה דתית

טענותיהם על מרדנותה הדתית לא לוו כנגד המבנה של הלכות הנידה, אך  מולגןמחאתיות של ה

 ולגןמ באופן בו הבחירות האסתטיות שלאמנותיים. כלומר, הכותבים לא דנו -בביסוסים הלכתיים

שבין האובייקט  לא נערך דיון בקשר. בשביל להמחיש זאת אדגיש כי בהקשר ההלכתימתפרשות 

נידה.  - עסקה העבודהשמיכה, לבין הנושא בו  – שמיכת הטלאים שלי-אותו מולגן הציגה ב

הכותבים בחרו שלא לדון באובייקט של השמיכה, שעשויה לסמל על הפרדת המיטות ואיסור 

הנגיעה בין בני הזוג בזמן הנידה, ובמקום זאת דנו רק בצורת הדבקת העדים על השמיכה, הנראית 

  82, לפי שפרבר."טבלה"-"גריד", בלשונה של אוריין, או כ-כ

שמיכת -ניסיתי להתוות בפרשנות המחודשת ל וגית זו,על מנת להימנע מבעייתיות מתודול

שלושה שדות שיאפשר דיון ב יחלופ דגם מחקרי , אותה ערכתי בפרק הראשון,הטלאים שלי

אמנות, מגדר ומחשבה יהודית. במודל המוצע  –מחקריים, הנצרכים במקרה של ייצוגי הנידה 

גם לאור החוויות וההתנסויות  הדיון בייצוגים האסתטיים מתרחש לאור טקסטים הלכתיים כמו

האישה המבצעת את דיני הנידה, ומתפרש במובנים של פעולת ניכוס מגדרית, פעולה  -של האמנית

בה ההלכה מתפתחת ומשתנה בעקבות המעשה האמנותי. הדיון אותו ערכתי בשני הסעיפים של 

ריטואל הנידה פרק זה ביקש להמשיך ולפתח את הדגם המוצע וזאת על ידי בחינה מחודשת של 

וניסיון להעמיד אותו בהקשרים נוספים מלבד ההקשר המודחק של הבזות. בפרק הבא אשלב את 

הביקורת התיאורטית וההיסטוריוגרפית בתוך הדגם החדש, ואבקש ליישם אותו בדיון נוסף על 

  ייצוג אמנותי עכשווי לנידה.

                                                           
 .209, עמ' (2012) שפרבר ;62אוריין, עמ'  82
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 מגדרי-המודל ההלכתי –ייצוגי הנידה  :פרק ג'

תייחס לפן התיאורטי של וא, יישם את הדגם שהצעתי לכתיבה על ייצוגי הנידהמשיך לבפרק זה א

 אולי החודשאתמקד בעבודה לאופן בו תיאוריות פמיניסטיות ניתנות לשילוב בתוכו.  –הדגם 

, של ג'קלין ניקולס ואבקש לדון בה באמצעות ההצעות שהועלו בפרקים הקודמים, (5)תמונה 

. בנוסף, לשיחים אלו לכתי ומגדרי וכמגיבהשיח הב התבוננות בעבודה כנתונה –כשעיקרן הוא 

נשענת על  בפרק הקודם,טענתי "בזות", שכפי ש-פמיניסטי חלופי ל-יאורטימושג תאחר אחפש 

אקט תהליך בו ה קטגוריות שיח מחולנות ובכך מעבירה את הנידה ואת ייצוגיה תהליך של חילון,

מאפשר לראות את אחפש אחר מושג ש אולי החודש-. בדיון בומדכא מיושןמשויך לעולם הדתי 

נתון להתפתחות, שינוי והשפעה מגדרית, וכמו כן מושג שמותאם  –מתוך הקשר דתי רחב  נידהה

 כתיבה נשית –המסוים אותו אציע אדגיש כי המושג  בחירות האסתטיות של ניקולס בעבודה.ל

(Écriture féminine) של הלן סיקסו (Hélène Cixous) , אינו אמור להתאים לדיון כללי בייצוגי

התאמת התיאוריה  –תיאוריה רק זה נוגעת לדרך העבודה עם וכי ההצעה העולה בפהנידה, 

 למקרה האמנותי כמו גם למקרה הדתי.

הדיון  , שינוי או תוספת עלהבחין במקומות בהם מתרחשת חריגהאנסה ל אולי החודש-בדיון ב

, שמיכת הטלאים שלי-להיעזר בפרשנות המחודשת שנתתי לעל מנת לעשות זאת, ברצוני . ההלכתי

מולגן הגיבה בעבודתה אל הלכות הנידה לבין האופן בו ניקולס חגית ולהשוות בין האופן בו 

ההשוואה תוביל אותי לשאלות על דרכי הניכוס בהן  .אולי החודש-מייצרת תגובה משלה ב

, ומה היא מוסיפה או מחדשת את הנידהכיצד כל אמנית בוחרת לנכס  –בוחרות האמניות 

 בעקבות הניכוס האמנותי שיצרה.  בהלכות הנידה

המחוברים זה לזה באמצעות תפר  "רדי מייד" מוצגים חמישה עשר עדי בדיקה אולי החודש-ב

קטן  יוצרים יחד בד לבןו ,אדום. העדים תפורים בצורת טבלה בעלת חמש עמודות ושלוש שורות

ורה התחתונה שבש מלבני, שעליו משורטט גריד בקווקוו אדום. השבלים של עדי הבדיקהו

והקצוות של חוטי התפירה האדומים יוצאים מפאות המלבן, ובעיקר מהפאה התחתונה, ונמשכים 

" באמצעות Maybe This Monthכלפי מטה. על כל אחד מחמישה עשר העדים רקומות המילים "

חוט לבן, באופן המחקה כתיבה עצמאית, בכתב יד, שאופייה משתנה בין עד אחד למשנהו. כמו כן, 

גם טכניקות הרקימה מגוונות ומתחלפות לאורך העבודה. כך לדוגמא, בעד השלישי בשורה 

( המילים רקומות בטכניקת תך מכונה, הן ממוקמות במרכזו של עיגול, 6השלישית )פרט בתמונה 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89criture_f%C3%A9minine&action=edit&redlink=1
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באותיות מעוגלות, ובאופן ברור ומסודר. לעומת זאת, בעד הבדיקה שמימין לו, העד הרביעי 

( המילים רקומות בטכניקת תך חופשי, באותיות זוויתיות 7פרט בתמונה בשורה השלישית )

 83ובאופן השובר את השורה האופקית.

ניקולס מעידה שהרעיון לעבודה נבע מהמשקל הרגשי שהתווסף לשבעה נקיים ולמחזור הווסת 

בזמן שהיא התמודדה עם בעיות פוריות, ומסבירה כי הרקימה על עדי הבדיקה מייצגת את 

 : לתקווה, המלווה את הבעיה הגופנית-החזרתית, מייאושהתנודתיות הרגשית 

This piece is possibly one of the most personal things I have done. It comes 

from my years experiencing the monthly niddah rituals, checking and 

preparing to go to the mikveh, while also experiencing fertility problems. The 

monthly cycle being one of disappointment (sometimes despair), a private 

grief, and then as it approaches the time of immersion, a week of quietly 

building hope. Maybe this month it will work. Maybe this month I will get 

pregnant, maybe this month, maybe… The different ways of writing the text 

'maybe this month' relate to different emotional states that the monthly hope 

'maybe…' is whispered.
84

   

ת שני המדמים א ,אולי החודש-ב יות פוריות שני הצבעים של החוטיםעבור אישה החווה בע

מוטענים בסיפור אישי רגיש. החוטים  היטמאות והיטהרות, –המצבים שבתוך ריטואל הנידה 

נקיים, -במהלך השבעהעל גבי העדים דמי של ההפרשות -את הצבע הלא, הלבנים מייצגים

 דים על התקווה להיכנס להריון ועל ההתכוננות הפיזית והרגשית לקראת הביוץ והטבילה.מלמו

מית על מרמזים על הופעה של הפרשה דנראה כי הם לא  ,החוטים האדומיםלעומתם, במקרה של 

אותה לספור את השבעה  לטמא את האישה ולהצריך שויההעדים במהלך השבעה נקיים, כזו הע

-ה נרקמת ההפרשהמלמדים על המסגרת שלתוכנקיים מחדש. במקום זאת, יש להניח כי הם 

                                                           
83
שסייעה לי להכיר את בוגרת המחלקה לעיצוב טקסטיל במכללת שנקר, ברצוני להודות לחברה יקרה, שלומית לזר,  

 טכניקות הרקמה ואת דרכי העבודה עם טקסטיל. 
84 J. Nicholls, "maybe this month", accessed 6/9/16, http://www.jacquelinenicholls.com/maybe-this-

month.html. 
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ווסת שמופיעה חודש אחר חודש פוריות. התפר האדום מספר על ה-בעיותמסגרת של  -תפילה 

 למרות הניסיונות להרות. 

