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 יתהיבטים שונים לב -מבוא 

. העתיקה העת מאז, האדם של ההיסטוריה כל לאורך התקיימו שונים ומחומרים שונות בצורות, בתים

 הזמן בפגעי עמדו שלא פשוטים מחומרים נבנו הם, ציבור ממבני שבשונה מפני שרדו לא רוב הבתים האלה

 שימשו הבתים .האויר מזג פגעי ומפני אויבים מפני להגנה בתיםראשונה שימשו אותם בבראש ו. והטבע

, צאצאים גידול, ורביה פריון: הביולוגיים הצרכים את ולספק החיים את בו לקיים מקום, מקלט כמקום

 . חפצים ואחסון שינה, אכילה

 היה כמה עד מעיד וגלות נדודים לחיי ונידון אחיו רצח על שנענש קין על הקדום המקראי הסיפור 

 ללמוד יכולים אנו הבית והעדר נדודים של זו מחוויה כי סבור 1מטרי יעקב הפסיכולוג. לקיום הכרחי הבית

 מקור. כלשהו בית ללא חיים לקיים קושי היה אז כבר, לדעתו. העתיקה עתב כבר הבית חשיבות על

. והאודיסאה האיליאדה - ההומרי האפוס הוא לבית ההשתייכות צורך על המצביע נוסף קדום היסטורי

 היוונית המילה. שבאיתקה ביתו אל, טרויה מלחמת גיבור, אודיסאוס של הקשיים רווי מסעו מתואר שם

 מצירוף מורכבת" נוסטלגיה" היום לנו המוכרת המילה". הביתה שיבה" פירושה שם המופיעה נוסטוס

 .2 לבית הגעגועים של הכאב, לפיכך היא, נוסטלגיה .(כאב" )אלגיה" -ו" נוסטוס" המילים

 המרחב ובתוך, "מרחב"ה בתחום ממוקם הבית .מגוריםה יתב, הבית במושג עבודה זו עוסקת 

 אנו בהש הגלובאלית בחברה המתחולל מהשינוי חלק הוא אדריכלית תרבות על השיח.  האדריכלות בשדה

 שסביבנו החלל. 3מרכזי לעניין ובדימוי בנראה העיסוק את הפכו" התרבות מירחּוב" של תהליכים .חיים

 עוסקים כאשר". בית" או, "עיר", "ארץ"  :למשל, המרחב של הסמלי לשדה המשתייכות באמירות מלא

 על  שאלות ולשאול, לבחון סיוןיבנ החל זו עבודה של עניינה, לכןו 4בדוגמטיות להיכשל עלולים בסמלים

 במהלך, זמן לאורך האם ?בית על מדברים כשאנחנו מדברים אנחנו בעצם מה על": בית" המושג

 ? המתייחסים נבדלו במה, שונה התייחסות תהיהי ואם, הבית למושג שונה ותחסיהתי תהיהי, ההיסטוריה

 היסטורית-פרה המוגדרת  התקופה מן, ההיסטוריה לאורך מגורים בתימהטקסטים העוסקים ב 

 באופנים האנושית ההיסטוריה לאורך נתפסו, שלהם המשמעות וגם, בתים עולה כי ,החדשה העת ועד

 לאורך שונות ומשמעויות חשיבות גם קיבלו, נבנו מהםש ובחומרים במבנה לושנבד זה מלבד, בתים. שונים

 שניתן לתקופהו ,באירופה ההיסטוריים ששורשיה, המערבית לתרבות מסגרת העבודה הוגבלה. השנים

, לכן קודם ואף הקלאסית בתקופה מקורן זו תקופה של התפיסות מן חלק כי אף, "החדשה העת" לכנותה

 .העבודה בגוף שיודגם כפי

 הלב תשומת רוב. מגורים לבתי האדריכלות חוקרי של לבם תשומת הופנתה לא רבות שנים במשך 

 באשר כללית הסכמה שררה". על אדריכלי" י"ע שתוכננו בודדים מגורים לבנייני או ציבור למבני הופנתה

 הנחשב  - בזנרפ ניקולאס ההיסטוריון של באמירתו היטב המודגמת, מגורים מבני של החשיבות לחוסר

" אדריכלות" הן( אחרים ציבור מבני גם כמו) קתדרלות ,לפי דעתו. "אדריכלותה של ההיסטוריה אבי"

 לזכות כדי, אחרות במילים. 5"בניין בקושי" הוא...( אחר שימושי מבנה כל או) אופניים מחסן אילוו

                                       
     .46' עמ, 5002 מודן' הוצ, לנפש בית,  יעקב מטרי 1

  .42' עמ, שם  2
3
  רסלינג, אביב תל,  וההיפך למרחב מזמן: בתוך, " וההיפך למרחב מזמן: הגדולה ההיעלמות"',  ק דרור, לוי 
  5022.     
4
  .21' ע, שם 

5
 Pevsner Nikolaus, "An outline of European architecture"  in: Housing and Dwelling –      

  Perspective on Modern Domestic Architecture, Ed: Miller Lane Barbara, Routledge N.Y.   

   2007, p.21. 
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 ציבור מבני. במיוחד ויפה, יקר ,גדול להיות מבנה על היה אדריכלות סטוריוןיה או חוקר של לבו בתשומת

 .ממלכתיים או עירוניים, םיפוליטי כוחות י"ע הנשלטת החיצונית הְסֵפרה אל השתייכו הציבורי והמרחב

 הפרק. החדשה העת של הגדרה תוצר הוא אף הפרטיות כשמושג, הפרטית לספרה שוייך המגורים בית

 .הפוליטי של המישתנה להגבו של כתוצר, בית של זה בהיבט יעסוק בעבודה הראשון

, המבנה בחזיתות רק מעוניינים אינם החוקרים: הם אף השתנו האדריכלי המחקר מושגי 

, תפיסה של במונחים המבנה את מנתחים אלא, והאסתטיות אומטריותיהג תכונותיוב או תוכניותיוב

 צרכנות, מגדר, כולוגיהפסי מעְרביםש ,וחברתיים אישיים נושאים מגוון על והשפעתו, פונקציונאלי תיפקוד

 במבני אמור הדבר וכאשר, במבנים" משתמשים"ל וגוברת הולכת לב תשומת מפנים החוקרים. ועוד

 היום מייחסים רבים, זה במובן. צורתם על  המבנים שוכני של השפעה של וגוברת הולכת מגמה יש מגורים

 חברתיים בעניינים ותיהםהשקפ ואת שלהם חודיותיהי את: שהם מי את לבטא היכולת את לבתיהם

 תופעה היא ,בית של הרגשית משמעותו של ההעצמה, בעליו של נפשם את כמבטא בית של התפיסה. שונים

 . העבודה את יחתום הבית מושג של נפשיים בהיבטים העוסק הפרק ולכן, החדשה העת של

-ה המאות מן החל ,וחברתיים סטורייםיה תהליכים אוריבת מתמקד עבודה זו של המרכזי החלק 

 הבחינה מן, שבהם העיקרי .מפליגים חברתיים ושינויים מהפכות התחוללו בהש תקופה, 61-וה 61

. אמריקה ביבשת גם מכן ולאחר רופהיבא התעשייתית המהפכה לצד שהחל העיור תהליך הוא, המרחבית

 קשר קשורים םוה, הדומסטיות, הביתיות מושג את הולידו שהתרחשו והחברתיים ההיסטורים השינויים

, ציר העבודה הוא היסטורי .הנשים מעמד של להיסטוריהוהן , הן לכינונו של הְפנים הביתי ולעיצובו הדוק

בין נקודות בזמן שחשבתי שהן משמעותיות לבחינת , בין תקופות" מדלג"הוא : אך גוף העבודה אינו רציף

 מיקומןמדגישים את  בעבודה מרכזייםקים פר - בעיקר בהקשרים המגדריים והנפשיים שלו, הבית מושג

בין  מדלגת או חזרתית בזמןהיא לעיתים גם אם , התנועה בתוך הטקסט .הדומסטיות בתוך הנשים של

אדריכלות משקפת באופן ברור על כך שמצביעה המייצרת תמונה , רעיונות פילוסופיים  מתקופות שונות

כלות אינה מרַאה פסיבית של מציאות אלא אדרי .כלי ביצירתוזמנית -בואת מעמדן הנשים ומשמשת 

 .מכשיר ליצירת הוויה

 בתוך, "התרבות חקר" של הדיסציפלינה בתוך מרכזי תחום היום הוא יםמגדרי בנושאים מחקר 

והחקירה שלו מן הכיוון האדריכלי , נושא מרכזי הוא הביתי המרחב בתוך נשיםה של מעמדן זה רחב שדה

 השפיעו ואלה מסורתיים חשיבה בדפוסי שינויים חוללו פמיניסטי בהיבט וכתיבה מחקר .לא הושלמה

של , שמעבר לתפקיד של עבודה תאורטיתבמובן זה אני מקווה  .האדריכלי התכנון שדה על גם בהמשך

יש לטקסט התאורטי יכולת להשפיע על , סיכום ועריכה של חומר ממקורות שונים בנושא מסויים

יש לעבודה את הכוח לייצר , ככזו. העוסקים בפרקטיקה האדריכלית בתוכם גם אנשים ונשים –הקוראים 

  .שינוי
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 הפוליטי של המשתנה הגבול של תוצר - בית

 הוא הבית. הפוליטית ולספרה למדינה הנגדתו מתוך הבית את הגדיר ,"הפוליטיקה" בספרו, אריסטו

, "טבעי" דבר הוא אריסטו לפי בית".  ויום יום כל של הצרכים סיפוק לשם הטבע לפי שקיימת השותפות"

 מן החורג האנושי המעשה של ממלכתו – הפוליטי של היפוכו הוא ככזהו, הצרכים שולטים שבו אתר

 הפילוסופיה בבסיס עומדת, כהיפוכו, לפוליטי מנגד עומד הבית לפיהש התפיסה. 6 הטבע י"ע ההיקבעות

 חצרו מתוך המדינה התהוות של, יותר חרהמאו, ההיסטורי לניתוח גם משותפת היא, המערבית הפוליטית

 מוגדרת המדינה, המלך של הבית משק בתוך נטועה תהיהי המדינה ריתּבהעּו בצורתה כי אף.  המלך של

 בבסיס זו הפרדה עמדה, בהמשך. המונרך של הקונקרטית מדמותו המופשטת הריבונות ניתוק י"ע

 רציונאלית סמכות של הטהורה הצורה בין לההבד על מצביע ֶוּבר מקס .הליברלית המודרנית המחשבה

 גדולה בקפיצה. הבית ממשק צורתה את השואבת המסורתית המדינה ובין מודרנית בירוקרטית במדינה

 האריסטוטלית הטענה את לחדד, "האנושי המצב" בספרה, ארנדט חנה הפילוסופית גם מציעה, בזמן

 נפרד אתר של קיומו את לאפשר כדי הכרחי ילפוליט הביתי בין ואטום יציב גבול של שימורו שלפיה

 למרחב תנאי הוא זה מצע. הביולוגיים הצרכים מסופקים שבו אתר ,לקיומנו המצע את המהווה ,(הבית)

 רק שכן, החיים את לסכן בנכונות מותנה פוליטי שקיום טוענת ארנדט  -אחרת ללוגיקה הכפוף הפוליטי

 החיים של שימורם על, הגדרתו לפי, הָאמון הוא שהבית היות. מהביולוגי הניתוק את מאפשרת זו נכונות

 . 7 ממנו ואחרת לו כחיצונית להתקיים חייבת הפוליטית הספרה, וקיומם

 בכך מכירה היא, לפוליטי הביתי בין ההפרדה את הדגימה (אחרים גם ובעקבותיה)ארנדט  כי אף  

 הביתי בין החד הגבול את מסתכממס החברתי של הופעתו את מציינתו, מוחלטת אינה שההפרדה

 -ה פונקציית כאשר. האינטימי של למרחב ובראשונה בראש הביתי הופך, קורה משזה. לפוליטי

household (הבית משק )ה מופיע, לבית ַמבחינה הגדרה מספקת אינה כבר- home 8 .אצל כבר, למעשה 

 הוא הפוליטי שהארגון בורס אריסטו :אפשרית כבלתי עושה שהוא ההפרדה על לחשוב ניתן אריסטו

 שהמדינה היות. כפרים ואחריהם בית משקי, עבד-גבר, אישה-גבר": טבעיים איחודים" של תוצאה

 ולפיכך מדינתית היא הבית של מהותו, חלקיו הםהבתים ש שלם חשבילה ויכולה מבתים מורכבת

  9".בכללה מדינהה טבעית, הראשונים השותפות מיני טבעיים אם: "כותב שאריסטו כפי, פוליטית

 שהיא האחווה עיקרון על המבוסס פוליטי במרחב מתקיימים אנו ימינו ועד הקלאסית מהתקופה  

 דם שושלות של פוליטיקה, המשפחה גבולות מתוך מתנהל הפוליטי ,בכך. דומיםאחוות , אחים אחוות

 רבה במידה נתונה, בלאוי ידיד בין ההכרעה, הפוליטית הקהילה גבולות על ההכרעהכש( רבות במדינות)

 של, זהים של ריבוי הוא במרחב הריבוי שלנו בקהילות. לשונים לנו דומים בין כשאנו מבחינים, הטבע בידי

 נכשלת כך. עלינו מאיימת ששונותם אלה את( והמדינה) הבית מן מרחיקים ואנו, לזה זה שדומים אלה

 בתקופה. לאומי לבית, מצידה, מדינהה הופכת רבים ובמקרים הפוליטי מן הבית הוצא שבשמה ההבחנה

 רק אינה המדינה. הקיום נשמר ודרכו הצרכים מסופקים שדרכו למנגנון המדינההופכת  המודרנית

 גם אלא, הביתי למרחב הקלאסית במסורת שמור שהיה תפקיד – ומתים נולדים שבו המקום – המולדת

                                       
   מרכז, 3-50' עמ 5020  2' מס גליון, פוליטית למחשבה לקסיקלי עת כתב -מפתח: בתוך" בית", הגר קוטף 6
 .א"ת'  אונ, הרוח למדעי מינרבה  

  .6' עמ ,שם 7 

  .2' עמ, שם 8

  במאמרה קוטף הגר אצל, 9-25' עמ 2991 מאגנס בהוצאת הפוליטיקה  סיפרו מתוך אריסטו של הציטוטים 9
 ".בית"   



7 

 

 כזו ,אינטימיות של – ביטול-בר אל זאת למרות אך, להבחנה וקשה חלש – מסוים סוג לספק אמורה

 .אחים בין המתקיימת

 בניית עם המזוהה, 6391-61 השנים בין שבדיה ממשלת ראש, (Per Albin Hansson) הנסון אלבין פר

 לתיאור, העם של יתוב -" Folkhemmet" במילה השתמש, היום עד בה המתקיימת הרווחה מדינת

 ביתו" השלטון מוסדות נקראים קרובות לעתים. השבדית הרווחה מדינת ולתיאור עמד בראשהש המפלגה

, (המקדש-בית של במובן רק ולא" )הבית חורבן" הוא המדינה אובדן.  ישראל כנסת גם כך, "העם של

 מאמרי זה בעניין ייןלצ ניתן ועדכני לוקאלי בהיבט. זרות טריטוריות פני על הלאומית המשפחה של פיזורה

 .הפוליטיבין ו הביתי שבין הגבול לקריסת תועדכני אותוגמדהמביאים   11 10עכשווים דעה

 דומה, ההדדי לקיומם תנאי היא בינהם שההפרדה וההנחה פוליטי – ביתי( לכאורה) הדיכוטומיה 

 היחיד הוא הליברליזם של הפוליטי הסובייקט. הליברליזם בבסיס שקיים לציבורי הפרטי שבין לבידול

