
411 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

*היידרוב לצא "הנבה"ה לע 

ךמסייו השס 

קרפה לע רפסמ תורעה ריעהל יתרחב היידרוב רייפ לש ורכזל הז ברע תרגסמב 

םע דחי היידרוב םסרפש ילטנמונומה רפסה ךותמ (Comprendre)"ןיבהל" יגולודותמה 

םיגולויצוס ברקב .{La Misere du monde) םלועה תוללמוא ותרתוכש ,םידחא םיתימע 

לש העידיה אהב ןקיטרואיתל םידחא ידי־לעו ,ןקיטרואיתל ללכ־ךרדב בשחנ היידרוב 

רקוח םג היה אוה ךרדה ךרוא לכל ,הז םע דחי .םירשעה האמה לש היינשה תיצחמה 

ירסח השעמלו ,הזב הז םייולת הירואיתו רקחמ ודידלש ,םינפ־ברו הרופ ,ןדפק יריפמא 

ויתודובעב רקחמ תוטיש לש ןווגמב שמתשה היידרובש ףא .רחאה אלב דחאה תועמשמ 

ךרדה ורובעב התוויה (sur le terrain) "חטשב" תונויאר תכירע יכ המוד ,תוברה 

הריירקה תישארב לחה וז הטיש לע ךמתסה אוה .יתרבחה םלועה תא רוקחל תפדעומה 

ירקחמה טקיורפל דעו ,הירי'גלאב םיליבקה יטבש תא רקח רשאכ ,םישימחה תונשב ולש 

.1993 תנשב םסרופש ,םלועה תוללמוא ,ולש ןורחאה לודגה 

ותועמשמש טסקט גיצהל ידכ ,תישאר :תורטמ שולשל וז תונמדזה לצנל ינוצרב 

Thick) שודג רואית לש ותועמשממ ייניעב תלפונ הניא תינשרפה היגולויצוסל 

 Description} תא טעמ ביחרהל ידכ ,תינש :תינשרפה היגולופורתנאל ץריג דרופילק לש

לש התוהמב תועגונה ,הז טסקטב הלעמ היידרובש תוידוסי תויגוס המכ לע רובידה 

־דע יתכרעהש םדאו גולויצוסל יתרקוה תא עיבהל ידכ ,תישילש :תיגולויצוסה הקיטקרפה 

.תודידי לש ץוצמק רשאמ רתוי ויפלכ יתשחר רשאו דואמ 

ןיבהל ןוצרה 

המזוי רזעילא־ק חאופ)ןימינב ילארשיה ןוחטיבה רש ומצע לע לטנ 2002 ינוי שדוחב 

,רבגו השיא ,םיריעצ םייניטסלפ םיריסא ינש םע ושיגפהל ב"בשהמ שקיב רשאכ ,העיתפמ 

לעופל איצוהל וחילצהש ילבמ וספתנ ךא "םידיהאש"ל ךפהיל ,דרפנב דחא לכ ,ודתעתהש 

רשאו תיברע ומיא־תפשש ,קריעב דלונש) רשה ירבדל .םהלש תודבאתהה תמישמ תא 

םיריעצה תא ןיבהל ול רוזעל הדעונ וז ותמזוי ,(םיחטשה יניינעל החמומל ומצע תא בישחמ 

2002 ראורבפב 7־ב ךרענש היידרוב רייפ לש ורכזל ברעב האצרהה חסונ לע םיססובמ םירבדה * 

.ביבא־לת תטיסרבינואב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

לש הנושארה הטויטה לע ביגהלו אורקל וחרטש םיאבה םיתימעלו קורטסא תירא יתרבחל ייתורות 

,רנליו דרפ ,סייו סדה ,גוצרה הנח ,סיווייד ירומ ,סאלב יריג ,רטסלא־התליא הדרג :הז טסקט 

ןמסיורג ילטנל יתדות ןכ־ומכ .ןמרפפוק ידו'ג ,חספ םות ,רבליס ןלא ,רבליס הנליא ,סקרמ לאונמע 

.םוגרתה תדובע לע 
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היידרוב לצא "הנבה"ה לע ןמטייו השס 412 

ךות ינומה חבט לש עיווזמ השעמ עצבל תובדנתה ידיל םאיבמש המ תא רקיעבו ,וללה 

1.םהייח תברקה 

תובושתה יפ־לע םג ומכ ,ןויאירה ךלהמב רשה לאשש תולאשה יפ־לע טופשל םא 

רבד םוש ןויאירה ןמ דמל אל אוה יכ המוד ,ןויאירהמ קיסהש תונקסמהו "וירקחנ"מ ץליחש 

םע .רתוי בוט ןיבהל הרואכל שקיב התואש העפותה תודוא־לע ןכל םדוק רבכ "עדי" אלש 

והז :ומצעלשכ ןויעל יואר הזה ןויאירה ירוחאמש *םייתימאה םיעינמה אל םא) לנויצרה ,הז 

םמיע שגפמה ךרד *ונתנבהל רבעמש םירבד םישועש םישנא דחוימב) םישנא ןיבהל ןוצרה 

םאה־תפשב ,תונכבו תוישפוחב - םיריבסמ םמצע םה ובש ןפואל הבשקהו םינפ לא םינפ 

לכ ,ךכל ועיגה דציכו עודמו ,םהישעמ רשפ תא ,םה המו םה ימ ־ םה־פהיתולימבו םהלש 

ותועצמאבש תעדה לע לבקתמ לולכמל םהמ ופסאנש םינותנה תא ןגראל תנמ־לע תאז 
.וללה םישנאה תנבהל םיעיגמ 

:ןלהל) יגולויצוסה רקחמה־ןויאך לש ותילכת םג ,דניה וז ןיעמ הנבה ,השעמל 

הכורכ וז הטיש ,רקחמ יכרוצל תונויאר םעפ־יא ךרעש ימ לכ דיעיש יפכ ,םלוא .*ןויאירה 

ישוקה אוה םהיניבש םיקהבומה דחאש ,דחאכ םייגולודותמו םייתוהמ ,םיבורמ םיישקב 

.ןויאירה תועצמאב עיגהל םיפאוש ונא הילאש "הנבה" התוא לש העבט לע קיודמב דומעל 

2.היידרוב לש ורפסב "ןיבהל" קרפב תונודינה תויגוסה ןה הלא 

ןויאירה תרגסמב תילובמיס תומילא 

la) הריקחה יסחיש אוה ,היידרוב ונל רמוא ,ןובשחב איבהל שיש ןושארה רבדה 

 relation d'enquete) תובר םימעפ ,םייתרבח םיסחי םניה םירקחנו םירקוח ןיב
,וז ןיעמ תומילא ."תילובמיס תומילא"ב םיעוגנ תויהל םידעומ םה ,הלאככו ,םיירטמיסא 

תומילאב ללכ תספתנ הניאש ,(violence douce)"הכר" תומילא הניה ,םיעדוי ונאש יפכ 

הסני *רקחנה הז הרקמב) תוחנה דצהש ךכב תאטבתמ איהו ,תולעופה תושפנה ידי־לע 

.עומשל הרואכל שקבמ אוה רשא תא ול רפסלו *רקוחה) יטננימודה דצה תא תוצרל 

תוצרל רומא וא ־ עומשל הצור אוהש המ ;עומשל שקבמ רקוחה הז תא אלש רמול רתומל 

.םירקחנל הנפמ אוהש תויהתלו תולאשל תונכ תובושת ןה ־ עומשל 

טוקנל םירקוחה לע ,ומצע ןויאירה ךלהמב ןכ־ירחאו ,ןויאירה ןונכת תעבש עבונ ןאכמ 

תומילא לש םיביכרמ םתואמ הריקחה יסחי תא רהטל תנמ־לע םישרדנה םיעצמאה תא 

,המודמ עדימ אלא תוגויארה וביני אל ,ךכב ולשכיי םא .ליכהל םידעומ םהש תילובמיס 

,םיינבמ ־ ענמ־יעצמא לש םיגוס השולש הנומ היידרוב 3.ףקות רסחו בזוכ 

.21.6.2002־ב ,ץראה ןותיע לש עובשפוס ןוילגב םסרופ תונויארה לילמת 

ידכ (mise en ecriture) בתכב תגצומ הנבהה ובש ןפואב קסוע ןודינה קרפב ןורחאה קלחה 

לשב הפ יירבד תרגסמב הז קלח לע גלדמ ינא .םיארוקל רתויב הליעיהו הריהבה הרוצב הריבעהל 