ניתנה על ידי דוד שפרבר, שדן בעבודה  ולי החודשא-ההתייחסות המחקרית היחידה, עד כה, ל

בתמצות רב, במסגרת הדיון באמניות העוסקות בריטואל הנידה. שפרבר לא מוצא בעבודה של 

של עדי  "רדיקלי"-ניקולס ערעור מופגן כנגד ההלכה ועל כן מסמן אותה כייצוג חריג בנוף ה

האמנית האנגלייה ג'קלין ניקולס ]...[  נסוכה גם על עבודתה שלנימה מפויסת "בדיקה, וכדבריו, 

  85."שרוקמת על בדים לבנים ורואה בהם ייצוג של ציפייה נכזבת )להיריון(

ערעור מופגן כנגד המבנה ההלכתי  אולי החודש-להסכים עם שפרבר, שלא זיהה ב אני נוטה

לדון לא מייתר, לדעתי, את הצורך הדבר  , אולםותיו על האישה או על המערך הזוגיוהשלכ

החלוקה של שפרבר בין כמו כן, ציינתי לעיל כי בעבודה מתוך ההקשר ההלכתי שבו היא עוסקת. 

מייצרת פריזמה צרה להתבוננות עבודות העוסקות בעדי הבדיקה לבין עבודות העוסקות בטבילה, 

. בהקשר של בעבודות, ומחלקת אותן לפי מידת הערעור או חוסר הערעור שלהן על הלכות הנידה

הבעייתיות שבחלוקה של שפרבר מתבלטת ביתר שאת. העבודה עוסקת בחוויה  י החודשאול

 "נימה מפויסת"בעיות פוריות, כך שהטענה כי מהעבודה עולה  –פרטית וטראומטית של ניקולס 

את הקושי והצער המובעים בה. שפרבר כמו פוסח על ההקשרים האישיים  , לדעתי,מטשטשת

הדתית של העבודה, ומתאר  העולים מן העבודה של ניקולס לטובת הדיון במידת הרדיקליות

 נושא הכאוב והאינטימי. בעייתי בהקשר של ה, שם תואר "מפויסת"-אותה כ

סופיים -ריטואל הנידה למימדים איןמולגן מייצרת הרחבה של בה שמיכת הטלאים שלי -בניגוד ל

שימוש בעדי הבדיקה גם בימים בהם יש ווסת והשמטת הימים הטהורים, שאינם כלולים  –

ניקולס מייצרת, לדעתי, ייצוג טיפוסי של ריטואל נידה בחודש נתון, בלי אולי החודש -בבריטואל. 

עדי הבדיקה המרכיבים  עשר-חמישה שיש חריגה מפרק הזמן המקובל של הנידה. ניתן להניח כי

עשר העדים אליהם האישה נצרכת במשך תהליך -מייצגים את חמישה אולי החודשאת 

 86עד אחד עבור בדיקת הפסק טהרה, ועוד שני עדים בכל אחד מימי השבעה נקיים. –ההיטהרות 

                                                           
85
העבודות של  2012פרוטוקולאז' -, בגרסה במטרוניתאהציטוט מתוך הגרסא של המאמר שפורסמה בקטלוג של  

 ההדגשות שלי. .101, עמ' שם ניקולס לא מוזכרות כלל:

כמובן שהמספר הזה נצרך בהינתן שהאישה הולכת לפי הפסיקה המקובלת הקובעת כי יש לבצע שתי בדיקות בכל  86

 . אציין שוב שישנן פסיקות אחרות המצמצמות את מספר הבדיקות.אחד מימי השבעה נקיים
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 כלומר, כפי הנראה, ניקולס מייצרת בעבודה ייצוג טיפוסי של ריטואל נידה בחודש נתון. העדים

 לאורך שבעת הנקיים ולא מעבר להם. ם באופן שמלמד על השימוש המסורתי, כלומר,מוצגי

נמצאת  בהקשר ההלכתי והן בהקשר האמנותי, החריגה העיקרית שניקולס מייצרת בעבודה, הן

אינם מוכתמים  עדי הבדיקהאולי החודש -באופן בו ההפרשות מיוצגות על עדי הבדיקה. ב

כפי שמתרחש כשהאישה מקיימת את ריטואל הנידה המסורתי, או  – בהפרשות גופניות ממשיות

. העדים גם אינם מוכתמים בצבע סינתטי המייצג את ההפרשה יומן עבודת דם-כפי שאלה הוצגו ב

לא או בעבודות נוספות של מולגן שהוצגו בתערוכה  ,שמיכת הטלאים שלי-כמו שניתן לראות ב –

 ההפרשות שעל העדים מיוצגת על ידי מילים רקומות.  אולי החודש-. במקום זאת, במוכנה

גוני, זאת למרות, ואולי בגלל, השימוש -אופני השימוש בחוטים ובבד מעניקים לעבודה אלמנט רב

הדל בחומרים וצבע. הרקמה הלבנה, לדוגמא, מכילה בתוכה ריבוי וכפילויות הן מבחינה תוכנית, 

מיקום המשפט  -עת, והן מבחינת אופני הייצוג כמייצגת של תפילה ושל הפרשה גופנית בה ב

Maybe This Month  באזורים שונים על גבי העדים, שימוש במספר טכניקות רקימה, ואופני

הכתיבה המשתנים מעד אחד למשנהו. בנוסף, קצוות החוטים האדומים, והשובל של העדים 

תונים לתנועה ולתזוזה. נתלשלים מחוץ לגבולות מלבן העדים והממוקמים בשורה התחתונה, מש

אלה שוברים את המראה הסכמטי והגיאומטרי של העבודה, ומוסיפים לה אלמנט בעל צורניות 

מהווים ייצוג סמלי לטבען הנוזלי והחומרי של  השנייםנוזלית שמאופיין באקראיות. כמו כן, 

ות, כמו בכי, אלו הווסתיות ואלו שאחרי הווסת, וכן הפרשות שאינן נרתיקי –ההפרשות הגופניות

 המתלווה להתמודדות הרגשית הקשה, או חלב, שמסמל על הכמיהה להניק, ולהיות לאם.

הרע וכן סמל לבקשת -החוצה עשויים להוות גם קמע מפני עין יםהמשתלשל ים האדומיםהחוט

עזרה והצלה. בתחילת ספר יהושע, מסופר על רחב שמסתירה בביתה שני מרגלים ומצילה אותם 

יריחו המחפשים אותם. בתמורה למעשה, רחב משביעה את המרגלים שיצילו אותה מפני אנשי 

על מנת שיכולו לזהות את ביתה של רחב בזמן המלחמה,  ואת משפחתה לפני המלחמה על יריחו.

