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בעידן  נערות ישראליות יפות  ייצוגים של  יזמות אסתטית בעין המצלמה:  

 1ודאות -של אי 

 2דנה קפלן 

 הקדמה  

זה של  בוחן    מאמר  ייצוגים  גופני  כיצד  מסמנים  יופי  הפופולרית  או  בתרבות  אנושי,  הון 

דאות. ו-איבתנאים של    (employabilityמסוגלות תעסוקתית עתידית )במינוח מקובל אחר,  

בצילומיהניתוח    באמצעות   תאז בשם  ואספר  ם  ב,  Israeli Girlsמנותי  לאור  ,  2014-שיצא 

ניאוו ובנראות  ביופי  עוסק  כולו  כי    3. ליברלית-שכל  היא  מסוגננים  טענתי  אלה צילומים 

 ה התקיימות בהוו :  בין שני הגיונות טמפורלייםליברלי  -אופייני למצב הניאוה  מתח  מבטאים

לעתידו קיומי  ודאות  -אי  יכמובן  .  מכוונות  מצב  אמה   , היסטורי -טרנסהיא  הפעולה עצב  ת 

רק אינו  ודאות הקיומית הזו  וה-אי מקורה של  .  מקוםבכל  האנושית בכל זמן ואת החוויה  ו

צפויב בלתי  לעתיד  קיים  הווה  בין  בעיקראלא    פער  ואולי  בני   , גם,  של  היסודית  בתלות 

   precarious life".4"-כ , ודית באטלר ' גת מכנה זאש  פיכ , חיינוהמעצבת את  האדם אלה באלה

 
מענק ( למדע  הלאומית הקרן בידי שנתמך   ,ישראלי יופי  עלחלק ממחקר רחב היקף  כמאמר זה נכתב   1

   רונה משיח על עזרתה המחקרית המעולה.ל להודות מבקשת אני.  1560/18)'מס
   האוניברסיטה הפתוחה., נה קפלן ד   ד"ר  2
3 Hagai, 2014 ;  :ניתן לצפות בחלק מהצילומים בקישורים הבאים 

https://www.ignant.com/2014/10/02/israeli-girls-by-dafy-hagai /;  http://www.somewhere-
magazine.com/israeli-girls-by-dafy-hagai/  ;https://www.juxtapoz.com/news/israeli-girls-by-

dafy-hagai/  ;https://artpapereditions.org/product/book/dafy-hagai-israeli-girls  ; בשנים
   (.Hagai, 2015; 2016; 2018בהם מצולמות ישראליות )ש, נוספים  ספריםהאחרונות הגאי פרסמה  

4 utler, 2012B  

https://www.ignant.com/2014/10/02/israeli-girls-by-dafy-hagai/
http://www.somewhere-magazine.com/israeli-girls-by-dafy-hagai/
http://www.somewhere-magazine.com/israeli-girls-by-dafy-hagai/
https://www.juxtapoz.com/news/israeli-girls-by-dafy-hagai/
https://www.juxtapoz.com/news/israeli-girls-by-dafy-hagai/
https://artpapereditions.org/product/book/dafy-hagai-israeli-girls
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לוריאך   איזבל  לפילוסופית  הניאוכי    אטען   5,בהמשך  ודאות וה-אי  ליברלי-במצב 

כקיומית   מזהה   ליטהששל  אמצעי  ל ,  "governmental precarity"-ל  כעת  הפכהשבאטלר 

עצם  על  בין עובדים    חסרת תקדיםבתחרות    מתבטא הדבר  .  ייקטיפיקציהסובשל  ופוליטית  

 אפקטיבי נעד  במכן  , ושטוש חסר תקדים בין החיים לבין עבודהטב בניצול עצמי ו,  תםסקהע

)  6.חרדתי העתיד  של  אי(  precarityהארעיות  של  עמוקות  תחושות  ומולידה  מבנית,  -היא 

מוטלת   כעת  הניאועל  ודאות.  המוסרית    ( ית)השאפתנ  ברלי)ת(לי-הסובייקט)ית(  החובה 

עצמ את  העת    (הו)להתאים  במהירות.  ה למצבים  ו  לנזי  קיוםלכל  קיומי  משתנים  זה מצב 

כ מואצת"הוגדר  ו"רפלקסיביות  )?(  הקיום הם    (becoming)  מתמדת  התהוות , שבו השתנות 

טחון עצמי יבנהוג באחריות ולשדר  לעל הסובייקטית  בו בזמן,  מצד שני ו   7."ה"נורמלי החדש

ל"מה שהיא" בדיוק  אותה    ההופך  , ייחודי וקבוע ות  גרעין אישיקיומו של  ב  הת בהכרמקורו  ש

(being)  .להלן,    , התרבות הפופולרית זה, בדמותה כפי שאראה  מציעה פתרון משלה למתח 

 של הנערה היפה.

מתח  מבטאים את ה  Israeli Girls  צילומי הספרכיצד  במוקד המאמר עומדת השאלה  

כפולה התמרון בין הדרישה הוכיצד  ,  והערכה בהווה של זהות עצמית לבין ערך מתהובין  ש

בבד   בד  שאת'  להיות  נחרת    וגם 'מי  להיות'  תוכלי  שעוד  המצולמות'מי  "גופים  .  בפני  אם 

ודימויים הם לא ישויות מובחנות זו מזו, ודימויים הם אלה שמאפשרים סוגי ידע והתנסויות  

מסוימו זה    8ת", גופניות  הפופולרית    אניבמאמר  התרבות  כיצד  'יזמות  מציגה  שואלת 

כיצד, נסח באופן חזותי את הזיקה שבין יופי לבין ערך תעסוקתי.  לחה  בכואסתטית' וכיצד  

של  יבמ יופיין  אחרות,  ולים  כסמן  נערות  אלה  חזותיים  בטקסטים  משמש  צעירות  נשים 

 אנושי?   ולהון חיצוני למסוגלות תעסוקתית, לגישה יזמית

כדלהלן:  ה מאורגן  אסתטיתתבאדון    ראשיתמאמר  עבודה  של  המראות   ,אוריות 

ויושמר  ות )בעיקר( מייצרות את עובדפי בפרט הם חלק בלתי נפרד מהאופן שבו  אה בכלל 

כעבודה אסתטית  ואדון בו    Israeli Girlsנתח את הספר  בהמשך א  9עצמן כראויות לתעסוקה.

עצמה,   התהוות'  'ת  תשממזגבפני  של  (being)  ו'הוויה' (  becoming)הליכי  מטרתו  ניתוח ה. 

יפות ממחישים הון אנושי ויזמות   נערות ישראליותוגים של  להראות כיצד ייצא  י השלהלן  

כי   מגלמות בגופן , רובן נשים צעירות שלוהקו לתפקיד נערות,  מצולמותהאסתטית. אטען 

 
5 Lorey, 2015  
6 ( כהן  אבנר  בכך  הדבר    ,(2008לפי  להלן -שאיקשור  אדון  שבה  במערכת   הוודאות  מעוגנת 

לעומת   אדם,  ידי  מעשה  שהיא  קודמ-איהקפיטליסטית  עם ודאויות  הטבע.  בעולם  שמעוגנות  ות 
בכלל  של הקפיטליזם  רחיות(  ההכ-)כלומר, לאיהטבעיות  -לאיהמידה שבה בני האדם מודעים  זאת,  

 פתוחה.  שנותרת שאלה בפרט היא, לטענתי, השוק ל שו
7 6201Scharff, Papacharissi et al., 2013: 603; 2015;  ,2017; Lorey ,Han  
8 18 :7201, et al. Elias ;ראו גםו: Coleman, 2011 
9 2008 ,Dean  
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מי היגיון של    –  ת שני ההגיונות הטמפורליים שציינתי לעיל, א בעת ובעונה אחת ובפניהן,  