.םוקמה תלבגמ 

ירקסש שארמ םידדוקמה םינולאשה לע תבקונו השק תרוקיב חתומ היידרוב וז הביסמ קוידב 

.םהילע םיססבתמ להקה־תעד 
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413 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ג"סשת 

רעזמל תנמ־לע טוקנל וצמאתה ולש םירקוחה תצובקו אוהש - םיישיאו םיינויצקארטניא 

.ןויאירה לע תילובמיסה תומילאה לש היתועפשה תא 

,ךכל םאתהב .הריקחה יסחיב היירטמיסו ןויווש רוציל םידעוימ םיינבמה םיעצמאה 

יתרבחה עקרה תניחבמ) םירקחנל םינייארמ ןיב תיתרבח תוושהל ויתימעו היידרוב ושקיב 

תנמ־לע ,(המודכו רבע־תויווח לש ףתושמ ףסוא ,רובידה ןפוא ,העפוהה ןונגס ,םהלש 

םילוכי םה ןכלו ,"ןיינע םיניבמ"ש םירקוח םע קסע םהל שיש השוחתה תא םירקחנב תעטל 

תרגסמב .הכלהכ ונבוי אל םהירבד יכ שושחל ילבמו תונכב ,תוישפוחב םתעד תא רמול 

תא דדוע רשאכ יתרגש־אל דעצ היידרוב טקנ ,םינייארמל םירקחנ ןיב ךדשל הלא ויצמאמ 

םהלש םיישיאה םירכמה לגעמ ברקמ םיפסונ םימיאתמ םירקחנ שפחל ולש םינייארמה 

 (gens de connaissance) םיירשפא םידמעומ לע ץילמהל םינורחאה הלא תא לדשל ףאו

.ןויאירל םיפסונ 

לש ןווגמב שומיש םיללוכ טוקנל םירומא םינייארמש םיינויצקאדטניאה םיעצמאה 

,(הבג תמרה ,ךויח ,שאר דינ) תוילולימ־אלו ("...רמוא התא המ ?תמאב") תוילולימ תווחמ 

תא רמול וססהי אלו ולוכ ןויאירה ךלהמב חונב ושוחי םירקחנהש חיטבהל ןתילכתש 

יכ המדנש תמיא לכ תונקתמ תולועפ טוקנל גואדל םינייארמה לע ,ןכ־ומכ .םבילבש 

.היצקארטניאה ךלהמב םירצונ תילובמיס תומילא לש םינמיס 

היגוסה םג וז יכ הארנו ,רתויב םיניינעמה םניה הלא ,םיישיאה םייעצמאל רשאב 

.ךכל שידקהש תיסחי בחרנה םוקמה יפ־לע טופשל םא ,שיגדהל שקיב ומצע היידדובש 

יסחיב םינבומ תילובמיס תומילא לש תודוסי רשאכ דחוימב םיצוחנ םיישיאה םייעצמאה 

תא ךורעל שקבמ (ןוחטיבה רש ,ומצע היידרוב) ריכב רקוח רשאכ ,לשמל ,הריקחה 

תובורק םיתיעלו םנוצר ףרח - ענכיהל םידעומ םירקחנ הלאכ םירקמב .ומצעב ןויאירה 

בצמ ךות לא תינבומה תילובמיסה תומילאה לש היתועפשהל - ךכל םיעדומ ויהיש ילבמ 

הצור רקוחה םתעדלש תובושת םיבישמ םמצע תא אוצמל םילולע םה ,ךכ .הז יתרבח 

תוביסנב שרדנש המ .עומשל הצור טיא רקוחהש תובושת ןתוא קוידב ,ונייהד ,עומשל 

םיליגרת" לש הרדס םמצע תא וריבעי םירקוחהש אוה ,תוביסנה לכב םצעבו ,הלא ןיעמ 

הרמה לש השעמל הלוקש תויהל הרומא םתאצותש ,(exercices spirituels) "םיינחור 

 (conversion). תליטנ ,תימצע הקיחמ :הלאכ םיליגרת השולש דחוימב שיגדמ היידרוב

.תילאוטקלטניא הבהאו רקחנה תדמע 

הרמה 

(l'oubli de soi, annullement de l'observateur) תימצע הקיחמ 

ןויאירב ,לשמל ,שרדנש יפכ ,ישפנה ןבומב ימצע לוטיב לע ןאכ רבדמ וניא היידרוב 

איה היידרוב תנווכ .יסלקה יגולופורתנאה ןויאירב וא יסקודותרואה יטילנאוכיספה 

יתרבחה סוטטסה תועמשממ תיחפהל התרטמש ,ספות רקוחהש תיתרבחה הדמעה תקיחמל 

לע תילובמיסה תומילאה לש היתועפשה תא לרטנל תנמ־לע ,ןוציחה םלועב רקוחה לש 

ינממס תא קיחדהלו תועשהל םירקוחה לע ,ןויאירל תוננוכתהה תעב ,ךכיפל .ןויאירה 

רוציל םילולעש הלא רקיעב ,(הלשממב רש ,הטיסרבינואב רוספורפ) םהלש סוטטסה 
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יפכ ,עוציבל דחוימב השק הניא וז המישמ .םינייאורמה לע תילובמיס תומילא לש םיטקפא 

םיסנכנ ונאש תמיא לכ םישמ ילבמ התוא םיעצבמ ונבור :ןושאר טבמב ילוא המדנש 

בשחיי ,(distinction) תוידוחייו הרקוי לש םינממס הב ןיגפנ םאש תיתרבח היצאוטיסל 

־תביסמב ,יתנוכש לסרודכ קחשמב ,החונינ האבסמב :לשמל) ךחוגמ ףאו הנושמל רבדה 

תוסנל םירקוחה תא תבייחמ תימצע הקיחמ ,סוטטסה ינממסמ תולטרעתהה לע ףסונ 4.<ףוח 

.םהירקחנ תודוא־לע ,דחאכ תוילילשו תויבויח ,תומודק תועדו תוהגה תועשהל 

(je mettre ä la place de l'enquete, jouer des roles) רקחנה תדמע תליטנ 

עיקשהל םישרדנ םירקוחה ,תיתרבחה םתדמע תא םילעהל םהיצמאמל ליבקמב 

ןווכמ היידרובש ןבומב ,הדמע תליטנ ,ןאכ םג .םהירקחנ תדמעב םמצע תבצהב םיצמאמ 

היתפמא עיבהלו ישפנה ןבומב םירקחנה םע תוהדזהל תלוכיה תשיכר השוריפ ןיא ,וילא 

לש יתרבחה עקרה תודוא־לע יטנוולר עדי לש ץומיאו ימדקמ ףוסיאב רבודמ .םהיפלכ 

םהיתודוא־לע ישיא עדימ ןכו 5(םהלש יתרבחה לגעמה תודוא־לע עדי ,רמולכ) םירקחנה 

,םתוא םיניבמ םירקוחהש השוחתה תא םירקחנל קינעהל ידכ קר אל ,תאז .םידיחיכ 

תולאשה תא םירקחנה תא לואשל םירקוחל רשפאל תנמ־לע ,ךכמ תוחפ אלו ,םג אלא 

הינבה"ב קסועה קלחב ,ךשמהב ואר הז ןיינעב הבחרה) םתניחבמ תויטנוולרה 
6.("תיטסילאיר 

תילאוטקלטניא הבהא 

יפמ האובב ,ןלוכמ היופצ־תוחפהו היידרוב לש תישילשה ותצלמהל םיעיגמ ונא ןאכ 

לא סחייתהל םירקוחה לע ,וז הסיפת יפל .והומכ ילטנמיטנס־אלו חושק לוכיבכ םדא 

לואש הז יוטיב .(amour inteiiectuel) "תילאוטקלטניא הבהא" לש השיגב םינייאורמה 

Loic Wacquant,) טנקו קיאול לש חווידה תא ואר ,השענ רבדה דציכ תטרפמה תדעותמ המגודל 

םורדב ינועיתנוכשב ףורגא ןודעומב ותוגהנתה חרוא לעו ומצע תא גיצה ובש ןפואה לע (2001 