 ון'ג י"עפ"(. גר הוא עצמו בתוך אדם)" בית של במונחים הוא אף הנחשב ,גופו בגבולות התחום, האוטונומי

 הוא זה סובייקט, שלהן החוקתיות ובמגילות המערב של המדיניות בפילוסופיות הוטבעו שרעיונותיו ,לוק

, גופו גבולות על לשמור לו לאפשר נועדו וזכויות הגבלות ,חוקים של שורהו ,רכוש בעל ובראשונה בראש

 המצע, הבית קודם שהופיע ַּבמקום: קודמת היררכיה רבה במידה מתהפכת ,בליברליזם. ביתוו רכושו

 לשכון לסובייקט לאפשר שנועד הפוליטי מופיע, יותר הנעלה הפוליטי לקיום כתנאי, הביולוגי לקיום

 תזכויו יש האדם בני שלכל שמאחר האומר – לוק של החברתי החוזה רעיון, זאת עם. ביתו בתוך בבטחה

 שזכויותיהם כדי ולהישלט להתלכד יסכימו אנשים ובתמורה זו הדדית הסכמה לבטא הממשל על ,טבעיות

 את מסכנת כיחידה הבית על שהמחשבה היא לכך שהסיבה תכןיי. הבית את במפורש מזכיר אינו – שמרויי

, הבית. אחריםב תלותו את חושפת שהיא מפני ,בפרט הסובייקט של זו ואת כולה הליברלית האונטולוגיה

 תמיד נתונים שאנו העובדה את חושף, בו המסופקים צרכים ושאר חינוך, גידול, הזנה של אתר בהיותו

 נחשפים הסובייקט של השבריריים גבולותיו ,הבית בתוך דווקא. אחרים עם ביחסינו תמיד ותלויים

 שבבסיס ההנחות עצם על מאיים, קפיטליסטית-ליברלית פוליטית תזה נגזרת שמתוכו, הבית. במלואם

 .תזה אותה

 כיחידה הבית את שאפיין לאחר כי, 12"הבית" במאמרה כותבת קוטף הגר, לאריסטו חזרהוב 

 בפוליס האזרח. הזוג – יותר עוד קטנה בסיסית יחידה בתוכהאריסטו  חושף המדינה של הבסיסית

 קיומו לשם תלוי הוא בעבד. עבד או אישה, השניים מן אחד של בליווי פוליטית יחידה להוות יכול היוונית

 קיום של ְסֵפרה בהיותו עוד) פוליטי כבר הוא, כך אם, הבית(. הרבייה) הריבוי לשם ובאישה החומרי

 תמיד עומד בראשו, כפול זוג איה הבית של תשתיתו אריסטו י"עפ. היררכי גם שהוא מפני( יחד הכרחי

  על שליטה מתקיימת מדינהב: המדינה מן ביתה את המבדיל עניין עולה וכאן. שליטה שעניינו, הגבר

 אינם מטבעם"ש מי על שליטה מתקיימת אילו בביתו( אריסטו י"עפ" )ושווים חורין-בני" אנשים

 .ות/חופשיים שאינם מי נשלטים שבו האתר, נוספת הגדרה מקבל, כן אם הבית  ".חופשיים

  

                                       
               Ynet 51.1.5025  אתר, "?הביתה תחזרי כבר מתי, ישראל", נועם חורב 10

  4260456,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

     21.9.5022, האמורי ארץ באתר, "העכשווי הפוליטי של ביקורתית תיאולוגיה לקראת", יצחק יבנימינ 11

    http://haemori.wordpress.com/tag/%D7%90%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D/  

 .1 עמוד, "בית", הגר קוטף 12

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4260456,00.html
http://haemori.wordpress.com/tag/%D7%90%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D/
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 מקומה של האישה –בית 

 

 מיגדּור הבית 

 כשם. אישה – גבר לדיכוטומיה להקבלה ניתנת )הקודם בפרק דונהישנ) ביתי – יפוליט  הדיכוטומיה

 הביתית רההספֵ  עם האישה של זיהוייה .הגבר של האחר היא האישה, הפוליטיקה של האחר הוא שהבית

 מייצר השולט שבה הפונקציה הוא הבית: הקלאסית בתקופה, לפוליטי הבית הנגדת רעיון כמו, מקורו

 מי לבין, (הטבע – ההכרח של בממלכתו מעוגנים בהיותם) מוחלט באופן שנשלטים ימ בין הבדלים

 . ושווים חופשיים ולהיות מהנשלטּות מסוימים ובשדות באופנים לחרוג שיכולים

" הבית חוק" – 13"אויקונומיקוס" בספרו, אתונאי ופילוסוף היסטוריון, (Xenophon) קסנופון 

 גבר של דרכו ועל הבית חוקי על כותב, הספירה לפני 911 לשנת תוארךהמ( חוק – נומוס, בית – אויקוס)

, הגבר של כקניינו הבית בהגדרת פותח קסנופון של הטקסט. 14הבית משק נושא את אישתו את ללמד

 . 15 לנהל יש ואותם( עצמו הבית את) שאותו, שבבעלותו הדברים את  המכיל

, הבית בתוך להיות נשים של טבען כי מלכתחילה הורו הֵאלים: "ריםגד  יהמ את  "מגֶדר" קסנופון 

: המגדּור את מייצר שהמרחב מפני המגדרים תחומי עירוב מפני מתריע הוא ."בחוץ עיסוקם וגברים

 מרחבב שימצאו אלה את מזהיר קסנופון". נחלשת והדעת, נשי הופך הוא, בפנים לשהות הגוף משאולץ"

 אצל. השני המין של תכונות משום שיקבלו, יסבלו נכון הלא במרחב השוהים גברים -עבורם נכון הלא

 נשיותן להפיכת אלא, גבריות תכונות לקבלת תגרום לא, בחוץ, השגוי במרחב שהייה, זאת לעומת ,נשים

 בחוץ הנמצאת האישה של מיניותה .הטובות למידותיהן באשר שאלות המעלה לכזו, למסוכנת המוחצנת

 של מּובֶנית תכונה שהיא, עצמית שליטה יכולת אין לנשים כי סברו יםהיוונ. הבית י"ע עוד נישלטת אינה

 חסרות הנשים בהיות. האישה של כאלה נזילים אינםגבולות ש, ברורים גוף גבולות בעלת מהיותה הגבריּות

 מכתיב כך, 16 ברורים גבולות להן ולהציב בנשים לשלוט יש, עצמית שליטה ביכולת ולוקות גבולות

 .  קסנופון

 שהיא מפני בעלה אכן והוא) בעלה לבית בהגיעה אישה-נערה לאמן יש כיצד מסביר" הבית וקח" 

 לומדת האישה ואף" הטבעי" מקומו את יש בבית חפץ לכל. הנכון במקומו בבית חפץ כל בסידור, (רכושו

 וממקם המגביל הביתי-המרחבי הסדר את לומדת שהיא כדי תוך" מבויתת" האישה.  הטבעי מקומה את

 כאחד היא והאישה, הרכוש נוכחות אחר למעקב כשיטה משמש החפצים אחסון. עצמה אותה ףא

 כאשר. לו תפריע שלא כדי, בעלה לחדר הסמוך נפרד בחלל, לה המיועד מקום לה יש, ככזאת. 17החפצים

    .חדריהם בין המחברת דלת לרשותו עומדת, עמה להיות בעלה יחפוץ

                                       
13  Xenophon, Oeconomicus, The Project Gutenberg EBook of The Economist Translation by  
     H. G. Dakyns   http://www.gutenberg.org/files/1173/1173-h/1173-h.htm 

14
   במדעי הענף, כלכלה -  Economy למילה המקור הוא, הבית משק ניהול חוקי –" אויקונומיקוס"  היווני הצרוף 
 .וסחורות מוצרים של וצריכה שיווק, ייצור בענייני העוסק החברה    
  .המקוון האטימולוגי המילון   Douglas Harper: מקור   
   http://www.etymonline.com/index.php?term=economy&allowed_in_frame=0  
15
  מארק של במאמרו מובא שהוא כפי סדקינ של התרגום מתוך לקוחים זו בעבודה קסנופון את המצטטים הקטעים כל 
 : וויגלי   

15
 Wigley Mark, "Untitled: The Housing of Gender", in: Sexuality and Space, editor: Beatriz   

    Colomina Princeton Architectural Press 1992 p. 326- 389 
16

  Ibid p.334-335 

17 Ibid p.340-341 

http://www.gutenberg.org/files/1173/1173-h/1173-h.htm
http://www.etymonline.com/index.php?term=economy&allowed_in_frame=0
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 תקופת איש, ( Alberti)  אלברטי כותב, 61-ה במאה, קסנופון ימי לאחר שנים מאות ושמונה כאלף         

 של ספרו על שנשענים חלקים המכיל, זה טקסט". ספרים בעשרה יהיהבנ אומנות על" ספרו את, הרנסנס

 הקלאסית תרבותל לחזור ניסו הרנסנס אנשי.  61-ה במאה האדריכלות בביסוס מרכזי ספר היה, קסנופון

 היו שלא ביתיות ופרקטיקות אדריכליים יםוקו מרובה במידה ואימצו, שנשתכחה בינייםה ימי פניל של

 לילדות להקצות דואג הייתי אני: "השינה חדרי מיקום על כותב אלברטי. ורומי יוון ימי מאז בשימוש

 לבעל... שבבידוד גוניות-והחד מהשיעמום העדינות נפשותיהן את לשחרר כדי, נוחות דירות ונערות

 או חולה היא כאשר לבעל תפריע לא שהאישה להבטיח כדי רק לא, נפרדים חדרים להיות צריכים ישהולא

 אחד לכל. בקיץ אפילו, בכך חפצים הם כאשר רציפה לילה שנת להם לאפשר כדי גם אלא, ללדת כורעת

 את זה בחשאי לבקש להם שתאפשר משותפת צדדית דלת ובנוסף, נפרדת דלת להיות צריכה החדרים משני

, כפגיע מיוצר( גוף האישה) הוא בכך, מפניו ומגן האישה של גופה על כאן שומר הבית ארגון". זו של חברתו

 חדרי: הבית בניית של מסוימות צורות גוזרת ומסוכן כפגיע האישה של גופה על המחשבה. כמסוכן גם אך

 המופרדים מטבחיםה כך ואחר, האוכל מחדר המופרדים, לגברים ההסבה חדרי, המופרדים השינה

 .18בו השוכנים את הממגדר הביתי המרחב של ממוגדר לארגון השתלבוכל אלה , מהסלון

 בין המחברת הדלת את והסתירו מהגברי הנשי החלל בהפרדת יותר עוד החמירו הרנסנס בתקופת 

 ,שפחההמ לרעיון אלברטי של תרומתו את מסמנת ביותר הפנימיים לחללים המיניות ריסון. 19 הזוג חדרי

 גם אך ממשיים, קירות מאחורי הנשוי הזוג של הפרטיּות אל הציבורי המרחב מן מּוסרת המיניּות

 עצם את ושולל מרחיקאלברטי ,  בבית למיניות מקום הוגדר היווני קסנופון שאצל בעוד. תודעתיים

 מעבר היאש מפני טבעית אינה אנוש בני אצל ומציאותה חייתית תכונה היא מינית תשוקה. המיניות

 הגבר של ביכולתו לפגום עלולה שהיא מפני חושנית הנאה מגנה אלברטי. הֹולדה של הנעֶלה לצורך לנדרש

 . שהיבא לשלוט

 רתםית האדריכלות. הגוף אל חדשות גישות בהמשך תייצר האישית הפרטיות של הפצעתה 

 אל יוכנסו ניקוז מערכות .החלל נקיון על לשמור במטרה הבית ובין בינו חיץ וליצירת הגוף רלמשטּו

 טוען וויגלי מארק. ריחותיו את יסלקו אוורור פירי, הגוף הפרשות את מהם להרחיק במטרה הבתים

בה אלא אינו, ברנסנס שתחילתו, הגוף משטור כי במאמרו , "אישה" התרבותי הארטיפקט ריסון של ַהרח 

, הגוף ריסון. עצמו לרסן מסוגל שאינו, םנוזלי דולף, נקבים מרוֶּבה יצור שהיא הגברית בטענה מגּוֶּבה

 בתי באדריכלות ביטויים כולל, הרנסנס לאחר הבאות במאות נוספים הבטים יקבל והאישה המיניות

 . המגורים

  

                                       
 .9' עמ, "בית", הגר קוטף 18

19 Wigley Mark, "Untitled: The Housing of Gender",  p.343 
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  תביתיּוהולדת ה

 מכירים שאנו כפי תביתיּוה מושג לדתהּו זמן את 61-ה במאה רואים למגורים אדריכלות של הסטוריונים

 חיי של מאפיינים שתארו מחקרים מצטטת,  20מאר-דה היידי, היסטוריונים מאותם אחת .ימינו עד אותו

" לבית מסירות" "אינטימיות" "משפחה" המילים, היתר בין, מופיעות בהם, 61-ה במאה יום-היום

 קשה אבסטרקטי שם שהיא, gezelligheid היחודית ההולנדית המילה גם". נוחיות"ו, "חמימות"

 פרי תמונות לצד הטקסטים מן בחלק מופיעה, "נעימה ביתית תחושה" היא הכללית שמשמעותו לתרגום

-ה המאה של הולנדיים ציוריםה מכונים כך, אנר'הז תמונות. התקופה בני הולנדיים ציירים של מיכחולם

, משפחתיות סצנות ןה יםהציור נושאי -הביתיות מושג חוסינב עוזרות, (6,1 בתמונות דוגמא ראו) 61

 . בתוכו המתרחשות והפעולות הבית של יום-היום חיי את המתארות, הביתי במרחב שותהמתרח

 הזהב תור תההי זו מאה -וכלכליות פוליטיות מסיבות 61-ה המאה של בהולנד נולדה הדומסטיות 

 שמדרום האזורים .הולנד כיום שוכנת שבו באזור ,המאוחדות השפלה-ארצות שבע של הרפובליקה של

 סוחרים של לנהירתם הביא והדבר ,קתולית שהיתה, ספרד של בשליטתה נותרו זו לרפובליקה

 ימים באותם שהייתה ,לאמסטרדם היגרו מהם רבים  .צפונה( הפרוטסטנטית בנצרות זרם) קלוויניסטים

 בעולם ביותר החשובים הפיננסיים המרכזים לאחד והפכה התפתחה מהרה עד ךא קטנה נמל עיירת

 . 21תקופה באותה

 הריבוד, (בהיתהוותו קפיטליזם) וייצור מסחר על שהתבססה מחברה לצפות היה שניתן כפי 

 למיניהם אצולה לתוארי. ההכנסה רמת ידי על רבה במידה נקבע השפלה ארצות של ברפובליקה החברתי

 רוב את מכר האצילים מעמד ,כך על נוסף. יותר שמרניות במדינות מאשר בהרבה פחותה בותחשי הייתה

 למעמד. העשירים הסוחרים מעמד היה השליט המעמד שבהן לערים ,רב כסף תמורת ,שלו הפריווילגיות

 תחילת מאז והושתקה דוכאה הקתולית הכנסייה -הכנסייה לכותלי מחוץ רבה השפעה הייתה לא הכמורה

הולנד  הייתה בכך.  המדינה מן הדת את הפריד הקלוויניסטי הפרוטסטנטי הזרםו ספרד עם חמההמל

 - השורה מן אזרחיםו, חיילים, כמורה, אצילים - המסורתית החלוקה שבהן, משכנותיה מאוד שונה

 אם כי, החברתי מעמדם את איבדו שהאצילים הדבר פירוש אין .הצרפתית המהפכה עד לשלוט עתידה

 אדמה נחלות להם שרכשו בכך" חדשים אצילים"ל והיו, זה במעמד השתלבו האמידים הסוחרים ,להפך

, הסוחרים במעמד ערבלהת החלו( המאה של השנייה במחצית בעיקר) עצמם האצילים גם .אצולה טלֶ ֶש ו

                                       
20

 De Mare, Heidi, Domesticity in Dispute – A Reconsideration of Sources, in:  At Home –     

    Anthropology Of Domestic Space. Ed.: Irene Cieraad, Syracuse University Press 1999. 