המשקףשהיא   ואחראית  כרגע,  מצליחה  היובמקב,  'הוויה'  התהוות' ' של  תהליכי  גיון  יל 

ששאפתני מי  את  המתאר  להיות.   היאת  הנערית  בעצם    10עשויה  את  החזות  מגלמת  היא 

ביחד,   גרעין הוויה נתון וקבוע.   את אותו  –וביופייה    , פוטנציאל ההשתנות והמיתוג העצמי

 ודאות שמאפיינתוה-איהמצולמת, ממחישים את    אישה/שני הגיונות אלה, המגולמים בנערה

 ליברלי, ומציעים לה פתרון. -את המצב הניאו

 יצרני יופי ככוח עבודה ודאות, יזמות אסתטית ו -אי

כולם מצבי קיום דומים שהיא   –  ודאות-ואית  ת, פגיעּו ארעיּומצבי  ג'ודית באטלר טוענת ש 

יסודי של המצב האנושי. יתרה ה  –  precariousness  המפתח   מכנסת תחת מושג ם מאפיין 

 :  הוא תופעה גופנית במהותה כמצב אנושי של תלות הדדית precariousness , לדידה , זומ

[…] the bounded and living appearance of the body is the condition of being 
exposed to the other, exposed to solicitation, seduction, passion, injury, 
exposed in ways that sustain us but also in ways that can destroy us. In this 
sense the exposure of the body points to its precariousness.11  

ז א  precariousness,  באטלר   מבהירה,  אתעם  בסיסי.  קיומי  רק מצב  לא  בני והיא  כל  מנם, 

נה ודאות איוה-אי האדם, בכל זמן שהוא, נידונים להיות תלויים בזולתם כדי לחיות, אולם  

מי מחולק ויש  שונים,  ובזמנים  שונות  בחברות  החברתיים  הסוכנים  בין  בשווה  שווה  ת 

פגיעות   או  או  שפגיעים  הפילוסופית  וה-שאייותר,  יותר.  ומיידית  גופנית  חוות  שהן  ודאות 

שיטתה, ל  12ודאות במרכז הדיון שלה.-מציבה היררכיה זו של ארעיות ואי  (Lorey)איזבל לורי  

ת  הקיומיודאות  וה-איניתן לזהות את  . ראשית,  ארעיותשה ממדים של  יש להבחין בין שלו

 ,ומשמעו   precarityהשני שלורי מאפיינת הוא    הממד".   "the precarious lifeשבאטלר מכנה

לקבוצות   שייכותםטחון של יחידים על בסיס  ישוויונית לארעיות ולפגיעה בב -הלאהחשיפה  

. הממד השלישי של ותכומתמש  ותשיטתי  othering)האחרה )חברתיות שסובלות מהדרה ומ 

הוא   במיוחד  א  והו   governmental precarityארעיות  זה  אופייני  ממד  הזו.  מתאפיין לעת 

חיים   מ  יציבים  בלתיבדפוסי  כמעט  הכרוכים  ו ובאינדיבידואליזציה  הסיכונים  של  חלטת 

   13טחון.יודאות ובכל בחיים נטולי 

 
10 237 2:201Sekimoto,  
11 Butler, 2012: 141  
12 Lorey, 2015  
 rey, 2015Lo; 1202סטנדינג,  13
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מצבו ואורחות חייו של מעמד הביניים בעת    , האנתרופולוגית הדס וייס טוענת  כפי ש

טחון חברתית, היכולת יליברליזם )רשת ב-ן הבטחות הניאוהזו מגלמים בעוצמה את הפער בי

להוריש נכסים ועמדה חברתית לדור הבא, צריכה כמעט בלתי מוגבלת וחלחול כלפי מטה  

 של העושר( לבין המציאות: 

Social scientists who have bothered to examine the lives of people who are 
presumed to be part of the new global middle classes cast serious doubt on 
each of these attributes. They describe populations united not by prosperity 
but by nagging insecurity, indebted ownership and compulsive overwork. 
They report on the inclination of these people to hoard what extra cash they 
have or to invest it toward things like a home or insurance rather than 
spending their disposable income on consumer goods. They identify their 
preferences for regular wages, whenever they can find them, over risky 
entrepreneurial profits, the pursuit of which is more often a forced adjustment 
to the absence of steady employment.14  

 העסקהתנאי  .  היטב בתחום התעסוקה  פותמשתקליברליזם  -הניאו   ' רעותש' וייס  טוענת  עוד  

לה-לאימובילים    "גמישים" תעסוקתית,  וייציבות  נמוך  לשכר  מקצועית,  זהות  וסי לדפעדר 

פוגעניה ועובדות  עסקה  עובדים  בין  התחרות  מועסקים;  להיות  ה"זכות"  ומועסקות  על  ים 

תעסוקה  וחזקת;  מת להבטיח  מושכלות  עתידיתהיכולת  בחירות  כגון בהווה  באמצעות   ,

 : נשחקת , רכישת השכלה טכנית ואקדמית

In advanced economies, financialization has dovetailed with other economic 
trends grouped under the heading of neoliberalism, mainly the decreased 
readiness of states to pool risks, stabilize incomes and provide goods and 
services through taxation and social insurance arrangements. The public safety 
nets that had spread piecemeal after the Second World War in advanced 
economies have been rolled back to varying degrees in each of them. Salaries 
have not grown apace with rising prices, while employment has become more 
precarious with the removal of work protections and the weakening of 
organized labor. The convergence of stagnant and unreliable work incomes 
with diminishing public goods and services has created urgent need among 
workers and citizens to counter mounting insecurity with whatever resources 
they manage to get their hands on.15  

זו,   -מהמצב הניאוחלק בלתי נפרד  הפכו ל  ודאות תעסוקתית ותחרות קיצונית-אימבחינה 

של    16ליברלי. בתנאים  כי  עולה  כ-אימכאן  קיצונית,  תעסוקתית  שאופיינית   גוןודאות  זו 

 לנצל כל בדל יתרון שברשותם.וצריכים ליברלי, עובדות ועובדים צריכות -למצב הניאו

 
14 5 :Weiss, 2019  
15 41 :Ibid.  
 Pfannebecker & Smith, 2020 ;998Bourdieu, 1; 2021סטנדינג,  16
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  גון כ  , ליברלי הוא החדירה של רעיונות כלכליים-ן הניאול ההיגיושנוסף  מרכזי    ןמאפיי

סיכונים לקיחת  חדשנות,  זה    –"ניהול"  ו  פיתוח,  התחום    –עצמי  ניהול  במקרה  תוך  אל 

עולמם  את  ולהבין  עצמם  את  לחוות  נוטים  אנשים  והשווקה.  רציונליזציה  העובר  הפרטי, 

ואוטונומיים, אינדיבידואליסטיי-היפרבמונחים   עם  תבוכנתונים    ם  מתמדת   17. זולתםחרות 

ש הוא  נוסף  מאפיין  האמנגד,  הייצור  של  עזים  ו ההיגיון  רגשות  בידי  שמונע   גוןכ  –מנותי, 

עצמי מימוש  ליצור,  הכרח  ואסתטיות  לצד  –  ומשחקיות  תשוקה,  תקשורתיות  , מיומנויות 

העבודה.הייצור    ספרתאל    חודר עולם  את  מחדש  פאנבק   18ומעצב  מרייל  וג' לפי  מס ייר 

( ובו "כל מה שאת עושה הוא  lifework regimeעבודה חדש )-יום משטר חיים , נוצר כסמית'

מתאפיין משטר חדש זה, הם מסבירים,    19לעבוד, וכל מה שאת עושה יכול להפוך לעבודה".

