
 A TALE TO TELL  - האיש בחליפה החומה

  רעות פרסטר.פמלה לוי,  לני דותן, ,טובה דורפמן ,חנאן אבו חוסייןאלכס ליבק, אסף רהט, בועז לניר, דרורה דקל, האמנים: 

  1'יםמכריע יםרגע' המכיל מספר ,אלכס ליבקהצלם של  (1993) החומה בחליפה האישתצלום הרחוב  אהיתערוכה ה לשנקודת המוצא 

   בין אוצרת למצולם.מציאות רחוב, בין צלם לאוצרת, בין בין צילום ושמתרחשים 

כשרצתה לשוב לביתה, . עיר הגדולה( לבקר ב5.5.1993) באחד הימיםיצאה נורית שמה,  ,נערה תמה מבית דתי .מעשה שהיה כך היה

                                               נה את חייה מקצה לקצה.                                                                                                        ישש' מפגש מכריע'פגשה באיש בחליפה החומה, 

 לא ידע אלכסואת האיש בכיכר דיזינגוף. מטבעו של תצלום רחוב, לא פעם הצלם אינו יודע מי האיש,  צילםליבק  אלכס, העתבאותה 

 . 'מפגש מכריע'בעוד  ,בתצלום ,באיש פגשה נורית, ו2מאוחר יותר באחד מספריותפרסם השהאיש הוא נוכל ולא רק. התצלום 

אותם צילם באקראי שמראות ואנשים לומיו תצשל הצלם הנודע. בין לומים תצאני בחנות סטימצקי, פותחת ספר " טנא:-נורית טל

מעיף אותי במכת אגרוף למחוזי מיד ממסמר אותי למקום ו ,, משתלט על עמוד שלםהאיש בחליפה החומהברחובות. והנה הוא שם, 

                                                                                                                                 ". לפנות לליבק. שידע את מי צילם כורח וחשתיעוד כמה שנים,   עברותהומות. 

  .מתחקים אחר האיש בחליפה החומה והאיש נתפס ונשלח לכלא ,בתוכנית "בשידור חוקר" ,1998בספטמבר 

. "האיש בחליפה החומה"אלמנטים מסיפור שהם בבחינת ויזואלי המאגד דימויים  לתצרףנקודת מוצא מהווה של ליבק תיעודי התצלום ה

החל מסיפורי  .מקדמתה את ההיסטוריה האנושיתמלווים שתקיפה מינית ואונס סיפורי ב מופיעיםה, מוטיבים שכיחיםאלמנטים שהם 

, 4היעדר התנגדות לתקיפה ייחוס אשמה לקורבן,, 3ם: שתיקהמוטיביהן בי .ואחרים מעשיות האחים גרים, יםואפוס יםמקרא, מיתוס

   ועוד. 6תסמונת טראומת האונס, זהות מפורקת, 5היכרות מוקדמת עם התוקף

בעל אותה בכוח, ולאחר מכן כרת את לשונה על מנת פילומלה ו גיסתוחשק ב. הוא יווני מספר על טראוס, שהיה נשוי לפרוקֶנהההמיתוס 

בתמונות ארה יבו תש ארגה שטיח . היאבחרה לספר אילמתה פילומלהש אלא תר.סכלא אותה במקום גם שה ועשעל שלא תוכל לספר 

  7ושלחה את השטיח לאחותה אשר פענחה את פשר הציור הארוג. ,שעולל לה טראוסמעשה הזוועה את 

ובין הרצון להכריז עליהם בקול בין הרצון להכחיש מעשים נוראים  העימותטוענת כי אצל נפגעים קיים " ג'ודית לואיס הרמןאטרית יהפסיכ

בני אדם שנעשו בהם מעשי זוועה מספרים פעמים רבות את סיפוריהם בדרך רגשית מאוד, סותרת ומקוטעת, החותרת תחת . רם

ם הנפגעים להתחיל בתהליך אמינותם ומשרתת כך את שני הצווים: סיפור האמת ושמירת הסודיות. רק כאשר האמת זוכה להכרה, יכולי