 
21

 -24-ה במאות עוד הקפיטליזם לראשית קלוויניזם שבין ההדוק הקשר על הצביעו נוספים וחוקרים ובר מקס הסוציולוג  
  על לא וגם אדיקותו על לא ,הדתי שיוכו על, כאמור, להסתמך יכל לא בגאולתו בטוח להיות שרצה הקלוויניסט: 21    
  צריך היה הוא(. ממש מזיקות לא אם, מיותרות ישויות ברגשות וראה, לרגש בחשדנות התייחס קלווין) הרגשתו    
   עוסק בה הפעילות של ההצלחה מעצם לקבל ניתן כאלה הוכחות. הנכון בכיוון צועד שהוא אובייקטיביות הוכחות    
  או, לגאולתך סיבה להוות יכול לא שדבר בעוד, כלומר. ממעשיך אלוהית רצון שביעות על ביעהמצ היא שכן, האדם    
  בחר אכן שהאל, בדיעבד, לכך ראייה להוות יכולה ובחייך בעיסוקך ושגשוג שהתקדמות הרי, בך לבחור לאל לגרום    
  היא הדבר משמעות ,ובר טוען, פועלב. מאבדון הפחד להסרת אלא, בגאולה לזכייה לא, אמצעי היא ההצלחה. בך    
   פעלתנות ידי על זאת, נגאל הוא כי ההכרה את בעצמו ליצור נקרא והקלוויניסט, לעצמו שעוזר למי עוזר שאלוהים    
  כסף של לצבירה, מוקדם תכנון מתוך, שהוקדשו חיים היתה התוצאה .בעסקים – ובראשונה ובראש, בעולם נמרצת    
  הנוצריות הגישות את פסל קלווין .בזבוז או ספונטנית הנאה, רסן התרת מכל חמורה הימנעות עם בבשילו, ורכוש    
  את עודד כך ידי על. ותעשייה בנקאות ,במסחר ליזמות דתי תוקף העניק הוא. הון וצבירת ובנקאות לריבית שהתנגדו    
 . הון ולצבירת הכלכלית הפעילות להרחבת הבורגנות    

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%98_%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%95%D7%91%D7%A8
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 או ציבוריות משרות עצמם על שלקחו או בעצמם במסחר לעסוק החלו ואף  22בנותיהם את להם השיאו

, פרוטסטנטיים כמרים שכלל ואמיד נרחב בינוני מעמד גם התפתח, אלה לצד. שכר להרוויח כדי צבאיות

 היו גבוה ביניים במעמד. הממשלה מוסדות ופקידי תעשיינים ,זעירים סוחרים, רופאים, דין עורכי

 בתחתית .אחרים שירותים ונותני משרתים, פועלים היו נמוך ביניים במעמדו ,ואיכרים אּומנים, חנוונים

 פועלי או כקבצנים בעיר מזלם את ניסו מהם שרבים, שהתרוששו איכרים רובם: יםהעני היו הפירמידה

 .דחק

 ההולנדית החברה נהנתה, הכלכליים ההישגים פי על רבה במידה הוכתב החברתי שהמעמד כיוון 

 ,קלוויניזםה. תקופה באותה, אירופה מדינות בשאר מאשר יותר רבה חברתית ניידּותמ 61-ה במאה

 המבנה הוחלף כך .החברתיים הפערים של חשיבותם להפחתת הוא גם תרם, רוח ושפלות לצניעות המטיף

: חדש מעמדל ננטיותדומי היתה שבו חברתי במבנה – שלישי מעמד ובני כמורה אצולה - הישן המעמדי

 לבין ההון ובעלי האצולה משפחות בין ביניים מעמד היוו, הערים תושבי להיותם בנוסףש, הבורגנים

 סיימון בשם פלמי מהנדס פירסם 6131 בשנת: הרנסנס בשלהי עוד נזכרת" בורגנות" המילה. העניים

 כמה במאמר מתאר סטבין. 23 לעיר ביחס וחשיבותו העירוני הבית על מאמר( Simon Stevin) סטבין

 .מצודה או מהחֹו-עיר שפירושה, "גְר ּוּב" הלטינית המילה מן נגזר השם" )בורגנים" - עיר אנשי של טיפוסים

 של, שהוזכר יותר המאוחר החברתי במובן לא עדיין, חומה-עיר אנשי, 61-ה המאה של במובן בורגנים

 עם. פונדקים ובעלי, סוחרים, ציבור עובדי, "איםעצמ אנשים" סטבין מונה הטיפוסים בין - (ביניים מעמד

 משרטט במאמרו. "שלו הפרטית הטריטוריה את מארגן"ש מי  הוא, סטבין של הגדרתו י"עפ, בורגני, זאת

 מאפשר שני מצד אך העירוני החוץ מפני נעול אחד מצד שהוא מגורים לבית מומלץ אופייני מבנה סטבין

 מה) העבודה מאזור המגורים אזור הופרד זה מתקדם במערך. (9 התמונ) לחדרים אור וכניסת איוורור

 (.מודרניים מגורים של המאפיינים אחד להיות שהפך

 היא הציבורי לחוץ, והנעים האינטימי הביתי הפנים בין סטבין של במאמרו הניזכרת, ההפרדה 

 של אפיונים הציורים מן עולים עוד. ההולנדיים בציורים המתגלה" דומסטיות"ב הבולטים המאפינים אחד

 יושבות) הנשים של מעמדן, לילדים אימהות בין קרוב יחס ובמיוחד גרעינית במשפחה הורים-ילדים יחסי

 .  24בהן עוסקות שהנשים הבית ועבודות  הבית של הפנימי הארגון, בעיר העובדים הגברים מול אל( הבית

 אך  .הקיום והוצג הושג דרכו האמצעי היה הבית, והלאה 61-ה המאה מן הבורגנים עבור 

 הבורגנות כי מציינים נוספים וחוקרים מאר-דה: 61-ה המאה של מושג אינו" ביתיּות" או" דומסטיות"

, "דֹומסטיקה" המושג את שטבעה היא, 63-ה במאה בשיאהשכה הדגישה את פנים הבית , המאוחרת

 . 26הולדתו תקופת אל אחורה אותו והקרינה,  Domus- 25ַּבִית הלטינית במילה שמקורו

  

                                       

. עבור הבנים נישמר מעמד האצילּות, בניהםאך לא את   22  

23 De Mare, Heidi, Domesticity in Dispute, p.15-18 

 אך אין זה  , מוסרי לטוהר הדתית הקנאית לשאיפה הבית נקיון של ציורי תאורניתן להצביע על קשר בין  24
  .מעניינה של עבודה זו    

25  Douglas Harper – On Line Etymology Dictionary-  

     http://www.etymonline.com/index.php?term=domestic&allowed_in_frame=0 

26 De Mare, Heidi, Domesticity in Dispute p.14 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
http://www.etymonline.com/index.php?term=domestic&allowed_in_frame=0
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  אנר'הז בתמונות האשה דמות –של האשה בבית  מעמדה

 .הבית יושבות, נשים של דמויותיהן ניראות, הבתים ניםְפ  של ,61-ה המאה מן ההולנדיות אנר'הז בתמונות

 של והקריאה הפירוש לאופני המתייחס ,המחקר בספרות ויכוח מתקיים 11-ה המאה של 01-ה שנות מאז

 כפי - התקופה רוח את ולוכדת המציאות את המתעדת - "מתארת" אמנות אכן האם. אלה תמונות

 לבטא גם מבקשת אך ,מרהיב באופן המציאות את המשחזרת אמנות או ,אלפרס סבטלנה שגורסת

 המחקר של מבט מנקודת אנר'זה ציורי את הבודקים חוקרים ידי על המועלית טענה, היגדים

 ,התקופה של האסטטיות המידה אמות פי על ,יונג-דה של לטענתו .יונג-דה אדי ובראשם ,האיקונולוגי

. נוספים רבדים בה ולגלות היצירה משמעויות את לפענח הצופים קשויב ,המציאות לאשליית מתחת

 , 27אנר'הז תמונות של לפרשנות ביניים דרכי ומציעים אלה גישות שתי בין ליישב מנסים אחרים חוקרים

 .בסוגיה לדון זו עבודה לש מענינה זה אין

 במלאכה עוסקות הנשים. חלון ליד יושבות כשהן ניראות הנשים אנר'הז מציורי בהרבה  

 פי על היא לכך הסיבה. לחברה להן מארחים משרתת או כשילד, 28 מכתב קוראות או, אימהית או ביתית

 שתדגיש אחרת בפעולה וקלעס או ,ולרקום להיטיב שיוכלו כדי האור מקור ליד יושבות הן: מעשית רוב

 בחיי והנשים הגברים בין התיפקודית החלוקההן מקור נוסף המתעד את  אלה תמונות .הביתיות את

 האישה בהן המקרים הם מעטים. בחוץ עבדו הגברים בעוד ניםפה על אחראיות היו הן - והבית המשפחה

 של רישום היא דופן יוצאת אדוגמ. החוצה ומביטה החלון ליד ניצבת כשהיא ניםפְ  בתמונת נראית

 תמונה) החוצה מיתבוננת בעודה ידה על ראשה את ומשעינה החלון ליד היושבת אישה המתאר רמברנדט

 ולא כמעט הנשים כי אם, םיידנלוהה םירטסאמ  ה לש םהירויצב החלון ליד ניצבות רבות צעירות נשים .(6

 דומסטי גבול קו הוא החלון .(1 הנומת) אגב כבדרך רק נראה זה זאת עושות וכשהן החוצה מסתכלות

 ההתיחסות על מעיד( דרכו שנראה ומה, האדן על שמוצב מה, שקיפותו מידת) בו מטפלים שבו והאופן

 .לציבורי הפרטי ובין לגברי הנשי בין, והחוץ הפנים בין לגבול

 של החיים סגנון על ומעידים הבית פנים אל מבט המאפשרים, מוגפים שאינם חלונות  

 בדת נעוצה לכך הסיבות אחת כי יתכן. דופן יוצאת הולנדית מסורת הם, שלהם הערכים ועל יושביו

 מחלונות הווילונות את שסילק, זה טיעון ..29" להסתיר מה לנו אין"ש ובטיעונה השלטת הקלוויניסטית

 ביחס נשים של" הצבתן"ל. החטאים את הסתירו שלא החלונות את המאות במרוצת שהוליד הוא, הבתים

 .   30 בפרט הולנד של בכלל ובזו החברתית בהיסטוריה חשוב מקום יש ותלחלונ

                                       
27

 Smith, David R., Irony and Civility: Notes on the Convergence of Genre and  

    Portraiture in Seventeenth-Century Dutch Painting, The Art Bulletin, Vol. 69, No.3  

    (Sep., 1987), pp. 407-430 http://www.jstor.org/stable/3051063 
28

 : האיקונולוגית הגישה לפי התקופה בציורי במכתב ריאהק של המשמעות על  
   הערת 5001, עובד עם ,7991-7991 והתבוננות אמנות, אמנים מאמרים על מבחר, מטנסי הכד, אגסי מאיר    
   .64-61' עמ, הרברט זביגנייב   "Still Life With a Birdle"מ ציטוט, 50 שוליים    
,    Web Gallery of Artבאתר -" מכתב קוראת אשה"  Gabriel Metsu,של לציורו בהסבר וכן    
    e.html?/html/m/metsu/index.html-http://www.wga.hu/frames 

     .242גליון " מסע אחר" , הליברליות של ההיסטוריה -הולנד, דן, דאור 29

     http://www.masa.co.il/article/1527/הליברליות-של -ההיסטוריה---הולנד 

30 Cieraad, Irene, Dutch Windows – Female Virtue and Female Vice, in: At Home – An   

    Anthropology of Domestic Space. Ed.: Irene Cieraad, Syracuse University Press  

    1999, p. 31-51. 

http://www.jstor.org/stable/3051063
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/metsu/index.html
http://www.masa.co.il/article/1527/הולנד---ההיסטוריה-%20של-הליברליות


13 

 

חלוקים בשאלת המשמעות המיגדרית של מופע הנשים בתמונות  האמנות של הסטוריונים  

 הגדרתן בשל הנשים של לנחיתותן הוכחה נשים מופיעות שבהן אנר'הז בתמונות לראות נטוחלקם : אנר'הז

 כאובייקט הנשים את להציג שכוונתן תמונותשהן  אלה מתמונות חלק יטענו לגב ואף, ביתית בסביבה

 האחרונות השנים 61-ב, אולם  .32 מאלאווי לורה, 6311 בשנת, שטבעה מושג, 31לסקופופיליה כמטרה, מיני

 שהתבססו מגדרי אופי בעלי במחקרים שמקורה הטוענים זו תפיסה על ביקורת מאמרי מספר התפרסמו

 את מבקרת  33פיקוק מופיט מרתה האמנות היסטוריונית. יותר מאוחרות תקופותב שנכתבו טקסטים על

 היחוד שחוסר טענתו ואת 61-ה המאה של ההולנדית באמנות ודומסטיות נשים על פרנטיס ווין של סיפרו

. פטריארכלית למרות נתינותן על מעידה הצופה אל מבט מישירות שאינן והעובדה הנשים דמויות של

 היא עוד. עצמאותן על מעידה הצופה של במבטו עצמן מעסיקות אינן המצויירות שהנשים ההעובד, לדעתה

 ואף תמונות לתלות מאד מקובל היה ההולנדים בבתים שכן, נשים ממילא היו הצופים מן שחלק טוענת

 רלייסט ודית'ג היא מבינהן המפורסמת] ציירות גם  התקופה ציירי בין היו, מקובל לא באופן: מכך יותר

(Judith Leyster ])בציור כי וטוענת מוסיפה פיקוק מופיט.  היומיום חיי את מתארות שתמונותיהן 

 לתת" פשוט אלא הציור מושא את לכבוש נטיה אין, תקופה אותה של האיטלקי הציור מן בשונה, ההולנדי

 ורמיר של נתובתמו האשה של החידתית דמותה על אלפרס סבטלנה את זה לעניין מצטטת היא, "להיות לו

  .34" לעצמה לשייכותה כסימן, נימצאת פשוט( "היא": )מכתב קוראת בכחול אשה"

 הולנד נשות נהנו, יותר מאוחרות לתקופות יחסי ובאופן אחרות לארצות יחסי שבאופן, ספק אין 

 עולה תקופה אותה של בהולנד מבקרים של במכתבים מקריאה. גבוהים ועוצמה ממעמד 61-ה המאה של

 חינוך מוסדות כניהול גבריים נחשבו מסורתי שבאופן בתחומים פעיל באופן מעורבות היו הולנד נשות כי

 על מעיד הבית חיי על תמונות של הגבוה המספר פיקוק מופיט של לטענתה, מכך יתרה. עיסקיות ויזמויות

 היא. ימים ותםבא בהולנד הבית עקרת של חשיבותה ועל, בבתים ופעילותן הנשים בתפקידי עצום עניין

 שונה חשיבות היתה" אם" או" איש-אשת" למילים כי בדעתו מעלה שאינו כך על פרנטיס את מבקרת

 היא, גבוה מעמד עם הציבורי ואת הנמוך עם הדומסטית הספירה את ְלַקֵשר: " תקופה באותה לגמרי

 טוענת איני... רותמאוח תאוריות אלה ולפיכך, ויקטוריאניות חברתיות בתאוריות שמקורה פרקטיקה

 של במונחים להישפט יכולים אינם שתפקידיהם אלא, ימים באותם וגברים נשים בין שיוויון שהיה

                                       
  הקולנוע חוקרת של במאמרה מופיע המושג. ארוטי כבאובייקט אחר באדם ההתבוננות עונג -סקופופיליה  31
  תיאוריות על במאמרה שנשענת, מאלאווי(. 2912" )נרטיבי וקולנוע חזותי עונג" מאלאווי לורה     
  את מענג הצופה. כלירפטריא מודע תת של תוצר הוא שקולנוע אומרת, ולאקאן פרויד של פסיכואנליטיות     

 מיני ממבט הנאה, ארוטית: סקופופילה סוגי שני ישנם. מבוקשים לאפיקים אותו מתעל גם אך, מבטו
( לאקאן פי על) השני הסוג". אחרה" הוא האובייקט, כלומר .שונות על המבוסס עונג והפקת מושא כלפי
 על מבוסס, (המראה שלב) לו כדומים מזהה שהצופה דמותו בבני ההסתכלות עונג: נרקיסיסטית היא

 של המרחב בתוך נמצא ואילו הגבר חיזיון של מרחב בתוך ממוקמת האישה, מאלווי לפי .הזדהות
. ושטוחים מרחבים סגורים כלסתומא סטאטית, פסיבית -אירוטי אובייקט היא אישה, כלומר, הנרטיב
 נע במרחבים, הדינמי הוא הגבר. הזדהות בצופה ומעורר הנרטיבי המרחב את מאכלס הגבר, לעומתה

 .שינויים המחולל והוא שולט הוא שבהם מימדיים תלת

32 Mulvey Laura, “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975) Film Theory and  

    Criticism: Introductory Readings, Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen, Oxford UP   

    New York, 1999, p. 833-44.  

