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 הקדמה -אודות הסדרה 
 

 אמריקאית אשרהינה סדרת אנימציה ( SpongeBob SquarePants) "מכנס מרובע בוב ספוג"

לאורך . בערוץ ניקלודיאון 9111שודרה לראשונה  במאי ש מבוססת על הומור נונסנס פרוע וחצוף

. עונות אשר זכו להצלחה ניכרת בקרב ילדים ומבוגרים כאחד 7שודרו  מאז עלייתה לאוויר  העשור

ימית מ-מתגורר בעיר התתה( הנראה כספוג מקלחת)ספוג ימי  – בוב ספוגהוא  גיבור הסדרה

גר  –מעין ילד תמים ונאיבי שמנהל אורח חיים כשל מבוגר  ,(Bikini Bottom" )ביקיני בוטום"

י "נוצרה ע הסדרה(. the Krusty Krab" )הסרטן הפריך"לבדו ומחזיק עבודה קבועה במזללת 

סרט  4002 רבנובמב יצא לאקרנים בעקבות ההצלחה .אנימטור וביולוגי ימי –סטיבן הילנבורג 

כוכב ים , בראשם פטריק חברו הנאמן, וידידיו בוב ספוגציה באורך מלא המגולל מעלילות אנימ

לרגל חגיגות העשור לסדרה הפופולארית  .הסרט הוקרנו גם בישראלהן הן הסדרה ו .ומטופשורוד 

  .שמוקדש כולו לסדרה" ני בוטוםימופע ביק"אף מוקרן בערוץ ניקלודיאון בארץ 

פרקיה השונים  .של קידום הסבלנות וקבלת השונהמסר על דגלה באופן רשמי חרטה הסדרה 

בו בוב ספוג מעלה מופע סטנד   "Squirrel Joked" הפרקכך למשל . נושאים לרוב מסרים בהתאם

נושא לקח  ,כולו בדיחות סנאים שהופכות את חייה של סנדי הסנאית לבלתי נסבלים כלאפ ש

ושיש לדעת לצחוק  ,אחריםחשבון ה מתבדחים על חינוכי מדוע יש להקפיד לא להפריז במידה ב

, כה להגדרה הזו מפיו של סקווידוורדוזשבוב ספוג לאחר " Not Normal"בפרק . גם על עצמך

מחליט ללמוד להיות נורמאלי באמצעות קלטת הדרכה לנורמאליות הוא , שכנו התמנון הזעפן

צורת הספוג שלו והופך להיות מאבד את הוא , כתוצאה מכך. שבה כל האנשים נראים אותו דבר

וכי אפילו , הפרק מסתיים במסקנה כי מוטב ומעניין יותר להיות לא נורמאלי. ומשעמם רגיל

 . הוא חריג בעצמו, המלעיז סקווידוורד

 

כאשר דמותו של בוב  .זו היא שסיבכה את הסדרה בצרותסבלנית דווקא אידיאולוגיה  ,ואולם

ות בבתי ספר הואשמה הסדרה שהיא מקדמת ספוג הושאלה לקמפיין המקדם סובלנ

טענות כלפי הסדרה לפיהן היא מטיפה לערכים ליברליים יתר עוד לפנים הופנו  . הומוסקסואליות

 מפני( The Christian Spotlight" )זרקור נוצרי" תמבקר, קאלאהןלייסי כך הזהירה . על המידה

 :י שגרתיהומור נונסנס בלת, כמקובל בסדרה, שהכיל, 4002-הסרט מ
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Parental warnings are nearly inexhaustible in considering this film. 

Please do not be deceived by the light-hearted, cute trailers for this 

cartoon and take your kids to see it assuming it will be clean, 

innocent fun. Many parents would not find this material suitable 

viewing for children. […] Moral rating: offensive. 
 

 :אודות הקמפיין דיווחה מערכת החדשות של אתר וואלה 4002בינואר 

ארגוני ימין אמריקאים תוקפים את הדמות ? האים בוב ספוג הוא הומוסקסואל

-ליים תתשלטענתם שוטפת את מוחות הילדים במסרים הומוסקסוא המצוירת

ב זועמים על קליפ בכיכובה של הדמות המאוירת "ארגונים שמרניים בארה. הכרתיים

ווי "לצלילי , הקליפ. בטענה שהוא מעודד הומוסקסואליות, בוב סקוור פנטס' ספונג

ב כדי לעודד "אמור להישלח לבתי ספר בארה( 'במקור של סיסטר סלדג" )אר פמילי

קשור לעמותה , WAFF, הארגון שהפיק את הקליפ השמרנים טוענים כי]...[ .סובלנות

מייסד הארגון האמריקאי , יימס דובסון'ג ]...[. המקדמת סובלנות להומוסקסואליות

כוכב , שם על הכוונת שלו את דמותו של בוב הספוג, "פוקוס על המשפחה"ימני -הנוצרי

רכו הארגון אנחנו רואים את הקליפ כניסיון חתרני ד. "הסדרה של ערוץ ניקולודיאון

 אמר דובר מטעם הארגון, "מנסה להשפיע על הילדים בדרכי מניפולציה ושטיפת מוח

בוב נהפך כבר בעבר לסמל הומוסקסואלי בגלל שהוא נוהג להחזיק ידיים עם חברו ]...[ 

דובר הארגון ]...[  כחישים בתוקף כי בוב מעדיף גבריםיוצרי הסדרה מ. לסדרה פטריק

[WAFF ]כי מי שחושב שהקליפ מקדם הומוסקסואליות " ק טיימסניו יור"אמר ל

 ". צריך ללכת לרופא כדי שיגדיל את מינון התרופות שלו"

 
. מיני-הוא א, הומו או סטרייט איננו בוב ספוגטען ש ,גבר סטרייט ונשוייוצר הסדרה ו, הילנבורג

המטרה שלנו היא . "אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, "אין לכל זה שום קשר למה שאנחנו עושים"

 :לעג למלעיזים בארס ,חוקר קולנוע, רוברט קסר 'ופרופ "לעשות תוכנית מצחיקה

Move over Sodom, this must be Bikini Bottom Babylon, an orgy 

of penciled rutting, like that old-time clandestine porn fantasy drawn 

by maverick Disney cartoonists showing explicit and anatomically 

correct antics of Mickey Mouse and company. Sadly, this anxious 

righteousness seeks to paste fig leaves on animated pen-and-ink (and 

would probably put diapers on dogs), but unerringly maintains an 

unholy focus below the belt. It would take the Village People to 

penetrate this clenched fear-mongering so set on micromanaging 

mere drawings, so insistent on sexualizing the non-sexual. This 

vision would certainly earn Callahan the title of Knucklehead 

McSpazzatron, SpongeBob-speak for humorless moralist. 
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בשום אופן לא ניתן לפתור את הסדרה בטענה זכו המקטרגים הרי למרות הלעג והקלס להם 