 8".ההחלמה. אבל לעתים קרובות מדי הסודיות מנצחת, וסיפור האירוע הטראומטי אינו יוצא לאור במילים אלא בתסמינים

 .שתיקתיתמה 

  



המייצג נרטיב  שיח-לכדי רביחדיו שנאגדות אמנות יצירות , 9'היוצר-האוצר' רעיוןבבחינת , קונטקסטואלית יאנקודת המוצא לתערוכה זו ה

לא עוד תיווכו של האוצר ": שם כתב ,10היוצר" צחון האוצרי"נ עפרת במאמרוגדעון תיאוריה זו הרחיב  אודות .אוצרת התערוכה ,יאישי של

מייד של מרסל -בין יצירות האמן לבין חלל התצוגה, אלא הטרנספוזיציה של יחידות תרבות, שיבושן החללי וההקשרי. הרחבת עקרון הרדי

סובייקטיבית תערוכה מוכפפת באסופת היצירות לי פרשנותכי  להבהיר בהקדמה זו ברצוניו  דושאן מתחום האמן אל תחום האוֵצר."

 לאמנים.  תישלי.  ועל כך תוד 'תזה'לטובת ה

כמוך", מגלה "לפני שיבה תקום", ו"אהבת לרעך בנוסח:  חלומות ואמונות, ערכים ומסורתכישרונות, יפה מאד, בעלת  ,18בת נערה 

בנה לאורך שנים יתשם שנעצר ברגע ותחתיו שברי זהות חדשה עול. הבדיהשהאמת היא , מפלצת מציאות היאשהלבן הוא שחור, שה

                                                                                                                                                                                                                       צב סמיך, לב קפוא וזמן שעמד מלכת.בודה עצמית מלווה בעעשל 

חלפו  .לקייםצריך שלהם והבטחות מאך לחיים יש דרך  ,כיצד יתממש הדבר ידעתילא  .לספר את סיפוריבטחתי לעצמי שנים ההלאורך 

מספר חודשים לפני התרחשה פנייתי אליו  .ידע את מי צילםירצון ש מתוךמח בי האומץ לפנות לצלם אלכס ליבק, יצ 2017 קיץבו, שנים

                 .2017באוקטובר , ברשתות חברתיותהאשטאג כהחלה להתפשט באופן ויראלי  Me Too#שתנועת 

רחוב הישראלי על שלל דמויותיו והאירועים ב, מצולמים במרחב הציבורי לא היה לו מושג את מי צילם. רבים מתצלומיו .הופתע ליבק

 חשיפת משמעותומה  שמאחוריהןמה הסיפור , כלל אינו יודע בזמן הצילום מיהן הדמויותליבק פעמים רבות היומיומיים המתרחשים בו. 

                טקסט המבעבע תחת הפריים נגלה עבורו רק בדיעבד.-לעיתים הסבכך ש ,הדמויות עצמן לרוב לא מודעות לקיומו .התצלום

מתעד את החברה הישראלית, על הסוגיות והסכסוכים המלווים אותה, באמצעות (, 2005חתן פרס ישראל לצילום לשנת תשס"ה )ליבק, 

" תצלומיו במדורים קבועים בעיתונים "חדשותשל ם מנודע בשל פרסושל המאה הקודמת  90-וה 80-לך שנות הבמהצילום ישיר. 

: "אני מצלם אנשים במרחב הציבורי מבלי לביים אותם, לוכד אותם באקראי, ברגע תבכ 11"מוסר, אתיקה וצילום"ו"הארץ". במאמרו 

קרוי צילום רחוב, כלומר צילום שהמושא שלו הוא בני אדם. אין לי ספק שרוב  הצילום שאליו אני מתייחססוג  מסוים ברצף הקיום שלהם.