33 Moffitt Peacock, Martha, Review on: Paragons of Virtue: Women and Domesticity in  

    Seventeenth-Century Dutch Art, by Wayne Franits 1993. In: Woman's Art Journal,  

    Vol. 18, No. 2 (Autumn, 1997 - Winter, 1998), pp. 44-47   
     http://www.jstor.org/stable/1358554   

34 Ibid, p.46  

http://www.jstor.org/stable/1358554
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אין זה מעיניינה של עבודה זו להעמיק במחלוקת בין היסטוריונים של   .35" 11-ה המאה של אידאולוגיות

 של הְסֵפרה הביתית והביתיותחשיבותן אולם עצם קיומו של הויכוח בין החוקרים מעיד על , אומנות

  .במחקר היסטורי על מעמדן של הנשים

 ככל, יותר מאוחר הורע אין ספק כי הוא, היה טוב באופן יחסי בהולנד הנשים של מעמדןגם אם  

 לסגת, "מהוגנות" נשים ובוודאי, נשים נדרשו, 60-ה במאה. שכנות בארמות המתרחש של בהשפעה הנראה

 אל המבט את למנוע וכדי והחוץ הבית בין יותר ברורה הפרדה ליצור כדי. בוריהצי המרחב מן יותר עוד

 ודלת הכניסה כשקומת בהולנד העירוניים הבתים ניבנו, ברחוב העוברים של מאפשרותם הבית תוך

 מן צפיה  איפשרו לא אך החוצה צפיה לנשים איפשרו הקומה חלונות, כך. הרחוב מן מוגבהת הכניסה

 .(1 תמונה) הבית אל הרחוב

 ליד עוד מופיעות אינן והן הבית בתוך הנשים של הברור התחום והתחדד הלך 63-ה המאה מן החל 

. 36החוצה לצפות יכלו שבעזרתן סתרים במראות הנשים השתמשו הרחוב אל החוצה להסתכל כדי. החלון

 החוץ בין הגבולו החלונות על כבדים וילונות של הבורגנית הצרפתית האופנה ארופה כלב פשטה במקביל

 מכל, נשים עבור. היממה שעות כל לאורך וקודרים מואפלים היו הבית חדרי, וברור חד הפך והפנים

 .לקלון כבוד בין הגבול את סימן החלון, המעמדות

  

                                       
35 Ibid. 

36 Cieraad, Irene, Dutch Windows, p. 36. 



15 

 

 ויקטוריאניובית הנשים וגברים 

היא שינתה : הביאה עמה שינויים חברתיים מפליגים 60-יתית שהחלה במאה היהמהפכה התעש

לכלכלה המבוססת והפכה אותה , מבוססת על ייצור חקלאי לצריכה פנימיתשהייתה את הכלכלה 

 נוצרומן הכפרים אל הערים ו, צעירים ברובם, דורבים מא היגרו, עקב כך .על ייצור זעיר וסחר

 של השלבים המוקדמים. המגורים צורתבתפיסת הבית וב, שינויים מפליגים במבנה החברתי

של  מתחמיו אל הבית משק מתוך העבודה ושל הייצור של אמצעי עתקתםלה גרמו התיעוש

 ,החרושת בתי אל המגורים הייצור מבית תהליך שהועבר ככל .המתהווה הקפיטליסטי השוק

הביתית  הסֵפרה החלה כך ,יומם לעמל בוקר מדי מהבית הביניים לצאת מעמד בני שהחלו ככלו

הספרה ; והציבורי הפוליטי החופשי ולעולם השוק לכלכלת מוחלט ניגוד של במונחים להצטייר

 היגע ,הפרט שבו כמקום יותר ויותר סנתפ הבית .יותר ונעלה טהורה ,נקייה הביתית נראתה

 .גאולה מזור ואף ,מקלט מוצא ,ורווי הסכנות התזזיתי העסקים היומית בעולם משהותו

ששורשיו עוד , נדבידואליותבמקביל לשינויים במבנה הכלכלה התפתח גם רעיון הפרטיּות והאי

 61-אך הוא כבש לו מקום נרחב עוד יותר בהשפעתם של הוגי דעות מן המאה ה, בתקופת הרנסנס

 .  37ון לוק ותומס הובס 'בעיקר ג –

ייצוגים . יקטוריאניתותקופת השיא של המהפכה התעשייתית באנגליה היא התקופה הו  

שחוו , תקוות ואת החששות של אנשי התקופהמבטאים את ה, לצד מקורות כתובים, ויזואליים

בני התקופה חשו צורך למסד את חייהם בעזרת . תהפוכות כלכליות ושינויים חברתיים מהירים

יקטוריאני וניתן לראות את הבית הו, בעין אוהדת. כדי לייצר תחושת יציבות, ברוריםקודים 

בו מתקיימים שמרחב , יאותכמרחב פרטי שתפקידו להשליט סדר ולייצר מרֶאה ההולם את המצ

בין המוסר והטוהר שהופגנו כלפי חוץ ובין המציאות של . ומומחשים ערכי המּוסר והמשפחה

במבנה של הבית . י של הביתסיים התקיים ֶמַתח ַמְתִמיד שקיבל ביטוי גם במבנה הפיסהחיים הפי

ובין , "פרטי"ל" ציבורי"בין חלל , "ירכתי הבית"-ל" חזית"בין  הוחד הברור הייתה הפרדה 

 .38הבית  מטרותיהם השונות של חדרי 

 לערך האינטימיות ערך שבין ההתנגשותן נוצרה מ בולטת פנימית סתירה   

 המשפחה בני בין העצמית והחשיפה הוויתור בדגל  נופפה הפרטית הסֵפרה: האינדיבידואליזם

 אוטונומי ,להיות לבדו אינדיבידואל כל של זכותו על התעקשה גם היא אך ,השיתוף ועקרונות

 ערכי בין נתגלעה אחרת סתירה .משפחתו מול בני אל לרבות ,כולו העולם מול אל ויחיד

 מוסרית, כרוחנית, לתנודות השוק מעל כמתעלה צוירה הפרטית הספרה :הרוחניות לחומריות

קשר  קשורה הפרט של זהותו שבה, מתהווה צרכנית כמנוף לחברה גם שימשה היא אך, וטהורה

 הציבו, הרוחני לחומרי בין, לאינדיבידואליסטי האינטימי בין, אלה מתחים .שלו לרכוש אמיץ

, פי מגדר על ומידור חלוקה שיטת  ל ידישנפתר ע -  המרחב הביתי אתגר לא פשוט בעיצוב

 . "נשיים"כ או "גבריים"כ שהוגדרוהפרטית  הסֵפרה אחד מערכי חלל נפרד לכל בהקצאת

                                       
37

   א"ת' אונ' הוצ, 206 גליון, להיסטוריה רבעון –" זמנים: "בתוך" עצמו את יוצר מיהעצ כיצד", ירון, האזרחי  
 .5001והאוניברסיטה הפתוחה      

38
 Hepworth, Mike (1999) Privacy, security and respectability – The ideal Victorian home. In:  

    Housing and Dwelling – Perspective on Modern Domestic Architecture, Ed: Miller Lane  
    Barbara, Routledge N.Y. 2007 P.150-155. 
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 :באחת משתי מסגרות רעיוניות רך כללבוחרים בדהפרטית  רהבספֵ  הדנים חוקרים  

היא  ,מגדר במשפחה ביחסי המשרתת בייחוד היסטוריונים העוסקים, הראשונה המסגרת

חשיבה  פי  על .הבורגנית העולם תסתפי בבסיס המצויה" הנפרדות הסֵפרות של האידאולוגיה"

 - הציבורית הסֵפרה: זו את זו משלימות ךנפרדות א סֵפרות לשתי" טבעי" באופן נחלק העולם, זו

 תחרות, אינטרסים אנוכיים ידי על המּונעת "גברית"ה והכלכלית הפעילות הפוליטית זירת

 משפחה יחסי של הביתית הזירה - הפרטית הסֵפרהלעומתה ו, אגרסיביים ויצרים פרועה

 ההקרבה, המוסר תעקרונו ידי על הוגדרה נשיותה שעצם ,האישה פיקוחה של תחת ואינטימיות

לעתים  מתוארת , עליה המופקדת הבורגנית ולאישה הפרטית לסֵפרה הסגידה. והרגש העצמית

 the cult of" )פולחן האימהּות"או  (the cult of domesticity) "הביתיות פולחן" במושג

motherhood .) ובין  בין הבית הבורגני, מוגזם לעתים, המייצרים זיהוי, גישתם של חוקרים אלה

 . יוצרת לעתים את התחושה כאילו גברים כלל לא נוכחים בבית, דמותה של האישה

 יותר המקובלת מסגרת ,הרעיונית השנייה המסגרתן מ עולה בתכלית שונה תמונה  

 מסגרת זו .הפרטית הסֵפרה את לבחון בבואם ומשפטית מחשבה פוליטית של חוקרים בקרב

 של המרכזי תפקידה, חוקרים אלה פי על . הליברלי זםהאינדיבידואלי של עלייתומתייחסת ל

 מפני האינדיבידואל על להגן הוא ,עשרה-מהמאה התשע בעיקר החל, הפרטית הסֵפרה

 גבול את מסמן בקירותיו האינדיבידואל של הפרטי כקניינו הבית .החברה התערבותה של

הופך  אף הבית ,מעשהל". מבצרו הוא האדם של ביתו" שהרי, בפרט לשלוט החברה של יכולתה

, ממדית-תלת כיישות עתה סשנתפ ,האינדיבידואל לתיאור ביותר המושלמת פורהאלמט

 פולחן"של  הזווית מן אם .עשירה פנימיות בחובה מהחברה וטומנת הפרדה בקירות המוקפת

בראש  הפרטי הוא האדם זו שמזווית הרי ,הבורגנית באישה מגולם האדם הפרטי ,"הביתיות

, המתחם הפרטי אינם הקרבה עצמית העקרונות המנחים את. הגבר בעל הרכושובראשונה 

 מפני על הפרט המִגנות, לקניין והזכות לפרטיות אלא הזכות ,ושותפות רגשית אינטימיות

 . החברה של הפולשניות

 באמצעות אלה שונים ערכים שני בין ביקש ליישב הבורגני הבית של הפנימי תכנונו  

 ערך את סימל(   drawing-roomאוparlor ) הטרקלין  :מגדר על פי דורפנימית ומי חלוקה

 על ידי ערך נשלט( libraryאו   study)עבודה ה חדר אילו ,האישה של ונתפס כממלכתה הביתיות

היה אמור  הבית הוויקטוריאני .39מן העולם החיצוני  הגבר של מפלטו כמקום וצויר הפרטיות

 ליצור אמורים היו אלה חדרים שני. הגבר וך בגבריותו שללהגן על נשיותה של האישה ולתמ

רבים  מתואר הבית  במקורותאך , הפרטיות לערכי הביתיות בין ערכי מופלאה הרמוניה

 . תסכול וחרדה, נחת-הוויקטוריאני דווקא במונחים של אי

יקטוריאני והנחת שהתפתח בבית הו-חוקרת התרבות מלאת שמיר תולה את הסיבות לאי  

בסתירות שנתגלו , ינוס האטלנטיישהועתקו למדינות נוספות ולאמריקה שמעבר לאוק, גזרותיוובנ

הנשים נדרשו לעצב . עודיים שהוקצו להםיבין תפקידיהם השונים של האישה והגבר בחללים הי

. של הבית" פרזנטוריות"ולשמש בו  כ( 1תמונה )המקושט והגדוש בחפצים , את תפאורת הטרקלין

חה האישה את חוג מכרי המשפחה תוך הקפדה על ריטואלים נוקשים של לבוש בטרקלין איר

                                       
39 Kerr, Robert (1864), The gentleman's house. In:  Housing and  Dwelling – Perspective on  
    Modern Domestic Architecture, Ed: Miller Lane Barbara, Routledge N.Y. 2007 P.155-163. 
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. ששימשה כהצהרה פומבית בדבר המעמד הכלכלי והחברתי של המשפחה" הצגה"מעין , ושיחה

לעצב את , נדרשה האישה לתפקד כאחראית על שלומם וחינוכם של בני משפחתה, מצד שני

 –אמפתיה ומוסריות גבוהה , אהבה, נתינה –ו לה ולהשתמש בתכונות הטבעיות שיוחס, התנהגותם

" אטרון הטרקליןישחקנית בת"מצד אחד , כפל התפקידים(. 0תמונה )כדי ללכד את משפחתה 

יצרו מצבים בלתי אפשריים ודרישות סותרות עבור הנשים , "מלאכית הבית"ומצד שני 

הטרקלין : ל פרטיּות לעצמןהיכולת לקב-קושי נוסף שחוו נשות התקופה היה אי. ויקטוריאניותוה

דווקא בתקופה שבה , היה חלל חברתי ומשפחתי שבו נאלצה האישה לתפקד שעות ארוכות

 ,האידאולוגיה של האינדבידואליזם הליברלי החלה להגדיר את הפרט במונחים של זכות לפרטיות

 .משלהן נשללה מהן הזכות לחלל פרטי באמת, רה הפרטיתהספֵ , ובו בעת שהנשים זוהו עם הבית

יניה וולף נאמה בפני 'גריועשרות שנים לפני שו.  40הן נחשבו בלתי ראויות לפרטיות משל עצמן

ר 'התחננה הסופרת הארייט ביצ, נשות חוג הספרות ואמרה שאישה צריכה שיהיה לה חדר משלה

, שהתפרסמה ביצירתה אוהל הדוד תום ,(Harriet Beecher Stowe 1811-1896)סטואו 

 .41" חדר שיהיה רק שלי, אני מוכרחה שיהיה לי חדר משלי: "במכתב לבעלה

אמור היה הבית  ,עמן נאלצו נשות התקופה להתמודדש ,ביתיות-במקביל לסתירות הפנים  

שאותו מילאו במרחב הציבורי , הצורך לשחק את התפקיד החברתין לשחרר את הגברים מ

ניגוד , לראשונה, גבי האדם הפרטי נוצרל: "כך אר זאתיוולטר בנימין ת. ביוצאם מן הבית לעבודה