תמימות  מדובר עלאכן אם קשה לקבוע  רובל ,משהו מתעתע הבאמנם יש ". מדובר רק בהומור"

ורה אך הבדיחות החינניות והבלתי מזיקות לכא ,יוצריםשל היתממות דווקא על של דמויות או 

יש יותר  "מרובעמכנס ספוג  בוב"ב. מתגבשות לאמירה ברורה ומודעת הנובעת מכוונה רבה

השכיל לשים עליו ובר אף בהרבה יותר ממה שהימין השמרני דשמ והסיכויים הם, מהנראה לעין

שאמנם צוחקת בלי סוף על  ,בסדרה מפתיעה ויוצאת דופן במסריהלמעשה מדובר  .את האצבע

 .אך בה בעת גם נלחמת ללא פשרות על זכותו להיות מה שהוא, רהחריגותו של גיבו
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 ?בהומוסקסואליות בוב ספוגמדוע יש לחשוד ב
 

פגום , הומופוביה פועלת לא פעם באמצעות ייחוס של מגדר פסול בדרך זו או אחרת"

או ללסביות " נשיים"כלומר קוראים להומואים . )להומוסקסואלים, או כושל

אימת ההומופובים מביצוע אקטים .  מטת הקלון של המגדרזוהי  ה, "(גבריות"

לחדול להיות גבר ')הומוסקסואלים היא לא פעם גם אימה מאובדן של מגדר תקין 

 (.--, רוזמרין" )('אמיתי או תקין

 

, מחוותיו העדינות? סטריאוטיפי בן דמותו של הומוול" בלתי תקין"גבר ל בוב ספוגמה הופך את 

בוב ספוג איננו  .ה שמיוחסות לו תכונות ומאפיינים השמורים לרוב לבנותהעובד, הקמפיות שלו

או פוכר את ידיו  , מסמיק ומעפעף בריסיו, עדין ורגשןהוא  .תקין ילדואף איננו " גבר תקין"

הגברים בוכים "או " בוכיםבנים אינם "המוכרות  לאמרותבניגוד  ,ומצמידן  לליבו בהתרגשות

 .אותה עד תוםפטריק הוא פעולה שנוהגים למצות חברו ו וגבוב ספהבכי אצל , "בלילה

    
 SpongeBob- The Movieמתוך 

מוגזמים בתקווה  קמפמעצבת את המזללה בצבעי , מר קראב, תו של הבוס של בוב ספוגכאשר ב

ביחד עם בגד ) לביתווהבלתי גברית בוב ספוג מאושר לאסוף את  הצבעוניות העליזה , שתפוטר

הוא אינו מצליח להיות גברי גם כשהוא משתדל בכל  .(אחידההד שהוכתב כתלבושת הגוף הצמו

. ליצן צבעונית בפיאתיותר הוא מופיע  קשוחהלמשל כשהוא נדרש לשנות את תספורתו ל. מאודו

הוא כוכב של  ,שפותח את הסרטבחלומו . הוא אינו מסוגל כלל אפילו לדמיין גבריות תקינה

י המדובר הינו היעדר גבינה ִנִש  ק  אך האירוע הא  , א מציל את היוםפנטזיה היפר גברית בה הו

כ "בד, אפילו למכוניתו . בזרועותיומוצל והפנטזיה מסתיימת כשהוא נושא גבר  בהמבורגר צהובה

הוא שוכב עליה ומדבר אליה כשכאל זכר  בוב ספוגמתייחס , מיני ממין נקבהאובייקט דימוי ל

 .בערגה

     
  No Free Rides, Bossy Boots, No Weenies Allowed, SpongeBob the Movie:מתוך 
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 Mermaid Man" )איש בתולת הים ונער הספחת"גיבוריו של בוב ספוג הם צמד גיבורי העל 

And Barnacle Boy). הם מזכירים צמד גיבורי על אחר שאף , שבסדרהלגולם ההיסטורי בג

מעיד לבדו על  mermaid-ו manוכמו כן הצירוף , באטמן ורובין –הואשם בהומוסקסואליות 

מדובר בצמד ישישים שתהילתם היא , בו הם מופיעים בסדרה, בגלגולם הנוכחי. סתירה מגדרית

איש בתולת הים לבוש בגלגולה . נחלת העבר אך הם מוסיפים להופיע בסדרות המשך נלעגות

 .כמותו" םמוזרי"בוב ספוג נושא עיניו ל .העדכני של תחפושתו בחזייה

  
  Mermaid Man And Barnacle Boy   -בעבר ובהווה 

בשעת סערת , לעיתים, מתחבקים, אוחזים ידיים הם. בוב ספוג ופטריק מרבים מגע ורגשות

הם אינם נבוכים  .הם אוחזים זה בזה ומתגלגלים אחד על השני על הארץ בבכי רגשני, רגשות

מתנתו של וחולמים להזדקן יחדיו כשהם מביטים זה בזה בערגה מים זה לצד זה ואף להיות עירו

מראה על רגשות , ונושא את דיוקנו לב שוקולד עצום כבית, בוב ספוג לפטריק ביום האוהבים

 .עזים

 
 בוב ספוגפטריק לוקק קרחון בצבע ובמרקם גופו של 

 (The Smoking Peanut ,התקריב במקור) 
 

    
The Secret Box, Valentine's Day 

 :המבקרת קאלאהן תיארה את הסרט

There is nudity throughout the movie. We view Patrick’s bare 

buttocks during three scenes and SpongeBob’s once. At one point, 

Patrick surprises SpongeBob at a community gathering by swinging 

over the crowd, naked, holding a sign between his buttocks which 

bears a message to his friend. SpongeBob and Patrick are also shown 

in their underwear a few times. The underwear is drawn to look like 

men’s fitted briefs. 
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כשהם לעיתים ו בצילומי תקריבלא פעם , הרווחים מאוד בסרט ובסדראכן עירום ותחתונים 