רבים מתצלומיו העלו בעבר שאלות " .המצולמים, לפחות אלה שאת דמויותיהם אני מפרסם בעיתון, כלל אינם מעוניינים בפרסום כזה

  מוסר ומשפט. ,שאלות אתיקהלוהמכריע, רגע ל, במרחב הציבורי צילוםלנוקבות באשר 

 נקמת הקורבן. ,שן תחת שן" ,"עין תחת עין בבחינת ,"איש בחליפה החומה"הענה לתצלום מ ואה, Less (2015) ,לני דותןתצלומה של 

ידה  .מאיבר מינהכנראה הנובע דם רגליה זורם  ובמורד, עירומה פיסול הקלאסי. הדמותהעם  תמתכתבהדמות נשית נראית תצלום ב

 בראש האישהיא אוחזת ו התשמדובר בנקמ שנערף? אושלה הדמות אוחזת בראשה האם  .וחזת בראש ערוףוהיא א כרותיםוראשה 

)דותן עוסקת  .ראש הצוררים, פרנסוהול ו שלבראשוחזת רבות אודות דמותה של יהודית האויזואליות יצירות  מהדהדתצלומה  ?)המקרבן(

יצירות מתוארת בהיא כפי שם אודות דמות האישה יהנשענות על חוזים חזותיים איקוניבשבירת מוסכמות חברתיות ופוליטיות ביצירתה 

ובכך לאפשר שיח חדש החורג  ,ולא כאידיאליות מהות כאמיתיותיהיא שואפת למקם מחדש נשים וא בעבודתה. הרנסנסמופת מ

 (12.מגבולות דתיים וגיאוגרפיים

 םבהשחלק מסדרת רישומים מהירים העבודה היא  .(2015)ללא כותרת  ,אסף רהטשל  ברישומו יםמופיעקורבן –מקרבןשל יחסי כוחות 

"במקרה של עבודה זו הרישום הוא בהשראת רגע אמיתי אינטראקציות אנושיות. ל סק בדימויים וביחסי גומלין בין ציפורים כמשלועהאמן 

)א.ר(. – ".ל ציפור..בחמת זעם אלימה גוזל שתקף  עורב אפור בוגר ש .אותו ראיתי ברחוב תל אביבי  

בגרביה  מתמגול הטוהרת .נראות אינןכבש כרות ומדמם מוטל לרגלי ילדה קטנה. פניה  ראש ,(2012) חג הקורבן ,בועז לנירשל  םתצלובו

ילדה מאיזו או , לה בשמלת השבתה'כיפה אדומה, חנ האם זו ?נעלי בובה אדומות. מי זו התמהתוך מכונסות בהפות רגליה כבוהלבנות 

 ?הרע ובעקדת ימי התום זאבתפגוש ב הגדול, שםיוצאת אל העולם היא  הבש תאחרמעשייה 



חובקת , נערה עירומה בו פיעהמו. (1994)מינוטאור  ,פמלה לוישל בציורה הריאליסטי מוצגת סצנה המתארת את הרגע שלאחר האונס 

גבר עירום ואיבר מינו משתלשל, פניו אינן נראות/מחוקות. שכוב לצידה  .מבטה מזוגג ,מנותקת מהסיטואציהות מפוחדת ינראש ,עצמה

נפגעי טראומה מינית נקלעים לִעצומה של התרחשות אשר משתקת באיום המוחשי שבה, בהצפה, ובאכזריות שגלומה בה. זהו מצב "

לניתוק רגשי וקוגניטיבי )דיסוציאציה(, אשר מבחינה חושית, רגשית ולוגית. הדרך לשרוד את הטראומה מובילה בדרך כלל  שנתפבלתי 

    שדה. -כותבת הפסיכולוגית נעמה בר ,13"מאפשר את ביטול קיומו של האירוע ושל המציאות הבלתי נסבלת

טענה שהנשים שציירה לוי שם , 14"האמת העירומה של פמלה לוי"יצירתה של פמלה במאמר כתבה על  לגליה יהב ז" מבקרת האמנות

כפריצה של טאבו , 'אלימות מינית'מצוינות לפני או אחרי מתקפה, ותיארה את המפעל הציורי שלה כהרחבה של הדיון במושג 

 הפדופיליה המיטיב לתאר את תרבות האונס. 