"תקות חוט השני" כלומר, לתלות על החלון את  -המרגלים מבקשים ממנה לסמן את הבית 

הזה תקשרי בחלון אשר  תקות חוט השניבאים בארץ את הנה אנחנו קבוצת חוטים אדומים: "

ההופעה של  87."הורדתנו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך תאספי אליך הביתה

                                                           
ר' ישעיה די  –היא לקבוצת חוטים נמצא בפרשנות של הרי"ד  "תקות"יהושע, ב, י"ח. ההסבר כי הכוונה במילה  87

 טיראני.
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החוטים האדומים בעבודה של ניקולס מזכירה את חוט השני מסיפור רחב והמרגלים ואת המטען 

 הציפייה לחילוץ מן הצרה.  -הסמלי שהם נושאים 

מקנה  אולי החודש-ל שמיכת הטלאים שלי-השוואה של שמיכת הטלאים הגדולה של מולגן בה

שמיכת טלאים מזערית. שמיכה המיועדת, ככל הנראה, עבור  למלבן העדים של ניקולס מראה של

התינוק, או התינוקת, המהווים את המושא של התפילה הקטועה הרקומה שוב ושוב לאורך 

מינוח  – "תקופת הקינון"העבודה. הבחירה ברקמה בהקשר של ציפייה להורות, מזכירה את 

כציפייה לתינוק העומד ההיריון,  המתייחס לנשים שמכינות את המרחב הביתי בתקופה של סוף

אצל ניקולס, בעקבות בעיות הפוריות, הרקימה נעשית בשלב מוקדם בהרבה, השלב להיוולד. 

 שלפני ההיריון.

, ברצוני להצביע על קשר בין האופי הייחודי של רקימה לבין הציפייה לילד/ההמלבד הקשר בין 

של ניקולס לייצג את ההפרשות  בחירההרקמה בעבודה לבין תפיסות הלכתיות אודות הנידה. ה

 בזיקה מעניינת עם הטקסטים מצאתעד לעד, נבאמצעות טקסט רקום, שאופיו משתנה מ

, בפרקים הקודמיםההלכתיים העוסקים בנידה ושדנים בהפרשות הנשיות השונות. כפי שציינתי 

 של ההפרשות. ע למאפיינים האסתטייםהדיונים ההלכתיים בנידה רווים בעיסוק מסיבי בכל הנוג

הגודל, הצורה, הצבע והמצע עליו הכתם מונח, מהווים גורמים קריטיים בקביעה האם ההפרשה 

(, 1269-1343. אדגים זאת באמצעות דיון שעורך ר' יעקב בן הרא"ש )מטמאת את האישה או לא

 :בעל הטורים

שכל זמן  .הוא ט' עדשות "גריס"-"גריס ועוד", ו-הכתם אלא אם כן יהא בו כלא גזרו על 

אבל  .שלא הרגה כינהף על פי א ,הוא "דם כינה"אנו תולין לומר  ,שאין בו כזה השיעור

משיש בו כזה השיעור אין תולין בכינה בין אם הוא מרובע שלשה עדשות על שלש או אם 

 ]...[  הוא ארוך

עד שאם  ,שיש טיפין הרבה סמוכין זה לזה , אף על פיאם אין בכתם במקום אחד כגריס

עד שיהא בו  ,שאנו תולין כל טיפה וטיפה בכינה .טהורה – נצרפם יש בהן יותר מכגריס

  .כגריס ועוד במקום אחד

הם על בשרה מצטרפין לכגריס,  במה דברים אמורים? כשהטיפין על חלוקה. אבל אם

אפילו אין הטיפין עומדים בסדר זה אצל זה, אלא עומדין בשינוי, או עשוין שורות, או 
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שכל שנמצא על  –ארכן לרוחב הירך. בכל ענין טמאה עומדין כחצובה, או כעיגול, או ש

 88.בשרה אנו תולין להחמיר

ים אותה אם הם בגודל של ואה מטמאפוסק שכתמים שהאישה רבקטע המובא בעל הטורים 

ם של ייהצורנ הזה המראותבמקרה . קצת יותר גדולים ממטבע של חצי שקל – "גריס ועוד"

, שמות שונים למראה הצורני של "ארוך"או  "מרובע שלוש עדשות על שלוש"] ההפרשות

 גריס"-טורים מוסיף כי כתמים הקטנים מה בעלטמאה בלאו הכי.  ההפרשות[ לא ישנו, האישה

לפחות  ים המפוזריםמבין הכת יחד, ורק אם יש "מצטרפים"לא המפוזרים במקומות שונים  ועוד"

טומאה. אבל, אם הכתמים נמצאים על הגוף של האישה,  מצב של גדול מגריס נוצרשכתם אחד 

הם על הגוף ו ן מצטרפים יחד. כך שבמקרה בו הכתמים השונים נמצאיםולא על בד או בגד, הם כ

 האישה נטמאה. –מגריס  יםחרי הצירוף, גדול, אבסך הכל

מעבר לפסיקה ההלכתית כשלעצמה, טקסט זה מדגים את העיסוק ההלכתי הגדוש בערכים 

האסתטיים של ההפרשות. ניתן לראות בו מגוון של מידות, גדלים ושמות שמציינים ערכים 

עשוין שורות, רוך, ושה עדשות על שלוש, אמרובע של גריס, עדשה, עומדין בשינוי, –צורניים 

של המרה לדיונים  תהליך אולי החודש-. ניקולס מייצרת בין כעיגולדמעומדין כחצובה ועו

שמתפקד  ייצוג ,החזותיייצוג האל  ההלכתי היא מעבירה אותם מהטקסט – הלכתיים כגון זה

בעת ובעונה אחת כטקסט וכטקסטיל. הטקסטים ההלכתיים העסוקים בתיאור ההפרשות, 

מועברים אל השפה הויזואלית, המייצגת את ההפרשות באמצעות טקסט רקום ואת הערכים 

האסתטיים המגוונים שלהן, באמצעות שינויים במאפייני הגודל והצורה של הרקימה. ההפרשות 

 בעבודה לתפילה רקומה.  ל ידי הדיון ההלכתי הופכותמהתחום הנשי עשהוקצו 

המחשבה על תהליך ההמרה שניקולס עורכת בעבודה, שהוא תהליך המרה שאמנית דתית עורכת 

ת של זה פותח בתיאוריה הבלשניכפי ש "סמיוטי"גברי, הובילה אותי למונח -על טקסט דתי

 בין החלוקה שיצר לאקאן  – . קריסטבה תובעת את המונח בתוך ההקשר הלקאניאניקריסטבה

למעשה שהוא  נו נתמקד בסימבולינוהממשי. לעניי שלושה מרחבים נפשיים: הדמיוני, הסימבולי

קאן א. לפי ל"חוק האב"מכונה גם בשם הוא והתרבות כולה, ו השפה, החוקים, מערכת הסמלים

משויכת למגדר הגברי.  היא היא מרחב השייך לאב, ובמובן הזה היא גם גברית, ,שפהסימבולי, הה

ממוקם לפני הסמיוטי, ה – ומגדירה מרחב נוסףלקאן החלוקה של קריסטבה מוסיפה על 

                                                           
 ארבעה טורים, יורה דעה, סימן ק"צ. 88
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הסמיוטי הוא שפה. -שפה, או, טרום-תת, כלומר, סימבולי-כמרחב קדםמתפקד הסימבולי וה

-ם הל ידי קריסטבה עהמזוהה ע -לים, זמזומים, כפילויות וחוסר קוהרנטיותימרחב לשוני של צל

הֵאם היא זו שמייצרת את המרחב הסמיוטי, לפי קריסטבה, מסומן כנשי. הוא , כלומר, "אימהי"

צריך להתנתק מהאם, הילד  -פסיכולוגית בהתפתחות ההיא מכוננת אותו. למושג יש גם משמעות 

המרחב הסימבולי, להיות להיכנס אל על מנת על מנת להיהפך לסובייקט,  מאותו מרחב סמיוטי,

כפוף לחוק האב. אבל, אומרת קריסטבה, השפה הפואטית היא שפה בה כשהוא  בתוך השפה

 ניתן לזהות חזרה שלשפה הפואטית , באל פני השטח. למרות הניתוק מהאםעשוי לפרוץ הסמיוטי 

בשנית על  ולאייםמחדש  דרך הפואטיות יכולה להבליחהסמיוטיות  / האם לבמה, האם

 89הסובייקט.

