
מושגאתדווקאלחקורהחלטתמהל
הבתולים?

תתפילהרבהצומתשמשמשמושגזהכי
הואמסוימתמבחינהלנשיות.ביחסתרבותיותסות

הנשית.לפיזיותמאודקשור
פיזי.ממדבהכרחלואיןאבל

שלהעיקריהמאפייןהיאהזאתשהחמקמקותזהו,
בגוףהםהאחרונות.השניםבאלפייםהבתוליםמושג

תשמנשיםישאבל—כזורקמהישפיזית,בגוף.לאוהם
תכתושלאאותהשאיבדונשיםישלהן,היתהלאעולם

והרקמהמיןיחסישמקיימותנשיםישמין,מיחסיצאה
בדיוק.זהמהלהגידמאודקשהאצלן,קיימתעדייןהזאת

סמל.זה
לקורסמטאפורה.אפילואולימטונימיה,סמל,

תהמבעצםזוכיהבתולים","המצאתקוראתאנישלי
משמעות.עודףשמקבלקטןמאודמשהוזהצאה.

לשליטהשמשמשמכשירזההבסיסיתשברמהברור
אשהאםלדעתדרךכתרבות,לנו,ישהנשית.במיניות

מטאפורהזו—כמטאפורהלא.אומיןיחסיקיימה
נתפסהבתוליםביתוקלטוהר.למלאות,לשלמות,

פעמי.חדכמשהו
מעבר.טקס

כמהחשביולפני.אחריהדבראותולאאתכן.
מהבתולות—בזהעוסקתהמערביתהתרבותשנים

מדונהועדהבתולהמריהדרךברומא,הווסטליות
תעכאמריקאיותתנועותמיניוכלוירג'ין"אהו"לייק

ישהנישואיםטוהרלשמירתלחזורשקוראותשוויות
תתרכלמטאפורה,שזומפניהזה.מהמושגהיקסמות

הםהבתוליםלכןאחרת,משמעותלתוכהיוצקתבות
תרבותשלהיחסמתוךתרבות.לחקרמפתחבעצם

תלטשלההיחסעללהביןאפשרלבתולים,מסוימת
תבתבפרט.ולנשיםבכלל,תופעותשלמאודרחבווח

"אשהשאומרלרבשמיוחסתמימרהישהבבלילמוד
שעשאהלמיאלאבריתכורתתאשהואיןהיא,גולם

שהיארקלאכיבתולה?לקחתלךכדאילמהאזכלי".
אחדאףעםתהיהלאגםהיאאחד,אףעםהיתהלא

הזה.באופן

מקסים.
הגבריתלחרדהמענהנותןבעצםהזההמושגכן.

תתמשהיאשלי,שהיאיודעאניאיך—הזאתהעמוקה
סתםלאבו,להחזיקמשהולךנותןזהשלי.להיותשיך

בתרבות.קייםעדייןשלך""הראשוןשלהזההקטע
־ועסאותושטבעואלוהםגבריםגברי.מושגוזה

בו.קו
פטריארכלית,תרבותשיצרהגבריקונספטזה

אתריםמיניבכלהתפרסםלמשל,השבוע,גברית.
תבשלמכירהבתוליהאתשהציעהבחורהעלסיפור

ברשת.כאלהסיפוריםהרבהישיורו.וחצימיליוןני
תכשבוהזה,האקטשללשיפוטלהיכנסמבליעכשיו,

תבמכבר—הערךשלמהפרספקטיבהרקאותוחנים
ואלמנהמאתיים,כתובתה"בתולהכתובכתובותסכת

חצי.כלומרמנה",כתובתה
־ההיסמשחרהשתנהלאגםהסחירותענייןאז

מטבע.הםהבתוליםטוריה.
בכלכלתיותרבעצםיחסים,בכלכלתמטבעזה

תגבביןאלאלגברים,נשיםביןלאזהגברית.יוקרה
ישהון.שלסטטוס,סמלישלאחרים.לגבריםרים

תהבאתחזרהלעצמןלנכסיכולותנשיםשבהןחברות
תלוהיאנזירה.להיותשבוחרתאשהלמשל,תולים.