, ומנגד, תחומי חיים רבים כל כך נתפסים רבים כל כך  העבודה חודרת לתחומי חייםבכך ש 

לכןכעבודה  לתפוס    .  בכלל  להיות  קשה  עבודה.  מה  -דבר  בעולםשיכול  זה, שאיננו  באופן 

בניסוחו הקולע של עולם העבודה העכשווי מכפיף את החיים הפרטיים לטובת ייצור ההון.  

 היא הון אנושי:  – כל כולה – העובדת עצמה , רמישל פ  

  או   לפיתוחו  תורמים  כולם  –  עושה  נישא  והדברים  לי  שקורים  הדברים  שירשתי,  הדברים
בנשל  האנושי  ההון  של  קתולשחי  בהיותי ,  אני  הוא  שלי  האנושי  ההון  ,יותר  רדיקלי  יסוחי. 

  שאני   מה  ולכל   עלי  שמשפיע  מה  לכל  בכפוף  המשתנה  וכשירויות   מיומנויות  של  קבוצה
  20. עליו משפיע

זה,   יכולת  תחושות  בנו  שמעלות    –יומיומיות  פנאי    חוויותגם  במובן  בחירה,  חיוביות של 

מהן    –  וחירות  התענגות להוןחלק  הערך  גם   . ייצור  אותו  מייצרים  אנחנו  שכעת  אלא 

עובדים" "לא  )לכאורה(  סקס.  כושר  , קניותבים  סקעוכשאנו    –  כשאנחנו  הופכת   21או  כך 

ויותר בתעסוקה  ה יותר  והסובייקטיביות   אישיותובמיומנויות הגופניות, הכישורים  לתלויה 

עובדים פו  22,ועובדות  של  ייחודיות,  של  תרבותי   תעצמי  תזהורואקטיביות,  מופעים  והון 

מכאן ההכרח לפעול כיזמים המטייבים   23סף לגיוס לעבודה ולביצועה.  לדרישותמגופן הפכו  

וגם    בריאות, משפחה, חברויותקריירה,  שהם חיינו;  ה"סיכונים"  ופורטפוליו ההשקעות  את  

זה מחייב  .  מראה חיצוני ועובדים רבים לטפח בזמנן הפנוי אכל  ת המותג העצמי, עובדות 

לותיהם של פאנבקר וסמית': "יותר ויותר יבמלהנכיח אותו בגוף.  לסגנן אותו וללמוד כיצד  

נדרשים   מהעבודונדרשות  אנו  כחלק  חיינו  ושל  שלנו  הנחשקות  את  שלנו." לבצע  כך,   24ה 

 
17 McNay, 2009 
18 Fumagali, 2010; Virtanen, 2004 &2005; Lazzarato, 2004; Morini  ,Adkins 
19 ix :Smith, 2020 &ecker ebnPfan  
 135–134: 1120ר, פ 20
21 Sekimoto, 2012; 2louz, 202IlKaplan &   
22 225 :Virtanen, 2004; Farrugia et al., 2018  
23 2018, et al. Farrugia ;788 :Wissinger, 2006 &Entwistle   
24 13775,  :Smith, 2020 &ecker nebnPfa 
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שמ העיקרי  לגורם  הופכים  עצמי,  למסחור  היכולת  מכך,  ויותר  עצמי,  את  עצב  מסחור 

ועובד  הסובייקטיביות עובדות  זה  יםשל  ובכלל  שלהם,  היומיום  פרקטיקות   את   ואת 

שלהם,  ה החברתיות  והצריכהאת  אינטראקציות  הפנאי  הייצוג את  ו   שלהם  דפוסי  אופני 

 ת. והחברתי ותברשתשלהם העצמי 

זירות את תשומת הלב לזה מכבר  הסבו    25טיקניות פמיניסטיותאורת משוקעות של 

בזו זו  והכלכלי  החברתי  שבו  הייצור  ולאופן  חברתיות,  מחוץ  ה  זהויות  לספרת מתעצבות 

מיניות  גוןכ  הייצור או  המתבטא  מגדר  )דבר  העבודה  בעולם  קריטית  משמעות  מקבלות   ,

השוויון המגדרי בשוק העבודה רחוק מלהצטמצם, נראה -יאאך אף כי  .  בפערי שכר, למשל( 

ואסתטי  –  'רכות' מיומנויות  כי   תקשורתיות  ששבאופן    , תורגשיות,  לנשים מסורתי  ויכו 

להבדיל ממיומנויות   26ולפועלן בספרה הפרטית, הפכו לאחרונה לנחשקות גם בזירת הייצור. 

מוגדר  ופורמלי  טכני  לידע  הנקשרות  לאורך   'קשות'  מעוגנות  זמן  שנרכש  רכות  מיומנויות   ,

העובדת   של  כלהביכולת  אמורפיות  אישיות  תכונות  תקשורתיותיוזמה  גוןחצין  ויכולת    , 

כוונתי   זאת באמצעות מגוון של פרקטיקות למיתוג עצמי ולניהול רושם.   גלות מהירה, הסת

ני שאפתו  גמיש, עצמיּות יזמיאת אותו גרעין  יםמיתוג שמייצגל עצמי ו עיצובבעיקר ליכולות  

ת ה'רכות' הנדרשות יואחת מהמיומנובניסוח אחר,  .  ו לקראתונכון    צפוי  בלתיעתיד  ל  ךהערו

עבודה  ביותר   ו  גמישוא  השבשוק  היא    תחרותי)למעסיקים(  ולעובדות(  כולת י)לעובדים 

בין הניאו  . becoming-ו  being  התמרון  התבססות  נערות  -עם  של  וגופן  נפשן  ליברליזם, 

הבינ שלכאורה  ממעמד  מי  לטרם  יים,  החלוכנכנסו  העבודה,  של   וח  רצוי  כמודל  לשמש 

גמישותשאפתנות בין  תעסוקתיתומסוגלות    ,  היטב  הגלום  המתמרנת  בה   הפוטנציאל 

(becoming(    לבין מה שכבר הינה(being) .27   במובן זה, וכפי שטוענת חוקרת הקולנוע הסטר

 28רתית הממוגדרת בעוצמה".ליברליזם הוא "תצורה חב-(, ניאוBaer) באר

מסורתי   ונערות  גופן  באופן  צעירות  נשים  כשל  חברתית' נתפס  וכמושא    'בעיה 

זאת,  למשטור.   לעומת  ת  אלכיום,  של  מצטיינות  צרכניות  הן  ונשים  שנערות  עשיות  רק 

 לעילאלא שנשים רבות עושות זאת כחלק ממה שכיניתי    , הזוהר והתקשורתו  היופי, האופנה

כלומר,  יזמות אסת והמסוגלות התעסוקתית כחלק מהצורך  טית,  להגדיל את ההון האנושי 

ליברליזם הביקורתי מאיר -חקר הניאובהקשר זה,    29שלהן ולהחצין את העצמי היזמי שלהן.