. ניתן אולי החודש-בחירות האסתטיות של ניקולס בהולם את השפתי -ל מרחב שהוא תתהרעיון ש

שפה, -טקסט, תת-סמיוטי, שמהווה מעין תת-לומר שהתפילה החזרתית היא אותו טקסט פואטי

למול הדיון ההלכתי בנידה, ושהבחירה להשתמש בחוטים ובטקסטיל היא בחירה שמייצגת את 

וקמת בשלבים התחתונים בתוך סולם האמנות המערבית. אך עם אמנות, אמנות נשית, שממ-התת

 90, וכן עם התפתחות הביקורת שלי על מושג הבזות,ות של קריסטבההכתיבה וההיכרות עם ההג

תהיה על  ,ועל מידת החתרנות הפמיניסטית שבהכשעצמה תהיות על ההגות  -עלו צרימות רבות 

אלה הנגזרות מהבזות ועל הקשר של שני לבין  היחס שבין המשמעויות הנגזרות מהסמיוטי

אסתטיקה תהיה על מידת ההתאמה של הסמיוטי ל , כמו גםהמושגים לפרויקט החילון

 .אולי החודש-המתקיימת ב

קאן. באטלר מסבירה כי נראה אג'ודית באטלר מצביעה על היחס המהתל בין קריסטבה לל

הגבר הוא מכונן -קאן, את הדגם הנפשי שבנה ובו האבאשקריסטבה מאתגרת את המחשבה של ל

התרבות בלבד. למרות זאת, טוענת באטלר, קריסטבה למעשה משכפלת את הדגם הבעייתי, 

                                                           
 ,J. Kristeva, Revolution in Poetic Language (1974)נה בסמיוטי ובשפה הפואטית בספרה:קריסטבה ד 89

Trans. Margaret Waller (New York: Columbia University Press, 1984).   בנוסף, קריסטבה מייצרת טקסט

: מיכל תרגום(, 1983) סיפורי אהבהמשלה ומקשרת בין המושג לרעיונות תיאולוגיים בתוך: ז'.קריסטבה,  "סמיוטי"

עמ'  להסבר מתומצת על הרעיונות של לאקאן והאופן בו קריסטבה מפתחת אותם: פרידמן,. 227-254נפתלי, עמ' -בן

307-313. 

הבזות והסמיוטי הם למעשה שני מושגים כמעט זהים, הסמיוטי הוא מרחב הקודם לשפה ושתמיד עלול למוטט  90

 את שניהם. אותה והבזות היא הדבר שמאיים על התרבות והסובייקט, הדבר שיש להדחיק על מנת לכונן
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לדוגמא, קריסטבה כך  מיישמת אותו בשנית, ולא מעניקה אפשרות לפרקטיקה החותרת תחתיו.

למצב שהזהות לא מכוננת  ,אםניתוק מה-אי, למצב של סמיוטיבזהות הלסבית ביטוי ל רואה

את הזהות ומסמנת  כסובייקט ולא מתפקדת כחלק מהתרבות. קריסטבה אף מגדילה לעשות

 בנשיות הלסבית. כל זאת, אומרת באטלר, במקום להציע לראות הלסבית כביטוי פסיכוטי

המובנת באופן אחר מהתרבות אחרת, כזו ן תרבות לכונ , אפשרותאפשרות לגיטימית להתנגדות

  91.הנגועה בפטריארכיה הנוכחית,רוסקסואלית ההט

נות של מבקרות ליאת פרידמן מתייחסת לדברים של באטלר ומאגדת את טענותיה יחד עם טע

מסבירה כי קריסטבה מנציחה את הצורך להתנתק ולהיפרד מהאם  פרידמן 92פמיניסטיות נוספות.

משמרת את המיקום של האם כמיקום הקודם לתרבות ומאיים על  י היאמהנשיות, וכ –

באטלר ופרידמן בעקבותיה מחפשות אחר דגם אחר, דגם שיאפשר מיקום חדש של  93הסובייקט.

פרקטיקה  בתוך הקשר תרבותי ולא מחוץ או במנותק ממנו. הן דורשות לבססהאם, של האישה, 

מגיעה מתוך העמדה של אלה שמצויות , התנגדות שהתנגדות לסדר הקייםתאפשר פוליטית ש

 .בתוכו

, דגם אחר לייצוג של חוויה שכזו פוליטית, אסתטיקה טענתילניקולס מייצרת, אולי החודש -ב

המגיעה מתוך היותה כפופה לחוק הדתי, מתוך העמדה של מי שהתנסתה בקיום  כזו, נשית

. ניתן לראות בתהליך ההמרה של ניקולס פעולת ניכוס, פעולה שבה ידע על ההלכתי של הנידה

הגוף הנשי, שנצבר ונערך לאורך שנים על ידי גברים, חוזר חזרה אל מקורו הראשוני והנשי. 

ניקולס מקפידה להציג את בקיאותה במלאכת הרקמה, ולהשתמש בטכניקות רקימה מגוונות. 

בהלכה, הרקמה מוצבת כשוות ערך לדיונים  זה לבקיאותת-הבקיאות ברקמה מהווה מעין אנטי

 ברית, הכוחנית. התנגדות לאותהלדרך הפעולה הג גם פעולת התנגדותמהווה  ההלכתיים, ובה בעת

ת שליטה גברית על הגוף הנשי והפרשותיו, באמצעות הרקמה הידע על הגוף הנשי חוזר אל נקוד

 .חוטים ובדים -נשייםהמסומנים כסתטיים התחום הנשי תוך שהוא מקבל ביטויים באמצעים א

                                                           
91 Butler, p. 79-93. 

 .301-343, עמ' פרידמן 92

, עמ' שם: "בזות"ושגים מרכזיים נוספים אצל קריסטבה כמו למוהן  "סמיוטי"-להן  נוגעתהביקורת של פרידמן  93

323-343. 
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, מהווה, לדעתי, הדגמה למונח ותאסתטי באמצעות בחירות, הנעשית של ניקולסניכוס הפעולת 

לכתוב על נשים, להביא נשים  –סיקסו קוראת לנשים לכתוב . ושל הלן סיקס "כתיבה נשית"

לכתיבה, להביא את הנשיות לכתיבה ולייצר בכתיבתן אסתטיקה המהווה התנגדות פוליטית 

לסדר הפאלוצנטרי. סיקסו מייחלת לכתיבה שתעשה פעולה כפולה: מחד היא צריכה להיות 

זו כתיבה אישית, המגיעה מתוך הגוף הנשי ושמתארת את החוויה הגופנית הנשית; מאידך, כ

שמסמנת את העובדה שנשים הודחקו מן הכתיבה ומן ההיסטוריה, "פעולה שתסמן גם את לקיחת 

  94רשות הדיבור".

סיקסו, למעשה, מתארת סדר אסתטי אחר, כזה שמאפייניו שונים באופן מהותי מהסדר המקובל, 

חורגת מהדרך המוכרת בה נערכת כתיבה ונוצרת שפה. הדגשה זו עקרונית מכיוון שכאן סיקסו 

מהמושגים של קריסטבה. קריסטבה סימנה את הנשיות כאותו אחר מוחלט שלעולם נמצא מחוץ 

לסדר הסימבולי, השפתי, ושלעולם נדחק ומבוזה מהתרבות, מהתודעה; סיקסו לעומתה 

מתעקשת על כך שהנשיות נמצאת בכתיבה ואף מייצרת כתיבה, אך החוקים והדרכים בהם 

באופן מהותי מן הכתיבה הגברית המושתתת על בינאריות ועל הכתיבה הנשית נוצרת שונים 

 . "אחר"-השליטה ב

מהסמיוטי אולי החודש -שערכתי בפרשנות ללפניה הבדל זה בין שתי ההוגות הוא אחת הסיבות 

מרחב שהתנתק , שהשפה היא קריסטבהל ש העמדהשל קריסטבה לכתיבה הנשית של סיקסו. 