רוצח )החל כרבות כאנס או  ותגרסאהאמנות בתולדות וצג לאורך האשר  ,פראיהכלאיים ה-בן ,מיתולוגיהליצור  מתייחסתהציור  כותרת

.  (20-ה המאה של 30-פבלו פיקאסו, בעיקר משנות האצל רבות דמותו כאנס מופיעה . והלאה לפנה"ס שישיתמעיטורי כד מהמאה ה

 ם שיש בהםידימוי ,"בציוריה פמלה הציגה אמיתות לא שגורות אודות המציאות הישראלית 15:כתבה, אלן גינתון זה בהתייחסות לציור

זוג, חלום  ,1985-מ האונסציור טאבו או צנזורה לגבי הצגתם, מראות חיילים גוססים וסצנות המתקשרות לאלימות מינית, אונס ותופת )

 ,בגילאים שונים ,האישה או הנוכחות הנשית אצל פמלה היא בדרך כלל בחשיפה מלאה או חלקית"עוד לדבריה:  ".(1992-מ תל אביב

זה המוטיב הקבוע והמתמיד ביותר בעבודתה. ציורה  - אבל בעיקר בילדות ובנעורים, והיחסים בין המינים כנגזרת של הנוכחות הנשית

 .םאפשר לראות חידתיות מסוימת ביחסי הכוחות בין המיני מינוטאורעל פי גינתון בציור  ".מנכיח את פגיעותן של נשים צעירות וילדות

  תלישות, מלאכותיות, מתח לא פתור. תתחושמייצר ומוזר ולא טבעי בין הדמויות לסביבתן הקשר 

 ,המעשה אחרולת? או שקולך לא נשמע לך לנוכח האימה? /פרימדוע לא סת? /דוע לא צעקת? מ/שתקמדוע  ?ה/וע לא דברת ילדומד

על פי אתר איגוד נפגעי תקיפה מינית  ?אירעשאת כיל יה מי שיקשיב ומי שיוהאם ה ?מדוע לא נשמע קולך או שנשמע בלחש מקוטע

מבחינות רבות עוד מתקיים קשר שתיקה חברתי נרחב סביבה. על אף שבשנים האחרונות ישנה עלייה במודעות לנושאי בישראל: "

ראשן נמצאות נטייתה של פגיעה והטרדה מינית, עדיין מדובר בפשע אשר אחוזי הדיווח עליו נמוכים מאוד. הסיבות לכך הן מגוונות, אך ב

                                                                                    16".החברה להאשים את הקורבן בפגיעה, המביאה לתחושות בושה ואשמה בקרב הנפגעות/ים, המונעות מהן/ם להתלונן

מתכוננת לדבר על הנזקים של התעללות מינית לצורותיה השונות, אני בכל פעם שאני " :17ד"ר ענת גור מציינתהפסיכותרפיסטית 

מבינה מחדש כי מדובר במשימה כמעט בלתי אפשרית. כי אין מילים לתאר את גודל הזוועה. וברוב המקרים, המילים שאנחנו מנסים 

"הכרה  :כותבתווהיא ממשיכה  ".דיבורלתת מגמדות, ממזערות, עושות טריוויאליזציה של הזוועה... אנחנו מדברים על הבלתי ניתן ל

בנזקים הקשים של פגיעות מיניות החלה רק בשנות השישים והשבעים עם עליית הפמיניזם בעולם המערבי. מיליוני נשים השתתפו 

                                                                                                                              ."בקבוצות הקטנות, ללא מנחה מקצועי, נשים סיפרו את סיפורי חייהן ונשים אחרות האמינו להן ,בקבוצות להעלאת מודעות ושם

דוממת בכל מהלך מתוארת כדינה שנאנסה  ,כך למשל ב"מעשה שכם" .הנאנסת לרוב שותקת קראיים ומיתולוגיםבסיפורי אונס מ

את בכאבה מוצאת מביתו, קורעת  היא, לאחר מכן )שמואל ב' י"ג( סיפור אונס אמנון את תמרוב .)בראשית ל"ד( סיפור התנכ"יה

כאשר ראה זאת אבשלום . שמה על ראשה אפר לאות העוול שנעשה לה וזועקת בקול כדי לפרסם את בעילת האונס שחוותה ,כותנתה

ֹּאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָשלֹום ָאִחיָה ַהֲאִמינֹון ָאִחיְך ָהָיה ִעָמְך ְוַעָתה ֲאחֹוִתי ַהֲחִריִשי ָאִחיְך הּוא " .מהומה לא תעוררתחריש ושקש ממנה שיב אחיה, ַוי

   (.)בליבו זמם לנצל 'שקט תעשייתי' זה לשם קשירת קשר לחיסולו של אמנון 18".ַאל ָתִשיִתי ֶאת ִלֵבְך ַלָדָבר ַהֶזה

צילום ורישום בנושא מסדרת עבודות חלק הוא תצלום . ה(1999) צעקה שתוקה ,דרורה דקלהאמנית ל ש תצלוםבצג וימ מוטיב השתיקה

הצעקות שלעולם אינן נצעקות, " ה פעור ובתוכו ספוג שאינו מאפשר השמעת קול.יפרגמנט מדיוקן האמנית, פבו . מופיע השתיקה

הוא  (30-1929) קובץ הדוקומנטים שלומ, 20"שמש רקובה" ,בטאישל הסופר ז'ורז' במאמר  19".צעקות אילמות, בפה פעור אל שום דבר



למקומות האפלים  ,פולחןלקורבן ולאלימות, להאמנות ואת האמן  אתקשר הלשוני הסמוי שבין הפה לבין כלי הנשק. הוא קושר מתייחס ל

  הלשונית נשברת והגוף מדבר את מותו.השרשרת במקום שבו  ,בולגהל אשם, והמבהילים ביותר שהתרבות המערבית דחקה אל שוליה. 

 הלבנותרב זמן לה דרש ייש ,ל הנפגעתמבטא בעבורי את הזהות המפורקת ש ,(2006), ללא כותרת רעות פרסטרשל  צלום המקופלהת

אחרים, דימוי הגוף, הדימוי המופנם של ’, אני’אחרי תקיפה מינית, חד פעמית או מתמשכת, כל מבנה ה"ר גור כותבת: ”ד .הולאחות

מתרסקים. אצל נפגעי טראומה חד פעמית קיימת, פעמים רבות,  –הערכים האידיאליים אשר נותנים תחושת שלמות ומטרה בחיים 

 צעירהבחורה  בתצלום מופיעה  21".מתפתח דימוי עצמי של מזוהמת, אשמה, רעה ...אני לא עצמי עוד, תחושה של איבוד העצמי

 דמות אך אינובפירוק והרכבה המבקש להחזיק תהליך שתי וערב, טכניקת במורכב ו תצלום חתוךה .גינהרחבת ב כפופה ,עירומה

 סובבתהגינה ה - המיקוםוכך גם , זהותה התערערה, 'הגירוש מגן העדן'בבחינת המפורקת דמות מצב ה. הבשלמות המאפשר לראות

                                                       התרחש.שמה כואב אודות המלווה בבלבול התפכחות ה ישנ טחון.יביציבות ו תחושת ה מעניקהאותה אינ

רוצה אני לאזכר את ובהקשר לכך  .ואבדה שנשברה הנפגעת כמו גם זהות ,לא ישוב -גן העדן של הנעורים והתום  - הבטוח טבעה

מכסה את איבריה לאחר  והכפופהעירומה הה וחו .ה ואדם מגן העדןויצירה מתארת את גירוש חוה 22.הגירוש מגן עדןהיצירה הנודעת 

 .יהיבוכוהיא  ,פרי עץ הדעת. פניה מביעות כאבמשאכלה 

,  בכי תמידי פשע מיני מטמא של בן בליעלעל גוף שחולל, על בכי על פצע פתוח ו .גמר לעולםיונדמה שלא יהבכי , הבכי שלא נגמר 

, שטפות תחת מי מקלחתיגרות נדמעות מלוחות נ כר,בבכי שנספג בלילה מכונת ייצור פנימית לבכי, מין  ,ו גוש שחור בגרוןילאשמתלווה 