ימי אינטהפריט את המרבים ללבוש  בוב ספוגפטריק ו. מעוררים קונוטציות בלתי רצוניות

פטריק לובש תחתונים עם  :ו גם כמחווה לגיבוריהםאחד כלפי השני אבין אם , כהצהרה של אהבה

מסתובב בתחתונים בכדי  בוב ספוג, אותו הוא מעריץ"( הבוטן האווילי)"דמות הגופי גובר 

מלבד זאת בוב ספוג נצפה לרוב בתחתוניו כאשר הוא מתעורר . להידמות לגיבורו איש בתולת הים

שצץ ברגעים בלתי  משמשים כאלמנט קומי מופרך וחסר היגיון התחתונים גםולרוב , בבוקר

ש הזה ככל הנראה מוצאים היוצרים את פריט הלבו. (תזיכרונולמשל פטריק מעלה ) צפויים

כולל כל קווי התפר המאפיינים תחתוני  ,התחתונים מצוירים בדקדקנות כ"בד. משעשע ביותר

הסדרה מרבה תקריבים ושימושים בלתי שגרתיים בישבנים חשופים עד  ,מלבד לתחתונים. גברים

, למשל פטריק שומר בליטה תמוהה ובלתי מוסברת באחוריו: שדומה שהיא לוקה בקיבעון אנאלי

פטריק מתיישב על קרס , נו של בוב ספוג נמחק בהזדמנות אחת באמצעות עיפרון ארוךחריץ ישב

וכן פטריק ובוב ספוג נוהגים מדיי , שיש לחטט בו' ישבנו של בוב ספוג מצויר כבגז, חכת דיג בהנאה

 . פעם לקפץ על אחוריהם הדשנים בהנאה

    
 התקריב במקור grandma kisses, SpongeBob the Movie, www.brightlightsfilm.com :מתוך

 

    
פטריק , (הסרט) ברכתו של פטריק, (--) ז שיש לחטט בו'כבג בוב ספוגישבנו של : מימין לשמאל

התקריבים  .(Frankendoodle) נמחק בוב ספוגחריץ ישבנו של , (Hooky) מתיישב בעונג על חכת דיג
 .במקור

 

רק כדי להתפייס  ,מתאבקים זה עם זה בזעם יקבוב ספוג ופטר The Fry Cook Gamesבפרק 

למעט . ברגש לאור הגילוי שכל אחד מהם לובש בדיסקרטיות תחתונים בצבע הגוף של האחר

שמספקת  הפרודידוגמא למבע הפטישיסטי גם פרק זה מספק , המתעוררות תהאסוציאציו

 . הסדרה על הגוף הגברי ושתורם לצביונה המגדרי הייחודי
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 (ים במקורהתקריב)

 "הגדול"
 

פטריק וסקווידוורד הרגזן , בוב ספוג" SpongeBob SquarePants vs. The Big One"בפרק 

כך הם מאתרים  לשם. ליהם ללמוד לגלוש על גלי היםנקלעים לאי בודד שבכדי להיחלץ ממנו ע

. ק קהונה לגונה'המכונה ג"( קרטה קיד"מר מיאגי יסטעל דמויות כמ פרודיה)גורו גלישה מקומי 

י לא אחר "הגלישה עצום המימדים שלו ומדובב ע" כלי"מאופיין על ידי , בנוי לתלפיות ק לגונה'ג

 מסתוריתה פוגשים בו לראשונה בוקע אט מבקתה כאשר השלוש .וני דפ'ג', מאליל המין במיל

למראה  ,כמעט ללא סוף ,עוד ועוד ומתארך ומתפתחהולך ה, צר גלשן - מאורך חפץ פאלי זעירהו

, תמיד זעפןוההציני  התמנון, סקווידוורדופטריק ו בוב ספוגנפערים פיותיהם של המחזה המפעים 

, שריריותגבריות ם נצפות רגליים ווהעצ בקצהו של הלוח הארוך, לבסוף. מזיע ומתעלף

הזרועות השריריות , נחשפים גם החזה השרירי, באיטיות עת שהתמונה עולה מעלה, ובעקבותיהן

שלו אינו מופיע לעולם מבלי המפותח כלי הגלישה  .ק לגונה'של ג והשזופים ופניו המפוסלים

 . ומת שבאוכשזה הולך הכלי מתכווץ ונעלם כלע, ק לגונה עצמו'להיות מחובר לג

 

     

 
". מעולם ראיתי דבר יפה יותר: "ק לגונה על הכלי העצום'למראה ביצועיו של ג דומע בוב ספוג

 הטריפל גבינהמאז שראיתי את עוגת "שלא ראה מחזה שכזה ופטריק מחרה מחזיק אחריו 

ידוורד סקווכאשר  ,לאכול את גופו השזוף של הגורולפטריק מתחשק נדמה שאכן . "הראשונה שלי

האם תלמד אותנו לגלוש או שנאלץ להמשיך לעמוד פה , עשמ"ק לגונה 'כלפי גהעצבני מתרעם 

 ". I kinda like staring at him: "פטריק עונה בחיוך חולמני!" ?ולבהות בך כל היום

 וגם כשכן)נפקד מבלי שפניו מצולמים כלל -כנוכחמרבה להופיע  הוא. ומסתוריק לגונה שתקן 'ג

, לעיתים מתמקדים ברגליו, (שנועד להדגיש את עיניו היוקדות או את מסתוריותו תקריבבמדובר 

, אל המצלמהשמופנה פעמים רבות גבו השרירי לעיתים בישבנו או ב, לעיתים בחזהו העצום

http://www.tv.com/SpongeBob+SquarePants/SpongeBob+SquarePants+vs.+The+Big+One/episode/1242047/summary.html
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כאשר הוא מופיע . י ברק בסערה כך שכל שנותר הוא צללית גופו המפוסלת"לעיתים הוא מושחר ע

משמש להבלטת הגוף השרירי  זההרי שגם  over the shoulderשוט  י"תוך עח, בתמונה רק חלקית

ומספק הזדמנות להציג את  רשל גופו המצוי מהפטישיזצייהא חלק גם הועצם החיתוך ו

 . התפעלותם של בוב ספוג ופטריק ממנו

       

 
את  םמקדי שוב ושוב .נוסע לפתע בלא התראה אל תוך התמונהק לגונה 'של גישבנו המחוטב 

 בוב ספוג, המורם מעםבשל מיקומו  .הופעתו הגלשן הפאלי המתארך וחודר אט אט אל התמונה

נדהמות הם יהנראים לא פעם כאילו הם ממקדים את עינ ,שלהם גלשנים קטנים ורגילים, ופטריק