 , בתפילה,בטקסט המשתמשתהאסתטית של ניקולס,  מדהלע מנוגדתהינה מהנשיות ומהאמהות 

, אינה הולמת את לטענתי. בדומה לאופן בו הבזות, במילים של ממש, על מנת לייצג הפרשה גופנית

העיסוק ההלכתי המסיבי בווסת, כך ההתעקשות של ניקולס לבטא את חוויותיה הגופניות 

. יוטי של קריסטבהמדת בסתירה לסהלקוחים מתוך המרחב הסימבולי עומוהנפשיות באמצעים 

משתמשת בעדי הבדיקה היא מובנים הדתיים, שפה הדתית, בתוך הניקולס נמצאת כאן בתוך ה

בוחרת לרקום עליהם את התפילה היא בנוסף, ים חלק מהתחביר הטקסי של הנידה, כשהמהוו

 האישית שלה, שמייצגת באותה העת גם את ההפרשות הגופניות שלה.

בהקשר זה חשובה גם היא להבנת ההבדלים בין שתי  סיקסו דווקא במילה "כתיבה"השימוש של 

. סיקסו לא משתמשת אולי החודש-קשר שבין הכתיבה הנשית לתעזור לי לחדד את הו ההוגות

                                                           
, פמיניסטיתללמוד פמיניזם: מקראה, מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה ",  1975ה. סיקסו, "צחוקה של המדוזה,  94

 .139ביז'אוי, עמ' -גראב, י. ברלוביץ', ד. גריינימן, ש. הלוי, ד. חרובי וס. פוגל-עורכות ד. באום, ד. אמיר, ר. ברייר
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 "סימבולי"-, ובכך היא לא נלכדת בתוך המונחים של לקאן והאפיונים שהוא נותן למילה "שפה"ב

. כתיבה נשית אינה נשענת ייה בתוך השפה, על "איך" ולא על "מה"א מדברת על עש)השפתי(. הי

ורגלנו רק על שאלות תוכניות, לפי סיקסו, היא בעיקר נוצרת מתוך האופנים, אופני הכתיבה. אם ה

, שהשפה היא מחוז בו הסובייקט מכונן זה שהוא כותבנעשה על ידי  "סובייקט"-לחשוב שכינון ה

הכתיבה הנשית היא כתיבה של גוף,  "גוף"-ו לחשוב על כתיבה כאת עצמו, סיקסו מעבירה אותנ

על החוויות, ההתנסויות, ההתענגויות שלו, וכל אלה גם  –הגוף כותב על עצמו ובאמצעות עצמו 

 נוצרים ומתהווים באמצעות אותה הכתיבה:

למעשה, האישה מציגה  –בעיניי, השאלה "מה היא רוצה?", שאותה מציגים לאישה 

עצמה בדיוק משום שיש לתשוקתה מקום כה מועט בחברה, עד שמרוב שהיא שאלה זו ל

 –אינה יודעת מה לעשות בה, אין היא יודעת היכן להניחה או אם יש לה בכלל תשוקה 

שאלה זו מכסה את השאלה המידית ביותר והדחופה ביותר: "איך אני מתענגת?". מהי 

מודע שלה? ואם כן, -בגופה, בלא הנשית, היכן היא מתרחשת, איך היא נחרתתההתענגות 

 95איך היא נכתבת?

, כמי שטוענת, כביכול, תמהותנימגדרית  את סיקסו כהוגה בעלת השקפה ם לסמןלעיתים נוטי

סיקסו מצביעה  שלמדוקדקת קריאה  אולם 96."טבעית"-שית אחת, בלתי משתנה ושישנה מהות נ

מנסה להתוות אותה  –על כך שהיא אינה לוכדת את הנשיות בשום הגדרה אחדותית, כי אם להפך 

ככזו שהריבוי והכפילויות הם פעולותיה, אופני כתיבתה. סיקסו מדברת על כתיבה שנעשית מתוך 

ותני, התנסות, מתוך החוויות שנשים עוברות. השפה של התנסות וחוויה אינה מלמדת על טבע מה

 כי אם מתנגדת אליו ומאפשרת לזהות את הכתיבה הנשית במגוון הופעות.

הנשית האישית שלה, אך יחד עם זאת  מייצרת ביטוי וויזואלי לחוויהניקולס  אולי החודש-ב

. ניקולס אינה מציינת במפורש את שונות מזו שלה אותן חוות נשים גם לחוויותמאפשרת מקום 

בעבודה ובכך פותחת מקום לכניסתן של תפילות,  "Maybe this month" –מושא התפילה 

בוחרת לעזוב את הדיו  בעת קיום הנידה. היא ומבצעות ריטואלים וחוויות אחרות שנשים עוברות

דיו שלכדה את הטקס תחת מערכת חוקים שניתקה את  הגברית שבה נכתבו הדיונים ההלכתיים,

                                                           
 .171(, עמ' 2006(, תרגום: הילה קרס )תל אביב: רסלינג, 1975) זה עתה נולדהה. סיקסו וק. קלמנט,  95

 K. Binhammer, "Metaphor orנית להגותה של סיקסו: מוצדק של הגישה המהות-דיון על הייחוס הלא 96

Metonymy? The Question of Essentialism in Cixous", Tessera 10 (1991), pp. 65-79. 
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 הנשית, ומסמנתדיו האל  ם זאת היא עוברתהקשר שבין האישה לבין גופה ואלוהיה. במקו

אם  באמצעות הרקמה והבד את החוויות האישיות המגוונות של נשים סביב מצוות הנידה. או,

 להשתמש במונחיה של סיקסו, ניקולס עוברת לדיו הלבנה:

מה'אם' )כלומר, זו שמתקיימת מחוץ לתפקיד, ה"אם" כמו  וקהחרהאשה אף פעם אינה 

שם, כמו המקור של הטוב(. תמיד יהיה בתוכה לפחות קצת מחלב האם הטוב. היא -לא

 97כותבת בדיו לבנה.

ניתן לזהות בעבודות נוספות של  "כתיבה נשית" -ול "דיו לבנה"-אוסיף כי את הבחירה במעבר ל

 Ghosts and Shadows: The Women who Hunt the Talmudניקולס. כך לדוגמא בעבודה 

 ,2012משנת ,(8תמונה לאחד מחלקי העבודה, ( )ם: הנשים שרדפו את התלמודצללירוחות ו)

בעבודה ניקולס עוקבת אחר  .ניקולס מקדישה לדמויות נשיות נשכחות מתוך הספרות התלמודית

אך מעבירה את הדף המסורתי  98וילנה,הסכמה הטיפוסית של דף הגמרא, כפי שזו מופיעה בדפוס 

 לבןהטקסט אל הטקסטיל, כלומר היא רוקמת את הסכמה בחוט לבן על בד חצי שקוף בעל גוון מ

(. בנוסף לסכמה ניקולס 9 , תמונהצללים)להשוואה בין דף הגמרא לאחד החלקים מתוך רוחות ו

אובייקטים שונים, וכן דמויות פיגורטיביות ו –מוסיפה אלמנטים ויזואליים בעלי צבע לבן 

ציטוטים קצרים מתך הטקסט התלמודי. למעשה, ניקולס מנקה את דף הגמרא מהטקסט המקורי 

 שלו ומשאירה רק ציטוטים מעטים,  ומעבירה אותה אל הטקסטיל ואל המדיום הוויזואלי.

 של דף הגמרא, כלומר למאפיינים הפטריארכאליים שלו, ניתן לעמוד על "דיו שחורה"-באשר ל

, היא העובדה וצלליםרוחות שתי נקודות עיקריות. הראשונה, שעולה באופן ראשוני מהתוכן של 

שהדמויות הנשיות מופיעות בטקסט התלמודי, אך מקבלות בו מקום שולי ביותר. אין הרבה 

גברית  ת, כשהן מופיעות הן על פי רוב לא יופיעו בשמן כי אם בייחוסן לדמובתלמוד דמויות נשיות

הנקודה השנייה,  99כלשהי, הן לרוב לא יופיעו כדמות ראשית ויוזכרו לגביהן פרטים מעטים.