האדם . המשרד הוא משלימו. הדירה-הראשון מתכונן בפנים. ה למקום העבודהיבין שטח המחי

. 42" דורש מהפנים שישעשע אותו באשליותיו, המוסר במשרד דין וחשבון לפני המציאות, הפרטי

 ,יקטוריאניול הגברי בבית הוהחל, העבודה חדר. הוא כמובן גבר, לדידו של בנימין, האדם הפרטי

 הטרקלין על אם. הביניים מעמד בן האינדיבידואל הפרטיות של ערכי את שישקף כך עוצב

 חדר שעל הרי ,של המשפחה נכסיה לראווה מוצגים שבו ,גדוש מוזיאון מעין הוטל לשמש

 ,מופנם עוצב כחלל העבודה חדר .ומרוסן רציני, שקט להיראות -האדריכלים  הורו כך -העבודה 

אסור היה שדלתו תפנה לחלל משפחתי או , בעורף החדר מוקם. טפחיים והסתיר טפח שגילה

 היססו ילדים ומשרתים, נשים . 43דלת כפולה היוותה יתרון  .בו עוברים בני המשפחהשלפרוזדור 

בעיצובו  .המשפחה אבי של" קודש הקודשים"ל שנכנסו לפני רשות וביקשו מפתן חדר העבודה על

ביטא חדר העבודה את הווייתו המפוצלת של הגבר הבורגני בין , המאופק והמופנם, המוסתר, זה

תפיסת הבית מנקודת ראות . בין זהותו הפרטית לזהותו הציבורית, עולם העבודה לעולם הבית

תה של מקום מסתור של הפרט מפני העולם יהי, בשונה לגמרי מנקודת הראות הנשית, גברית

 .הפולשני

  

                                       

  רבעון –" זמנים": בתוך "29-ה במאה האמריקאי בבית ואינטימיות פרטיות: המפוצל הבית", מלאת, שמיר40 
 .   54-35' עמ. 5001 הפתוחה והאוניברסיטה א"ת' אונ' הוצ, 206 גליון, היסטוריהל    

.35' עמ, שם  41  

.60' עמ 2994 המאוחד הקיבוץ' הוצ', ב כרך הירהורים: בתוך" 29-ה המאה בירת פריס", וולטר, בנימין  42  

43 Kerr, Robert, The gentleman's house, p.160 
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 מיניות כמנגנון להשלטת כוח במתחם הביתי – של חיי הבית "לצד אפ"

של חיי  "צד אפל"צמיחה ִה  ,אל של חיים טהורים ונכוניםיעם האיד ,ויקטוריאניתוהתרבות ה 

, של חלשים יותר בחברה דיכוי – קונפליקטים מינייםונוגע באיסורים מוסריים ש הצד – הבית

אר כיצד ית, שעסק בניתוח מנגנוני הכוח בחברה, הפילוסוף מישל פוקו .נשים וילדים בעיקר

, במסגרת של יחסים יומיומיים בכוחיקטוריאנית יחידים פיתחו את השימוש ובתקופה הו

 ומוקד מרכז הנשוי הזוג היה 61-ה במאהפוקו הראה כי בעוד ש. תוך עיסוק במיניות, משפחתיים

 נלחשו מין יחסי לקיים אפשר-אי ומתי אפשר מתי סופיות אין ועצותכללים  – המיניות של העניין

 המיניות  63-ה במאה – מעורפל נשאר המיניות עולם שאר כל אך, קהילה אנשי ידי על והוסברו

את , מיניות המשוגעים והפושעים הילדים ואת את מיניות התחילו לחקור" :כיוון שינתה

, ת האובססיותא, את החלומות בהקיץ, הנאותיהם של אלה שאינם אוהבים את המין השני

זה תורם של כל אלה שעד אתמול בקושי הבחינו היה . השיגעונות הקטנים והטירופים הגדולים

לצעוד קדימה על מנת ליטול את רשות הדיבור ולהתוודות וידוי לא קל על אודות מה  ,בהם

 .44"שהנם

שה נבנית לאורך שלו ,(45"תולדות המיניות"כפי שהרחיב בספרו )פי פוקו ל ע, המיניות  

 ,מערכת הכוח המסדירה את הפרקטיקה של המעשים המיניים ,ההתנהגות המינית :צירים

. פרטים יכולים או מוכרחים לזהות את עצמם כנושאיה של אותה מיניות ןהתבניות שבמסגרתו

 61-60 ותבעוד שבמא. פוקו דן בשינויים שחלו בשיח המיני ,"ההיפותזה של המיניות"בפרק 

זה החופש הד בַ ָא 63-במאה ה ,חופש לדבר זה עם זה על נושאים מינייםמבוגרים וילדים חשו 

לא מדברים . יותר משיש לנו השתקה פשוטה יש כאן משטר חדש של שיח": במהלכים דכאניים

המדברים הם אנשים אחרים לצורך השגת . אך מדברים עליו אחרת, נהפוך הוא, פחות על מין

שימשו מאוחר יותר בידי חוקרי תרבות המיניות  השינויים בהתייחסות אל. "תוצאות אחרות

בדלי הגישה למיניות בין הם הגדירו מעשים שנבעו מה(: חלקם נשים בעלות תודעה פמיניסטית)

כשהאישה לא רצתה לקיים יחסי , גם בתוך המשפחה עתים קרובותל, מקרי אונסכ גברים לנשים

 .עצמו עליהאת כפה  גברמין וה

משמש בידי חוקרי תרבות כביטוי ( 3' תמונה מס)  Interior- "ִניםְפ "ציורו של אדגר דגה   

נראה  בתמונה . ויזואלי לאופן שבו נושא המיניות הפך למנגנון השלטת כוח בתוך המתחם הביתי

נוקשה ומאיים , הגבר הלבוש עומד זקוף .נערה -גבר ואישה , ובו שתי דמויותחדר שינה של אישה 

מותו ומעילו המוטל על מסגרת המיטה צבועים בגוונים קודרים ד. כשהוא חוסם את דלת החדר

פתוחה ולידה קופסת תפירה או  מזוודה  – במרכז החדרעל שולחן . והוא מטיל צל כבד על הדלת

לובשת  ,ולצדו האישה כורעת, על הרצפה ליד השולחן מוטל מחוך .מונחת פיסת בד ומספריים

האישה לופתת אל . כשגבה אל הגבר, ופה וכנועהכפ, כותונת שמופשלת מעל כתפה והיא נשענת

של האישה טובל באור המנורה גופה , העומד באפלולית, גברבניגוד ל .גופה שמיכה או מעיל

להסתכל  דגה צייר תמונה מסתורית שקשה .הבעת פניהקשה להבחין ב אך, בקרבת מקוםהמונחת 

אחדים  אמנות/שני אומניםהציעו פר 11-בתחילת המאה ה. עליה ולא ברור איך לפרש אותה

של אמיל זולא על נערה צעירה   Therese Raquinהסיפור שציורו של דגה צויר בהשראת

                                       

.5002 רסלינג' הוצ, זהבי אהד: תרגום, פוקו מישל ,שרה מיילס  44  

.5001 רסלינג' הוצ קרס הילה: תרגום, שני כרך המיניות תולדות, מישל פוקו  45  
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בסיפור מתואר מעשה אונס וזה העניק לתמונתו . שהוכרחה להינשא לקרוב משפחה מבוגר ממנה

ר אינו הציו, אף כי ניתן לדמיין אפשרות כזאת. של דגה את הכינוי המלווה אותה לעתים קרובות

 . 46מציג אותה בבירור

המעוצב בבדים פרחוניים על רהיטיו המקושטים וחפצי , יקטוריאניוהבית הו, לכאורה  

הְפִנים הביתי שהיה . לא קליםהיו  חיי המשפחה בו , אולם למעשה. נראה נעים ורגוע, החן שבו

, שיוויון-אי. אנושיהיה במקרים רבים ריק מחום , חם בטוח ומוגן, על פי תפיסתנו, אמור להיות

 . במיוחד של הנשים והילדים, נוקשות ודיכוי היו מנת חלקם של רבים מדייריו

מתייחסת , 11-אומנית בריטית בת המאה ה, (Rachel Whiteread)יטריד יוול 'רייצ  

.  ובעיקר לחללים אדריכליים ולאופן שבו הם משפיעים על הנפש האנושית, 47בעבודותיה לחלל

, שעמד לפני הריסה, 63-בית ויקטוריאני מן המאה ה וויטריד אטמה( House" ) בית"בעבודתה 

קשה וקר , לאחר פירוק הקירות החיצוניים נותר חלל הפנים יצוק בחומר אפור. ויצקה בתוכו בטון

על , בית מן הסוג הזה -תה מקרית ייקטוריאנית לא היוהבחירה בבית מן התקופה הו(. 61תמונה )

ד ייטרישל ו עבודותיה. ליים משקף את החיים שרחשו בו ואת רוח התקופהמאפייניו האדריכ

 , אנטוני וידלר. פיסי או נפשי  על ִריק, על משמעותו של חלל, מנסה להעלות שאלות על מושג הבית

 להסתיר החלל אמור השכוחים ובשוליו החשוכות בפינותיו" :כותב על כך ,אדריכל וחוקר תרבות

 אלה של דמיונם את לרדוף ושבים העיקש ראשם את המרימים, עתהוהב הפחד מושאי כל את

אינה " בית"אף כי העבודה . 48" אושרם ועל בריאותם על להגנה חללים לעצמם לתחום שביקשו

השאירה , דייטרוהאמירה האמנותית של ו, (היא נהרסה בהוראת הרשות המקומית)  קיימת עוד

 .רושם עז

ההפרדה החדה בין , יקטוריאנית היו כפופות להםוהושנשות התקופה " החיים הנכונים"  

לבחינה מחדש של  מקומן של  ,היוו קרקע פוריה לצמיחתם של רעיונות חדשים, פרטי לציבורי

קריאות לשינוי באנגליה ובארצות הברית יקטוריאנית התעוררו ובשלהי התקופה הו .נשים בחברה

ולהקמתן של   49 עים לשיפור זכויותיהןשהובילו לחקיקת חוקים הנוג, מעמדן של נשים בחברה

 . תנועות הקוראות למתן זכויות שוות לנשים וגברים

  

                                       
46 Sidlauskas, Susan, Resisting Narrative: The Problem of Edgar Degas's Interior. In:  

    The Art Bulletin, Vol. 75, No. 4 (Dec., 1993), pp. 671-696 

   :וויטריד ל'ראיון עם רייצ  47
 ature=relmfuj3lI&fe-EqD-http://www.youtube.com/watch?v=Tz -חלק ראשון 

 http://www.youtube.com/watch?v=93JbLHbFRmg&feature=relmfu  -חלק שני 

48  Vidller, Anthony, Full House - Rachel Whiteread's Postdomestic Casts. In: Warped  

     Space - Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture, the MIT Press, 2000, p.  

     142-148 

  בהליך להשתתף או להצביע נשים של זכותן העולם מדינות במרבית הוכרה לא עדיין 29-ה במאה 49
  הנשים תנועת של הראשון המניפסט פורסם  1848בשנת. רבות אזרחיות זכויות הןמ ונשללו הדמוקרטי    
 , בעליהן אלימות מפני להגנה, לתנועה, לקניין נשואות נשים של בזכויותיהן להכיר שדרש, הברית בארצות    
 Suffrageאנגליתמ) "יסטיות'סופרג" הכינוי. הצבעה ולזכות חינוךל, חופשיים מקצועותב לתעסוקה, גירושיםל    

    נשים זכויות בארגוני פעילות שהיו לנשים ככינוי בריטניהב לראשונה הוטבע( הצבעה זכות    -
  הן, הוויקטוריאנית בתקופה בחירה זכותב זכו לא שיםשנ אף. לנשים פוליטי-הסוציאלי האיגוד כגון דיקלים   
  הזכות ואת התגרשל הזכות את גם קיבלו נשים. נישואיהן לאחר אף, משלהן ברכוש להחזיק הזכות את יבלוק   
   .הבעל מן הפרידה עם ילדיהן על משמורת לדרוש   

http://www.jstor.org.ezproxy.hit.ac.il/stable/3045989?&Search=yes&searchText=Sidlauskas&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DSidlauskas%26acc%3Don%26wc%3Don&prevSearch=&item=1&ttl=80&returnArticleService=showFullText
http://www.youtube.com/watch?v=Tz-EqD-j3lI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=93JbLHbFRmg&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=93JbLHbFRmg&feature=relmfu
http://he.wikipedia.org/wiki/1848
http://he.wikipedia.org/wiki/1848
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
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  הנשים מעמדמשקף את המודרניזם האדריכלי ,  צמיחתן של הערים

אל  שנהרועלייתה של הבורגנות יצרה שינויים במבנה המשפחתי המסורתי מפני שהראשונים 

הדבר הוביל להתמוטטותם של מבנים . לעבודשהיה בכוחם , יחסית ,הערים היו הצעירים

בעלת , חיה במקום אחדש, דורית-הרב, כוחה של המשפחה המורחבת: חברתיים מסורתיים

המופרדות זו מזו ובשל כך , פורק עם יצירתן של משפחות גרעיניות קטנות, נכסים ידועים ומוגנים

, מן המשפחה המסורתיתההתנתקות , הקושי של יחידים להתמודד עם המעבר לעיר. מוחלשות

היטיב לתאר את הקושי הזה . והמפגש עם המוני זרים הוביל לתחושת ניכור גוברת ולמשברי זהות

השפעתם של ההסתייגות ושל : ""העיר הגדולה וחיי הנפש", 6319משנת , גאורג זימל במאמרו

ניכרת היטב כפי שהיא , אינה ניכרת בשום מקום מבחינת עצמאות הפרט, וויון הנפש ההדדייםיש

מכיוון שדווקא הִקרבה הגופנית והצפיפות מבליטות  ,כל זאת. בהמולה הצפופה של העיר הגדולה

, הצד הנגדי של אותו חופש הוא ללא ספק האפשרות שהאדם עלול. ביתר שאת את המרחק הרוחני

 .50 "להרגיש בודד ונטוש דווקא בהמולת העיר הגדולה, בנסיבות מסוימות

היבשת , רופהיהורגש יותר בא 63-במבנים החברתיים במאה ההשינוי הדרמטי   

ובעיקר של )החופש של יחידים , היבשת החדשה וארצם של המהגרים, באמריקה. המסורתית

השפיע  ,י והן במרחב החברתיסהן במרחב הפי, בקלות ובמהירות יחסית, לנוע...( גברים לבנים

ם של המהגרים להתמודד עם מציאת קשייה, למרות זאת. באופן שונה על תרבות המגורים

כך . יםירופאיה איפתרונות דיור בסביבתם החדשה הובילו לאימוץ ולהעתקה של סגנונות בני

 French flat –שווקו דירות חדשות כדירות בסגנון פריזאי  63-יורק של המאה ה-בניו, למשל

לצד " בניין משותף"במטרה להתגבר על רתיעתם של בני מעמד הביניים ממגורים ב, (66תמונה )

, ת על אדריכלות בתי המגורים באמריקה הן ברורותיורופאיאף כי ההשפעות הא .51אנשים זרים 

 .52 63-המאה האפיינה את תרבות המגורים באמריקה של , פחות מסתגרת, רוח פתוחה יותר

ישובי והן במבנה של מקום יהן במבנה ה, י ניתן להתייחס לשינוייםסבמישור הפי  

המצאת )ה יכתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות בתחום הבני. או הדירה, הבית –ם עצמו המגורי

מרכזי הערים : ערים התפתחו לרוחב ולגובה, (ברזלבטון ו)וכניסתם של חומרים חדשים ( המעלית