ותויה תדבוע תא ריתסה אל אוה .ולש טרוטקודה תדובע ךרוצל הדשה־תדובע תא ןרע םש ,וגקיש 

,תפרצמ אוהשו ןודעומב השענש המ תא רקוח אוהש ,וגקיש תטיסרבינואב היגולויצוסל טנרוטקוד 

דומלל תנמ־לע ,ראשה לככ וב ןמאתהלו ןודעומל ףרטצהל שקבמש דמלתמ ותויה תא תאזל ףריצ ךא 

.םמיע דחיו ןודעומה ירבח רתי ומכ ףורגאה תונמוא תא 

היפלש ,"method acting"^ לש ודסיימ ,גרבסרטס יל לגד הבש קחשמה תטיש תא ריכזמ רבדה 

לוגיס ידכ דע ,םיקחשמ םהש תויומדה םע ההוזמה יתרבחה בחרמב םמצע תא עקשל םישרדנ םינקחשה 

.המודכו ,ןהלש תווחמהו תויוועהה 

תירקחמה םתוסנתהו םתרשכה ,םדועיי תוכזב הז ןיינעב ןורתי שי םיגולויצוסל ,היידרוב יפ־לע 

תוירשפאה תודמעה לכ תא ינוימד ןפואב לוטיל תלוכיה תא םהל תונקהל םירומאש ,תרבטצמה 

יפ־לע־ףא בוט ךכ־לכ גולויצוס התאש הז ךיא" :(קוחצב) היידרוב תא יתלאש םעפ .יתרבחה הדשב 

,"תילותק הרבחב טנטססורפכ יתלדגש םושמ הז" - (תוניצרב) הנע אוה ךכ לע "?ידוהי ךניאש 

,ינאילמיזה ןבומב ,רז תויהל ובש דיחיה עוצקמה הניה היגולויצוסהש רמוא דימת ינא" :ךישמהו 

".הדשבש תודמעה לכ תא סופתל רשפא וז הדמעמש ןוויכמ קהבומ ןורתי הווהמ 
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,ןאכמו ,עבטה לש עדיה תבהא ,ונייהד ,התניפש יפל "לאה לש תילאוטקלטניאה הבהאה"מ 

,ךכמ קוחר ;םירקחנה יפלכ תישיא הבהאב ןאכ רבודמ ןיאש ןייצל רתומל .עדמה תבהא 

תניחבמ ךרע־רקי עדימ םבוחב םירצואש םישנאכ ,רמולכ ,םיטנמרופניאכ םתבהא יהוז 

.רקוחה 

תלוכיב רקוחה תא דייצל הלוכי וז ןיעמ "תינלצנ" תוסחייתהש ריעהל םוקמה םג ןאכ 

,םיטסישפ ,םינעזג ,םיליפודפ ,םיסנא ןוגכ ,םירקחנ לש םיחוד םיגוס רוקחל תישפנה 

הבהא ,ושי לש agape-הו ירנג לש ahimsa-n ומכ .םהב אצויכו םיטסירורט 

־ וז הבהא .הבהא לש תינתלעפ ףאו הליעפ הרוצ הניה היידרוב חסונב תילאוטקלטניא 

הניאש ,תשקיע ,תינרקח ,תנחוב הבהא הניח ־ אהתש לככ תגאודו הבושק ,תבשחתמ 

םברקבש עדיה תורצוא תריסמ ידיל םירקחנה תא איבהל חילצת םרטב הקופיסל העיגמ 

,םידליימ שמשל איה ןויאירב םירקוחה תמישמ ,היידרוב תפקשהל ,ךכ .םירקוחה ידיל 

עדיה־יפוג תא ,ץמאמו העיגי ךות תובורק םיתיעל ,םמצע ךותמ ץלחל םירקחנל םיעייסמה 

.ךכל םיעדומ ויהש ילבמ תופוכת ,םינש ךשמב םבוחב ונמטש םייחה 

ירמוח םתואב רבודמ ?וללה "םייגולומטסיפאה םיטקייבואה" ,הלא עדי־יפוג םהמ 

,רמולכ .דבלב הלא םירמוחבו ,םירקחנה לש הפיקמ הנבהל םורתל םייושעש ןויאיר 

םניה םיינאיזיידרובה םירקוחה ךא ,םינוש םיגוסמ עדי־יפוג םברקב םיאשונ םירקחנה 

לש תמלוה הנבהל םליבוהל םתעדל לוכיש עדי ותוא קר ץלחל םישוחנה םינררב םידליימ 

שוריפ המ :תולאשה תלאשל ,היגוסה לש הביל־בל לא םיעיגמ ונא ןאכ .םינייאורמה 

םניא וא םייואר ןויאירה ךותמ םירמוח וליאו ,תינאיזיידרובה הביטקפסרפה יפ־לע "הנבה" 

?וז הנבהל םורתל םייואר 

הנבה 

םייואר םייגולומטסיפא םינעטמ לש ץוליח ידיל םירקחנה תא איבהל תלוכיה ,ךכ םא 

תומילאה תתחפהל םיעצמא תטיקנ רשאמ רתוי םירקוחהמ תשרוד םמצע ךותמ ךרע־ירקיו 

ןויאיר םייקל תורשפאה םצעל םיינויח הלא םיעצמאש םגה ,ןויאירה תרגסמב תילובמיסה 

השיג םתחתמאבשכ ןויאירה תא ךורעל םישרדנ םירקוחה ,לכל לעמ .ומשל יואר 
םירמוחה םהמ טילחהל תנמ־לע תינויח וזכ השיג .בטיה םתוא החנמה הרורב תיטרואית 

וק שמשל תנמ־לע ,רתוי יללכ ןפואבו ,םירקחנהמ תולדל (יטנוולר־אל וא) יטנוולרש 

ופסאנש םירמוחה לש ןוגראה תכאלמב ןכמ־רחאלו ,ותכירעב ,ןויאירה ןונכתב החנמ 

םירמוחהש חיגהל ריבס ,וזכ תיטרואית השיג ילב .תעדה לע לבקתמ לולכמל וכלהמב 

ינש םע ןוחטיבה רש ךרעש ןויאירה לש הרקמב ומכ ,ךרע־ירסח ויהי ןויאירהמ וקפויש 

.םייניטסלפה םיעגפמה 

ןויאירה ןונכת לע היתוכלשה ןהמו ,תמלוה תיטרואית השיג התוא ,ךכ םא ,יהמ 

,ומצע ולש ותשיג איה ףידעמ היידרובש תיטרואיתה השיגהש עיתפמ הז ןיא ?ותכירעו 

־יקיחרמו םייתועמשמה היווקמ המכ לע רוא ךפוש אוה ןאכ ןודינה יגולודותמה קרפבו 

הינבה" רוציל םתוא תבייחמ םישפחמ םירקוחש הנבההש ריבסמ אוה רשאכ ,תכלה 
."תיטסילאיר 
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תיטסילאיר הינבה 