 
תשכו  אלהבעיקר   25 במסגרת  )תבות  החברתי  הייצור(  )או  השעתוק   Social Reproductionאוריית 

Theoryראו ,): Baer, 2021: 15; Rioux, 2015 
26 Rioux, 2015 ;Elias et al., 2017; Adkins, 2005  
ndénGonick, 2006; Hey, 2009; LaDesai, 2020; 6; 5 :Weiser, 2012-Banet, ;2017דוידסון וריב"ק,   27

2012; Pfannebecker & Smith, 2020  
28 aer, 2021: 14B 
29Haynes, 2012; Mears, 2014;  ;Farrugia et al., 2018Wissinger, 2006;  & Entwistle6; Duffy, 201

Pettinger, 2008; Warhurst & Nickson, 2007  
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החברהyoung-girlification" -התהליך  את   של  האסרטיבית,   שבו  –  "  הנערה  של  דמותה 

ע בעיקר  העובדת  זו  והיזמית,  כאידיאל  המועצמת  משמשת  עצמה,  בצפון חברתי-כללל   ,

הגלובלי היופי    30.כאחד  ובדרום  שאלת  לעיל,  שציינתי  כפי  זאת,  שלו  הנערי  עם  והקשר 

 .  םמסוקתית לא נחקרו כשלעצלמסוגלות תע

 יותר בחשוב  הופך להולם  מראה חיצוני  כה יזמית,  בסביבה תעסוקתית  רבות נטען כי  

ליברליזם הופך -במובן זה, הניאו.  נראות על    במיוחדבוססים  משאינם  גם עבור תחומי עיסוק  

ק  חוקרות מראות שהמראה של הגוף ולא ר  31ל"יזמיות אסתטיות." עובדים, ובעיקר עובדות,  

בו  כאבן  משמש  לעשות,  יכול  הוא  כלומר,  מה  העובדת,  של  האנושי  להון  ליכולת  חן 

השו של  לחיזוי  ניתנות  הבלתי  לדרישות  בתגובה  שלה  ול ההשתנות  של  ק,  ארוכה  שורה 

מעבר  שלפיה    ,ענה רדיקלית יותרטאני מבקשת להעלות  אך    32.דיספוזיציות יזמיות פנימיות

יופי ומראה חיצוני  של יזמות אסתטית הוא  בהק ביותר  הביטוי המו ,  גרידא  למראה "ייצוגי"

בשוק היכולת "לשדר" ייחודיות הפכה בעצמה לתכונה מבוקשת  אם    . במיוחד  ים אטרקטיבי 

אזי ,  מסויםמעבר למיומנויות 'קשות', כאמור, ואפילו מעבר למראה  ליברלי,  -העבודה הניאו

 הוא הייחודיות בהתגלמותה.   מתאמץ-ולא פשוטיופי 

 הפופולרית  תרבות  יופי ב

כ(יפה.   )או להיתפס  להיות  כך ש"משתלם"  על  נכתב  מעין אלה שבויות  השקפות  אך  רבות 

סוציולוגים של התרבות בשונה מכך,  גופנית של אינדיבידואלים.  א תכונה  בתפיסה שיופי הו

החברתי  ווהא בהקשר  מתעניינים  ובשדות  ש מנות  ונצרך  נסחר  מתווך,  מופעל,  היופי  בו 

מייצר יופישבהם  זאתים  החברתי  .  הריבוד  ממערכת  כחלק  פועל  שיופי  הנחה  מתוך   ,

ם וקבוצות שונות בתוכה. מכאן גם הבחנות היררכיות בין קולקטיביומשתתף ביצירתן של  

בסטנדרטים של יופי, במערך השיחים והייצוגים הציבורי, הסוציולוגית  נובעת ההתעניינות  

תחרויות מלכת יופי, משפיעניות יופי   )כגון   במוסדות המתווכים סטנדרטים אלה של נראות

ניתוחים פלסטיים,   זממנותוספרי אברשתות החברתיות,  ובהשתנותם לאורך  זה  ן. (  במובן 

זו לעצב    אינו אלאיופי  גם אם  כוח.  הוא  יופי    בדיוק באופן מוסכמה, בכוחה של מוסכמה 

בפועל לא רק שהוא ות.  את עולמן, גופן, רווחתן וסיכויי החיים של סוכנות חברתי  משמעותי

הפנים   של  נרכשת(  או  )מולדת  אישית  כתכונה  בחברה  בשווה  שווה  מחולק  )והגוף( אינו 

נו, אלא גם הקריטריונים המבחינים בין היפה לניגודו מיוצרים, כאמור, בתנאים  הפרטיים של

ולייצר  -אישל   לשקף  וממשיכים  מובהק,  חברתי  זה-אישוויון  זאת.  שוויון  ה שאלה  לאור 

היא  תבקשהמ ואטרקטיביות עשויים לשמש כמשאב  ת  חינניות  יופי,  ולמי תעסוקתיכיצד   ,

 
30 chapter 3 :Smith, 2020 &ecker nebnPfaDesai, 2020; 15;  :2021 ,Baer  
31 2018, et al. Farrugia5;  :2017, et al. Elias 
 et al. Kaplan ;Irving, 2016; 7201, et al. siaEl, 2020; 2011פר, ; 2014למן, ה 32
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דרך אחת לבחון זאת היא למקד את המבט   33.שכזה מוש  לעשות בהם שייש בכלל אפשרות  

 בתרבות הפופולרית ובדימויי היופי שהיא מקדמת.  

משתי   אובססיביכמעט  ה  העיסוק מרתק  ובמראה  ביופי  הפופולרית  התרבות  של 

עת ובעונה  בנתפס    יופיתלויי זמן ומקום,  סיבות. ראשית, למרות שסטנדרטים של יופי הם  

יש מש.  נרכש   הישגכוגם    לדמּוכיתרון  גם    אחת מדובר   מצד אחדום פרדוקס, שהרי  ביופי 

גנטיב )  34, נתון  ל'הוויה'  משתנה beingהקשור  אלא  קבוע  אינו  זה  נתון  בעת,  בה  אבל   .)

ליכ או  לפגעי הזמן  גם השתנות מתמדת בהתאם  הוא מבטא  ובכך  בעליו,  ולת הטיפוח של 

( מהותו  ילע(.  becomingו'התהוות'  את  נזהה  מראהו  תים  עם  האדם  בפעמים  של  ואילו 

המהות האמיתית של היחס המורכב שבין    35דווקא נבחין בין מהות פנימית לחזות. אחרות  

לפני הגוף  השטח  -העצמי  ש  ךבתמסשל  ככל  יותר  היוואפשרהמתרבות  עוד  ת  וטכנולוגית 

ה את  הוא,  .  מראה לשנות  היופי  בשיח  היחסים  את  לחקור  ניתן  שבו  אתר  מה לפיכך,  ין 

למה שהוא שואף   –לידה וטיפוח, כלומר העצמי או ה'הוויה' של האדם    ףמתוק  הינו שהאדם  

 להיות, או, ליתר דיוק, ליכולת שלו להשתנות תדיר. 

בהם  שהאופנים  , אזי  ליברליזם-אוירכזי בנמאפיין אידיאולוגי מ היא    יזמּותאם  שנית,  

 36ליברליזם פועל. -אויהנכיצד  מדים  מל  היא מדומיינת, מיוצגת ומופצת בתרבות הפופולרית

, הן ליברלי -אויאת הקפיטליזם הנתרבות פופולרית היא אחד מהכוחות המרכזיים המניעים  

כזירה מרכזית של עיצוב של עצמי   והן  יצירת ערך כלכלי  יזמי בעל מסוגלות  במונחים של 

וכפי שציינ  37.תעסוקתית רבות,  פופולרית  ותרבות  לחוקרות מדיה  חוקרת בדומה  לעיל,  תי 

ליברליזם, -טוענת כי נשים הן הסובייקט העיקרי של הניאו(  Baer)ר  הקולנוע הגרמני הסטר ב  

ר, ב  והן מגלמות את ערכי היזמות והשינוי העצמי המתמיד האופייניים לו. במובן זה, טוענת  

ההווה". לדמיון  מפורשים  ל"אתרים  הופכות  בקולנוע  נשיות  היזמי  38דמויות  הזה   ההווה 

נשיות קונבנציונליים, הסבים בעיקר סביב טיפוח עצמי,   ימדומיין, לא פעם, באמצעות דימוי

יופי. וצריכת מוצרי  בוחנת    39התייפות  היזמי הזה אני  דימויי   באמצעותכאמור  את העצמי 

' הטיפוסית אלפא ה ת  'נעראת הגרסה המקומית של  המנכיחים    , Israeli Girls  הנערות בספר