       להשכיח את שקרה.ולהדיח ואת הגוף שוב ושוב לנקות  כדי

הזהב   .(2021)ללא כותרת  ,חנאן אבו חוסיין מהתקרה במיצב שלמוזהבים תלויים  גושי בטוןשל ליציקות ו ת התקבעוהנוזליהדמעות 

שנוצר . הכאב ואילו הבטון מזוהה עם עבודה גברית ,של נשיםוהתייפות  התקשטותלנועד לתכשיט ש ,עדיל אולקדושה וליופי, מיוחס 

צורניות בתיה הקודמות, ודמעות כאב הופיעו בווריאציות שונות בעבוד. ערך ות יקרותלדמעאצל אבו חוסיין אלימות גברית הופך עקב 

בדמעה או  ,פיתהבתוכם מוצפנת כשצרורות בד לבן נתלו מהתקרה  , (2019) בוקג'הבמיצב . כך דמעה לבנה תנועה של המזכירה

היא מתאבלת על מערכת היחסים עם אביה באמצעות הפחם  . בזו האחרונה(2017)-מ (התאבלות) משחרהבודת הוידאו בעשחורה 

י יצירותיה עוסקות בביטוי , הפחם כדמעה שחורה.בפחם את פניהאום אל־פחם. היא משחירה  - מרמז על מקום הולדתה, שגם השחור

  קריאה לחירות אישית ושיווין בין המינים.בניצול מיני ובנשי,  -האישיקול בואלימות גברית באלימות בחברה הישראלית והערבית, 

הליכה כבדה  ,במרחב הפתוחנערה מתהלכת כסהרורית   ,(2019) דקות 1:57 ,רעש לוואימתוך  ,טובה דורפמןעבודת הוידאו ארט של ב

הסדר הרציף נקטע, הנתיב המוכר תם ומכאן '. היום שאחרי', בלופ אינסופי. הרי זו ההליכה של לשום מקוםובילה אינה משסיזיפית ו

  מצא מזור לנפשה.ישיעד  ,נפתחת דרך חתחתים וכאב

כי רק פנימית ידיעה ב נוע.  ,זמן נוע קדימה ,ורק ביקשתי להניע קדימה את מחוגי הזמן , עולמי נטרף עלי,סתורהמתהלכת והנה אני 

ביאה את חוטי הזמן, ומחבקת את עצמי של אז, מנגבת את דמעותיה ומכעת יכולתי הייתי מקרבת ולו  יעמעמו. ינחמושיחלפו השנים 

 כאן ועכשיו.     ל רשהייברכות ואהבה אותה 

 

 אוצרת – טנא-נורית טל 

 

 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                 
לוכד הרף עין ומשקף את התבוננותו שלום תצ :ברסון-אנרי קרטייה הצרפתי ניסח הצלםהוא מושג ש ( Decisive Momentthe)הרגע המכריע  1

 יםמעורבו םיים אכפתמישל צל םמיוחד בעבודתבבא לידי ביטוי  'המכריעהרגע 'תפישתו האסתטית. את הייחודית של הצלם, את יכולתו הטכנית ו
(the concerned photographer,) צלמים המבקשים לייצר שינוי חברתי ותודעתי, ולא רק  –אמריקני קורנל קאפה -מבית מדרשו של הצלם ההונגרי

 ; לחשוף נגעים חברתיים.  לתעד
 .1994ן לציון", בעריכת דוד טרטקובר, הוצאת עם עובד, אלכס ליבק, "עי 2
"גם הקורבן אשם: ייחוסים של אשמה וחומרה של אונס כפונקציה של התנהגות הקורבן בטרם האונס, במהלכו ולאחריו  ,יעל אידיסיס ואליס עדות 3

השכיחות הגבוהה של אירועי אונס,  למרות .2015אילן. -, אוניברסיטת בר17 ןגיליו. צוהר לבית הסוהר,  121בקרב מטפלות ושאינן מטפלות", עמוד 
 מא יואשמו, דבר שעלול לגרום להם לחוות טראומה נוספת.ש קורבנות לדווחהבין השאר בגלל החשש של  דיווח אודות התופעה,-קיים תת