וליפא ילואו ,דושח ןורומיסקואכ יאדווב עמשנ הז יוטיב םיבר םיגולויצוסל 

תונמדזה לכ ץימחה אלש האלנ־יתלב רוטקובורפב עדונ היידרוב ירהש) היצקובורפכ 

,םירקחנה לש ("הינבה") תונשרפ ןייצמ יוטיבהש ךכב ליחתנ .(עוצקמל וירבח תא חגנל 

,םירחא תונשרפ יגוסמ תונשרפ לש הזכ גוס ןיחבמ המ ךא ."תיטסילאיר" תונשרפ ךא 

הבוגתכ רצונ יוטיבהש איה תחא הריבס תורשפא ?הז םשב היידרוב התוא הניכ עודמו 

תיטרואיתה ותשיג םאה :רופסניא םימעפ יאדווב לאשנ היידרובש ,תינדרוטה הלאשה לע 

הירואית אקווד איה אמש וא (תיטסיסקרמ ,ןלצל אנמחר ,וליפאו) תיטסילאיר הניה 

תויורשפאהמ תחא לכל היאר שמשל םילוכי ותביתכב םיבר םיעטק)?תיטסיביטקורטסנוק 

תחאל תכייתשמ הניא ותשיגש ךכ לע עיבצמ "תיטסילאיר הינבה" לש ןויערה (.הלאה 

.ןהלש דואמ יפיצפס בוליש איה אלא ,םייתשהמ 

יכ ןוכנ־לא היידרוב עדי ,תיתרבחה הקיטסיטטסה תריזב בטיה אצמתמה גולויצוסכ 

םה ימ םע ,םיררוגתמ םה םהבש תומוקמה ,םהלש הסנרפה תורוקמ - םישנא לש םהייח 

- םתחפשמ־ינב לשו םהלש םייחה ייוכיס :רוציקבו ,םתוא תודקופה תולחמה ,םינתחתמ 

םיעבקנ רמול אלש ,הבר הדימב םיערכומ םהייח לש םיפסונ םיבר םינייפאמו הלא לכ 

:ןלהל) תוידסומ־תוינבמ תויתרבח תויואיצמ ידי־לע ,(דבלב תיתורבתסה יכ םא) שארמ 

היידרוב היה הז ןבומב 7.םתומ דעו םתדילמ םיעלקנ םה ןהילאש (תויתרבח תויואיצמ 

היגולויצוסה יכ ןיבהל שי ,תאז ונרמאש רחאל ,םלוא .אליעלו אליעל יגולויצוס טסילאיר 

תמגוד - (dismal sciences)"םירדוקה םיעדמה"מ דחא דוע תויהלמ דואמ הקוחר ולש 

דציכו המכ דע בושו בוש חיכוהל םתילכתש - תיראוטקא הקיטסיטטסו היפרגומד ,הלכלכ 

הניא ףא ולש היגולויצוסה .תוחישק תויואיצמ ידי־לע םיעבקנ םישנא לש םהייח 

תורפס התייה אלוז לימא לש הביתכהש ןבומ ותואב) תיטסילרוטנ היגולויצוס 

םהבש םיירמוחה םיאנתה תא םיטרופמ םימושיר תועצמאב דעתל תשקבמה (תיטסילרוטנ 

לש היגולויצוסה ,אל .םהיניבש םויה־ישק לש םהייח דחוימבו ,םישנא לש םהייח םידכלנ 
תיגולופורתנא היגולויצוס תונכל רשפאש המ - הניהו - תויהל תפאוש היידרוב 

־ינב תא םנ לע הלעמש וזכ ,<הל ףילחתכ ףאו תיגולופורתנאה היפוסוליפל ליבקמב) 

,תחכשנ םג םויכו ,הנשי המסיס בסהל םא .םייטסיטטסה םינותנה ירוחאמש שונאה 

."םיישונא םינפ םע תיטסילאיר היגולויצוס" תויהל תפאוש היידרוב לש היגולויצוסה 

םהייחש םידיחי לש תוישממה םהיתויווח לש םייפרג םידועיתב תעפושמ איה ךכיפל 

ונייפאש תופיאשהו תווקתה לש םידועית :ליעל תונודינה תויתרבחה תויואיצמב םילובכ 

רבד לש ופוסב וצלאנש המו םהייח םע תושעל וסינש המ ,תומדקומה םהיתונש תא 

,םהידליל האלה ריבעהל וסינו וקיפהש םיחקלה ,םהלש תוטרחהו םהיתונורכז ,וב קפתסהל 

םהלש םינטקה תוגונעתהו םהלש רומוהה םג ךא ,תיבבו הדובעב םיימוימויה םהיתולבס 

.("סנרפ־הד רוט"ב םהילילא לש לרוגה תוכופהת רחא הקיקשב בוקעל ןוגכ) 

היידרוב לש תיגולופורתנאה היגולויצוסה היושע םהמש םירמוחה ,ןכ םא ,םה הלאכ 

וירקחמב וליפא ,םימדוקה וירקחמ לש דבכנ קלחב םג ויה םה הלאכו ,םלועה תוללמואב 

זעמ ינא - םירמוחה הלא ,בגא .תינגרובה הטילאה תודוא־לע תורשפה ירסחו םייתרוקיבה 

וקמ דואמ קוחר ,ידמל ינוציק גירח הרקמ וויה וייח יכ םא ,ןבומכ ,ומצע היידרוב לש וייח םג ךכ 7 

.תיטסיטטסה היסרגרה 
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סותפה :ונתיאמ םיבר בלל ךכ־לכ הרקיל היידרוב לש ותדובע תא וכפהש - ןאכ רמול 

תורושה ןיבמ וצבצבש <םייחה־יבולע יפלכ דחוימב) היתפמיסהו םוחה ,ךכוזמה ישונאה 

תניחבמ .ולש תרשפתמ־יתלבהו תבכרומה ,הלקלקעה ,תקיודמה הזורפה לש תוקדוהמה 

,תללוכש הדבכנ תלשושל ףרטצמ אוה - םוקמ לכמ ,ילצא - היידרוב ררועש היתפמיסה 

.סנסרב 'זרו'זו ימק רבלא ,ןויו האוסנרפ תא ,דבלב תומש השולש ריכזנ םא 

הכלה הז יוטיב לש ושוריפ המ :הלאשה תלאשנ ,תיטסילאירה הינבהל תעכ רוזחנ םא 

,תויתרבחה תויואיצמה לש ןתוירזכאבו ןתוחישקב היידרוב לש ותנומא חכונל ,השעמל 

,םילובכה םידיחי םתוא לש תוישממה םהיתויווחב יביסנטניאה וניינע חכונלו ,אסיג דחמ 

הכרעהכ ?אסיג ךדיאמ ,תיתרבחה תואיצמה ינותיפ ידי־לע ,ינאיורטה ןוקואל ומכ 

"תיטסילאיר הינבה" יוטיבהש רמול ןתינ ,(ךשמהב ןקתל ךרטצא התואש) תינושאר 
,ליעל רכזנה גוסהמ םייפרגונתא םירמוח לש ("הינבה")וידחי םפוריצ תכאלמל סחייתמ 

תויואיצמ ךותמ םירצונ הלא םירמוח ובש ןפואה תא יוטיב ידיל האיבמה ךרדב ךא 

רויצ לעכ תיטסילאיר הינבה לע בושחל ליחתהל ןתינ ,ךכ םא .("םזילאיר") תויתרבח 

דועב ,תושקונ תויתרבח תויואיצממ היושע תרגסמה :(ויתולבגמ לע דומענ ףכיתש יומיד) 

תבכרומה ,תויוקד תבורמ ,רתוי השימגו הכר הריצי וניה תרגסמה ךותב ןקוידהש 
.הלא תויואיצמב םינגועמ םהייחש םדא־ינב לש םהיתובוגתו םהיתויווחמ 