למשהוממטבעאותםוהופכתשלההבתוליםאתקחת
בו.שולטתשהיא

אחר.משהועלמוותרתאבלשולטת,
תאופשתילנשיםמאפשרתהתרבותמובניםבהרבה

מינית,אשהותהייבתולייךעלשתוותריאו—ציות
ותקבלילרוח,וקרובהבתולהשתהייאופגומה,אבל

אתאזאבלמהמשחק,יוצאתשאתזהעלחברתיכבוד
ללדת.האפשרותועלשלךהמיניותעלמוותרת

זונה.אוקדושה
ככהמסמנתהתרבותהטרגית.הדיכוטומיהזו

נשים.רק
"בתולה"בראשית":בספרכברמופיעזהכמונח,

הפרשנותאתגםזוכרתאניידעה".לאואיש
הזאת.להגדרה

אליהבאלאואישכדרכה"בתולהאומר:רש"י

ישאזבגופה.מקוםבשוםנחדרהלאכדרכה".שלא
תהפילשלמותנוגעתאחת—הגדרותשתיכברפה

תהמיהטוהרשלבמובןוהשנייהעדיין,נחדרהלאזית,
צעירהלמישהיתוארגםזהבתולהגבר.ידעהלאני,

הגדרתאגב,במקרא,מאורסה.לאבתולהנערה—
העבירהמשמעותבבתולה.רקהיאהאונסמעשה

בבתולים.הפגיעההיאבאונס
לאשה.לאהבתולים?שייכיםלמי

אושלה,לאבאשייכיםהםשלא.בוודאיבמקרא
שלה.לארוס

שבהןחברותהרבהישכיוםגםבמקרא.רקלא

לאשה.שייכיםלאהבתולים

תבשבתוליהאתשמכרההבחורהעלהרגעדיברנו
וחצי.מיליוןני

שגילויותרהרבהישכזואחתכלעלאבלכן,

מושגהםהבתולים
כדיבעיקרשהומצא
הנשיתבמיניותלשלוט

ובמרכזהרטמןבמכוןחוקרת39,בתדוידוביץ'־אשד,אביטל

ברחובות.מתגוררתבן־גוריון,באוניברסיטתדתהמרותלחקר

10:30שני,יוםמתי:אביב.בתלקפהביתאיפה:

בשיחהאנישניאיילת

אפלבאוםתומרצילום:



שלהן.הבתוליםשייכיםלמימכלהקשהבדרך
ומסורתיות,דתיותיותרהןשהחברותוככלכמובן.

ההקצנהאתרואיםאנחנועולה.הבתוליםערךכך
היהודי,—העולםרחביבכלעכשיו,הזאתהדתית

־ופטשמרניתהיאשהחברהככלוהמוסלמי.הנוצרי
הםמהאשה.מופקעיםהבתוליםכךיותר,ריארכלית

לדודים.לאחים,לאבא,שייכים
אופן.ובאיזהממך.אותםייקחמישיחליטואלוהם

אםזאתאלימה.כפעולהנתפסהבתוליםביתוקעצם

־הנהגוףאתמדמיינים,מדגישהואנימדמיינים,אנחנו
־ומפותחבעצםהראשוןהמינישהאקטסגור,כגוףשי

שנולדותנשיםשלמאודקטןאחוזישאבלאותו.שחרר
איןכירורגית.פותריםזהואתסגורבתוליםקרוםעם

לאהראשונההפעםולכןסגור,שהואמשהובאמתשם
דם?יורדבאמתמתיבדם.מלווהלהיותאולכאובחייבת

הכאבגםדם.כליאיןהזאתברקמהרוצה.לאכשאת
פוחדת.אומכווצתאתכיכואבקשור,בהכרחלא

נאנסת.אתכי

בכללמכירהלאהכלהשבהןמסורתיות,בחברות
הראשונהשהפעםלדמייןקלשלה,הפרטנראת

לעצםלאינדיקציההופכיםוהדימוםהכאבכואבת.
אתבתרבותומבניםמסמניםוגםהבתולים,שלקיומם

בסיפוריםכמואלים.כמשהוהביתוק,שלהזה,האקט
־הפגאהשליטהראשונות.הנוצריותהמרטיריותשל

זאתעושהוהואהנוצרית,בבתולהלפגועמעונייןני
מובעתהאשהשלהדתיתהנאמנותאונס.באמצעות

והמרטיריותלקבוצה,שלההמיניתהנאמנותדרך
בתוליהןאתיאבדושלאובלבדלמותהעדיפוהאלה

כדידבר,אותועשוהיהודיותהבתולותגםלפגאנים.
והחברתיתהדתיתהנאמנותהנוצרים.לידיליפוללא

גוףעלרגענחשובבואיגופן.דרךעוברתנשיםשל
בגוף.הרבהעוסקתדאגלסמריהאנתרופולוגיתבתולי.