 .חלציו באזור

 

    

 !"הגבר הנאה, הנה הוא"
 

פה תואר לי בעקבות תאונה בפניו סקווידוורדהופך  "The Two Faces of Squidward" פרקב

הרופא : גבריםפוסחת על אינה  סקווידוורדהמשיכה הגורפת אל . ויופיו מעורר מהומה רבתי

ות קימוכר נקני, עושה תאונה כושמבחין בו בדרנהג , המסיר את תחבושותיו מתעלף לנוכח יופיו

מעריץ גברי נלהב , ביחד עם זוגתועלף מת גבר נוסף, מורח את החרדל על לקוחשעל פניו הוא חולף 

שני גברים  ,שלו למזכרת ומעריץ נוסף מסתנן למקלחת שלו וגוזל את השמפו הקלרניתחוטף את 

גם למען הסר ספק כי . על החולצה שקרעו מעליו והזוכה מרחרח אותה בתאווה םביניהרבים 

 . ן חובש מגבעת ושרירןאדובהבלטה שובצו בקהל המעריצים , בסקווידוורד גברים הם החושקים
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 סקווידוורדמעריציו של 

לנסות להחזיר פניו לקדמותם אך כתוצאה מכך  בוב ספוגמבקש מ סקווידוורד, נואש מהרדיפות

 ומתנהגת כרקדן בלט שרירי לבושה, הגברי הסוחף לכאידיאדמותו  .הוא הופך נאה אף יותר

מראהו רק תאונה מקרית נוספת משיבה לו את . (הומוסקסואליתמיניות רמיזה גסה נוספת ל)

אישה אחת ושני רק מתוכן  ,נראות שלוש דמויות, ר בעוגמת נפשבין הקהל המתפז. המקורי

 .פי כמה על מספר הנשים עלהאף  הגברים שנהו אחריו שמספר כמו לציין ,גברים

  

 
חוזרת ומוריסטית וההבלטה הרי שיש ב, ופטריק ואהבותיהם בוב ספוגהילד מזדהה עם כיוון ש

מכנס  בוב ספוג"ב. הומוסקסואליים בכדי לערוך לה נורמליזציה מבחינת הילד-של נושאים סמיזו 

 אובייקט גבריאישה מביטה בחולמנות על : הסיטואציה שלהלן הינה דבר שבשגרה "מרובע

 . (Squid Wood""מתוך ) "!נאה אכןהוא  ,כן: "נלהב, ובן זוגה משיב, "?האין הוא נאה: "ואומרת

 

 "של ימי החיתולים תקוע בשלב המביך, פטריק המסכן"
 

נמצא המתח שבין גבר לילד וכיצד נבדל ומוגדר כל אחד   Grandma's Kisses פרקהבמרכזו של 

ה הרבים לאחר שהכל עורף לאהבתו העזה לסבתו ופינוקי בפרק משתכנע בוב ספוג להפנות. מהם

מתגלה עקב חתימת ליפסטיק ורוד עז מתנוססת על בדה העו, לועגים לו ולגבריותו על שנשקה לו

שלל קלישאות פטריק משמיע באוזניו . שאותה הוא נכשל בלהוריד כאילו הייתה אות קין, מצחו

גבר חייב לעשות מה גבר חייב !". "אתה גבר כעת ומוטב שתתחיל להתנהג כאחד: "גבריות

, לענוד פיאות לחיים, ליו לנפח את חזהובדרכו של בוב ספוג לבגרות הגברית המיוחלת ע". לעשות

חבוש קסדה נגד נשיקות הוא תובע מסבתו שלא . ז'ג באלתוריולרכוש טעם " בדיקת מס"לומר 
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מי שלא עומד בנדר הגבריות הינו ". זוהי דרכו של הטבע"תתייחס אליו עוד כתינוק שכן בגר ו

" אני אוהב את סבתא"ת כשסינר חלב חם ועוגיו, פינוקים שבועשממהר להישבר ול, החונך, פטריק

 .לראשו ותביעת נשיקה על מצחו " אכילת העוגיות"כובע , לצווארו

  

 
הוא מתאווה נואשות לעוגייה אך מקבל תחתיה אלמוג . בוב ספוג סובל קשות מגבריותו החדשה

, צפוף האותיות וחסר התמונות, הספר עב הכרסבמקום סיפור מפי סבתו את  ,מאודה מזין

הוא " עם אהבה בכל תפר"במקום סוודר  ,"של תחזוקה אקטיבית שבשגרההטכני  ךדריהמ"

 "home sweet home"ובמקום נמנום תחת השלט ( ללא אריזת מתנה)מקבל כמתנה ציוד משרדי 

בסוף הצפוי בוב ספוג פורץ . עליו לצאת לעבודה( ספרה שבאופן מסורתי איננה מיועדת לגברים)

סבתו מרגיע אותו במה שמהווה את . הוא מתאווה לכל אלה ויותרבבכי תמרורים ומצהיר כמה 

לא ]...[  אינך צריך להיות תינוק כדי לקבל את כל אהבתה של סבתא: "מוסר ההשכל של הפרק

ובסיום הסימבולי היא מגישה ". עדיין אתה יכול לנשק את סבתך ,זכור ,חשוב כמה מבוגר תהיה

בלתי "על אף הלעג החברתי שהנאות , לפי המסר .לו את העוגייה הנחשקת לצד פאת הלחיים

בוודאי שיותר מההימנעות הכפויה )הן בריאות ולגיטימיות הרי שאלה מזמנות " גבריות

 .ואין צורך להתנזר מהן על אף האיסור החברתי עליהן (והמייסרת מהן

 

אש שמה אותן מר ,השוטה הנצחי, העצות הקלישאתיות לגבי הגבריות בפיו של פטריקהשמת 

פטריק : למשל) ים'אימאגנצפית מייד כמה " ?האם איי פעם לא צדקתי"כשהוא מעיר . ללעג

. המוכיחים שפטריק לעולם איננו צודק( משלח את בוב ספוג על גביי פצצת רקטה אימתנית

עד שאפילו קהל הצוחקים לבוב ספוג  רפטטביותהקנטותיו של אחד הלקוחות במסעדה הן כה 

כלפי  ,הצפויה כל כך, של הפרק להתנצח ולפסול את הביקורתיות המקובלתדרכו - מואס בו בכעס