םינחבומ םיקלח לולכל ןויאירה לעש איה 8הרואכל םירבדה תועמשמ ,תישעמ הניחבמ 

תויטנוולרה תויתרבחה תויואיצמה רחא םיקחתמ םירקוחה םהבש םיקלח :תיטילנא הזמ הז 

םה םהבש םיקלח תמועל ,("םייביטקייבוא" םיחוויד) םירקחנה לש םהייח ולהנתה ןהבש 
םיחוויד) הלא תויואיצמ חכונל םהיתובוגתו םהיתושוחת יבגל םינייאורמה תא םילאוש 

תויתרבח תויואיצמ וליאב :תויטרקנוק תולאש לש הרדס ררועמ הז לכ .("םייביטקייבוס" 

תודש םתוא לש םיטביה וליאב :(תוריירקבו תודשב :הבושת)?ןיינעתהל םיכירצ םירקוחה 

:(relational - םייתוסחיה םיטביהב :הבושת) ?דחוימב דקמתהל םירקוחה לע תוריירקו 

:הבושת) ?ןויאירה ךשמהב דקמתהל שי המ לע ,םייתדבועה םיחווידה ודעותש העשמ 

דירפהל ןתינ אל :הבושת) ?"רבסה"ל "הנבה" ןיב המ :(םירקחנה תוינבה לש הקינורכב 

(.םיינשה ןיב 

תוריירקו תודש 

הירוטסיה לש היצקנופכ ,ןבומכ ,םינתשמ תויתרבח תויואיצמ םיביכרמה םירמוחה 

ןה ולש הריירקה ךרואל רוקחל הברה ומצע היידרובש תויתרבחה תויואיצמה .תוברתו 

תוריז םה תודש ,ודידל .(םיילקיזיפ חוכ תודשל המודב) תודשכ גישמהל רחב אוהש הלא 

םא ןיבו ךכב םיצור םא ןיב ,ןהבש ,םיקסופ־יתלב םיקבאמו חוכ תויוור תודסוממ תויתרבח 

ידכ ךותו ,םיסנרפתמ ,םידבוע םהשכ ,םהייח לש עירכמה קלחה תא םילבמ םישנא ,ואל 

,תוילובמיס תויומילא רקיעב ,תיתרבח תומילא לש םינוש םיגוס םיגפוסו םיליעפמ ךכ 

ןגרואמ יחכונה יתרבחה ונמלועש תודשב דחוימבו ,הלא תודש תרגסמב .םתעדותמ תויומס 

םיארוקה ,("."יכ הארנ" ,"."ש בשוח ינא" ,"הרואכל") הרעשה לש ןושל טקונ ינאש תמיא לכ 8 

לכ ךרואל ,הסנמ ינאש יפ־לע־ףא ,היידרוב לש הזב אלו ,ילש ילוקב רבדמ ינאש חינהל םילוכי 

.ולוקל ילוק תא םיאתהל ,הזה טסקטה 
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היידרוב לצא "הנבה"ה לע ןמטייו השס 418 

,תויעוצקמ ,תויאופר ,תויאבצ ,תויתלכשה ,תויתחפשמ :תוריירק שי םישנאל ,םהיפ־לע 

ךכ ידכ דע תובושחל ונימיב וכפהנ תוריירק) .דועו תויתד ,תויתואירב ,תוילילפ 

לש למסכ ,טרפה לש םייחה־תורוק תא ,c.v.־n תא ויבתכמ דחאב עיצה קב ךירלואש 

חכונל (.ותפוקת לש למסכ הייקיתה תא ונמזב רבו סקמ עיצהש יפכ שממ ,ונתפוקת 

וליב םהבש םיירקיעה תודשה ןויפאב דקמתהל ןויאירהמ קלח לע יכ הארנ ,הלא םירבד 

רחא דעצ ,בלש רחא בלש ,יגולונורכ דועיתבו ,םהייח לש םייתועמשמ םיקרפ םירקחנה 

.תודש םתואמ דחא לכב םהלש תוריירקה לש ,דעצ 

םייתוסחי םיטביה 

וליאב ,הלא תודשו תוריירק לש םתרגסמב :רומאכ ,איה הלועש האבה הלאשה 

תילכתש רחאמ ?וירקחנ תא לאשתל וילע המ לעו דחוימב ןיינעתהל רקוחה לע םהיטביהמ 

תיסיסבה הלאשל הלוקש ל"נה הלאשה ,םירקחנה לש "הנבה"ל עיגהל איה תונויארה 
לש םהייח תא םיבצעמש םה־םה תויתרבחה תויואיצמה לש םיטביה וליא :תערכמהו 

תוריתומה תומיוסמ תוקיטקרפ שי תוריירקה לכבו תודשה לכב םאה ,קויד רתיל ?םישנא 

תוכירצש הלא ןה יזא ,הלאכ תוקיטקרפ שי םא ?םתרגסמב םייוצמה םישנאה לע ןמתוח תא 

בסהש המ ,הז רשקהב .תונויארה תא םכדועב םירקוחה לש בלה־תמושת רקיע תא ךושמל 

וירקחמ ןיבמ םיברב רכינש יפכ ,לכמ רתוי היידרוב לש וביל־תמושת תא יתעדל 

.תודשה לש םייתוסחיה םיטביהה ןאכ הנכמ ינאש המ אוה ,םייתרבח תודש תודוא־לע 

.תיתרבח הרדה לש תוידסומ תוקיטקרפל תדחוימ תובישח סחיי היידרוב יכ הארנ ,רקיעב 

,ןתוא םיווחה הלא לע רתויב תועירכמה תוכלשהה תולעב ןניה הלא תוקיטקרפש הארנ 

"תיתרבח הרדה" יוטיבב שמתשמ ינא 9.דחוימב ןשיגדהל היידרוב שקיב הארנכ ןכלו 

 (social exclusion) םייתוסחי םיעוריא לש ןווגמו בחר חווט ףיקהל דעונש ירנג יוטיבכ

,ךכ 10.םישנאל םינקמ םהש הייחדהו תוגירחה תייווח אוה םלוכל ףתושמה הנכמהש 

,םירוטיפ ,קוליס :רתיה ןיב תוללוכ הרדה לש תוקיטקרפ ,תוריירקו תודש לש רשקהב 

,הילפה ,תובטה תעינמ ,השינע ,םודיק תריצע ,יוזיב ,הייחד ,הגרדב הדרוה ,לוצינ 

תוילובמיס תויומילא תלעפה - תוחפ־אל בושחו ,םיילושל הקיחד ,תובשחתה־יא ,הלפשה 

רצמ ינא יכ וז הדוקנב ייפלכ ונעטי םידחא םיגולוידרובש ךכל בטיה עדומ ינא (1) :תורעה שולש 9 

.ימצע ילש תיגולויצוסה הייארה םוחתל ולש תויגולויצוסה תונכותה חווט תא יתורירש חרואב 

,תסמונמ ןושלב ,הנוכמש המל בשחיהל טלחהב הלוכי היידרוב תא יתאירק :והשמ הזב שיש ןכתיי 

רבדה ,ןאכ ןעוט ינאש יפכ ,הרדהל עירכמ לקשמ היידרוב קינעה ןכא םא (2) ."תישיא" האירק 

לוצינה תא הלש ןיינעה דקומב הדימעמה ,תיטסיסקרמה היגולויצוסהמ ולש היגולויצוסה תא ןיחבמ 

.*היתוכלשה תניחבמ רתויב תיתועמשמה אל וליפא ילואו ,הרדה לש תחא הרוצ קר וניה לוצינ ירהו) 

רשאמ הברהב הלודג תובישח תיתרבח הרדהל היידרוב סחיי עודמ ,קדצב ,תוהתל יושע ארוקה <3> 

תונקפסב סחייתה וליפא אוה ולש הירואיתה תרגסמב - (social inclusion) תיתרבח הלכהל 

ןיב רשקה לע .תילובמיס תומילא לש םייפיצפס םירקמ ןהב תוארל הטנו ,הלכה לש תוקיטקרפל 

.Weitman, 1973 :ואר ,תיתרבח הרדהו תיתרבח הלכה 

.ולש הבישחה ךרד תא תמאות איהש רובס ינא ךא ,היידרוב לש אלו ,ילש יתרדגה ןבומכ וז 10 
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,םיגוסנו םהיתויוכז לע שארמ םירתוומ םה רשאכ ,תימצע הרדה ידיל םישנא תואיבמה 