וזוהמה.טהרהשלבהקשר

יורדבאמתמתיבדם.מלווהלהיותחייבתלאהראשונה"הפעם

לאהכאבגםדם.כליאיןהזאתברקמהרוצה.לאכשאתדם?

פוחדת"אומכווצתאתכיכואבקשור,בהכרח



עצמהאתמגדירהשתרבותהיאשלההטענהכן.
והיציאההכניסההגוף,שלהנחדרותאתריהגוף.דרך

מהתשבהםהמקומותשלביטוילהיותהופכיםממנו,
הנשיהגוףשלהנחדרותמוגנת.פחותמרגישהרבות

מהפמפניהתרבותיתלחרדהמטאפורהלהיותהופכת
דאעש.עםזהאתרואיםאנחנולמשל,עכשיו,לישה.

מהחדימלחמה.מדיניותלהיותהופךנשיםשלאונס
שבולאופןביטויהיאהאויבשלהנשיהגוףאלרה

מקבולכןאותה.ומשפיליםכולההקבוצהאלחודרים
מבאדייותרעודישמרומיעוטשהןשמרגישותצות

לאשלנושהנשיםהחששעלשלהן,הטהרהעלקות
למשל.להב"העלתחשבישלהם.הגבריםעםילכו

וכאשרהחברתי,לגוףלמטאפורההופךהנשיהגוף
דרמטי.יותרהרבהזהבתוליבגוףמדובר

אתהזה?הגוףעללפקחבאמתאפשראיךאבל
בגוף.לאוהםבגוףהםהבתולים—אומרתעצמך

מ"טעשנקראמהחז"לבהלכותלמשלישאפשר.אי
ולטעוןהדיןביתלפנילבואיכולגברהבתולים".נת

מלהיכולההאשהואזבתולים,באשתומצאלאשהוא
שתיישאותה.לגרשיכולשהואאוכתובתה,אתפסיד

ממצאפתוחפתח—בהןלהשתמשיכולשהואטענות
פנטזיהישכלומר,דם.ראהלאשהואשיטעןאותי,

אבללהיראות.אמורהזההדבראיךשלברורהמאוד
מלהאפשרהזאת,הסוגיהאתלבררהניסיונותמתוך

איךיודעיםבאמתלאשהםמודיםבעצםשחז"לבין

זהפתוחפתחדם.להןשאיןנשיםישזה.אתלבדוק

ככללבעול.יודעלאהחתןאולי—סובייקטיביעניין
בהוכחהואינטנסיביאובססיבייותרעיסוקרואהשאת

מנחגםכךבגוף,מתקייםזהאיךשלעוגניםובנעיצת
הדיאלוגרעועים.לגמריהאלהשהעוגניםהעובדהשפת

בזה,לאחוזהרצוןאחדמצד—החרדהאתמשקףהזה
מהבתויודעים.באמתלאשאנחנוההודאהשניומצד

לפנינועומדתאםמשפטית.חזקההםבהלכה,לים,
נניחאחרת,הוכחלאעודכל—ורווקהצעירהאשה

מהפאוחגיגהבעצםזונישואיםטקסיבתולה.שהיא
מטקמיניכלישבתלמודכברהכלה.בתולישלגנה

בתולההכלהאםלדעתיכוליםאנחנושבאמצעותםסים
גלויושערהבהינומהיוצאתהיאאםלמשל,לא.או

לפניהמעביריםבתולהשלשבחתונהאובתולה.היא
מהחאםהחתן.לביןהכלהמביתבתהלוכהייןחבית

היאואםבתולה,שהכלהיודעיםאנחנוסגורה,בית
שלא.יודעיםאנחנופתוחה,

היום?גםקייםזה
שממהרי"ל,מנהגיבספר15,–הלמאהנקפוץאם –

מתואראשכנז,יהודיאצלמנהגיםעלהיוםעדשפיע
לבתולהשונות.כוסותנותניםולאלמנהשלבתולה

חרס.שלקערהולאלמנהצר,שפיהזכוכיתכוס—
מפח.אמבטיהשלאטוב

מחברסטטוסשלענייןרקלאהואהזההדברכן.
ממקאתכמהלמשל,—משמעויותהמוןלזהישתי.