 .מי שכבוב ספוג חורג מהתקן של הגבריות

כאשר . אינם באמת משנים את מהותו של בוב ספוג "הגבריים"והסממנים החיצוניים טקסים ה

 :מנסה להתבצר בתחפושתו הוא מעיר, אכול קנאה מול הנאתו של פטריק, בוב ספוג
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"Poor Patrick, I almost feel sorry for you, Stuck in the awkward phase of diapers" 

שבלהיות " העשיר גמולה"של בוב ספוג מתערער כשאינו מצליח לחשוב מהו אותו  ושביטחונאלא  

בדבר אותם שלבים קדומים  לתיאוריות פסיכואנליטיותקורץ  המשפט. ז המשעמם'פרט לג מבוגר

דרישה להתכחש לכל אותן ול ,"תקין"טרייט להסתלק במטרה להפוך לגבר מהם על הגבר הס

" מותרת"ולהשתעבד לצורה אחת בלבד ( בשפת הפסיכואנליזה" רקטומליות)"הנאות מוקדמות 

זוהי דרכו של : "כפי שמצהיר בוב ספוג טרם למד את הלקח, שכן"(. פאלית"זו ה)של הנאה גברית 

 ".הטבע

באטלר בדבר אופן התכוננותה של הגבריות ההטרוסקסואלית  כאשר נזכרים באבחנותיה של

הנקרעת בין משיכה ודחייה עזה לגבריות הומוסקסואליות , ומרובת האיסורים הקומפולסיבית

עוסקת בה , שונאת ומוקיעה אותה אך מוכרחה אותה בכדי להתכונן ולפיכך, שמקצה. החריגה

הרי שיש משהו בריא להפליא בגישה . (94, רוזמרין) באובססיביות מושתקת ומוסתרת היטב

הכל מותר וכל : מבוגרים זו והטיעון הפשוט והכובש שלה-ישירה ופשוטה של סדרת ילדים

 .משקיפים מרחוק ולמעשה מתפוצצים מקנאה םלמיניההמלעיזים והמלעיגים 
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 "הסרט –בוב ספוג "
 

מהווה את תמצית שסרט העולה גם מ "Grandma's Kisses"פרק הרוח מסר דומה מאוד ל

הסרט עוסק בחן  .כולו חתירה נגד הדימוי הגברי המיינסטרימי המסרים של הסדרה ולמעשה

? כיצד נהפכים מילד לגבר ומה עדיף מבין השניים –והומור בקונפליקט שבין ילדות לגבריות 

ההעדפה החד משמעית שפוסק הסרט כלפיי הילדות מהווה יציאה נגד הגבריות המקובלת בילדים 

אין הכוונה רק להנאה שבלהיות ילד נטול , אצל בוב ספוג, שכן. בנים וגברים מבוגרים כאחד

מחוות , בכי תינוקי חסר מעצורים, סומק בלחיים, אלא בהתענגות על בועות סבון ורודות, דאגות

" תקינים"כל הדברים שהם בבחינת פשע לא רק אצל גברים מבוגרים . עליזות, עדינות של בלרינה

 .ם אצל הילדים שאמורים להתפתח לכאלהאלא ג

מר , לדבריי, שכן" קראסטי קראב"אינו מקבל את משרת מנהל הסניף של ה בוב ספוגבסרט 

הרי , המשרה מיועדת לילדים במקום לגברים ההייתולו , הוא בסך הכל ילד, קראב מנהל הרשת

בוב ספוג , ם גבריםמזועזעים מההאשמה שאינ". manger"במקום " kid-ger"שהיו מכנים אותה 

טופל עליו , יריבו הנצחי של מר קראב, רוצה הגורל ופלנקטון. ופטריק בוכים בכי תמרורים

בכדי להציל את מר קראב מחרון אפו הנורא . האשמת שווא בדבר גניבת כתרו של מלך הים נפטון

טרה להשיב הנוראה במ" עיר הצדפה"עם ידידו פטריק במסע מסוכן אל  בוב ספוגיוצא , של נפטון

למרות היותם ילדים הם מצליחים לא רק להשיב את הכתר אלא אף להציל את עירם . את הכתר

 . ממזימת ההשתלטות הזדונית של פלנקטון, כולה" ביקיני בוטום"

מבקשים אלה העל  בעיקר הוא צוחקאך , של בוב ספוג ופטריק םהסרט צוחק על היעדר גבריות

באחת הסצנות הבולטות . ההיעדר הזה מבקש הסרט לאשר דווקא את, שכן. הלמגר את היעדר

". The Baby Hunt" הסמלי נקלעים בוב ספוג ופטריק לפאב גברי עמוס פורעי חוק קשוחים בשם

גובר עליהם למראה מתקן הסבון בשירותים והם מפריחים בעזרתו  ובוב ספוגיצרם של פטריק 

 הכל המפריח בוע לפיוהקשוח קיים חוק  אז מתברר כי בפאב. סבון ורודותבועות אלפי באושר 

מכריז !" מישהו בבייבי האנט איננו גבר אמיתי. "י כל יושבי הפאב"יוכה עד אובדן חושים ע

זעם הגברים הקשוחים על בועת הסבון הורודה והשברירית מחבל קשות בפאתוס . הראשי הבריון

כדי לאתר את התינוק ב. ותהשל גבריותם ומלעיג אותה ואת האיסורים שאמורים לייצר א

אלילם מלהצטרף לשיר ילדים של   בו יתאפקועל כל אנשי הבאר לעמוד במבחן  םביניהשהסתנן 

את בוב ספוג הדבר היחיד אשר מציל . "(הבוטן האווילי)" goofy goober-ה, של בוב ספוג ופטריק

 "I'm a goofy goober": ההצהרהאך . לפניהםמעריץ נלהב נוסף אשר נחשף הוא  ופטריק
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תהפוך בסוף הסרט , פן יזוהו כלא גבריםהתאמצו להבליע ולהחניק שפטריק ובוב ספוג כה 

 שהיא תמצית ,"דמעת הגופי גוברים"המכונה , דמעתם הבלתי גברית. להצהרה של גאווה

כשתגרום לקצר בנורה  תציל אותם ותאפשר את ניצחונםהיא ש, ילדותיותם וחוסר גבריותם

בידם להיפטר  יעלה( והשורפות)ם שבזכות בועות הסבון הילדותיות ממש כש, המייבשת אותם

 . הרודף אותם, שליחו של פלנקטון המרושע, האימתניומהבריון הגברי 

    