שעתה ניתן היה להגיע אליהם ביתר  הפרווריםבשולי הערים היו  .ה צפופה וגבוההיהתאפיינו בבני

  (.המצאת קטר הקיטור ומאוחר יותר המכונית)ל אמצעי התחבורה קלות עם שכלו

עם המעבר לחיי עיר הופיעו ביתר הרחבה הפרעות נפשיות מתאר כיצד אנטוני וידלר   

אנדמיים לנוף , הופיעו מושגים פסיכולוגיים חדשים .ופחדים האופיניים לחיים בין קירות סוגרים

( סגור-בעת)קלסטרופוביה , (חוצות-בעת)ורפוביה אג: העירוני ולהתפתחותם של מטרופולינים

, חלל. בתחומי הספרות והאמנות מופיע הייצוג של סובייקט מנוכר לסביבתו. והתמוטטות עצבים

החל להיות מוגדר כתוצר של הקרנה והפנמה סובייקטיבית ולא כמתחם המכיל , במובנו האדריכלי

                                       
   מרים: תרגום, המודרנית העיר של לוגיההסוציו – אורבניזם: בתוך, הנפש וחיי הגדולה העיר, גיאורג, זימל  50
36' עמ,  5001רסלינג ' הוצ, קראוס      

51 Collins Cromley, Elizabeth (1990), Alone together-A history of New York's early      
    Apartments. In: Housing and Dwelling – Perspective on Modern Domestic  
    Architecture, Ed: Miller Lane Barbara, Routledge N.Y.  2007 P.105-118 
52

 Blackmar, Elizabeth (1989), The social meanings of housing 1800-1840, In:  
    Housing and Dwelling – Perspective on Modern Domestic Architecture, Ed: Miller  
    Lane Barbara, Routledge N.Y. 2007 P.108-112 
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והתפוגג השימוש בחוקים הנוקשים של הלך בציורים המתארים בתים . בפשטות חפצים ואנשים

 . 53המודרנית , את הזהות החדשה , בהתאם לרוח התקופה, כדי לייצג, הפרספקטיבה

ותחילת  63-האם הבתים של המאה ה? האם היה בזהות המודרנית יחס שונה לאישה  

 אף כי. נדמה שלא באופן משמעותי? נבנו סביב תפיסה אחרת של מעמד האישה בבית 11-המאה ה

הולידה את קולות המחאה , המייצגת שפל קיצוני במעמד הנשים, התקופה הוויקטוריאנית

למתן זכות הצבעה , הראשונים שהובילו בהמשך להקמת הארגונים שקראו לשיפור במעמדן

כשם . בתוך בתיהן המשיכו רוב הנשים לחיות במציאות מפלה, ולהכרה בזכויותיהן של הנשים

הוא שיקף גם את תפיסת עולמם ואת הנורמות של , נפשם של דייריושהְפנים שיקף בחפצים את 

 . יחסי גברים ונשים

כיצד " מיניות וחלל"ההיסטוריונית האדריכלית ביאטריס קולומינה חקרה בספרה   

קולומינה מדגימה את . אדריכלים גברים תכננו בתים שבהם הוטבעו תפיסותיהם ביחס לנשים

, כאחרים, לוס. קורבוזיה-ריכל אדולף לֹוס ועל בתים שתכנן להטענתה על בתים בתכנונו של האד

בשני מקרים מדגימה קולומינה כיצד החלל שתוכנן כפינת הסבה לנשים משמש גם : חיפצן נשים

, גם כאשר התבקש לוס לתכנן בית לאישה. כעין בימת תיאטרון שעליה מוצגת צלליתן ונצפית

אותו כשבמרכזו ברכת שחייה ובה נצפית צלליתה של  הוא תכנן, וזפין בייקר'הרקדנית השחורה ג

קורבוזיה את -סוקרת קולומינה את האופן שבו מציג לה, בהמשך.  54בעלת הבית כאובייקט מיני 

הוא בעל ; "אחוזתו"בתיו ומדגימה כיצד הם ַמבנים את דמותו של בעל הבית כגבר המשקיף על 

הוא , המתגוררת בבית, את דמותה של האישהואילו , המבט והבית וסביבתו נצפים  מבעד לעיניו

 תדמעב ,גגה לע םיעיפומקורבוזיה לשם הצגת בתיו -בתמונות שצילם לה. מציג כחפץ נטול מבט

-הל לש ויתודובעבמקרה היחידי ה .כצללית מרוחקת תועיפומ םישנ וליאו ,רבג לש ויצפח ,תיפצת

 םייחל ותפתוש ,ןאירפ טולראש לש התנומת איה ,מצולמת באופן ברור השיאשבו  היזוברוק

 הניא איה ,(61תמונה )כשפניה מופנות לקיר ( מיטה-מעין כורסא)לונג -שרועה על שז ,בוציעלו

 .רבד האור

קורבוזיה היא מערכת יחסיו עם -ות האדריכלות הקשורה ללהאפיזודה אחרת בתולד  

-ב אחד בקיץ .E 2051שבנתה לעצמה בית קיץ המוכר בשמו , האדריכלית בת זמנו איילין גריי

 הלבנים קירותיו על ושרבט קורבוזייה-לה בו ביקר, בבית התגוררו לא כברובן זוגה   כשגריי, 6390

 אותם הגדירה הפרשה על במאמר". ונדליזם" בציורים תהרא גריי. אירוטיים קיר ציורי הנקיים

קורבוזייה חלקת קרקע סמוך -רכש לה  6311שנת ב".  אונס" קולומינה ביאטריס התרבות חוקרת

כהגדרתה של , על ביתה של גריי" כפתה את עצמה"והקים עליה בקתת קיץ ש E 1027 -ל

, הבית בכל הקשור למעמד הנשיםהרוח המודרנית באדריכלות נעצרה על מפתן   .55 קולומינה

                                       
 
53

 Vidller, Anthony, Warped Space - Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture,  
      The MIT Press, 2000. 
54

 Colomina Beatriz, "The Split Wall: Domestic Voyeurism" In: Sexuality and Space, editor:  
     Beatriz Colomina Princeton Architectural Press 1992 p. 72- 128. 
 
55

 Colomina Beatriz, "War on Architecture: E.1027" in: Assemblage , No. 20, Violence, Space   
     (Apr., 1993), pp. 28-29 Published by: The MIT Press http://www.jstor.org/stable/3181684 
 

 
 

http://www.jstor.org.ezproxy.hit.ac.il/action/showPublisher?publisherCode=mitpress
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אפילו נשים שֵּביתן היה בבעלותן לא נחלצו מהשפעתן של הנורמות הפטריארכליות ששלטו 

 .בחברה

 

(גוף האישה)דחיה אל הבית -יחסי משיכה: "ביתי-אל"ה  

: סימנה זמן משבר באירופה, "מפנה המאה"תקופת , 11-ותחילת המאה ה 63-סוף המאה ה 

ומעמדה של החשיבה המדעית הרציונאלית , נחוותה יותר ויותר כחֹולה הבורגנות העירונית

עלו תנועות , לצד גל דקדנטי ששטף את אירופה. ההתפתחויות הטכנולוגיות עורער שעמדה בבסיס

" אר נובו",  באנגליה" ארטס אנד קראפטס)"אמנותיות , (בהולנד" 01-תנועת שנות ה)"ספרותיות 

אל הקדמה ככיוון יהתקוממו נגד איד" -שכולן ,  ופילוסופיות, (בגרמניה" יוגנדשטיל"וה, בצרפת

רבים ביקשו לחדש את החוויה הרוחנית הקוראת תיגר על החשיבה . דחשיבה אחד ויחי

התמים , אל הרגש האותנטי, יה אל מעמקי הנפשיות פנעהרציונאליסטית והתועלתנית באמצ

 הבריחה מן התרבות הבורגנית התבטאה בחיפוש אחר אופנים נשגבים יותר של התנסות. והטהור

אמת  "פרימיטיביות"הקרויות לעתים )ומחשבה ארכאיות  בצורות חיים( כך האמינו)האצורים , ּב 

-אי, אינדווידואליזם  ...מיתולוגיהוב באגדות, במעשיות, בפולקלור, "(ראשוניות"במובן של 

 .56" רציונאליזם ואסתטיציזם היו מאפייניה של מחאה זו נגד התרבות ההגמונית של התקופה

בה הסתמכו על התבונה שארוכה לאחר תקופה ": "מפנה המאה"אנטוני וידלר כותב על   

התמקדו בסובייקט והתייחסו , יסחזרו לדון בנשגב ובמטאפי, לבדה כמכשיר כל יכול לחקר האמת

החלו לצמוח הפילוסופיה של הנפש  ,על רקע זה .לכוחות המצויים בתוכו ופועלים עליו

את , לטבעאנשי הזרם הרומנטי של התקופה רוממו את החזרה . והפסיכולוגיה הפונקציונלית

במבנה העירוני ובסביבה הביתית הם החלו לזהות . המיכוןמוסלדו מהנוף העירוני ו, המסעות

במונחים המעידים על , בשפה ובכתיבה, לראשונה נעשה שימוש. אלמנטים מעוררי איום וחרדה

מפלת בית  "בסיפור  ,כך למשל .57"נחת ומידה של הטרדה העלולים להתעורר בסביבה הביתית-אי

 אשר ביתבין ו, עצמוהבניין  – אשר בית בין חולניים וזהות קשר מוצג בושמאת אדגר אלן פו  "אשר

בו נכללים ארבעה ציורים שצייר הוגו ש, "עובדי הים "כך גם בספרו של ויקטור הוגו  .המשפחה –

 בעת שהותו של הוגו בגלות 6011סיפור זה נכתב בשנת (. 69תמונה )עצמו ובהם גם ציור בית רדוף 

 .לאחר שנאלץ לעזוב את ביתו שבצרפת , באיי התעלה

". ביתי-אל"נחת בהקשר של הבית הוא ה-המושג המקושר ביותר לתיאור של תחושת אי  

בית )שמקורו בשפה הגרמנית  Unheimlich  Dasביטוי זה הוא ניסיון לתרגם לעברית את המושג 

 =Heim .)של השימוש במושג לתיאור מצב זר ב, "המאוים"תורגם מושג זה לעברית כ, לחילופין

 .הנתפס בדרך כלל כמוכר ומגונן, שהוא לכאורה מנוגד לחלוטין לביתי, ומאיים

, פסיכיאטר גרמני, (Ernst Jentsch)הראשון שהשתמש במושג הזה היה ארנסט ינטש   

במאמר מגדיר ינטש את .  58"לעניין הפסיכולוגיה של המאוים "מאמר בשם  6311שפרסם בשנת 

                                       
56
   מזמן: בתוך, "האוזינחה יוהאן של" הביניים ימי סתיו"ב מחדש עיון: מלנכוליה, אלגוריה, ראווה", דרור' ק לוי 
  .92' עמ 5022 רסלינג' הוצ, וההיפך למרחב    

57
 Vidler, Anthony, "the Architecture of the Uncanny: The Unhomely Houses of the Romantic  

    Sublime", In: Assemblage No.3, July 1987. MIT press p.6-29    
    http://www.jstor.org/stable/3171062 
    (The Architectural Uncanny מאמר זה הינו פרק מספרו של וידלר)  
58

 Jentsch, Ernst ,  "On the Psychology of the Uncanny" (1906) Translated by Roy Sellars    

http://www.jstor.org/stable/3171062
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ככל . דבר שהסובייקט אינו מודע לו שהוא "הוודאות האינטלקטואלית-אי"ושג כתוצר של המ

 מאובייקטים האיום הנובעת פוחתת רגישותו לתחושת, שהאדם מתמצא טוב יותר בסביבתו

אר את התחושה שאנו עלולים לחוש כשאנו נתקלים בדמותו של יינטש ת .ואירועים הסובבים אותו

נעים המתעורר בקלות אצל -מּוכר לנו הרושם הלא" :ברובוט( בימינו)או , שבבובה דמוית אנו, כפיל

לעתים . בפנאופטיקון או בפנורמות, עווהשאנשים מסוימים בעת ביקור בתצוגות של בובות 

. לבין אדם ממש, או דמות מעין זו, קשה במיוחד  להבחין בין בובת שעווה, באפלולית ,קרובות

נעימות שעוררה גם -מסוגלת דמות כזאת לשמר את האי, ע רגישבעלי טב ,אצל אנשים מסוימים

מודעים  ,כנראה מדובר בספקות משניים. לאחר שקיבלו את ההחלטה אם רוח חיים בה אם לאו

אשר מתעוררים בכל פעם מחדש באופן מוכני עם ההתבוננות החוזרת ועם תפיסת , למחצה

ון הרושם המביך הראשון המוסיף עדיין ואולי זהו רק רטט חי של זיכר .הפרטים העדינים יותר

שעשויים , העובדה שדמויות שעווה כאלה מציגות לעתים קרובות איברים ממוכנים. להתקיים

גוויה אמיתית שהותקנה באופן ממוכן : איננה בשום פנים העיקר, להגביר את פעולת הרגש הנדונה

 59 ".אינה נראית דוחה כל כך בהכרח כמו דגם השעווה שנעשה על פיה

המילה  ייחודיות כשאת, מרחיב את המושג  60"המאוים " ,6363משנת  במאמרו, פרויד  

להמחיש תחילה באמצעות בחינה  מנסה הוא מתארת שהיא והחוויה  Unheimlichהגרמנית 

בדומה ), בהמשך .61הוא לומד שהביתי המוכר והנהיר הוא גם הנסתר והחשאי שמתוכה ,לשונית

אך יש לו פרשנות שונה . הופמן. א.ת.של א" איש החול"ד מנתח הוא אחד הספרים שפרוי, לינטש

טוען פרויד  ,באמצעות התבוננות בספרות (בסיפור" מאוים"מזו של ינטש לאופן שבו מומחש ה

אז היא  )אליסטית יבאופן אחד כאשר היא ר" חווית המאוים"שיצירה ספרותית תיצור את 

ובאופן שונה כאשר היא בדיה שבה הקורא לא  ,(ומחזירה אותנו לפחדים בקיום היומיומי שלנ

לאחר בחינה  .נמצא בעמדה של מאוים מפני שהוא יוצר הפרדה בין העולם הריאלי לעולם ההזייתי

": המאוים"סיונו לאפיין את מושג ילשונית וספרותית פרויד בוחן גם את תחום הפסיכואנליזה בנ

מהווים לדידם משהו  ברי המין הנשייםישא ,מצהיריםם ירוטיישגברים נו לעתים קרובות קורה"

מקום ל, הישנה של האדם ביתי הזה אינו אלא שער למולדתו-אבל האל .ביתי ומעורר חלחלה-אל

וכאשר , "הביתה האהבה היא געגועים"יש דבר שנינה הטוען ש. בראשונהשבו כל אחד שהה פעם ו

רשאי  –כאן הייתי כבר פעם , כר ליזה מו  - על מקום או נוף מסוימים ,בעודו חולם,החולם חושב 

ביתי הוא אפוא גם במקרה זה הביתי -האל. ברי המין של האם או ברחמהיהפירוש להמיר זאת בא

 .62"במילה זו היא סימנה של ההדחקה ("un)"" אל"אבל התחילית . המוכר מאז-הישן, משכבר

, ף מהבית החוצההשוא, הגברי, ההתקדמות וההתגברות עבור פרויד הן הכוח הפרוגרסיבי  

החרדות והסכנות הנחוות במסע הן המשיכה הרגרסיבית אל גוף . לדרך חדשה בעולם לא מוכר

                                                                                                              
    http://art3idea.psu.edu/locus/Jentsch_uncanny.pdf  

59
 '   ח כתבים מבחר זיגמונד פרויד "האלביתי:  "בתוך, "האלביתי של הפסיכולוגיה לעניין", ארנסט ינטש  

 .35' עמ, 5025, רסלינג' הוצ  ,בנימיני יצחק ר"ד: עורך גינזבורג רות: מגרמנית תרגום     
60

  1952 ,דביר הוצאת: אביב-תל, עירבי כרך ,פרויד זיגמונד כתבי :בתוך ,(2929" )המאוים" זיגמונד פרויד  
 :וכן בתרגום חדש   .1-30 ' עמ     
   ,בנימיני יצחק ר"ד: עורך גינזבורג רות: מגרמנית תרגום'  ח כתבים מבחר   "האלביתי",  זיגמונד פרויד     

 . 5025 רסלינג' הוצ     
 
61

 פסיכותרפיהל הישראלי איגודה באתר, הדמות של החפצה(: המאויים)  Das Unheimlich, נסיה זיפמן  
     http://www.israpsych.org/books/?p=1436  ,2-5' עמ. 