, היא העובדה שעד ממש לשנים האחרונות היה לא מקובל וצלליםרוחות -שעולה באופן עקיף מ

                                                           
 .140שם, עמ'  97

, עיצב 19-ההדפסות השונות של התלמוד עיצבו צורות שונות לדף התלמוד. ש"ס וילנה, שהודפס לראשונה במאה ה 98

 בלת היום כשהתוכן התלמודי ממוקם במרכז והמפרשים מקיפים אותו מצדדיו.את הצורה המקו

אביב: הקיבוץ -)תל נשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודי א. קוסמן, עוד על הדמויות הנשיות בתלמוד: 99

 .28-34(, עמ' 2008המאוחד, 
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 צלליםרוחות ו-ניתן לראות ב 100שנשים ילמדו גמרא והדבר אף נחשב לאסור בהקשרים מסיימים.

, על ידי אישהשניתן להן  ייצוג מחודש לדמויות הנשיות בתלמוד –תי הנקודות ההלו מענה לש

 ניקולס למעשה מוסיפה לתלמוד דפים נוספים, .מלומדת, שמכירה ולמדה את הטקסט אמנית,

 והצופות. על ידי הצופים כעת "נשיים", כאלה שיכולים "להילמד"

 –לבן, השניים  גבי מצע, ניקולס רוקמת בחוט לבן על אולי החודש-, כמו גם בצלליםרוחות ו-ב

כאלה שלא סומנו בשפה או כאלה שסומנו  ,, הם חומרים "נשיים", כלומר, "לבנים"החוט ומצע

. הרקימה מהווה הדגמה וויזואלית לאותה 'דיו לבנה', לאותו באופן פוגעני, באופן שפגם בכוחן

שאינן  לחוויות, , לדמויות נשיותלהתנסויות של נשיםניסיון לתת פנים, צורה, שם, מילים 

שמאפשר לה שלא להילכד  את הביטוי הנשי שלה באותו אופן "נשי" . ניקולס מייצרתמדוברות

אם בין אם מדובר בהלכות הנידה ובין  ,ברשת הכוחנית של כלי היצירה המקובלים, הגבריים

ווה התנגדות לתכנים ולמשמעויות . ההתנגדות לכלים הגבריים מהמדובר בספרות התלמודית

וליים ניקולס משמרת את עמדת הש שתי העבודותוהממדרות העולות מהם. ב תהפטריארכאליו

 במסע החיפוש הנצחי, אותו מתווה סיקסו, אחר הכתיבה הנשית. תעהמיועדת לנשים ופוס

האופן בו כל אחת כעת, לקראת סיום הפרק, ברצוני לשוב להשוואה בין ניקולס למולגן ולעמוד על 

ל מהאמניות מייצרת תגובה משלה לנידה. אזכיר שאצל שתי האמניות זיהיתי תהליך ניכוס ש

טענתי  שמיכת הטלאים שליבדיון אודות באופן שונה אצל כל אחת.  הדבר בא לידי ביטויהנידה, 

הפשטה שמאפשרת לה לאחוז בנידה  ת,ת ההלכתיובהפשטת המורכבמתבטא ניכוס התהליך כי 

ישנה דווקא היענות למורכבות אולי החודש במקרה של  אופן בלעדי בלי להזדקק לפוסק.ב

 ההלכתית, אך המרתה אל הקונטקסט של החוויה האישית, זו שלא מיוצגת באופן מסורתי.

עדים מנוקדים בנקודה אדומה ועדים  –מולגן בחרה בשתי צורות הצגה ברורות של עדי הבדיקה 

ופן ישיר על שני המצבים ההלכתיים: היטהרות והיטמאות. בכך, לא מנוקדים, שהשליכו בא

-הסברתי, מולגן פתרה את הצורך בפניה לרב, היא שיחררה את האישה מהצורך להיעזר בפוסק

                                                           
מהלכת מ. פיוטרקובסקי, : תורהמלכה פיוטרקובסקי פורשת את ההשתלשלות ההלכתית בעניין נשים ולימוד  100

המוסדות הראשונים בהם  .27-75(, עמ' 2014)תל אביב: ידיעות אחרונות,  ערכי-בדרכה: אתגרי החיים במבט הלכתי

יורק מאז -ומכון דרישה שפועל בניו 1977נפתחו שיעורי גמרא לנשים הן מדרשת לינדנבאום שפועלת בירושלים מאז 

בפסח הבא: נשים ואוריינות ם בארץ, התכנים ואופי הלימוד בהן: ת. אלאור, . על המדרשות השונות לנשי1979

 About Us", Drisha Institute For"; על מכון דרישה: 23-46(, עמ' 1998)תל אביב: עם עובד, בציונות הדתית 

Jewish Education Inc, accessed July 3, 2016, http://drisha.org/aboutus./ 
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אין צורך בפניה  אולי החודש-גבר, צורך שהוא כמעט אימננטי להלכות הנידה. באופן דומה גם ב

י החוט הלבן המעיד באופן ישיר על מצב הטהרה. לפוסק, ההפרשות שעל העדים מוצגות על יד

אבל מלבד השחרור מהמבט הגברי, החוט הלבן של ניקולס מלמד גם על ההיענות שלה לקיום 

המסורתי של הנידה, על המוכנות להציג את שבעת הנקיים כפי שהם אמורים להיות, שבעה ימים 

את העבודה בתוך הגבולות  של בדיקות, בוקר וערב, שבעה ימים של טהרה. ניקולס ממקמת

תר מכך, היא נענית לטקסט המקובלים של הטקס, היא לא מרחיבה ולא מצמצמת אותם. יו

להפרשות צורות הצגה רבות ומגוונות.  בוחרת להעניק –ההלכתי וכמו מקיימת את שנכתב בו 

וביטוי התפילה, ייצוג  האישי, ההקשר מתווסףבחירה להיענות לאופיו המסורתי של הטקס אבל, ל

אדגיש שההקשר האישי כאן חורג מעבר למקרה תמודדות החודשית עם בעיות הפוריות. לה

נשיות נוספות, תוקף להתנסויות נותן  מוצגת הפרטי של ניקולס, וכי האופן הפתוח בו התפילה

 .האלמנט של החוויה הנשית –לאלמנטים הלא מיוצגים של טקס הנידה 

נתפסה כעבודה  אולי החודשפסה כעבודה מרדנית ואילו נת שמיכת הטלאים שליבשיח המחקרי 

מגלה משהו על  היא עבודה "מפויסת" אולי החודששלא מצריכה דיון. הטענה של שפרבר כי 

 עבודות שעוסקות בייצוג של טקס דתי באופן מפויס אינן יוצרות עניין –היעדר הכתיבה אודותיה 

ועליהן  רד בטקס הדתי, מעניינות הרבה יותר, עבודות שמלמדות על מולכן אינן מצריכות כתיבה

טענתי היא כי המחקר מחלק את העבודות באופן דיכוטומי ומבין אותן רק באופנים  .ראוי לכתוב

בשיח  אובדתאו אשרור שלה. היכולת להעניק מבט מורכב יותר על העבודות  תשל שלילת הד

 ההתנגדותלא רק שהחוקרים טשטשו את ההקשר הדתי של העבודות, הם גם פספסו את שכזה. 

שהיא  התנגדותשהיא כנגד הדת, אלא  התנגדותלא  –הדתית המוצגת בהם. אדייק זאת יותר 

ילה על עצמה את חשעוסקת בנושא דתי, שמשתמשת בשפה הדתית, שמ התנגדותדתית בעצמה. 