" של גברים"ארץ במיואשים מהמחשבה שהם בסך הכל ילדים כשהם , בשלב כלשהו בדרכם

שנחלצה  תו החכמה של נפטוןב, בתולת הים מנדי. נמסים בוב ספוג ופטריק לשלולית דמעות

ומה בכלל רע ? אז מה אם אתם ילדים" :מנסה לשווא לטעת בהם אמונה ביכולתם, לעזרתם

פשוט עליכם להאמין . אינכם צריכים להיות גברים כדי להצליח! ילדים שולטים? בלהיות ילדים

וחלט לפיו ממציאה כזב מהיא : מוצאת מנדי תחבולהכשדברי ההיגיון אינם עוזרים !". בעצמכם

תגובתם של בוב ספוג ופטריק מדגישה  .הים שלה רים באמצעות קסמי בתולתתהפוך אותם לגב

 :במציאות עד כמה חסר סיכוי הוא הרעיון

     

 יףהמזוחש בכל שינוי אולם אז הוא מבחין בתדהמה בשפם תחילה בוב ספוג אינו אכן 

אל  מזנקיםומוחלטת בכוחם שהם עזה כה אמונה מייד שניהם נמלאים . שהדביקה מנדי על פניהם

כאשר במקרה הם ניצלים ממוות אין . "גברים אינם פוחדים מדבר"שכן  תהום פעורה ועמוקה

עיוורים באופן מוחלט לסכנות האיומות סביבם הם צולחים , כעת! השפמים עבדו: בידם ספק

 :בגאווה אותן בלי פחד כשהם שרים

Now that we're men\We can do anything\Now that we're men\We are 

invincible\Now that we're men\We'll go to Shell City\Get the crown, 

save the town\And Mr. Krabs\...We have facial hair\...I change my 

underwear\...We've got a manly flair\We've got the stuff\We're tough 

enough to save the day\We never had a chance\when we were 

kids\No! No! No!\But take a look at what\the mermaid did\[Monsters 

singing:]Now that they're men\We can't bother them\Now that they're 
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men\They have become our friends\Now that they're men\There'll be a 

happy end\They'll pass the test\And finish the quest for the crown. 
 

חיצוניים הסממנים הולא , הוא שאכן רק האמונה העצמית היא שקובעת ,כמובן, מוסר ההשכל

הסרט מגחיך את עצם רצונם כך  .שבויים כל כך תחת אשלייתם ובוב ספוגשפטריק  מוכתביםה

 שבפועל אין להם כל משמעות הגבריות של םמנייהעיוור להיות גברים ואמונתם העיוורת בס

 . ומעביר מסר זה לצופים

הפטריארך הלז . כשירה בהרבה למלוכה מנפטון אביהה וחכמללא ספק היא מנדי בתולת הים 

זה  –חייו מרוכזים סביב כתרו. כולל שלט שעמד בדרכו, נוהג לנסות ולהוציא להורג מכל הבא ליד

בטרם תלמד לאמץ את סממני לעולם תזכה לו  ביתו לאוש שלדבריו הוא הסמל למלכותו וסמכותו

אם כך . שליטה גברית, דהיינו. "באגרוף ברזל" שליטה -שהוא מחייב לדעתו של נפטון  השלטון

מסמן של  הוא למעשה, ושליטתו הגברית של הפטריארך תהסמכות המקודששל  סמל ה, הכתר

 .הפאלוס

את קרחתו  -הוא להסתיר היעדר בולט זה  של פאלוסעיקר תפקודו האמיתי , בפועל בסרטאך  

אפקט המזכיר . שהיא כה בוהקת ומסנוורת עד שהצופה בה מסתכן בעיניו, הגברית של נפטון

 ההוואגינסמל )כמעט את תוצאות ההתאבנות ההרסניות של הבהייה ישירות אל פניי מדוזה 

 כהיעדר שיער, ברי אף הואג, פאלוס גברי המכסה על היעדרמדובר ב. וההיעדר שגלום בהן(  הנשית

שערות ! קרחתלא )"נפטון מצוי בהכחשה עמוקה לגבי ההיעדר . רחםהיעדר  –או למשל ולהבדיל 

כלל  מסוגלנגנב הופך נפטון כה חרדתי ואובססיבי עד שאינו , מרגע שהכתר שמכסה עליוו!( דלילות

 is to distracted"ביה מנדי מסבירה לבוב ספוג שא. י פלנקטון"לטפל בביקיני בוטום הנהרסת ע

by his bald spot" מנדי תו ב, בו נפטון מושבת מחרדותיובזמן . מכדי להציל את המצב במקומם

כשהיא עושה זאת לא באמצעות אימוץ , הממלכה עניינימוכיחה עד כמה היא ראויה לנהל את 

חשבות אלא דווקא בדרכים אלטרנטיביות של חמלה והת, של אביה "גברי"ה" אגרוף הברזל"

המסר ברור ומתווסף לפעולותיו של הסרט להוכיח כי אין . שבזכותן היא מדברת כל העת" תונשי"

 לצד זה ומושלים ז מנדי ואביהבסופו של הסרט . צורך להיות גבר משום סוג בכדי להצליח

 .כשווים
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, דקתהשאיפה הלהוטה להיות גבר אינה מוצ. הסרט עוסק בסמלים של גבריות ובניתוץ קידושם

את כל יכולות או סמלים רבים של הגבריות הם למעשה ריקים מתוכן ואינם מייצגים , שכן

, וכמו כן כרוכה הגבריות גם בדברים בלתי נעימים, (והכתר יפיםכשפמים המזו)ת האמיתית המהו

או האיסור החמור על הנאות ומנהגים , להסתיר בכל מחיר המלך נסהכגון אותו היעדר שמ

מוכחים בניצחונם  וגם מנדי, בוב ספוג ופטריק ,והחשוב מכל, (רחת בועות סבוןכהפ)מסוימים 

 .אינו נופל ממנו בדבר ואף להפך ,בכללאו י המושגים המקובלים "עפ ,כעובדה שגם מי שאיננו גבר

 אימוץ אוטומטי שלהסרט מצדיק למעשה את היעדר הגבריות של בוב ספוג ופטריק בטענה ש

כפי שקורה לכאורה לבוב ספוג )ץ כגבר אמ  מייצר את המ   לא איננובמי, סמלי גבריות כשפם