.המודכו ןוצרמ םישרופ ,םירטפתמ ,םירגתסמ 

לע רפסל םינייאורמה תא לדשל םירקוחה לעש ל"נהמ עמתשמ תישעמ הניחבמ 

לע דחוימבו ,תוריירק ושע םהבש תודשה תא תונייפאמה תויתרגשה הרדהה תוקיטקרפ 

.םרשב לע ווחש תורדהה 

תוינבה לש הקינורכ 

לקש ןויאירה לש קלחב ונקסע הכ דע .ןויארה תכאלמ לש הבילל םיעיגמ ונא התע 

יולימל המודב ,רקחנהמ "יתדבוע" עדימ ףוסיאב רקיעב דקמתמש קלחה - וכרועל תיסחי 

יתייעב אל ךא ינויח וניהש ,הז עדימ ונדעיתו ונגשהש רחאל .םייחיתורוק לש ספוט 

םירקוחה ובש קלחה הז .ליחתהל לוכי ןויאירה לש רגתאמהו השקה קלחה 11,ףוסיאל 

- םהלש תונושה תוריירקה תא ונמיסש תוטלובה תויווחב רכזיהל םירקחנהמ םישקבמ 

וביגה ,םהילע ובשח ,םתוא ווח ,םתוא וניבה ובש ןפואה ,םהילע ועיפשהש םיעוריאה 

,רומאכ ,תשדקומ תדחוימ בל־תמושת רשאכ - םהמ העבנש םיעוריאה תרשרש ,םהילע 

.הרדהב ןרוקמש תויתוסחי תויווחל 

םירקוחהש ןויאירה ירמוח לש םעבטב תעגונ הנושארה .תודוקנ יתש ןאכ שיגדהל שי 

,םהיתובוגת תודוא־לע םיישיא םיחווידב רבודמ :םירקחנה תאמ ןאכ גישהל םישקבמ 

.דדומתהל םהילע היה ןמיעש תויתרבחה תויואיצמה לע ,תויולגה םג ומכ ןיעה ןמ תויומסה 

םא 12.(תוינבה ןניה תויווח םג ,בגא)"תוינבה" םינכמ םיגולויצוסהש המ ןה הלאכ תובוגת 

םישנא לש תוינבהה דועיתב ךורכ ןויאירה לש הז קלחש איה הנושארה הדוקנה ,ךכ 

םהל "תוכייש" ןה .םירקחנב ןרוקמ הלא תוינבה .ןהב םילקתנ םהש תויואיצמ לע הבוגתכ 

אל יפיצפסה ןייפוא ךא ,תואיצמה םע םתודדומתהמ אצוי לעופכ ורצונ ןה םנמוא .לוכיבכ 

םירקחנה תא תועיבמ הלא תוינבהש ,ןכל ,רמול ןתינ .תואיצמ התוא ידי־לע בתכוה 

םילימב ."םה המ"ו "םה ימ" תודוא־לע המ־רבד םירקוחל תורפסמ ןה ,הלאככו ,םידיחיכ 

תכאלמב ןיינב־ינבא ןשמשב ,םירקחנה תנבהל רבד לש ופוסב ומרתי הלא תוינבה ,תורחא 

יאצממ לש הזתניסהו חותינה בלש תרגסמב רקוחה השעיש "תיטסילאירה הינבהה" 

.רקחמה 

תבייח וז הנבהש שקעתמ היידרוב - היינשה הדוקנה לא ונתוא איבמ הזו - םלוא 

תויהל תבייח הנבהה ,רמולכ .(חינמ ינא ,"תיטסילרוטקורטס"ל דוגינב)"תיטנג" תויהל 

לא םיחיגמ םניא ,הז ללכב םירקחנהו ,םישנאש ןוויכמ ?עודמ .תינורכניס אלו ,תינורכאיד 

ךרואל שחרתמש ךילהת ידכ ךות םניהש המל םיכפהנ םה .םירמגומ םירצומכ םלועה 

םתוא הז ללכבו) םידיחי ,היידרוב לש תקהבומה תיגולויצוסה ותסיפת יפל .ןמזה ריצ 
םיאשונ םהש תויטנרהניא תונוכת ללגב אל םניהש המל םיכפהנ (םידבאתמ םיניטסלפ 

,ןמז ךרואל םניהש המל םיכפהנ םה אלא ,(תויפיצפס תויתוברת תועבטה ןוגכ) םברקב 

תויתרבח תויואיצמ לש תוברעתה לע הבוגתכ ,םלועל ,דימת ךא ,לתפנ לולסמב תופוכת 

הבוגתכ םידיהאשל ךפהיל םילוכי םניא םידיחי ,וז תיטסילאיר השיג ךותמ ,ךכ) .םהייחב 

.רקחנה תניחבמ חרכהב אל ךא ,רקוחה תניחבמ דחוימב יתייעב אל ילוא 11 

.וזכ הינבה הווהמ ןויאירהמ קיפמ רקוחהש טסקטה םגש בל־םישל שי 12 
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המצע הרודמה ךא ,הרודמל קלד לש תמיוסמ הדימ ףיסוהל הלוכי וזכ התסה ."התסה" לע 

(.דואמ תוישממ תויתרבח תויואיצמב הרוקמ .התסהב הרוקמ ןיא 

רצוויהל יושע ליעל רומאהמ .יירבד תא םכסל לכוא םרטב ןורחאה ישוקל תעכ יתעגה 

ןיבל ,אסיג דחמ ,תויתרבח תויואיצמ ןיב הדח הנחבה חותמל שקיב היידרובש םשורה 

תבכרומ הז ןיינעב ותדמע ךא .אסיג ךדיאמ ,הלא תויואיצמ חכונל םישנא לש תוינבה 

תוכלשה ךכל שיש ןוויכמ ולו ,ןודינב טעמ ביחרהל יוארו ,רתוי הברה תרגתאמו 

.םיגולויצוסכ ונלש הקיטקרפה לע תכל־תוקיחרמ 

והשמ תופקשמ ןכלו ,םכותמ תועבונ םידיחי לש תוינבההש אוה ןוכנש דועב ,ךכיפל 

המ ,רמולכ ?וללה םידיחיה םה המו ימ :הלאשה ןיידע תרתונ ,םידיחיכ םהיתודוא־לע 

"יפוא"ה הז םאה ?הנותנ תואיצמ לע ,תרחא אלו ,תמיוסמ הבוגת תיינבה ידיל םתוא איבמ 

הלאשה תא תונפהל שי אמש ,ךכ םאו ?םהלש "ישפנה הנבמה" ,םהלש "תוישיא"ה ,םהלש 

ןטור "!אלו אל" היידרוב לש ותבושת היהת ןאכ ?היגולויצוסה לא אלו ,היגולוכיספה לא 

יזא ,היה ךכ אל םאש אלא ,היגולויצוסה לא התונפהל שיש הלאש וזש דבלב וז אל .לטבמו 

עגונ רבדהש לככ תוחפל ,המויקל הקדצהה תא תדבאמ התייה וז ןיעמ היגולויצוס 
.היידרובכ גולויצוסב 

־תדוקנמ הבושתה ?םירקחנה םידיחיה תא אל םא ,ךכ םא ,תופקשמ הלא תוינבה המ 

םידיחי ךא ,וללה םידיחיה תא תופקשמ םנמוא ןהש איה וז הלאשל היידרוב לש ותואר 

לכש ןוויכמ ,ירמגל םייתרבח םירוצי םעה ־ םהלש תויטרקניסוידיאה לכ לע ,ןכא - הלא 

אוה ,םהמ קלח וניה יתרבחה םעבט .לכ־קבוח תורבח ךילהתמ אצוי לעופ אוה םהמ דחא 

םעבט ,םיינאיזיידרוב םיחנומב .םמצע םה אוה יתרבחה םעבט ,השעמל .םתוא ןנוכמ 

ביגהל םהל רשפאמש תויציזופסיד לש ץבוק ותוא - םהלש סוטיבהה אוה־אוה יתרבחה 
תעב־הבו "םהלש" וניה הז סוטיבה .רידת םינתשמו םינוש םייתרבח םיבצמ לע תוינבהב 