   . 11' עמ.  "האלביתי",  זיגמונד פרויד62  

http://art3idea.psu.edu/locus/Jentsch_uncanny.pdf
http://www.israpsych.org/books/?p=1436
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אך , אליו אנו כמהיםשהבית הוא המקום . המסע והבית כרוכים זה בזה. אל הבית, האם -האישה 

 אפשר לעזוב-אפשר להגיע אך גם לעולם אי-המקום שאליו אי. הבולע, הוא גם המקום המאיים

 .63אותו לחלוטין 

כתופעה מפחידה שיסודה במוכר ובנהיר " המאוים"או " ביתי-האל" פרויד מגדיר את   

מה שמושך את . הוא מטשטש במכוון את ההבחנה בין הביתי והמוכר לבין הזר והמאיים. משכבר

 הוא האופן שבו האימה מתעוררת דווקא לנוכח,  ובזה הוא נשען על מאמרו של ינטש, תשומת לבו

. מודע וחושפת פחדים ויצרים אפלים-התופעה של המאוים היא בהכרח תנועה אל הלא. המוכר

זו דרך לבטא , ולמעשה, המלחמה בגורם המעורר אימה היא מלחמתם של חלקי הנפש זה בזה

היא היפוכה  unheimlich מובן שהמילה הגרמנית": פרויד כותב .קונפליקט בתוך מעמקי הנפש

של מה שנאמן עלינו ואנו , ביתי ומשפחתי  heimisch כמו גם של, תי וסודיקרי בי heimlich של

מכיוון , ביתי מעורר אימה בדיוק בשל כך-המסקנה המתקבלת על הדעת היא שהאל. אמונים עליו

; אבל ברי שלא כל החדש שאיננו אמונים עליו מעורר אימה. שאיננו מוכר ואיננו אמונים עליו

; ביתי-לומר שכל שיש בו מן החדש הופך בקלות למעורר אימה ולאל אפשר רק. היחס איננו הפיך

מה -קודם כול צריך דבר. אך בשום פנים לא הכול, חלק ממה שיש בו מן החדש מעורר אימה

 .64 "ביתי-להתווסף לחדש ולזה שאיננו מוכר כדי שיהפוך אותו לאל

ת העולם הראשונה תקופה של אחרי מלחממן הביתי של פרויד -רעיון האלקשה לנתק את   

באבל , ביתי הוא המשך למחקרים שלו שעסקו במלחמה-מושג האל .שהייתה כה טראומטית

של הרס ערים שלמות ושל , טראומתי של אחרי מלחמה-ובדקו את המצב הפוסט, ובמלנכוליה

 שהפכה ,בעיר גם אורב האיּום, לאחר המלחמה .הצדדים האלימים והמכוערים של המודרניות

 . למטרופולין  (המודרנית לתקופה עד הערים שהיו כפי) רומנטי סגור ממקום

המודרני אצל  העידן של העיר ממחלות כאחת מופיעה האורבאנית ביתיות-האי  

 מרטין וניסח שב, פרויד של מאמרו פרסום לאחר רבות לא שנים :פילוסופים וכותבים נוספים

הגם שלא נקט . (2951)" ויה וזמןהו ", בחיבורו הגדול unheimlich -ה מושג את היידיגר

 .ניכור ותחושת ביתיות אבודה ,מושגו של היידיגר עדיין ציין חרדה, במונחים הפרוידיאניים

אימת  :(Angst)למד קוראו להכיר את מושג החרדה , כשהגיע הפילוסוף הגרמני לדון במושג

 In der Angst ist" :היידיגר כותב. בעולם" היות"חרדת ה, העמידה החופשית מול העולם

einem unheimlich"  - "תבריח אותו , על פי היידיגר, מועקה זו". ביתית-בחרדה יש תחושה אל

וגם ( או קבוצת ההתייחסות האנושית של היחיד, החברה" )הם"אל הביתיות לכאורה שמציעים ה

חוקר התרבות הישראלי גדעון עפרת תוהה בהקשר זה אם  בשפה העברית . תניס אותו משם

. ר.ג.ושורש הפועל מ( פחד" )מגור", (בית" )מגורים"הדהד הקשר בין החרדה ובין הבית במילים מ

 .65( להכחיד)

                                       
63
 'ע.  5020 אגנסמ' הוצ', א כרך לפסיכואנליזה ישראלי עת כתב-מארג :מתוך, "והדרך הבית", איתמר  לוי 
   215 . 
64
  . 62' עמ,  "האלביתי",  זיגמונד פרויד 
65
 , 5001 המאוחד הקיבוץ' הוצ, דרידה אק'ז של והמילה הברית: מתוך "גר, מגור, מגורים", גדעון עפרת 
  211 'ע    
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ְרו  הבית וה   מקום נשי או מחנה ריכוז נוח -  רופַּ

הפילוסוף הצרפתי בן ס מושגי האיום והחרדה של פרויד והיידיגר אומצו גם על ידי עימנואל לווינ   

הוא כותב לאחר מלחמת העולם  .מפויס הרבה יותר ביחסו אל הבית ינסואולם לו ,11-המאה ה

בספרו . כמו גם להגותו של היידיגר, יתכן כי יש בכתיבתו מענה למוראות אותה מלחמהיה ויהשני

בפרק . הוא מפרט כיצד הבית יכול להוות תשובה לאדם המופרד מן העולם" כוליות ואינסוף "

תפקידו הבלעדי : "אינו מכונת מגורים, "מכשיר"ת אינו עוד הוא כותב כי בי" המגורים"שכותרתו 

האדם ... ההתחלה –ובמובן זה , אלא התנאי לה, של הבית אינו להיות המטרה של פעילות האדם

שאליו הוא יכול לסגת בכל רגע " אצל עצמו"מתוך , נמצא בעולם כאילו בא אליו מתוך שטח פרטי

, זמנית בחוץ ובפנים-בו. מושלך לתוך עולם ומופקר בו בכוחהוא אינו מוצא את עצמו , מנגד... נתון

ש המופרד מן האחרים ומן של הבית מוענק ליֵ  חּומו.  66" הוא נע החוצה מתוך אינטימיות

המגורים אינם העובדה . להתקיים משמעותו לגור: "והאחרות אינה מוצגת כמאיימת, האחרּות

. וך הקיום כמו אבן שהאדם זורק מאחוריוהפשוטה של ממשותו האנונימית של היות מושלך לת

, נסיגה לתוך העצמי כמו בארץ מקלט המסבירה פנים, ביאה אל העצמי, מגורים הם התכנסות

לא במובנו , ינס מזהה את הבית עם הנשיולו.  67" המעניקה קבלת פנים אנושית, היהעונה על ציפי

כדי : "הוא כותב, שיהמימד הנשי שבתוך האנו, י כלשהוסהביולוגי אלא במובן מטפי

זמנית בנסיגה  -על נוכחות הזולת להתגלות גם בו... שהאינטימיות של ההתכנסות תוכל להתרחש 

שבחסותה מתבצעת קבלת פנים שאין נדיבה , האחר שנוכחותו היא העדר מוצנע. ובהעדר שלה

ות לפנימי, האישה היא התנאי להתכנסות. הוא האישה, ממנה ושמתארת את שדה האינטימיות

 .68"של הבית ולדיור

ינס תפקידו העיקרי של הבית אינו הכוונת התנהגותו של אדם באמצעות המבנה ולפי לו  

באופן ", 6316כפי שסבר היידיגר בהרצאתו משנת " )מקום"אפילו לא גילויו של , הארכיטקטוני

יחת שער מטרת הבית היא הפרדה מן העולם לצורך פת(. הבניין כיוצר מקום –" פיוטי אדם שוכן

משמעי כהפרדה -הבית הוא דו. בה מתקבל האני במגורים אצל עצמוש( לא מקום)אל אוטופיה 

, חלון הבית פותר את האמביוולנטיות הזו באפשרו את המבט השולט. לצורך האחדה עם העולם

יה זו אינה ממיתה את היחסים של האני עם : "אך מתבונן בעולם, של מי שמתחמק ממבטים השה 

המשמעות של -דו. פתוחים אל היסוד שממנו הם נפרדים, בדרכם, המגורים נשארים .היסודות

מבט של זה אשר , מתפוגגת בעזרת החלון שמאפשר מבט שולט, ריחוק וקירוב כאחד, המרחק

שיכול מצדו לקחתם או להניח  –היסודות נשארים ברשותו של האני . מבט מתבונן, חומק ממבטים

ריחוק מן העולם להבחין  ל ידיראשיתם בבית המאפשר ע, ינסופי לול, היחסים עם העולם. 69"להם

להפנים את העולם : כלומר, דברים אל תוך הבית" אגור"במושאים ולארגן אותם ובשלב אחר ל

 ".קניין"לתוך הבית תוך יצירת 

לפני ואחרי מלחמת , 11-ינס פיתח את רעיונותיו במחצית הראשונה של המאה הועימנואל לו

 11-רוע מכונן זה בהיסטוריה של המאה הייה ויש בהם מידה רבה של ריאקציה לאיהעולם השנ

                                                                                                              
        

 
66
 , 5020 ירושלים מגנס' הוצ, אילון הרמ:תרגום(  2942) החיצוניות על מסה – ואינסוף כוליות, עימנואל, לווינס 

  255' עמ     
67
  252' עמ, םש 
68
  .שם, שם 
69
  254' עמ, שם 
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, העירוני  ובמיוחד בזה, יסבאותה תקופה התחוללו גם במרחב הפי. ולאידאולוגים שעמדו מאחוריו

במיוחד הרכבת , נוספיםכלי תחבורה עם פיתוחם של  עוד יותרהערים התרחבו : שינויים מפליגים

בדירות מרווחות יותר וזולות , פשרו לתושבי העיר לעבור להתגורר בשוליהא אלה .והחשמלית

תחילה הוקמו הפרוורים לאורך נתיבי הרכבת וסביב תחנות . ולהמשיך לעבוד במרכז העיר, יותר

הואץ תהליך , ונסללו ברחבי העיר מערכות של כבישים הורחב השימוש במכוניותכאשר . הרכבת

ככל שגדל מספר המכוניות והתרחב . בשטחים שבין נתיבי הרכבתהפירוור והוקמו פרוורים גם 

 . עוד ועוד פרוורים ןונוספו לה ריםשל הע ןכן התרחב שטח, השימוש בהן

פינו את ההריסות בערים שהופצצו במהלכה ,  באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה  

. את תהליך הפירוּור שיקום מערכות התחבורה האיץ. וביצעו שיקום ובינוי מחדש, של המלחמה

ֶריה  לא נפגעו במלחמה)התהליך היה בולט יותר בארצות הברית  היו בה שטחים ש מפני ,(שע 

לתהליך הפירוור היו . Urban Sprawl -" זחילה אורבנית"נרחבים יותר בין הערים ואלה אפשרו 

בתהליך  .("Doughnut Effect")" ה'אפקט הבייגל"אחת מהן נקראת  ,השפעות חברתיות רבות

, החדשים הפרוורים לטובת העיר עוזבים את לעצמם להרשות שיכולים ועסקים תושבים ,הזה

 התרוקנות של שלילי קסמים מעגל כך נוצר .ענייה ובמקומם נכנסת למרכז העיר אוכלוסייה

שווקו הפרוורים במיוחד , לאחר מלחמת העולם השנייה, ב"בארה .השוליים לטובת המרכז

בית בפרוורים היה (. 66תמונה )שהגברים בהן  היו חיילים משוחררים מן הצבא למשפחות צעירות 

התגוררו משפחות  11-וה 11-ב של שנות ה"בבתי הפרוורים בארה. 70"החלום האמריקאי"חלק מן 

על . שבהן היה הגבר יוצא בבוקר לעבודתו בעיר ואילו האישה הייתה נשארת לטפל בבית ובמשפחה

שפורסם מאוחר ,  71"הבעיה שאין לה שם"מאמרה של בטי פרידן , 11-ה בסוף שנות, רקע זה נכתב

 ". המסתורין הנשי"יותר בספרה 

מדובר  לא היה. יכולתן של נשים לממש את עצמן-שנבע מאי, פרידן אבחנה תסכול עמוק  

, המתסכלת "מלכודת הדבש"שנלכדו לאחר נישואיהן ב, אלא באקדמאיות חסרות השכלהבנשים 

בין המקפיא למכונת הכביסה ולמייבש והקפצת הילדים , ין המטבח לחדר הילדיםכשהן נעות ב

משום שהמוסכמות החברתיות הדירו את הנשים הנשואות מן הזירה המצב הזה נוצר  .לחוגים

החיילים שבו , מלחמת העולם השנייה הסתיימה: סיבות מעשיות והיו לכך, הציבורית לפרטית

התבקשו לחזור הביתה כדי למלא את , ייצור במפעליםשאיישו את פסי ה, הביתה והנשים

 ".רעיות וכאימהות"תפקידיהן המסורתיים כ

 ולא אמריקה נשות של בתודעתן עמוק טמונה הבעיה הייתה רבות שנים: "הספר ניפתח במשפט

 המאה באמצע הנשים שחשו כמיהה מין, סיפוק-אי תחושת, מוזר זיע הייתה היא. לביטוי זכתה

 את שהציעה בשעה. לבדה אתה נאבקה בפרוורים שחיה רעיה כל. הברית תבארצו העשרים

, ילדיה עם בוטנים חמאת כריכי אכלה, המיטות כיסויי את התאימה, לבית קניות ערכה, המיטות

 את לשאול אפילו חששה היא – לילה עם בעלה לצד שכבה, והבראוניס הצופים גורי את הסיעה

  "?הכול הז האמנם: השאלה את מלים ללא עצמה

                                       
70 Miner Curtis "Picture window paradise" In:  Housing and Dwelling – Perspective on  
    Modern Domestic Architecture, Ed: Miller Lane Barbara, Routledge N.Y. 2007 P.280-286. 