ועל כן מוטב כבר לזנוח את סממנים אלה , מדובר רק באשליה(. ופטריק מרגע שקיבלו שפם

וזוהי מסקנתו של בוב ספוג . ת לגבריות שאינה נופלות ממנהשכן קיימות גם אלטרנטיבו, לחלוטין

 :בסוף הסרט

I am just a kid. And you know, I've been through a lot in the past six 

days, And if I've learned anything during that time , it's that you are 

who you are. And no amount of mermaid magic ... or managerial 

promotion...or some other third thing...can make me anything more 

than what I really am inside : A kid. But that's okay. Because I did 

what everyone said a kid couldn't do. I made it to Shell City, and I beat 

the Cyclops, and I rode the Hasselhoff, and I brought the crown back. 
So, yeah, I'm a kid. And I'm also a goofball. And a wing nut. And a 

Knucklehead McSpazatron! But most of all, I'm... I'm... I'm... I'm a 

Goofy Goober! 

[Singing:] 
I'm a Goofy Goober\You're a Goofy Goober\We're all Goofy 

Goobers\[…] When you say I'm a kid\I say, "Say it again"\And then I 

say thanks\-Thanks!\-Thank you very much\So if you're thinking\That 

you'd like to be like me\Go ahead and try\The kid inside will set you 

free! 
 

שהפכו את תושבי ביקיני בוטום , פלנקטון לש שטיפת המוחקסדות כל השיר מצליח לנפץ את 

 .עים לבוב ספוג ולשירוהם מרי, משוחררים מהקיבעון המחשבתי, כעת. צייתנים לזומבים

חושפת שהמסר של הסרט אינו מתייחס רק לילדים אלא בשיר והמשמעותית השורה האחרונה 

יחד עם חוסר )ילד פנימי סודי שכזה , שכן ,אינה אלא שם קוד" ילד"המילה . גם לגברים הבוגרים

 ,כאחד גברים ונשים, בוב ספוג מבקש אותנו .קיים למעשה בכולנו (תקינות מגדרית סודית

 .ולשחרר את אותו ילד פנימי איסוריםבלהשתחרר מהסגידה לגבריות המערבית המחושלת בסבל ו
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המיוחסים  יף להם כשהוא זונח איסוריםהסרט מאמץ במבע שלו את הרעיונות שהוא עצמו מט

בוטום כשהם רכובים על גבו  ילביקינשבים  בוב ספוגפטריק ו . במבע הקולנועי המקובל לגבריות

". משמר המפרץ" שלו סדרת הקאלטעל  בפרודיהוויד הסלהוף השחקן די –" הסלהוף"של ה

המספקים היכרות  תקריביםמזמנת , סמל סקס גברי, ופטריק על הסלהוף בוב ספוגהרכיבה של 

זוהי קרבה לגוף הגברי שהיא בבחינת טאבו בקולנוע . עם גופו שאינה פחות מאינטימית

 בוב ספוגהמגע בו שכן הוא משמש כר פעולה לפטריק ו וסייציתאסהמיינסטרימי ושלה נלווית גם 

ופטריק  בוב ספוגמשגר את  סלהוףה, לקינוח. נאחזים ונשכבים עליו, קופצים, והשניים יושבים

 קאלאהןבקטע ש, בחזרה אל מצולות הים באמצעות כיווץ מבעד שרירי החזה המשורגים שלו

"( סטייה מינית"קאלאהן אותו כינתה וש)עי מבע הקולנועקיצה נוספת ל. "גרוטסקי"כינתה 

נתונות בגרבוני , וכותאר נשיות םרגלייי זוג "ממסוגרת עשר ה בוב ספוגתמונת מתרחשת כאשר 

שמוסיף פטריק בות התמונה מתגלה שהן שייכות למעשה לעם התרח. רשת ועקבים סקסיים

 .בהן גם כשהשיר כבר נגמר להסתובב

 

     

 

    



 09 ,קווירית' ע

 סנדי הסנאית -נשיות בבוב ספוג  דמויות
 

: כל הדמויות המרכזיות בסדרה הינן גבריות. "של בנים"עולם למעשה עולמו של בוב ספוג הוא 

, יוצאת דופן כמעט יחידה היא סנדי הסנאית. וסקווידוורדמבוב ספוג ופטריק ועד למר קראב 

כבעין מטאפורה לא . קכחברתם של בוב ספוג ופטרי בפרקים דמות משנה המבליחה מפעם לפעם

והיא לבושה בחליפת , סנדי הסנאית שייכת למעשה ליבשה, מתוכננת של היוצרים להיותה נטע זר

למעט כאשר היא נמצאת בביתה המהווה מתחם יבש . ימי-צלילה נצחית בכדי לשרוד בעולם התת

 מים קסדה מיוחדת מלאת שחובשים הלהיות אלהמאלץ את בוב ספוג ופטריק  ,בבועה מיוחדת

 . כאשר הם מבקרים אותה

ות נשים גשתיהן מצי. שהוא מעבר לשמות דמיוןסנדי ומנדי בתולת הים מהסרט מציעות 

של  נדמה שבעולם מלא ההומור, ואולם. וחכמות במופגן מהגברים הסובבים אותן התושיימלאות 

שדווקא  הרי, וטיפשותו של פטריק בוב ספוגשברובו מתבסס על תמימותו של  ,ביקיני בוטום

 –יתרה מזאת . הן פשוט הרבה פחות מצחיקות. תכונה זו מפקיעה את הדמויות הנשיות מהעלילה

או " המבוגר האחראי"תבונתן של הנשים המתוארת ממצבת אותן באופן בלתי נמנע גם בתפקיד 

סנדי היא זו  "Suds"למשל בפרק  .אאימ –בתפקיד שמגביל נשים מאז ומעולם , במילים אחרות

במקום להוסיף ולנסות את , לה לקחת את בוב ספוג החולה לרופא שיטפל בשפעת שלוכיששמ

 .תרופות האליל המופרכות של פטריק

היא  סנדי. דומה שבכל זאת את מה שחסר הייצוג הנשי בכמות מפצה הסדרה באיכות ,ועם זאת

 Sandy, SpongeBob, and the"" )האדם החזק והחכם ביותר בכל ביקיני בוטום"במוצהר וכעובדה 