  40.של התרבות הפופולרית irlificationg-oungy-, ואת הליזםליבר -של הניאו

 
33 2, 202Illouz &Kaplan   
ערכת ה;  שבהם בני האדם מחזיקים הם נלוויםהסוציולוגיה מניחה שמושגי ודימויי היופי האנושי   34

שמותנית  האנושי  היופי   המקדמיים  ומוהסוכניםל  במושגים  ומקום  ,  זמן  תלויי  הם  אלה  שגים 
 (.  Kuipers, 2015; 2007)לורנד, 

35 Kuipers, 2015 
36 Scharff, 2011 &Gilbert, 2013; Gill   
 Flisfeder, 2015; Hearn, 2008; 2011פר,  37
38 aer, 2021: 16B  
39 7uffy, 201D  
40 ; Hey, 20096Duffy, 201 
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של המשמעות  בספר    על  והנעורים  היופי   עזרתבעומדת  אני    Israeli Girlsדימויי 

, ( visual)  יויזואלול(  visibleאה ), בין הנר ויזואלית גיליאן רוזוהתרבות ה  ההבחנה של חוקרת

בין   ובין    מה או  בצילומים  רוא  איך שרואים  טוענת  ים.  אנחנו  בנראה,  התפיסה המתמקדת 

זהויות, תהליכים,   שהצילום משקף את המציאותרוז, מניחה   כ"שריד של  לפיכך,  ומתפקד, 

ויחסים חברתיים". טפרק  רוז מצי  41יקות, התנסויות, מוסדות  יש להוסיף,  לכך  עה, ממד אך 

להבנ המתייחס  פנוסף  מבחינה  התרבות.  בני  של  הראייה  אופני  של  התרבותית  רקטית,  יה 

א מתייחס  שלהלן  לממד  והניתוח  בהרחבה  לזהויות,  הנראהמנם  כלומר  תהליכים, ל, 

ול זאת, לפרקטיקות  עם  המצולמים.  הדימויים  מתוך  קוראת  אני  שאותם  חברתיים  יחסים 

, ליחסם עם  , לכללי הז'אנרתנאי הייצור של הצילומיםנקראים מתוך התייחסות גם לאלה  

ההשפעה  לומנותי  ווהאדיגיטלי  ההצילום   מקרבים  מקורות  אלה  כל  הגאי.  של  האסתטיים 

מאיך שהוא מנותק  לאופן שבו מה שנראה אינו  ו ,  ויזואליואת הניתוח המוצע גם אל הממד ה

 , רונן שמיר ת טענתו של  אני מאמצת אבמובן זה,    . שואף להיראות( לכל הפחות  )או  נראה

בהם. ה האנושי  למבט  בפנים,  הצילומי  המבט  בין  ההדדי, בשונ  מבחין  האנושי  מהמבט  ה 

דימוי".   ויצירת  עיון  ש"עניינו  מבט  הוא  האנושיות  בפנים  המצלמה  של  לים  יבממבטה 

באוב ש"מיומן  כזה  הוא  במצולמיה  המצלמה  של  מבטה  הפנים יאחרות,  של  יקטיביזציה 

לקטגו החברתי"ובהתאמתן  של  מייצר  42,ריות  הוא  משעתק(    ובהתאמה,  ראייה )או  משטר 

(visuality  )כזה  מסו "מייצגות".    המתמקדים,  ובזהויות  בקטגוריות  נכון ממילא  הדבר 

 . Israeli Girlsכמו זה של הספר  מנותיתוכאשר מדובר בטקסט בעל יומרה א  שבעתיים

 הגאי הנערות הישראליות של דפי 

לכך שהתייחסה    אאוט  טיים מגזין  ל  הגאיאיון של  יבר "שנת  כהוכרזה    2014שנת  המראיינת 

מניות להתמודד עם "המרחב האמביוולנטי ובה 'ז'אנר' פמיניסטי חדש מאפשר לאש,  הנערה" 

ויופי".  הצלחה  אישי,  ביטוי  גוף,  לדימוי  הקישור  באמצעות  לבגרות,  נערות  לדברי    43בין 

מובילה דור של נשים    הגאי,  (Dazed)  דייזדמגזין האופנה  בכתבה שפורסמה באחר,  מראיין  

את   פוליטי ןמיניותהחוקרות  באקלים  נשית  שבעוצמה  היופי  ואת  גופן  על  זכותן  את   ,

חסר   לאור  גם    44.ודאותוחברתי  ההוצאה  בין באתר  המחברת  דומה,  ברוח  משווק  הספר 

מצד   תבגרווהת  גילשל  ודאות  -לאי  דפוליטית מצד אח-ודאות גיאו-י ובין אינהמקומי לאמריק

 שני: 
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ההתבגרות של נערות  תהליך  את    מבקשת לתעדבתל אביב,  דפי הגאי, צלמת שחיה ופועלת  
צילומי  דרךבישראל   חלומי של  כ"אמריקנה".    פילטר  התחילה   שמטרתו   [zine]פנזין  הסדרה 

לתאר תרבות נעורים בפרברים של ישראל, והצילומים מציגים נערות על סף הבגרות במרחב  
וי במחלוקת שמאפיין אותו,  ודאי והשנ-הלאאקלים  ה   במיוחד בהקשרבים עליו  שהרבה חוש

כזה לוקה ש. מכיוון שהדימוי של תרבות הנעורים במקום  תחברתי הן  ת ופוליטימבחינה  הן  
הגאי   במערב,    החליטהבחסר,  גילן  בנות  כמו  אשר,  פרברים  נערות  עסוקות  פשוט  להציג 

  עליו ומיניות. בקצרה, היא מצלמת את   בעלותחת  לקי גופן,  התוודעות להתבגרות,  תהליכי  ב
 45.בעיר הולדתהיופיו של "גירל פאוור" 

נוספת שבה ה  Israeli Girls  דרך  תרבות הגלובלית היא באמצעות פרקטיקות פועל מתוככי 

ויצירתית  שמדגישות  ,תופמיניסטי-פוסטמנותיות  וא שבמרכזה   , סובייקטיביות נשית פעילה 

אישית  איביטוודרכי    בחירה  הצריכהב  תהנטועושיות  י  ונערות    46.תרבות  צעירות  נשים 

ביניהן פטרה   , צלמות נודעותמספר  של    הנושא המרכזי ביצירות  םה  עולמות החיים שלהןו

פיליפס  ,  (Collins)קולינס   קופולה  ו   (Phillips)ואלרי  מציינת ש,  (Coppola) ג'יה  הגאי  אותן 

ת  סתטיק מה שניתן לכנות אל  בססת עגאי מתבדומה לצלמות אלה, גם ה.  כמקורות השראה 

ת סלפי היא אחד מהביטויים החשובים  אסתטיקל הגוברת  מנותית  ו הלגיטימציה הא  47. סלפיה

חלק מהחסמים , שצמצמו  מנותיושדה האברחבים  ים וארגוניים  טכנולוגישינוי  של תהליכי  

אאוט   טייםב  איון שנערך עם הגאייכפי שמגלה רמניות.  ובפני נשים אניצבו  המסורתיים ש

  :תל אביב 

גאי החלה את הפרויקט כפנזין ולשם הליהוק הראשוני חזרה לתיכון נעוריה, אלון. החוברת  ה
הראשונה גררה התעניינות מיידית והתמונות זכו לשיתוף נרחב ברשת, שלה היא חבה חלק  
הפמיניסטי  הגל  של  ההצלחה  מקור  גם  היא  הרשת  לדבריה,  הפרויקט.  של  מההצלחה  ניכר 

האינטרנט לא היו נוצרים הקשרים שסללו את הדרך, הפרויקט הספציפי   ל: "בליחדש בכלה
עולם. היום את לא תלויה יותר בבעלי  ההזה וכן שיתופי פעולה נוספים עם צלמות מרחבי  