.הב םירבדמ םהש הפשה ומכ קוידב ,(ינוציח ואצומ ךא ימינפ ומוקימ ,ונייהד) "םהלש־אל" 

רצונ אוה יכ ,םהלש רשאמ םהלש־אל רתוי הברה וניה סוטיבהה ,היינש הבשחמבו ,םצעב 

,ןבומכ ,םידליכ םהלש תוריירקה ךלהמב םיירטמיסא םייתרבח םיסחי לש ךרעמ ךותמ 

.םירגובמכ םהלש תוריירקה ךלהמב ,תוחפ־אל בושח ילואו ,ךשמהב םג ךא 

אל ומיע דדומתמו םלועה לומ דמוע ונתיאמ דחאו דחא לכש איה הז לכמ הנקסמה 

ורכז) תויתרבחה תויואיצמה תחלקב רצונש סוטיבה אשונכ אלא ,"ונימב דיחי שיא"כ 

והשמכ ,יוטיבה לש קזחה ןבומב "תויתרבח תויואיצמ"ב יתשמתשה ךרדה לכ ךרואלש 

,תורחא םילימב .(ונל ינוציח ורוקמש והשמכ ,ולש שלחה ןבומב אלו ,ונב טלושש ינוציח 

אל לוכי אוה ןיאש ןאכמו ,תויתרבח תויואיצמ לש קהבומ רצות וניה ומצעלשכ סוטיבהה 

תויואיצמה תא םיווח ונא ןכרדש תוינבההש רחאמ 13.הלא תויואיצמ לש ןמתוח תא תאשל 

תא רוריבב תואשונ הלא תוינבה םגש רורב ,סוטיבהב ןרוקמ ןהילע םיביגמו תויתרבחה 

.תויואיצמ ןתוא לש ןמתוח 

ןורומיסקוא רשאמ רתוי הברה ,דניה היידרוב לש תיטסילאירה הינבהה ,ןכ־לע 

,םידיחיש תיטמויסקאה תיגולויצוסה ותסיפתל קיודמו רישי יוטיב הווהמ איה .יביטקובורפ 

לכש יפכ> תטלשנ תושי וניה ןובירה לש סוטיבהה וליפא .ועבט םצעמ תטלשנ תושי וניה סוטיבהה 13 

םתוא ךפוה םיתיעלו םירחאה לכ לע טלושש גוסהמ תטלשנ תושי יכ םא ,(הווחו עדוי ךלמ 

•Bourdieu, 1998 :ואר ,ךכ לע הבחרהל .םיללמואל 
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,ןרותב ,הלא תוינבהו ,םהלש תוינבהה לש רבטצמה רצותה םביה ,םתוידוחיי לכ לע 

14.סוטיבהה תא ודילוהש תויואיצמה לש ןמתוח תא תואשונ 

רבסה הכירצמ הנבה 

ךוותה־ידומעמ דחא לע רגית ארוק היידרוב ,תיטסילאירה הינבהה ןויער תא וגיצהב 

הרבעוהש) ייתליד לש ותעיבק ,ונייהד ,תינשרפה היגולויצוסה לש םייגולודותמה 

תולועפ לש דחא ךרעמל תסחייתמ (Verstehen) הנבה יכ (רבו סקמ ידי־לע היגולויצוסל 

לש ירמגל הנושו רחא ךרעמל םחייתמ (Erklärung) רבסה וליאו ,(תויטיונמרה תולועפ) 

דוגינב .םיינשה ןיב בברעל וא לבלבל ןיא םלועל יכו ,(יתביס חותינ לש תולועפ) תולועפ 

לש הנבה תוברל) רבסה חרכהב הבוחב תנמוט תיתימא הנבה לכ יכ סרוג היידרוב ,ךכל 

ךלהמב םניהש המל וכפהנ ךיא תעדל ושוריפ םישנא ןיבהל יכ ,(םייניטסלפ םידבאתמ 
.תויתרבח תויואיצמ םע םתודדומתה 

םירקוחש תולאשה תרוש לע בושחל רתויב הבוטה ךרדה ,היידרוב רמוא ,ךכ םושמ 

תוקיטקרפ ובש ןפואה רבדב רקחמ תורעשה לש הרוש לעכ איה ןויאירה ךלהמב םילעמ 

לעו תוידיימה םהיתובוגת לע ,םהיתויווח לע ועיפשה םירקחנה לש תוריירקב םיעוריאו 

ץלחל תנמ־לע םירקחנה ינפל הלא תורעשה םילעמ םירקוחה .ךשמהב םהייח תולשלתשה 

הרוק ךכמ האצותכ .הלא תורעשהל סחיב םהיתובחרהו םהירוהרה ,םהיתורעה תא םהמ 

דצמ (auto-analyse)ימצע חותינ לש םירקמל השעמל הכלה םיכפהנ תונויארהש םיתיעל 

םיעיגמ םירקחנה ,היידרוב חוודמ ,הלאכ םירקמב .רקוחה לש ליעפה ועויסב ,םירקחנה 

bonheur) "יתעבה רשוא" םהל םיביסמש םיחוסינו תונכותל םמצע תוחוכב םימעפל 

 expressif), תונמדזהה לשב םג אלא ,םמצע יבגל ועיגה ןהילאש תונכותה ללגב קר אל

לש וכוויתב ,םלועה ינפל (de s'expliquer)"םמצע תא ריבסהל"ו דומעל םהל הנתינש 

."םהלש דצה" תא םסרפיש רקוחה 

םוכיסל 

,גיצה הכלהמבש ,סנרפ־הד 'זלוקב היידרוב ןתנש האצרהב יתחכנ 1984 תנשב 

ותבוגת ןויפאב חתפ אוה 15.טפשמה אקפק לש ןמורל האבה תונשרפה תא ,בגא ךרדבכ 

תכרעמה יכובמ חכונל ולש העותה םינואה רסוח :עלקנ הילאש תכובסתה לע 'ק ףזוי לש 

,טפשמה־תיב ידי־לע וילע לטוהש עישרמה ןידה־רזג תא תינתייצה ותלבק ,תיטפשמה 

- האבו תשמשממה גרוהל ותאצוה םעו וילע רזגנש תוומה שנוע םע תיטסילטפה ותמלשהו 

עשרוה אוה םניגב רשאו ול וסחויש םיעשפה רבדב שולק זמר ול היהיש ילבמ תאז לכ 

עלקנ הילאש תכובסתה תא 'ק ףזוי הווח ובש ןפואהש עיצה היידרוב .תוומל ןודינו 

ותבוגתו ותייווח תא קיודמ חרואב םיאטבמ ,ךכ לע ותבוגתו ,תיטפשמה תכרעמה תרגסמב 

,בנרא ותויהמ דרפנ־יתלב קלח הניח וז הנוכת .חורבלו קנזל דימת ןוכנ ,ךורד רוצי וניח בנראה 14 

לש סוטיבהה תויטנ לע לח ןיד ותוא .יח אוה הבש םיפרוטה תייוור תואיצמה םתוח תא תאשונ איהו 

.םדאה־ינב 

.םייתוהמ םיקויד־יאב עוגנ וניא אוהש הווקמ ינא .ינורכז ךותמ ךכ לע חוודמ ינא 15 
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וירבח .ובטימ תא עיקשה ובש ,תורפסה הדש תרגסמב ובצמ חכונל ומצע אקפק לש 