אדגיש שההתנגדות כאן מגיעה מתוך המיקום . רת אותוגתהחוק הדתי ומתוך העמדה הזאת מא

היא התנגדות לפטריארכיה, לשליטה הגברית המוחלטת  שלהןההתנגדות המגדרי של האמניות, 

על הטקס. שתי העבודות מלמדות ששליטה זו אינה מחויבת, שכנשים דתיות הן יכולות לבחור 

באמצעותה חוויות אישיות. שתי  להתייחס לנידה באופן שונה, להשתמש בה כעמדת כח, לבטא

האמניות מעניקות כאן מבט חדש על היחס בין אמנות לדת, לא עוד הסתכלות המפצלת ומנגידה 

, יים, כי אם ביטויים שונים של הדבר. הן מלמדות שלמעשה דתי יש תוקף אמנותיבין השת

  דתי.י יש תוקף אמנותלמעשה הוש
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 מסקנות

מנות העכשווית מתוך מגמה להתוות מודל חדש לכתיבה במחקר זה עסקתי בייצוגי הנידה בא

נשען על תפיסות חילון ודיון בייצוגים. טענתי והדגמתי כיצד השיח הקיים אודות ייצוגי הנידה 

 , לבין העיסוק בנידה, שמסומן כדתיונאור אמנותי, שמסומן כחילונינתק בין המעשה ה ותמייצרה

, ומדכא נשיםנחשבות לדבר מוגמר, מיושן  הנידה. בשיח זה, הסברתי, הלכות ופרימיטיבי

ערעור ומרד  –דרך שתי אופציות בינאריות מתפרשים בו ים, שנעשים על ידי אמניות, הייצוגו

הנידה מתפרשת  מודל החדש שהצעתיב. פטריארכאלי אותו טקס והסכמה עםבנידה, או קבלה 

הייצוגים נבחנים כשאסתטיות,  כטקס דינאמי, הנתון להשפעות מגדריות והמכיל בתוכו תפיסות

העמדה ההלכתית  אתלשנות ו במונחים של ניכוס דתי ומגדרי, כלומר, ככאלה העשויים להוסיף

והמגדרית גם יחד. במהלך הדיונים הדגמתי כיצד ניתן לבחון את הייצוגים לאור טקסטים 

ולפרש את , הלכתיים והחוויות השונות של קיום הנידה, כמו גם לצד תיאוריות פמיניסטיות

החידוש ההלכתי של  .אסתטיות ככאלה המתכתבות עם ההלכה ומחדשות אותהההבחירות 

, כלומר, להתנסות הנשיתהאמניות מייצר, כך טענתי, ניכוס מחדש של הלכות הנידה והתאמתן 

שלא קיבלו ייצוגים וביטויים  ת ומפרשות את המצווה החודשית, אופניםלאופנים בהם נשים חוו

 .כתי הקנוניבטקסט ההל

 שלושת הפרקים אפשרו לי לבקר את השיח על ייצוגי הנידה ולהדגים את טענותיי באמצעות

, כמו כן .דיונים הלכתיים, תיאוריות פמיניסטיות, יצירות אמנות והצהרות אמנותיות אודותיהן

במהלך הפרקים העברתי את מודל הכתיבה המוצע תהליכים של עיבוד ושיכלול, מתוך תקווה 

הרעיונות שהועלו  ,שיוכל לשמש עבור דיונים עתידיים בייצוגי הנידה. מלבד המקרה של הנידה

המבקשים לאתגר את הפיצול המובנה בין אמנות ליהדות מחקרים דומים ללסייע כאן עשויים 

בפרט, ובין אמנות לדת ככלל. הניסיון להתנתק מהתפיסות המקובלות ומהמושגים התיאורטיים 

, ולתת , מאפשר, כך אני מקווה, להביט במושאי המחקר בעיניים חדשותשיחאת השמארגנים 

בדת על שלל מחודשת ההתבוננות בנוסף ל. תוקף לתפיסות אסתטיות גם כאשר מקורן אינו מערבי

להביט שוב בעולם האמנות ולראות את יצירות האמנות ההצעות שהועלו כאן מאפשרות , מופעיה

 ותמהם ומשפיע ותביחסי תלות עמם, מושפע ותרחבים, מצויבזיקה עם שדות  ככאלה הנמצאות

ולם הידע, ם כן, מאירה את כוחה של האמנות לקחת חלק פעיל בעעליהם בה בעת. גישה כזו, א

 . לאפשר שינויים במערכות הכחו פוליטיות התנגדויותלייצר שיח, להשפיע על ה
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 / חגית מולגן לא מוכנהנספח: 

 

שהוצגה בגלריה בקיבוץ בארי  לא מוכנההוצב בכניסה לתערוכה וטקסט זה שנכתב על ידי חגית מולגן 

, לצד דף הגלריה. הטקסט לא תועד בארכיון כלשהו אך חלקים ממנו מצוטטים אצל כותבים 2004בשנת 

ור הטקסט שונים וכן צוטטו בתוך עבודה זו, ולכן מצאתי לנכון להכניס את הטקסט כנספח לעבודה. במק

כלל גם הסבר על עבודת הוידיאו חמש ועוד שבע, הסבר זה לא הוכנס כאן מכיוון שלא דנתי בעבודת 

 הווידיאו במסגרת הנוכחית.

 

הלקוחים מעולם הפולחן הדתי השייך  (,Ready Madeממשיים )בתערוכה מוצגים אובייקטים 

אה לבעלה, ולכן היא נדרשת להלכות נידה. הלכות אלו קובעות שבזמן שהאישה במחזור היא טמ

לסדרת פעולות שבסופן היא נטהרת. המשמעות המעשית של ההגדרה "טמאה", היא באיסור 

המים מטהרים את האישה  –יצירת כל מגע בין בני הזוג. שיאו של התהליך הוא בטבילה במקווה 

 מותרת במגע לבעלה. המטומאת הנידה. מרגע זה האיש

ונמשך במשך כשבועיים: במשך חמשת ימי הדימום שלאחריהן התהליך מתחיל בדימום המחזור 

בדיקה  קנספרים שבעה ימים נקיים מדימום. במהלך שבעת הימים הללו, על האישה להיבד

פנימית, בבקר ובערב, מדי יום. הבדיקה נערכת באמצעות בד בדיקה מיוחד המוחדר לנרתיק כדי 

ס"מ עם  10על  10ת בד כותנה לבנה בגודל לוודא שהדימום פסק. במידה ובד הבדיקה, שהינו פיס

שובל, יוצא מוכתם בדם; על האישה להעבירו לרב. הרב פוסק האם הכתם שעל הבד מעכב את 

המשך ספירת הימים הנקיים או מאשר המשך ספירתם. בפסיקת כתם מטמא, על האשיה לחזור 

ב בו היא אסורה ולהתחיל בספירה מחודשת של שבעת הימים הנקיים. כך שיכול להיווצר מצ

לבעלה למעלה משבועיים מדי חודש. כאמור, בשבועיים הללו בני הזוג אסורים בכל מגע פיזי 

 שהוא. 

בד הבדיקה מסמל את הפלישה התמימה, לכאורה, לתוך הגוף הפרטי שלי. לתוך המקום 

לא האינטימי ביותר. בכל פעם ששלחתי לרב בד בדיקה במעטפה, הרגשתי פגועה ופגומה. הרגשתי 

נכון שאני נותנת לאדם זר לקבוע האם אני טמאה או טהורה. מעבר לזה, חשתי חוסר נוחות 

וחרדה מההתנהגות שנכפתה עליי, שבגינה עליי לוותר על השליטה והבחירה הנוגעות בי, בגופי 

 שלי.
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חשתי שותפה למהלך מעוות שיפוטית ולא שוויוני, המאפשר לרב אלמוני האם אני טמאה או 

סיקתו, שאיננה נסמכת על הכשרה רפואית, נוגעת בזיהוי מקור הדימום לפי אופי הכתם. טהורה. פ

הבנתי שמערכת שיקולי הדעת הנוגעת לחיי האינטימיים ולגופי שלי, צריכה להיות אישית, פרטית 

 ללא שיפוטיות חיצונית הנכפת עליי.

ינה חלים חוקי הרחקה אני לא מוכנה להיות במקום בו אני מוגדרת ומסומנת כטמאה. כמי שבג

, החלה בגופי שנים רבות, הופכת אותי תמכל מגע פיזי עם בן זוגה. מדוע פעולה ביולוגית פיזיולוגי

 , מוכרזת כטמאה, לעומת הטהור התמידי; האיש? הלנחותה מרגע נישואיי? מדוע אני, האיש

 האם טבילה במקווה מי גשמים הופכת אותי, במעשה קסמים, לטהורה?