חברתיות,   ברשתות  עבודותיה  את  ולחלוק  בלוג  לפתוח  יכולה  אחת  כל  להשפיע.  כדי  הכוח 
עצימה את קהל העוקבות, והחופש הזה הוא  יצירה מעניין בבטאמבלר. התגובה החיובית וה

 48". אחת הסיבות המרכזיות לעוצמה של המהפכה הנשית הצעירה הזו 

עבור נשים  רבות יותר  הזדמנויות  כפי שהגאי מסבירה, פלטפורמות של מדיה חברתית פתחו  

צילום  ה סגנון  שוב מכך,  אבל אולי ח בקרב נשים.    (networking)בכך שאפשרו ִרּׁשּות    יוצרות

 ,לטענתי  49.ואופנה"  מנותומטשטש "גבולות בין תיעוד, א,  מבט הנשי' ה ' , המתבסס על  הזה

זו   נאסתטיקה  בידי  צעירותנוצרה  ופריבילגיות    שים  הבינייםלבנות  הנמענות ,  ממעמד  הן 

והירקהעי שלה  ממנה.  הגם  ן  ות  העיקריות  בדימויי  נהנות  מובהקת  בצורה  ניכר  הדבר 

 . Israeli Girls בספרערות שמככבים הנ

 
 girls-israeli-hagai-https://artpapereditions.org/product/book/dafy :אהמתוך אתר ההוצ 45
46 , 2013495; Smaill :Murray, 2015; Gill, 2007; 7Duffy, 201  
47 495 :Murray, 2015 
 2014גונשורוביץ,  48
49 504Murray, 2015:  
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מופנה   הגאי  של  הנשי'  בבגדיל'המבט  הלבושות  בסגנון ג'  וינט  צעירות  אופנתיים 

אכן, הצילומים   50.אשר "יכולות היו להיות מצולמות גם בפרבר של מישיגן"  , שנות השמונים 

יפותסרט הקולנוע  אסתטיקה של  למרפררים   ילדות  בבימויה   (The Virgin Suicides)   חמש 

קופושל   מסבירה: ,  (Coppola)לה  סופיה  שהגאי  כפי  דטרויט.  העיר  של  בפרבר  שצולם 

מ בכל  צילמתי  הנעורים.  בגיל  נראיתי  שאני  איך  לי  שהזכירו  נערות  פרברים י"חיפשתי  ני 

סביב תל אביב ובמרכז הארץ, חיפשתי מקומות שאינם בעלי זיהוי תרבותי מובהק ושהזכירו 

סרטי את  קצת  האמריק  לי  שראיתניהנעורים  כשהייתים  צעירה" י  הנערות ואכן,    51.י  בעוד 

אין שום דבר מקומי במובהק ולמרות כותרת הספר, והרקע המצולם הם ישראליים לחלוטין, 

את   יאגבמספר ראיונות הגדירה הכני הצילומים באופן כללי.  ו במראה של המצולמות או בת

ה של  כאוצרת  "ימה'א  אישיתהייחודיות  עבודתה  שלה:  המצולמות  של    בנות   רתיחבתית' 

 מישהי  אם.  מראש   הגדרה  עם  באתי  לא.  נראות  שהן  איךלו  משדרות  שהן  למה  שהתחברתי

  52."מגוון יצא ההרכב. צילמתי אותה – אתה טוב וייב והיה אותי עניינה

שכותבי  אך   שהתפרסמו    טוקבקיםכפי  שונות  ובע ברשת  בכתבות  חזרו ולם  בארץ 

יהו נערות  ורק  אך  הן  הגאי  של  הנערות  חילוניות  והעירו,  מגלמות  אשכנזיותודיות,  והן   ,

כתב בתגובה: "ממש קול.    דייזדאחד מקוראי המגזין  מנם,  וא   53.סטנדרט יופי מערבי מקובל

ומגיב אחר כתב ,  ים פלסטיניות וישראליות בפרויקט"אבל הייתי שמח לראות שילוב של נש

ס ובנימה  מחייכות  לא  לוהטות  נערות  של  צילומים  עוד  "וואו,  דברים רקסטית:  עושות 

לעשן    ' קוליים'  לי   ממש  –כמו  תעשו  בעולם.  מסוים  מאזור  נבחרו  הן  כי  בעלילה  טוויסט 

יצירה  . אבל אלה הם רק רעשי רקע  טובה"  מנותית מסחרית שמבקשת להציג את ואעבור 

כ  הישראל  הנערה  טיפוס  של  מקומי  גידול  ממבית  האוניברסלית  הבינייםיפה   עמד 

 .הקוסמופוליטי

ים נים לאומיים ובינלאומיים של נשיות ישראלית במגזינים אמריקיצוגיעל י  הבמחקר 

פורנוגרפי הם  מיניים ובעלי שיק  -דימויי מדיה היפרשאהרוני  -בריקאמנה    , טוענתוישראליים

ג למערב,  -אויטקסטים  השתייכות  המסמלים  לפוליטיים  הדמבניגוד  של   "אחרת"ותה 

פניה  הת שעוטמוסלמיה נשיות, -על"לטענתה,    54רעלה.  על  למודל המערבי של  היענות  ידי 

ים ויהודיים(, הזהות הישראלית  יידי התנגדות למודלים נשיים שמרניים )מוסלמ -בעת עלה  וב

 
 2014 ,טמיר 50
51  Kane, 2014;  ביבר אאוט  איון  )טיים  הגאי  צילום של  נזכר(.    שםמובא  לא  החיצוני  הצלם  במראה 

שלה   הגוף  ובתנוחת  הגאי  הנערי  לבושה  מזכירה  היא  אליהן  בניגוד  אך  שלה,  מהמצולמות  חלק 
 .   המכסים היטב את כל חלקי גופה בבגדים ארוכים 

   2014שלו,  52
53 36–61 :Mizrachi, 2013; 2020, et al. Kaplan  
54 , 2013yAharon-Berick 
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  די כבחרה  הגאיאכן, הדוגמניות ש  55".של הזרם המרכזי מוגדרת כמערבית, מודרנית וחופשית

ישראליּו )כפי שכותרת הספר מרמזת(, האופן  לייצג  צילמה אותשת  הבו  והאווירה  כללית  ן 

 ת.  ת ומזרחיּוערביּושמזוהה עם במכוון מכל מה   יםמתרחקשל הצילומים,  

מקומות בו  מושביםטענה שרצתה למקם את הצילומים ב"  הגאי, למרות שלכך  בדומה

במציאותוחרהמ אביב",  מתל  שעוקים  וכפי  רובם  ,  התצלומים,  מכותרות  התקיימו לה 

לא ניתן להפריד את במובן זה,  גדלה.    הגאי, שם  בפרברים המבוססים הסמוכים לתל אביב

ה והאווירה המראה  המצולמות  של  המובהק  הדימויים  -ההיפר  אשכנזי  של  מינית 

האתנו וראוי -מהפוליטיקה  מעניין  סקסי,  יפה,  נחשב  מי  גם  הקובעת  בישראל,  מעמדית 

לא.  לתיעו ומי  הנד  אם  ה -אויגם  אלוליברליזם  חלחל  הוא  אם  וגם  גלובלי,   החברה  א 

עדיין  הישרא בכללותה,  הביניים  לית  במובהקמעמד  ומערביים  חילוניים  זה ה  שערכיו  וא 

 .  שלומגדיר את הנראות החזותית ש

 התהוות ל הוויה  בין  יופי 

חסרת מאמץ נוכחות  תור  יופי בלטענתי    מציגיםבספרה של הגאי  הצילומים  במובן זה בדיוק  

סובייקטי ייחודיות,  של  באו -חדות  ויזמיות,  הגיונופעמיות  בין  שמשלב  הפן  '  הוויה' ת 

 איכות האסתטית האינסטגרמיתוב  הצילומים  טיילינג שלסב  בעיקר   . הדבר בולטהתהוות' ה' ו

הם משדרים    ורנוגרפיים במלוא מובן המילה, אךהדימויים עצמם אינם פשלהם.  ה'סלפית'  ו

צולמות  . הנשים המפיםשקו  בגדיםאו    תים איברים חשופיםילע רומזנית ומציגים    ארוטיות

ות כמעט כמו דוגמניות אבל בצורה טבעית למדי. מרבית הצילומים נעשו ממרחק בינוני, נרא

המצלמה משתהה על יופיין של פנים. דיוקן  ולא רק  מראים גוף מלא על רקע סביבה ברורה,  ו

מיוחד, רק יושבות, בוהות או מעשנות.   דברצגות כשהן אינן עושות  הנשים הצעירות, המו

ה בספר  יותר  לותפעיהנערות  או אמצע  בלהן  עומדות  פשוט  או    , קוראות  טניס  מגרש 

 שוכבות על רצפת אולם ספורט.  