 ראה שם, תגובות אמוציונליות והתנגדות או היעדר התנגדות  לתקיפה. 4
  .ראה שם, היכרות מוקדמת עם התוקף 5
הראה כי מדובר בקשת של תגובות פסיכולוגיות  (Burgess  &Holmstrom ,1974)"תסמונת טראומת האונס", מחקר שנערך על השפעות האונס  6

 שלאחר האונס, סימפטומים של דיסוציאציה וקהות אצל נשים שחוו את האונס כאירוע שמסכן את חייהן. 
 .2000, מפה מיפוי והוצאה לאור, 43 דעמו ",מיתוסים, מיתוס פרוקנה ופילומלה -אהרון שבתאי, מתרגם לעברית את "המיתולוגיה היוונית  7
 ספריית אופקים. ",עם עובד"ג'ודית לואיס הרמן, "טראומה והחלמה", הוצאת  8
בהוצאת  2012-(, ספר שראה אור בurating and the Curating of CulturesThe Culture of Cפול או'ניל, "תרבות האוצרות ואצירת התרבויות" ) 9

MIT  מספר לנו, בעצם, דברים שידענו: ,  נפעם לגלות את הקו האוצרותי החדש: "האוֵצר היוצר"  42-בקיימברידג', מסצ'וסטס. או'ניל בן השהיוקרתית
 -כיוצר בסוף שנות ה-ועד ל"מודל התערוכה של עליונות האוצר 60 -לאחר שנות ה, ובפרט 20 -שמרכזיותו של האוצר הלכה וגברה במהלך המאה ה

 .(9." )עמ' 80
 2013צחון האוצר היוצר", האידאה של האוצרות, המחסן של גדעון עפרת, פברואר יגדעון עפרת, "נ 10
 .2020אלכס ליבק, "מוסר, אתיקה וצילום",   11
 :דותן נרימחקרה של לני ד מתוך 12

Leni Diner Dothan, BREACHING THE CONTRACT Breaking Free from the Emotional and Ideological Prison of Renaissance 
Masterpieces, UCL, Slade School of Fine Art, Research Degree in Fine Art, 2019, pp 60-63  

תקיפה מינית בזמן הטראומה ולאחריה", מאמר שפורסם באתר שדה, "התפתחות השימוש בהגנות דיסוציאטיביות בקרב נפגעי -נעמה בר 13
  . 18,07,2008"פסיכולוגיה עברית", 

 .04.11.2012מוסף גלריה ,  ",הארץ" עיתון, "האמת העירומה של פמלה לוי"יהב,  גליה 14
.ר הדפסות ע לאמנות, "את מוזיאון", 2004-1949 לוי פמלה, מתוך הקטלוג "22-18 'עמ, לוי פמלה של החייםור מחז, "ציורי גינתון אלן 15

 .2018בע"מ, 
  union/info/facts-https://www.1202.org.il/centersמתוך האתר:  16
 .24.09.2018"פסיכולוגיה עברית",  ד"ר ענת גור, "השלכות נפשיות ארוכות טווח בנשים נפגעות תקיפה מינית", מאמר שפורסם באתר 17
 , פסוק כ'.ג"י פרק', ב שמואל 18
 (, הוצאת רסלינג. 2006, תרגום מצרפתית: הילה קרס, )1975, "זה עתה נולדה"הלן סיקסו וקתרין קלמנט,  19
20  d History of Literature 14, 1985, Allan Stoekl. Theory an .1938, trans-orges Bataille, Vision of Excess: Selected Writing 1927eG

pp 55-58. University of Minnesota Press (Minneapolis)  
 .24.09.2018ד"ר ענת גור, "השלכות נפשיות ארוכות טווח בנשים נפגעות תקיפה מינית", מאמר שפורסם באתר "פסיכולוגיה עברית",  21
, מתקופת מזאצ'ופרסקו של תומאסו די סר ג'ובאני די מונה קאסאי, המכונה  - ( dall'EdenLa Cacciata dei progenitori) הגירוש מגן עדן 22

 ( התמונה נמצאת בקפלת בראנקצ'י.1428 - 1425: 15-הרנסנס המוקדמת )המאה ה
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