 דומה לקבלת אות קלון, למרות חפות הפשע.  -ויה במצב מודע של  "טומאה" להיות שר

לגדול על ברכי האמונה באמירה שדורות שלמים שרדו הודות לשמירה על חוקי הנידה, זהו סוג של 

 הונאה.

 לא מוכנה להיות נידה. 

ות לא מוכנה להיות שותפה לעיוות שכביכול מהוגן כתקין, בו האחריות לשמירת חיי זוגי

. האם חלוקת האחריות המפלה ראוטופיים מונחת רק על כתפי האישה הטמאה, שצריכה להיטה

 בין בני הזוג תמשיך להיות חלק מקשר השתיקה?

בתערוכה זוכה בד הבדיקה המסורתי לטיפול עקבי. הוא הופך לדגם חוזר ואובססיבי של כתמי דם 

חדשים בדימוי שלו על השקפים, מעיין ספק טביעות אצבע מוכתמות. הוא יוצר יופי ואסטטיקה 

משחק נגטיב בפוזיטיב. בעבודה אחרת, שורות של בדי בדיקה, מהווים מעיין מחווה ל"לבן על 

לבן" של מלביץ'. האסטטיקה הנקייה והטהורה שלהם, נפגמת במזיד על ידי החתמתם בחותמת 

ים לאקט ההכשרה "הכשר" אדומה. הפעולה הסמלית ההפוכה. הצופים מוזמנים להיות שותפ

בהחתמתם את בדי הבדיקה. באמירה שכל זר יכלו להחתים את ההכשר ובו זמנית לייצר דימוי 

 של כתם דם.

בניגוד לחוויה הקשה שבד הבדיקה מייצר בפולחן המשויך אליו, הוא משנה ייעוד בהצגתו 

רחבתה. מקוביות הסוכר. הלובן שנשמר כמו גם הצורניות, ממקדים את האמירה בד בבד עם ה

 קוביות הסוכר ממתיקות את הגלולה המרה הטמונה באקט הבדיקה.
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הצגת זוג הציציות, מפתיעה בהיותן נקיות מכל טיפול פרט להצבתן על הקיר. ההצבה הפשוטה 

 חושפת את סוד הצורניות הפאלית הנחבאת בבגד דתי זה, הנלבש מדי יום על ידי הגברים.

מסתורית, כאילו לקוחה מעולם אחר. שבע  תסית הנראיארט, מתוארת פעולה טק ובקטע הווידיא

, לתוך מיכלי מים ודם. הצעידה הנשים לבושות שמלות לבנות צועדות אחת לאחר השניי

, כפות רגליהן מוכתמות מנוזל הדם. פרט ייחודי ובולט בשמלתן הוא הפתח הריבועי, תאוטומטי

מעמד הכלולות. הפתח בבטן מכניס הפעור באזור הבטן. הפתח פוגם באפשרות של שיוך השמלה ל

את הצופה לתוך עולם שני של דימוי חזותי, אשר גם בו ההתרחשות אוטומטית. בו נראות עשרות 

זרועות ידיים מחדירות מוט שבראשו מלופף בד, לתוך אובייקט המזכיר קליע. החזרה האינסופית 

ל ציפייה דרוכה לאן הן של הנשים הצועדות והדימוי האוטומטי משאירים אצל הצופה תחושה ש

שבחזית השמלה, גורם לצופה לחוש כמציץ לתוך  יצועדות ומדוע? האם זה יפסק? הפתח הריבוע

 ההתרחשות וכתוהה מהי זהותן של הנשים ? האם המציאות המוצגת הינה ממשית או הזויה? 
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Abstract 

This paper focuses on the practice of "Nidah" – a ritual performed by Jewish women 

to purify themselves of the menstruation blood – as it is conveyed in works made by 

contemporary female Jewish artists. This study criticizes the current discourse 

surrounding the representations of Nidah and offers an alternative methodological 

model for their discussion: the proposed model challenges the secular perspective of 

"Nidah" and its representations, which perceives the Halacha (a set of Jewish laws) as 

a permanent unchangeable concept, a product of a patriarchal and anachronistic 

religion. This view thus judges artworks dealing with the Halacha either as a 

ratification or subversion of the Halachic masculine position. The diversion I propose 

in this paper from the current discourse is based on a perception of the Halacha as 

constantly changing and as influenced from varied social issues within which it is 

practiced. Respectably, I claim that when artworks appropriate gendered-Halachic 

issues – like in the case of Nidah that is discussed in this study – the artistic action 

influences the Halachic discourse as well as the gender discourse, and the artworks 

generate change in both the Halachic and the gender perspectives. In this way, I 

argue, such artworks can be read not only from a worldview formed of binary 

permanent positions articulated in the secular discourse, but as part of a dynamic 

perception, that acknowledges the political agency of art. 

The questions discussed in this research relay in three intersecting fields of 

knowledge: aesthetics, gender, and Jewish thought, running across the chapters of this 

study. The varied aesthetics elements that comprise the artworks on Nidah are 

examined in light of feminist and Jewish texts. The analysis is formulated in terms of 

both religious and gender appropriation. This study comprises of three chapters, and 

each chapter analyzes a contemporary case study. 



 
 

 

At the heart of the first chapter lies a historiographical criticism relating to the artistic 

discourse on representations of Nidah, while suggesting an alternative methodological 

model. This chapter focuses on the Halachic perception of writings on artworks 

dedicated to the Nidah. The chapter analyzes My Patchwork Quilt, created in 2004 by 

the artist Hagit Molgan (b. 1972), in which Molgan deals with Nidah. This artwork 

was considered in the existing literature as an artistic rebellion against the ritual of 

Nidah and its laws. This happened without any attempts to interoperate Molgan's 

aesthetic choices in light of Halachic texts. This chapter consists of criticism of this 

common approach, based on the writing of Orna Oryan on Molgan’s work, and offers 

a new perspective that anchors it in religious texts as well as artistic and gendered 

context. 

The second chapter offers a critical theoretical approach to the term abjection, which 

is common in the discourse on Nidah and its representations in particular, while 

proposing an alternative view of the ritual of Nidah, one that isn't based on abjection. 

In this chapter I discuss the concept of abjection, dealing with what the subject 

represses, especially to the way the term was developed in the writings of Julia 

Kristeva. The chapter refers to the different theoretical sources of abjection and its 

varied criticism. I point to an inherent failure in an attempt to discuss the issue of 

Nidah via the discourse of abjection, as done to date. My proposition is to perceive 

the Nidah as a ritual that has been patriarchally appropriated, yet can be reclaimed 

anytime. As a case study I analyze an article by David Sperber, in which he discusses 

representations of Nidah using the term "abjection", and I demonstrate how using this 

term harms the culmination of different contexts of representation.  



 
 

The third chapter discusses the possibility of a gendered-religious resistance using 

aesthetics tools, and proposes a theoretical-feminist model adapted to the case of 

Nidah and its representations. The chapter focuses on the work Maybe This Month 

(2012), by the artist Jacqueline Nicholls (b. 1971). Unlike in the case of My 

Patchwork Quilt, there are hardly any analytic critiques for Maybe This Month. This 

chapter analyzes the work using the methodological model proposed in the two 

preceding chapters, which rejects the secularized concept of abjection and reads the 

work through a Halachic-gendered context. Throughout my discussion, a theoretical-

feminist model is constructed in order to comply with both the subject of Nidah and 

the artistic choices made by Nicholls in her work. 

This study is the first to attempt to criticize the secular trend prevalent in the discourse 

on Nidah in contemporary art. It joins texts from other fields of knowledge which 

criticize the secular discourse; especially those texts that touch upon issues of gender 

and seek to improve gender theories as an instrument to criticize the secular discourse. 

At the same time, this research contributes to the criticism of the uses of the term 

abjection, as it attempts to channel this criticism and apply it to Nidah and its artistic 

representations.  
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