מדו  , ולםא לא  זה  ביהיה  לראות  חיי  ריאליסטיים  ייצוגים  הללו  צילומים  יק  של 

נערות.   של  פעילות  הן,  שכהיומיום  לא  אפילו  דבר,  מייצרות  אינן  כלשהי. פנאי  מצולמות 

סל שלא   בצילומי  שלהן השינה  בחדר  ממוקמות  אינן  הנערות    , פיכמקובל    56. הפרטי 

במצולמות  ה לא  לעולם  לבדן,  חברות.  תמיד  עם  במפגש  או  ושיחה  מלפיכך,  -בשונה 

JenniCam  תשעיםמשנות ה  הנודע, אתר האינטרנט ,Israeli Girls     מתכנס לכלל לא    הגאישל

פשוט מי שבתור  ות  ופיעמ  , הנערותמשהו  במקום לעשות  57."קטלוג של חיי נשים צעירות" 

כ ב'עצמן'מתקיימות,  ונוכחות  של  ,  זה  .  הוויהמרחב  של  במובן  מתייחסים    הגאיהצילומים 

 
55 024–401 :2013 ,yAharon-Berick 
56 Patel, 2020 &Ashton   
57 51 :, 2012Weiser-Banet 
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 –ה  המכיר בערך עצמו. 'היא' נראית מצליח לקיום  ליופי בתור משהו שאינו מייצג דבר פרט  

 מפני שהיא היא.  פשוט  –ויפת מראה )ההיפסטרי( בטוחה בעצמה, לבושה על פי צו האופנה 

סמאיל  בה בלינדה  זה,  'המראה    (Smaill)קשר  על  פמיניסטיות  לביקורות  מתנגדת 

הפופולרית בתרבות  רבים  תוצרים  של  ללפיהן  ש  , החלומי'  צעירות  מייחס  , סיביותפנערות 

ת  ו המשמשהבמאית סופיה קופולה,  ל  זאת, היא טוענת שהנשים ש  ניעל פבידוד.  עמום וש

"כ הזאת,  לאסתטיקה  פרדיגמטית  הפוסטמציבדוגמה  של  ברגישות  שמשוקע  דימוי  -ות 

סיביות ושעמום מבטא, לדעתה של סמאיל, . מה שנראה כפבעת מבקר אותה"  הפמיניזם וב

-אויהנערות הנגם  ימה שמסכ  אף כי אני  58." של התקופהמוסריתהוודאות  ה-איביקורת על "

תה של תומכת בדעיני  אינן משוללות עוצמה, א  , כמו אלה של קופולה, הגאיליברליות של  

ליברליזם. אם בכלל,  -אוי יל שהן משועממות, או שהשעמום שלהן מהווה ביקורת על הנסמא

גופניות   אלה  ונונשלקמעה    משועממותמחוות   יחודיות י  קורט שלנערות  למוסיפות  נטיות 

 ההון האנושי שלהן. את עשוי להגדיל ליברלי -אויצב הנבמ אשר  ,  טחון עצמייאישית וב

  נשים הללו,  מקצועיות  -הלא את הדוגמניות  ממקם    הגאי'המבט הנשי' של  למעשה,  

העשרים  צעירות   לחייהן,  בשנות  בית :  ותנער ל ת  יואופיינשהן    ותבסביבהמוקדמות  חצר 

אחר טניס  שיעור  הלימוספר,  בריכת  י  מגרש  דים,  כמו שחייה,  שנראה  מה  או  משחקים 

הנשים   ת המלוהקות לתפקיד נערות. למעשה, לפנינו נשים צעירוההורים שלהן.    הווילה של

המצלמה את  משחזרות  המצולמות   הן    שלהן  הקודםהנערי  -עצמיה מול  כי  היו   באמת )אף 

רב(.  לא  זמן  לפני  וזאת  מראיםיבמ  נערות,  הצילומים  אחרות,  שהיא  לים  נערה, ישה  יתה 

של  והבוטחת  את ההוויה החזקה    , בעת ובעונה אחת  , מציגיםשה. בכך הם  יונערה שתהיה א

הבוגרות   הדוגמניות  באמצעות  צעירות  וגם  נשים  באמת,  ההתהוותשהן  תהליך  של   את 

הדבר בא לידי ביטוי בארגון הצילומים כתיעוד של .  נערות שיש להן לאן לגדול ולהתפתח

בעת    ומרגישיםלנשים. מה שאנחנו כביכול רואים    טרם הפכו)לכאורה(  רות שגופים של נע

זה, הצילומים של הגאי לא רק מציגים   במובן  59גמור.-לאף  גו  ו זה  הההתבוננות בצילומים אל

יפות גנריות    נשים צעירות מאוד בתור עצמן. הם גם מציגים את יכולת ה'התהוות' של נשים

תכונה זו של הטקסט החזותי שלפנינו   60.את המסוגלות שלהן ל'רפלקסיביות מואצת'אלה, ו

ייצור לתנאי  המיוצג  התוכן  בין  לנוע  ולהומאפשרת  את  ,  הדעת  על  יתרונות העלות 

שמאפשר  יופי  הנערות,  את  המגלמות  הדוגמניות  הנשים  של  יופיין  של  התעסוקתיים 

 לראשונות לממש יזמות אסתטית ותעסוקתית. 

 
58 158 :Smaill, 2013 
59 Coleman, 2011 
60 2013, et al. Papacharissi 
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שתפכ טענה  י  פמיניסטית  האישה  רבות אוריה  העוצמתית  הנחושה,  הנוכחת,  , 

 –  פךיאלא לה  יטליזם, אינה חותרת תחת הקפגבוה שלה  עצמי  הטחון  יבזו שהפתנית,  והשא

היא חלק מתהליכי  גם ההתהוות  כך אני טוענת,  נוסף להוויה,  אבל    61.דווקא מאשררת אותו

, כל אחד מהצילומים של הגאי משלב כאמור ייצור הערך הקפיטליסטיים. במקרה שלפנינו

נערהי אבין שני ההגיונות הטמפורליים כשהוא מראה   א ו   שה שהיא  שני .  שהינערה שהיא 

הנ  ההגיונות העידן  ערכי  את  מאשררים  יחד  גם  כיצד ליברלי.  -אויהללו  אראה  הבא  בחלק 

  להגדיל הון אנושי.   עשויה  יזמות אסתטית ש כפילות זו ממחישה

 ן אנושי כהו יופי  

האם  כך: "את גבולות הדיון הסוציולוגי על יופי    תשרטטמ  (Mears)אשלי מירס  הסוציולוגית  

-אידפוסי  ממשיך  האם יופי  בניסוח אחר, השאלה היא    62"?נתוןהוא הישג או שמא הוא  יופי  

ומנציח אותם, או שהוא מאפשר לחצות גבולות מעמדיים, מגדריים ואתניים?  קיימים    שוויון

כל שאינה צריכה  קיימת  איכות  נתון, כ מוצג כ  ישראליותה  נערותהשל    יןיופיראשון    במבט

(  הישראלי )היופי  גאי לייצג את  של ה בחירה  הבמבט מעמיק יותר,  כאמור,  .  מימושטיפוח או  

צעירות(  -על)המדוגמנות  נערות  ות  באמצע נשים  א  המעניק ידי  הזה  של  ליופי  דבר יכות 

 Israeliהוודאות של העתיד. בשני המקרים,  -איעם    ותודדלהתממתהווה המכין את עצמו  

Girls  מ ב לא  שמנוצל  כדבר  יופי  כאמורהקפיטליזםידי  -עלמישרין  ציג   אינןהנערות    ,. 