71
 , ואחרות באום דלית: עורכות. מקראה: פמיניזם ללמוד: בתוך" שם לה שאין הבעיה( "2943), בטי פרידן 
  .61-42' עמ. 5004. מגדרים סדרת. המאוחד הקבוץ הוצאת   
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הפעיל רטוריקה , הממסד הגברי אמריקאי של שנות החמישיםפרידן טענה בסיפרה כי   

תעמולתית שהדגישה את חשיבות המשפחה בכינון יציבות חברתית והשתמש לצרכיו בסוכנים 

ל לכן להשתוקק לייעוד גדול יותר מאשר א"אמירתו  מתוכם צוטטהכתביו של פרויד כ :מתווכים

ר "דרופא הילדים , "ייעודכן בחיים הוא למצות סיפוק כנשים וכאימהות. כןלהתהדר בנשיות

העיתונים  יהפרסומאים ועורכ .נוסף" על-סוכן" שימששנחשב לכוהן הגדול של גידול ילדים , ספוק

, כך למשל. ששירת היטב את האינטרסים הכלכליים של כל הצדדים, התוו אידיאל נשי חדש

כשהעיתונים , 6393ארבע מידות מאז -אמריקאיות קטנו בשלושמידותיהן של הבגדים שרכשו ה

העיתונים ניזונו  ".להפךנשים חייבות להלום את הבגדים ולא " סייעו להחדיר את המסר שלפיו

החל מצבעי שיער ובגדים במידות זעירות ושלל מוצרי : ואלה מכרו הכול, ממודעות של המפרסמים

". מאז ומתמיד"כל מה שנשים חלמו עליו  ,(61ונה תמ)וכלה בשלל מכשירים חשמליים , טיפוח

בישול מתוחכם  :הסתגרו בבתיהן המטופחים בפרוורים ופיתחו מיומנויות שירּותיות חדשות נשים

 (.61תמונה )ואחזקת הבית , טיפוח הילדים, יותר" נשיים"טיפוח גינונים , ואפייה

הפכה המיסטיקה , ם השנייהעשרה השנים שלאחר מלחמת העול-חמש במהלךלדעתה של פרידן  

כשלפיו , לגרעין של התרבות האמריקאית" מיצוי הייעוד הנשי"של ( במובן של אתוס חברתי)

הנשים הודרו מן הזירה הציבורית ונותרו  .שומה על האישה למצות את אושרה בתחום הביתי

דן מציינת כי פרי. נוחים "מחנות ריכוז"ב, ניסחה זאתהיא כפי ש, או" כלובים של זהב"כלואות ב

משום שבאותה תקופה דווח על גידול ניכר במספר הנשים שסבלו , האתוס המיסטי כוזב

כדי שיעזרו , ופנו לטיפול פסיכיאטרי התאבדויות או ניסיונות אובדניים, מהתמוטטויות עצבים

פרידן טענה שמן הראוי לאפשר לנשים ליטול חלק ". להתאים את עצמן לתפקידן כנשים"להן 

, יש לשנות את המבנה החברתי הקיים, כמו כן. ולהשתלב בכל התחומים, הציבוריתבזירה 

, השקעה בעבודה, שהריבוד החברתי חייב להתבצע לפי כישורים, שמושתת על התייחסות מגדרית

 .ולא לפי השתייכות מגדרית, חריצות והישגים

, ניותהתייחס למצוקותיהן של נשים בורג" המיסטיקה הנשית"הספר של פרידן   

מכר ואת פרידן לדמות מובילה בפמיניזם -הפכו אותו לרב, שקנו את ספרה, לבנות ואמידות

שפרידן התעלמה מנשים  האחת היא: הופנו כנגד פרידן שתי טענות עיקריות, עם זאת. הליברלי

ומבחינתן יציאה לעבודה  –" מחנה ריכוז נוח לנשים"שלא נהנו מהמותרות של , עניות ושחורות

, הטענה השניה היא שפרידן תקפה את הבית עצמו. ולא מתגמלת הייתה הכרח מתסכל מפרכת 

אותן נשים חשו שפרידן נטשה . יחד עם כל הנשים שבחרו להישאר בו ולא לצאת למרחב הציבורי

  .72והתנועה הפמיניסטית המודרנית שפעלה בהשראתה לא מצאה להן מקום בשורותיה , אותן

 

  

                                       
 2008 בספטמבר 71, הסאן: מתוך" המיסטיקה הנשית של בטי פרידן: עיון מחודש", נההוף סאמרס כריסטי 72

 http://www.kivunim.org.il/article.asp?id=249באתר קיוונים   ברוך בן ברוריה :תרגום    

the-friedans-betty-http://www.nysun.com/arts/reconsiderations-:  המקור    

    feminine/86003/ 
 

http://www.kivunim.org.il/article.asp?id=249
http://www.nysun.com/arts/reconsiderations-betty-friedans-the-feminine/86003%20%20%20%20/
http://www.nysun.com/arts/reconsiderations-betty-friedans-the-feminine/86003%20%20%20%20/
http://www.nysun.com/arts/reconsiderations-betty-friedans-the-feminine/86003%20%20%20%20/
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 נפש -בית 

. הגוף האנושי וחלל המגורים האנושי, הראו שקיים קשר חזק בין הנפש האנושית מחקרים רבים

האדריכלות וענפי תרבות נוספים לא , הפסיכולוגיה, חוקרים מתחומי הפילוסופיה 11-במאה ה

 .הירפו מהעיסוק בנושא הזה

שהחל את דרכו כחסיד של פרויד אך בהמשך דרכו פיתח גישה  ,הפסיכולוג קארל יּונג  

 בית על חלום בעקבות. ההכרה-ביטוי של תת עשוי להיותסבר שבית , אית כפסיכואנליטיקאיעצמ

 מודע-הלא מושג את יונג פיתח ,שמתחתיו למערה פתח יש ובו ,מרתף יש שבו קומות רב

באוטוביוגרפיה שלו  .לדור מדור המשתמרות החוויות מאגר את בתוכו כוללה ,הקולקטיבי

שבנה לחוף אגם ציריך במשך  -" המגדל" -מתאר יונג את הבית " מחשבות ,חלומות ,זיכרונות"

אך הוא חש שמילים כתובות אינן מביעות , ההכרה של עצמו-יונג חקר רבות את תת. שלושים שנה

שנבנה במשך תקופה ארוכה היה לדעתו שיקוף ( 61תמונה )ביתו . היטב את רגשותיו הכמוסים

 .מוצלח של תודעתו

רים המקשרים את הבית עם העצמי מושפעים עמוקות מן התיאוריה אין זה מקרי שהחוק  

וחקירת העצמי נטועה על פי , הוא נושאה של תיאוריה זו( self)העצמי . הפסיכואנליטית

הבית הוא המקום שממנו יוצא ילד לחקור את העולם . בילדותו, התיאוריה בשורשי חייו של האדם

": בית לנפש"לוג יעקב מטרי כותב על כך בספרו הפסיכו. ובתוכו מתהווה נפשו בראשית דרכה

מתוך , מתוך אהבה –ולוקחים אותו עמנו בהמשך החיים , הבית הפנימי שאנו נושאים בתוכנו"

היה בעודנו ילדים הפתח לעולם ולחיים  –עם רצון להמשיכו או לשנותו , התדיינות וויכוח

הבית ... ברים שיבואו בהמשךבבית הגידול הראשון שלנו אירעה ההתחלה לכל הד. בכללותם

ועם זאת בעוצמה בלתי , שממנו אנו מתחילים נספג פנימה אל תוכנו באמצעים פשוטים לכאורה

מטרי ממשיך ומדגים את חשיבותו של הבית הראשון בקביעת תודעתנו להמשך .  73"מתפשרת

שבו היא , "סקיצה של העבר"יניה וולף 'החיים באמצעות חיבורה האוטוביוגרפי של הסופרת וירג

אם לחיים קיימת : "מתארת את הזיכרון הראשון של מראות וצלילים מבית ילדותה וכותבת

אזי הקֵדרה  –אם זוהי קֵדרה שאותה ממלאים וממלאים וממלאים , תשתית שעליה הם מונחים

 .74"מונחת בזיכרון זה, ללא ספק, שלי

 .דריכלית קלייר מרקוסניסיון אחר לנסח את היחסים בין נפש לבית נעשה על ידי הא  

כתבה מרקוס את , בהישענה על התיאוריה של יונג שטוענת כי הבית מקרין את ההכרה של בעליו

אנשים רבים   ִרְאְיינ ההיא .  House as a Mirror of Self 75 –" בית כמרָאה ַלעצמי"ספרה 

ורבים במהלך מע, מּודעֹות ונסתרות מן התודעה, מחשבות ועמדות, והגיעה למסקנה כי רגשות

העצמי של אדם מרקוס טוענת אף היא ש. וכמובן במהלך ההתגוררות בו, בניית בית ועיצובו

 .משתקף בביתו

  

                                       
.62-65' עמ, 5002 מודן' הוצ, פסיכה סידרת, לנפש בית, יעקב, מטרי 
73

  
.64' עמ, שם 
74

  
75

 Cooper Marcus, Clare, House as a Mirror of Self – Exploring the Deeper Meaning of  
    Home, Nicolas-Hays Inc. 2006 
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, תיאוריות פסיכולוגיות עכשוויות רואות בעיצוב המרחב הפרטי שלוחה של עיצוב העצמי  

העצמי "ספרו קרלו שטרנגר כותב על כך בהרחבה ב' פרופ.  Selfobject76 -המרחב האישי נתפס כ

תהליך עיצוב בית נתפס היום במקרים רבים כחלק מעיצוב העצמי ויש בו . 77"כפרוייקט עיצוב

 קרלו שטרנגר מצביע על שינויים, בדומה לקלייר מרקוס". אני האמיתי"חיפוש אחר ביטוי ה

 ֵּבייִּבי"ה דור בני של ערכיהם את המשקפים( בעיקר זו האמריקאית)בפסיכואנליזה  שהתרחשו

 את שתמצא העיקר ,(כפי שהגדיר פרויד בריאות נפשית)שתשתלב  בכך די לא: הליברליים" ּבּום

ההדגמה העכשווית ביותר של שטרנגר  .אותנטיים יחסים הזולת עם ותקיים" האמיתי קולך"

מונח שטבע האמריקאי דויד ברוקס "  )בובואים"שנקראת /מתייחסת לקבוצה החברתית המכונה

כמו היאפים , הבובואים. 78בורגנים  -שהוא שילוב של המילים בוהמיינים , (1111בספרו משנת 

כמשקפים של עצמם או (  וכאלה הם גם בתיהם)רואים בחפצים המקיפים אותם , לפניהם

מוצלחים אבל "על הבתים להיות , וככאלה(. extension of the self)כהרחבה של עצמם 

 .79"  ...מתוחכמים אבל פשוטים, רוחניים

אם נקבל את התאוריות הטוענות שבית הוא מראה לנפש והמקום בו אדם גדל הוא מכונן   

יש משקל עצום לבית ולמערכות היחסים , רב עוצמה של תשתית יחסיו עם הסובב בבגרותו

מקפלת " ות על בית/ות כשאנחנו מדברים/על מה אנחנו מדברים"השאלה . הנירקמות בתוכו

 .םבדבר מקומנו בעול תהיותבתוכה 

                                       
76
  בהמשך פיתח אך, פרויד של כחסידו דרכו את החל, כיּונג הוא אף, ( Heinz Kohut) קוהוט היינץ הפסיכולוג 

  Selfobject -ה מושג את טבע והוטק. העצמי פסיכולוגיית אבי ונחשב, בפסיכואנליזה שונה גישה
  ערך: להם זקוק אחד שכל הבסיסיים המרכיבים שלושת את לאדם המספק האחר לתיאור"( צמיעזולת)"

 , מהזולת מצפה, לחייו הראשונים בחודשים התינוק, קוהוט של התיאוריה לפי. ומּוָבנּות אידאליזציה ,עצמי
 מכנה שקוהוט למה הופך האחר, העצמי להתפתחות הנחוצים המרכיבים את לספק, הוריו כלל בדרך

  את עצמו תוך אל להפנים האדם ילמד, אופטימליים התפתחות שבתנאי, מניחה התיאוריה ."זולתעצמי"
 הערכה לעצמו לספק ביכולתו יהיה דבר של בסופו. הנחוצים המרכיבים מספקי, להם זקוק שהוא האובייקטים

ן ,עצמית   .לזולת הזדקקות של מידה תיוותר תמיד יכ אם, פנימיים והבנה מצפֵּ
77

  סידרת) עובד עם' הוצ, זמננו בנות זהויות של הפסיכואנליזה – עיצוב כפרוייקט העצמי, קרלו שטרנגר  
  .5001( אפקים    

78
 www.haaretz.co.il/misc/1.792780http//: 1.2.5005 הארץ, "הבובו יחי, מת היאפי", מרב סריג 

 
79
  .שם 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.792780
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 הבתים של העתיד –סיכום 

היקף העבודה ותוכנה מוגבלים . ניםמושג מורכב ורב פ, של מושג הבית אחדיםהבטים  נסקרובעבודה זו 

ציר . לתחומים מסויימים שנבחרו על פי העניין האישי בהם ולמסגרת הזמן שהוקצב לכתיבת העבודה

בין נקודות בזמן שהן , בין תקופות" גמדל"הוא : אך גוף העבודה אינו רציף, העבודה הוא היסטורי

 הסקירה ההיסטורית נעצרה.  בעיקר בהקשרים המגדריים והנפשיים שלו, מושגמשמעותיות לבחינת ה

. לחקירת מקורות העוסקים בשאלות באשר לעתידו של הבית גלשהבנקודה כל שהיא הסמוכה להווה ולא 

רכים החברתיים של התקופות בהן הם בתים משקפים את העבמקרים רבים מתוך ההבנה ש, עם זאת

 כיצד הבית מהווה היום ייצוג מרחבי בעבודה תואר: להציע כיווני חקירה עתידיים אפשריים ניתן, ניבנים

הקוראים  נישמעים קולות בהוויה החברתית שסביבנו, לצד זאת. עצמיהשל , ויזואלי של האישי–

שיש לה שורשים כלכליים ( הבורגנים)יניים מחאת מעמד הב  - להתרחקות מן העיסוק באישי ובקרוב

והיא קוראת לסולידריות  ופוליטיים נישמעת היטב בארץ כמו גם בחלקים נוספים של העולם המערבי

יתכן כי מחאה . ולחשיבה מערכתית על חיזוק אלמנטים מוחלשים בחברה, לשינוי סדרי עדיפויות, חברתית

, ותוביל לפיתוחם של דפוסי מגורים פתוחים יותר( צמיהע)זו תוליד יציאה מן ההסתגרות בתוך הבית 

  .חברתית וסביבתיתהמקיימים יותר אחריות , שיתופיים יותר

. בתוך אלה גם הנשים, תהליכים אלה עשויים לשפר את מצבן של אוכלוסיות חלשות בחברה  

חום יחסי המגדר תהיה זו טעות להניח כי בימינו נשים מצויות בעמדה טובה וכי ההתקדמות שהושגה בת

זרמים פטריארכליים עדיין . וקידום זכויותיהן של נשים מייתרת את העיסוק במעמדן בחברה ובתוך ביתן

מעמדן של  להשפיע עלליכי שינוי עשויים הת . 80 האוכלוסיה שלעל חלקים נירחבים  במידה רבהמשפיעים 

החברה נשים עשויות להנות  בהיותן סקטור מוחלש בתוך: נשים בכלל ועל מעמדן בתוך הבית בפרט

חיים עצמאיים יותר בתוך קהילות  קיוםב, מתלות כלכלית בגברים חרורשבמפתרונות דיור שיקלו עליהן 

נשען על מערכות יחסים ה (המקובל בעולם הפטריארכלי מודלל אלטרנטיבי)משק בית  ניהולבאו , תומכות

 .שיוויונית

הטכנולוגיות המביאות  -יחסנו החדש לפרטי ולציבורי את, קרוב לוודאי, הבתים של העתיד ישקפו   

האטימּות או השקיפות בה אנו בוחרים  –לפנימי ולחיצוני ,  את העולם אל כף ידינו ואותנו אל מסכי העולם

האישי "אף זאת טושטש באמירה שו –לאישי והפוליטי , לחיות את חיינו ולבנות ממנה את קירות בתינו

יעצבו את בתי  – מדינה, עיר, בית, משפחה, גבר, אישה –חדשות למושגים ישנים פרשנויות . "הוא הפוליטי

             .העתיד

             

             

  

  

                                       
  -יעיד על כך מאמר עדכני שפורסם בעיתון הארץ ממש עם סיום כתיבת העבודה  80

  32.1.5025 הארץ,  "האשה של המקום הוא הבית: "רב מוביל בציונות הדתית", לוינסון חיים    

    1789699-http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1789699#commentsForm 
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