Worm") ,ידה כמעט תמידית על העליונה . היא מדענית חוקרת וקראטיסטית נלהבת ומצטיינת

, את פעילויות הכנת האוכל שלה היא מבצעת במכות קרטה, בכל מאבק פיזי או אינטלקטואלי

היא תמיד מתקבלת לכל מועדון קשוח או תחרות ספורט שבוב ספוג כושל בה ואפילו בפיתוח 

 .אין מי שישתווה להשרירים 

ק 'פטריק וסקווידוורד חסרי אונים על האי של ג, כל אותו זמן בו תקועים בוב ספוג, כך למשל

ידיה שתי באמצעות : לא רק שורדת אלא אף משגשגת, שנסחפה לאי אחר, סנדי, לגונה

, הפועל על אדים רגנראטו, והמשאבים שמצאה על האי בלבד היא בונה מלון חמישה כוכבים

הליקופטר לחילוץ חבריה ואף מגדל פיקוח , בר אספרסו, ונית הנוסעת על חלב אגוזי קוקוסמכ

 .מאויש
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לייצר ייצוג מגדרי אלטרנטיבי בכל זאת הרי שהסדרה משכילה , גם אם מותירן מעט מקופחות

 .נשים וילדות קטנות עבורגם למקובל 
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 סיכום - בשבחי העמימות
 

הבלתי מעודדת היא שלבוב הסופית וניתן לטעון כי המסקנה , לעילכל שנאמר למרות  ,ואולם

! להימשך לגברים ובלבד שלא יהיה הומוסקסואל אפילוובפרט  ,להיות הכלאכן ספוג מותר 

 והרמיזות החוזרות ונשנות לנושא מותירות אתהאפשרויות הבלתי מוגבלות , גיווןדווקא ה, כלומר

 .הדבר היחיד שאסור בסדרה, דיתההומוסקסואליות המפורשת כמוקצה הבלב

זיהוי של הומוסקסואל בחברה המערבית נעשה  ,וויק'גאיב קוסובסקי סד כפי שמזכירה, ואולם

, להבדיל מהטרוסקסואל, הרצון להוקיע הוא גם חלק מהסיבה שהומו. אך ורק במטרה להוקיעו

, מניעת הזיהוי(. ויקו'גסד י"עפמנגנון שכולו הומופובי " )לצאת מהארון"ו להזדהות ככזהנדרש 

מילר הגבלת ההומוסקסואליות לרמה . א.י ד"אמנם עפ. מונעת גם את האפשרות להוקיע, לפיכך

מאחר שהיא כלי להכחשת  ,היא מסמן הומופובי ישל עניין אסוציאטיבי או קונוטטיב

שכן היא מאפשרת תמיד ( --)כלי להכחשתה של ההומופוביה  –ויתרה מכך  תההומוסקסואליו

, ואולם". אין כלל כוונה להומוסקסואלים"ות את ההסתייגות מהומוסקסואלים בטענה שלהסו

לא רק שהסדרה איננה " בוב ספוג"ב, (קוק'של היצ" החבל)"בניגוד ליצירה שמנתח מילר 

ככל האפשר להידמות  אף מבקשת לעודד את הצופיםהיא אלא , מסתייגת מגיבוריה בשום אופן

הייתה התמונה , שלו אכן היה בוב ספוג הומוסקסואל מוצהר ,העיריש לבנוסף  .להם ולחריגותם

, אף הומופוביביותר ו מהותני אליו היה "בלתי גבריות"תכונות עצם השיוך של מתהפכת לחלוטין ו

ובכל ) אין כל חדש בייחוס חוסר תקינות מגדרית להומוסקסואלים, י באטלר"כאמור עפ, שכן

 (.וחשיפת ישבנים על ילד הומוסקסואל שמרבה בעירוםאם ניתן היה לשבח סדרה  קספ, מקרה

הומו  איננו, חסר נטייה מיניתאו שהוא )מוצהר דווקא העובדה שבוב ספוג איננו הומוסקסואל 

סובלנות כלפיי גיוון תו לנציג אמיתי של גיוון מגדרי והופכת או( יוצרוען וכפי שט, ולא סטרייט

 .שכזה

" משמעות יצרנית-דו"במושג בין היתר סק ע, פוסט קולוניאליזםחוקר ה, הומי באבא

(Productive Ambivalence)- ודווקא , משמעית-לא חד, מצב בו זהותו של האדם היא מעורפלת

, אפשר לומר שבוב ספוג .במצב הזה הוא יכול להתחבר באופן יצירתי ורגשי לכל הצדדים שלו

 .נמצא במצב אופטימאלי זה, שיוצרו מסרב לתייג אותו

. הסדרה מצליחה לעקוף במסריה ציוויים חברתיים מקודשים, בלתי מזיקה ככל שתראה

היא יסוד בסיסי  ,כמו גם בין גבר לאישה ,הומו לסטרייט באטלר טוענת שההפרדה המקודשת בין

 :לותהסדרה מציגה עירוב גבו לעומת זאת .מהותי מכונן בתרבותנו שיש להזכירו בכל פעם מחדש

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
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 ,י השיטה ההטרוסקסואלית"עפ, הינםומנדי פטריק וגם סנדי , בוב ספוגכל המאפיינים הללו של 

הינו ,  גבר בעל מגדר או נטייה מינית בלתי תקינים ,י באטלר"עפ. לא תקין מגדרמאפיינים של 

מוקצה מאחר והוא מאיים על המטריצה הבינארית ההטרוסקסואלית בחשיפתו את ההיגיון 

, בכסות של הומור, לפיכך אין להפחית בנועזותה של הסדרה שמצליחה .(94) הכוזב שבבסיסה

 .להעביר מסר עקבי ורציני החותר תחת מטריצה זו

למטרות קומיות איננו חדשני ( או הומוסקסואלית)גבריות נשית  בלציין כי השימוש מן הראוי 

על )את בוב ספוג מסדרות המשתמשות בה לשם הבדיחה  העובדה שמבדילה. ובוודאי שאינו חתרני

כמו פרק או  מים הסרטכפי שמדגי. הוא אותו מסר בלתי מתפשר בזכותה של השונות( חשבונה

נסוב אודות זכותו של בוב ספוג , עקבי ועקשן בסדרה, מסר חוזרהרי ש, ןשנזכר כא" ינורמאללא "

בסופו של יום המסר הזה הוא . וכי בעצם היותו כזה הרי הוא למעשה נורמאלי, להיות חריג

 .שמייצר את ההבדל המהותי בין לצחוק על חריגות ובין לחגוג אותה
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