בדיוק משום שאיכות היופי האנושי שבצילומים איננה עם זאת,    צורכות דבר.   אינןמייצרות ו

ושג בעמל רב אלא היא שניהם גם יחד, הרי נתונה כשם שהיא גם איננה רק הישג שה   רק 

ועל האופן שבו   מאפשרת לעמוד מקרוב על מהותה של יזמות אסתטית עבודתה של הגאי  ש

  י ולמסוגלות התעסוקתית של עובדות. יופי יכול לתרום להון האנוש

שכבר   האנושי  ,  ציינתיכפי  ההון  כולוליברליזם  -אוישבנ  טוענתגישת  הופך   העצמי 

,  לאור זאת.  עובד/תה  הגופני או היכולות האינטלקטואליות שלסן  ולא רק הח  , עבודה הלכוח  

הנ הרף-פני-והצופה  היזמיתליברלית  -אויהסובייקטית  ללא  עצמה  את  מייצרת  כדי   עתיד 

    – ליברליזם-אויהנ , במובן זה  63.הון האנושי שלההמסוגלות התעסוקתית ואת ה גדיל את לה

לפתח את הפוטנציאל היצירתי ולטפח את  ות  מדומיינ  שלו הנחיותסובייקטים  מציב בפני ה 
של חוויות חדשות   בלתי נדלהשמספק מצבור  בקפיטליזם  הנחיות שמקורן  הייחודיות שלנו,  

אני חייבת    –את העיצוב העצמי הזה  בצע  לבהם אנחנו משתמשים כדי  ואביזרים חדשים ש
החלומות שלי. אני חייבת    להיות בכושר; אני חייבת להיות אופנתית, אני חייבת להגשים את 

  בת וכולם מנצחים. אם לא, לא רק שאני מפסידנית, אני כבר בכלל לא    –מפני שאני יכולה  
  64. אדם

 
 2018רוטנברג,  61
62 1331 :Mears, 2014 
  ;8Hearn, 200Dean, 2008; 2011פר,  63
64 26–61 :Dean, 2008 
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יזמי עתידיו-אילהפוך  חייבים    יםסובייקטים  יותרלצור  תדאות  או  פחות  יציבה  קיום  . ת 

הנכחה, על פני אלא היא    של נשים היא לא רק "אביזר לעיצוב עצמי"  במובן זה עבודת היופי

עבודת  החיים.  של  האחרים  השטחים  בכל  גם  עצמי  לעיצוב  הנטייה  של  הגוף,  של  השטח 

לא רק על מי שאנחנו ועל מצביעה  היזמות האסתטית,  היופי, או כפי שכיניתי אותה כאן,  

 היופי הנתון שלנו, אלא גם על היכולת העתידית שלנו להיות יותר ממה שאנחנו היום. 

נ לא  זה,  אפילו  במובן  אולי  גרידא.  צרכנית  תופעה  אסתטית  ביזמות  לראות  יתן 

ניתן אומנם לשפר את המראה החיצוני בעזרת מגוון סחורות של  ילה  )כגון   becomingפך: 

לחדר ימ אפשרויות   נוי  לצד  אבל  מנתחים(  אזמל  יוקרתי,  מותג  של  איפור  מוצרי  כושר, 

זוהר מספקות, יופי נתפס עדיין כמעט שתרבות הצריכה ותעשיות ה-ההתייפות האינסופיות

ומכאן   כנתון,  רבה  )  –במידה  התייפות  (.  beingכמהות  בין  זה עסק במרחב הנמתח  מאמר 

(becoming  )יפה-ל לטענתי, (being)   היות  את    Israeli Girlsהספר    .  חזותי  באופן  מדגים 

צולמות המהמרחב הזה ואף חושף אותו לא כצרכני אלא כיצרני מעיקרו. הישראליות היפות  

הרכות   המיומנויות  את  המטייבות  לעתיד,  יצרניות  כעובדות  אלא  כצרכניות  מוצגות  אינן 

שמגלמו   ןשלה הצעירות  והדוגמניות  שלהן,  האנושי  ההון  את  אותן  ומשכללות  כמי   –ת 

  שמממשות אותו. 

   סיכום 

חמקמקה  איכות  לאותה  משול  המצולמות  לבין  בינה  הדגישה  שהגאי  המיידי  החיבור 

במועסקים.שמעס מחפשים  רבים  שלה  ה,  אמורכ  65יקים  מלבד   אינןמצולמות  דבר  עושות 

זאת,    . עצמןהן  להיות   לצד  תהליכי  אבל  משקף  נערות  לתפקיד  לבנות, .  התהוותליהוקן 

באורח  בלונ ומושלמות  סקסיות  לא    גנרידיניות,  עצובות,  ולא  שמחות  לא  הן  למדי, 

 . מוגזםהן לא מפגינות רגשות עמוקים ולא מאופרות באופן  יות.  פעלתניות אבל גם לא פסיב

זה את    במובן  מדגימות  סטנדרטים  הן  משקף  מתאמץ"  ו"לא  "טבעי"  יופי  שבו  האופן 

במובן זה אני ומים מדגימים גם מכוונות לעתיד.  בה בעת, לטענתי, הצילמעמדיים של יופי.  

)ורואה את עצמו, לפיכך, כבעל סמכות   מנותיוקטלוג שמתעד, באופן א   Israeli Girls-ברואה  

[ הראייה  תנאי  את  פעיל  באופן  תעסוקתית  (שלו[  visualityלכוון  מסוגלות  כיצד    עתידית , 

אבהווהנראית   עבודת  בכך  זו  ו .  ההיגיון  ת  מייצגמנות  בןאת  הקפיטליזם  שבו   , זמננו  של 

פרטיים   ומקום  זמן  למרחבי  גם  בסופו  פולש  והתועלתני  המסחרי  את ההיגיון  ומכפיף 

  66.עולמות החיים )במונחיו של הברמאס( להיגיון התעסוקתי

 
טשטוש   65 שבו  לאופן  נוספת  לאביכזה  לדוגמה  החיים  מעמד  ו ן  של  להביטוס  במישרין  פונה  מנות 

   Kaplan & Illouz, 2022: 88–89 :ראו ,הביניים
66, 2020 et al. Kaplan  
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הצילומיםב של  הגלויה  התמה  פועוד  נשיות  היא  הגאי,  לדברי  גם  ,  תפמיניסטי-סט, 

יופי עשוי להגדיל את ההון האנושי ולסמן מסוגלות  עמוק יותר הצילומים מראים שבאופן  

אבל   היא  תעסוקתית.  לכך  רק  הסיבה  שיפה  בניש לא  למה  נמשכים  יפים ו  אדם  שאנשים 

יופי בדיוק משום שאזי,    67ודאות לתעסוקה,  כל  אין עודבעולם שבו  יותר מכך,    משיגים יותר. 

הזמן,   עם  שנעלם  נכס  הוא  והפיזי  היזמים  היפות  הם  העצמי, האולטיפים  של  ימטיביים 

הם על מה להסתמך שאין להם מכריזים  ובכך  ם  ייופי  על  משום שהם משליכים את כל יהבם
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