בכתובה.בלת
מאודחרדיתחתונהניקחאםשרד?מזהכמה

לבתולים?התייחסותנמצאהיום,
ראיואתוס.ערךעדייןזההנישואיםלפניבתולים

מאורבחתונהשמתחתןאדםכלהכתובה.מנוסחתאיך
אישכברנכוןבתולתא.האי—כתובתודוקסית

כלמשמעות.לזהישאבללכסף,זהאתלתרגםאפשר
ה–16.אוה–15במאהכמוממשזהההינומה.הסרתטקס

ולעובנצרותהבתוליםמושגעלרגענדברבואי
היהדות.מת

מצבהיאהבתוליםמשמעותהיהודיתבתרבותאם
היאהבתוליםמשמעותבנצרותהנישואים,עדזמני

מראשיתההנצרותתמידי.מצבהיותםשלנגזרת
פאולוסאידיאלי.מצבכאלהבתוליםאלמתייחסת

משמעדיפהחייםכדרךהמיניתהפרישותאתתיאר
מומאהזהבעולםמחייביםמקשריםהיחידאתשחררת

הנישואיםאלהאל.לעבודתמלאההתמסרותפשרת
המיועדתמחדלכברירתבמיעוטו",כ"רעהתייחסהוא

הגישהתמציתזופחותה.הרוחניתשמדרגתםלמי
האנושית.המיניותכלפיהכנסייהשלהאמביוולנטית

מהולשללתכליתמיןיחסישללגיטימציהאחד,מצד
ממסושני,ומצדנישואים,חיישלההקשרובתוךדה

הרע.עםוהחומריהגופניאתשמזהותתפיסותשלרת
משמוקחיבורישעצמואתשמכבדכנסייהאבלכל

מהתיאולוגיהמהותיחלקשזהומובןלבתולים.דש
ישו.שלהבתוליםולידתהבתולהמריה—

הגבריתהפנטזיהיולדת.שגםהבתולהוהנה,
המושלמת.

מבתוגםשהיאמישהיהמושלמת.הפנטזיהזוכן.
מלאשפירושהפנטזיהזויולדת.וגםטהורהגםלה,

ורוחני.גשמיונפשגוףקצותיו.בשניבמקלחוז

הבתוו2017–שבייתכןאיךלהביןננסהאולי

מטבע.עדייןזהרלוונטי.מושגעדייןהםלים
מפטבתרבותחייםעדייןאנחנוהקידמהכלעם

ממטאגםסחירה,עדייןהנשיתוהמיניותריארכלית,
מערכתמכתיבהזההמושגשנית,ממשית.וגםפורית

לאכאשהלךאםגםרחבה,יותרהרבהתודעתית
שלהרעיוןלא,אובתולהאתאםאישיבאופןחשוב

אנחנושבוהאופןאתמובניםבהרבהמקבעבתולים
מין.יחסיתופסים

חדירה.משמעםמיןשיחסיהקונבנציה
וגינלית.חדירה

הדרךאצלנו,גםמסורתיות,חברותובהרבהכן,
אנאלי.מיןהיאהזההאיסוראתלעקוף

מקלינבילכמוזה,אתלעקוףדרכיםמיניכליש
לוינסקי,למוניקהביחסשלוהמגוחכתוהאמירהטון

הזאת".האשהעםסקסעשיתי"לא
להיותיכולהאנאליסקסשחוותהשאשההמחשבה

מוזרה.כךכלחיהזופרדוקסלי,כךכלזהבתולה,
משמניתוחיםשהיאהמוזרההחיהעלתגידיומה

זההבתולים?קרוםאתולתקןולשפץלשחזרטרתם
שזהבטוחיםלאשאנחנובעובדהבהתחשבמדהיםדי

מלכתחילה.שםהיה
נזקים.בקרתבבחינתהואכזהניתוחאבלכן,

שונהזהלחברה.לחזוררוצהאניאבלמעדתי
בתוךלהישארכדיאחר,סקסמלעשותמאוד

הבתולית.הקטגוריה
דומות.דידוגמאותשתישאלוחושבתדווקאאני

ולמינתונהבחברההבתוליםתכליתמההיאהשאלה
בבתוליםהפגימהשבהבחברהחיהאתאםחשובים.הם

לנישואים,שלךהאטרקטיביותלמידתקריטיתהיאשלך
כדיהכלתעשיחייך,אתמסכנתממשבהםשהפגיעהאו

זומסוימיםבמובניםבמרכאות.שקולקלמהאתלתקן
מלשליהתנגדותשלחתרניממדבהשישפעולהממש

לימרשיםלאאתםלהגיד,בעצםזההמיניות.עלטה
אחרת.בדרךאותואשיגאזאחת,בדרךמין

מבתולים?מוקסמיםהגבריםכלבהכרח,והאם,
הבתוליםאותם.מרתיעשזהכאלהישלא.ממש

הםלשלמות,משלשהםבעתבהאמביוולנטי.ערךהם
ממופימוקדמיםבמקורותועקר.חסרלמשהוסמלגם

מלאבניגודמהבתולה.החרדהשלאזכוריםהרבהעים
אנחנונבעלהלאשעדייןאשהאצלנבעלה,שכברשה

לפגועשיכולמשהוזהאולישם,ישמהיודעיםלא
משבשמראיםאנתרופולוגייםמחקריםהרבהישבך?

ממסולדברנחשבהבתולהאתלבעולמסוימותתרבויות
לבעולהשבטלזקןנותניםפעמיםוהרבהומפחיד,כן

החתן.אתלסכןלאכדיראשוןהבתולהאת
שבטעםשחיהאשהראיינתיחודשיםכמהלפני

בתוליהאתמאבדתשהאשהנהוגושםהמסאי,
מתחתנת,שהיאלפניאחרים,נעריםעםכנערה,

לבעלה.מוכנהלהגיעכדי
ממנו,להיפטרשצריךדברהםהבתוליםשםאז

ממיאותוזההלאה.להמשיךיהיהשאפשרכדיומהר,
לאשאנחנוהסגורהגוףעלהקטלנית,האשהעלתוס

מבתתרבות.בכלאחרתמתפקדזהבו.ישמהיודעים
שהואלפנילחתןשניתנותהקלותמיניכלישלמוד

מביניםשמע.מקריאתפטורכמוהבתולה,אתבועל
מסכנהנובעתהיאאםביןבזה,שכרוכההחרדהאת

קיים.עדייןהזההמטעןשלו.מהפחדאואמיתית
חדומיני?קשרבתוךלבתוליםישערךאיזה

מוחושהמערכתכלאתבעינישמערערתשאלהזו
אלאמהותיתגופניתתכונהכאןשאיןהעובדהאתפת

אתמגדיריםבאמתאנחנואםתרבותית.מטאפורה
אשההאםוגינלית,חדירהשלכתוצאההבתוליםאיבוד

מיןבהשהיהאחרת,אשהעםיחסיםבמערכתשהיתה
הבתוליםמושגבתולה?עדייןהיאחדירה,היתהולא

הטרוסקסואליות.תרבותיותמערכותבתוךוטופחנוצר
והגברהנבעלתהיאכשהאשהמשמעות,לוישבתוכן

מוההגלבתולים,פיזיתמשמעותאיןאםהבועל.הוא
ממתוגינליתבחדירהכמותנההבתוליםביתוקשלדרה

הבתוליםשלההגדרהרקלנונשארתערערת,
מהגכברזוראשונית.מיניתהתנסותלכלכמטאפורה

בתוליםשלכשהרעיוןחמקמקה.יותרהרבהדרה
העוקץאתמוציאזהקורס,בגוףשמסומנתכמהות

טבעיאינוהזההמושגכמהעדוחושףהרעיוןמכל
מסוימת.כוחותיחסימערכתמשרתאלא

משמעותי?יותרדווקאהואהזהבהקשרואולי
למה?

והתכחכלשהישמסיבהמיניתנטייהליישאםכי
והטרנספורמאזאותה,מימשתילאאואליהשתי

בעיניהיאהראשון,הסקסדרךעוברת,שאניציה
הראשונה.בפעםסקסלחוותמאשרדרמטיתיותר

מהפלאלמהמין?דווקאלמהלהגידאפשראזאבל
עלעכשיומדברתאתבים?הייתישבההראשונהעם

איתהשהייתהראשונהשהאשהנניחאזרגשי.ערך
משמעותיתפחותהיתההזההמדומייןהלסביבקשר

מהחייותר.מאוחרשנתייםשפגשתמהאשהמבחינתך
לביןהאירועשלהראשוניותביןעושיםשאנחנובור

הואלונותניםשאנחנוהמועצמתהרגשיתהמשמעות
באופןדבריםשבוחנתתרבותבתוךחייםאנחנוהעיקרון.

מולהכרונולוגיתדבריםלסדרנטייהלנווישליניארי,
מיוחדת.חשיבותכבעלתהראשונהלפעםתייחס

הבתוליםאתהפךשמלכתחילהשמההואהעניין
ולהחליט.לשלוטהגבריוהרצוןהצורךזהלערך,

מהושלהפמיניסטיתהמהפכהשבובעולםהאם
שלא.ברורערך?לזהיהיהעדייןמה

מדמיינים,אנחנואםזאתאלימה.כפעולהנתפסהבתולים"ביתוק

המינישהאקטסגור,כגוףהנשיהגוףאתמדמיינים,מדגישהואני

אותו"ומשחררפותחבעצםהראשון