תא וצירעה ,(רתיה ןיב ,לפרוו ץנרפו דורב 0קמ> ומצע הדש ותואל וכייתשהש ,םירפוסה 

ונשו ובשש יפכ ,םינומ תורשע םהילע הלועכ הז רשקהב ותוא וארו רפוסכ ויתולוכי 

,(שממ יתורפס בכוכל ךפהנ לפרוו ץנרפ> םיחילצמ םירפוס ויה םמצע םה ,הז םע .וינזואב 

ןנוחמל בשחנש ,אקפקש דועב ,םתבוטל וב לועפל דציכ ועדיו תורפסה הדש תא וריכה םה 

ינפל בצינה 'ק ףזוי ומכ 16.בתכש המ לכמ חינז קלח ,דואמ טעמ םסרפ ,הרובחה ןיבמ 

אולמ תא ומצע לע לטנ ,םינוא רסוחב יתורפסה הדשה ינפל אקפק דמע ,יטפשמה הדשה 

דרי ולעפמ לכש הדבועה םע םילשה ףאו ,רומג ןולשיכ ותויה לע המשאהו תוירחאה 

תונשל וא ןקתל וילע היה המו ,רפוסכ העט ןכיה תעדל ילבמ ,תאז לכ .ותומ םע ןוימטל 

.הזכש רמ לרוגמ טלמיהל תנמ־לע 

ןהבש תודחא תודוקנ שיגדהל ינוצרב ,היידרוב לצא הנבהה לע הז ןויד םכסל םוקמב 

תנבהל תוסחייתה ךות םעפה ךא ,ןהילע רובידה תא ביחרהלו יירבד ךלהמב יתעגנ 

תוישממה תויומדל בוש רוזחל םוקמב ,יק ףזוי תינוידבה ותומד ךרד אקפק תא היידרוב 

.יירבד תא יתחתפ ןתיאש םייניטסלפ םיעגפמ םתוא לש ךכ־לכ 

ביגהו ובצמ תא 'ק ףזוי הווח הבש תמיוסמה ךרדה .סוטיבהב תעגונ הנושארה הדוקנה 

תויטנב ,ונייהד ,ומצע וב הרוקמ (המודכו המלשה ,תועינכ ,שואיי ,םינוא רסוח) וילע 

םנויפא רשאמ רתוי ,וניארש יפכ ,תשרוד הלא סוטיבה תויטנ לש הנבה .ולש סוטיבהה 

ןתעמטה ידיל ואיבהו הנושארל ןתוא וחימצהש תוביסנה תעיבק תא תשרוד איה :םתס 

,ןהב תורכזיה ידיל 'ק ףזוי תא איבהל ונתלוכיב היה וליא ,הלא תוביסנ חותינ .ךשמהב 

םע ול ויהש םיירטמיסא םישגפמב ןרוקמש ,תישאר :םירבד ינש ,חינהל ריבס ,ףשוח היה 

יאדוול בורק ,ךכ) .הלא םישגפמ לש םמתוח תא תואשונ ןהש ,תינשו ;תויתרבח תויואיצמ 

- היצפיצנמאה־םורט תפוקתב הפוריאב םידוהי לש היסהרפב תיסופיטה תוגהנתההש 
וחימצהש ,םייוגה םע םימילאה םישגפמה םתוח תא תאשונ - תינסייפ ,תענטצמ ,הפופש 

תא םיאשונ םה ובש ןפואה לש ,לשמל - םישנא לש תינאיזיידרוב "האירק" ךכיפל (.התוא 

הירוטסיההמ אצוי לעופכ ווהתהש םייולג םינמיס לש ץבוקכ םתנבה השוריפ ־ םפוג 

:תמלוה היצאיצוסא יהוז ,הזילנאוכיספה תא ארוקל ריכזמ רבדה םא .םהלש תיתוסחיה 

ילאידיאה ןויאירה תא גישמהל ףאו ,הזילנאויצוס חותינ לש הז גוס תונכל עיצה היידרוב 

ןיב םילדבהה .גולויצוסה־רקוחה לש הליעפה ותרזעב רקחנה לש תימצע הזילנאב 

,רתיה ןיב ,םיללוכ תינאיזיידרוב הזילנאויצוס ןיבל (תוברה היתורוצ לע) הזילנאוכיספ 

תיטקלקא ,רמולכ) תימוחת־בר תויהל הטונ תינרדומה הזילנאוכיספה :םיאבה םירבדה תא 

־דח חרואב ,תויהל תשקעתמ הזילנאויצוסהש דועב 17,(תויטרואיתה היתוארשה תניחבמ 

אהב ,הפוקתהכ תמדקומה תודליל ףדעומ לקשמ הקינעמ הזילנאוכיספה ;תיתוסחי ,יעמשמ 

ףידעהל הטונ ףאו ,ןכ השוע הניא הזילנאויצוסהש דועב ,תובצעמה תויווחה לש ,העידיה 

הקספב ריכזהל דמוע ינאש הדשה תויווח תמגוד) רתוי תוידיימהו תוכומסה תויווחה תא 

הזילגאויצוסהש דועב ,תוינימ־וכיספ תויווחב דקמתהל הטונ הזילנאוכיספה ;<האבה 

לש לעופל איצומה ,דורב םקמ לש ותמזויב ותומ ירחא אקפק לש ויבתכ לכ ומסרופ רבד לש ופוסב 16 

.ותומ ירחא ופרשיי ויתוריינו ויבתכ לכש אקפק לש תושרופמה ויתוארוהל דוגינב ,ותאווצ 

relational) "תיתוסחייתהה הזילנאוכיספה" לש השדחה הלוכסאה יבגל דחוימב ןוכנ רבדה 17 

 psychoanalysis), םירחאו לשטימ ןביטס םע ההוזמה.
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בושח ךא ןורחא ;הטילשו חוכ לש םיסחיל תורושקה תויווח זכרמב הדימעמ היידרוב לש 

תידוקפתה הימונוטואה תא ,שרופמב וא עמתשמב ,השיגדמ הזילנאוכיספה ,תוחפ־אל 

 (functional autonomy) יתרבחה ועבט תא הטילבמ הזילנאויצוסהש דועב ,םדאה שפנ לש

.סוטיבהה לש 

לש ותנבה יכ םתנחבה יאדווב .תודשב תעגונ תולעהל ינוצרבש היינשה הדוקנה 

אקפק לש ויסחי ןוגכ ,בחרמבו ןמזב תוקחורמ תורגסמ השיגדה אל טפשמה תא היידרוב 

דמעמב ורוקמ ,םייוג לש םלועב ינוליח ידוהיכ ותוהז ,ותודלי תפוקתב ותחפשמ םע 

דדובה םדאה לש ובצמ תמגוד רתוי ףא קחורמ רשקה וא ,וילא ותוכייתשהו ינגרובה 

לש ותונשרפ הססבתה ,הלא םוקמב .םימחר רסחו רשפ רסחל ךפהנש ינרדומ םלועב 

עיקשה ובש הדשה תא ונייפאש תובורקהו תוידיימה תויתרבחה תויואיצמה לע היידרוב 

היה הז .םירשעה האמה תליחתב גארפב תינמרגה תורפסה הדש ,ונייהד ,וייח תא אקפק 

דדומתהל וילע היה םמיעש הז הדשב םינוש םימרוג םע אקפק לש ויסחי דחוימב ־ הדשה 

,םיסיפדמ ,תע־יבתכו םינותיע ,יתורפס רקבמ ,םייתורפס םינכוס ,םיכרוע ,רואל םיאיצומ) 

.תיתורפסה ותביתכב לכמ רתוי וילע עיפשהו ותוא קיסעהש ־ (ילוכו םירחא םירפוס 

םה :המוד בצמב םיאצמנ ונימי לש םירגובה םישנאהמ םיברש הז רשקהב רמול זעמ ינא 

חור" לש םידלי רשאמ רתוי ,םנמז בטימ תא םילבמו םידבוע םה םהבש תודשה לש םירוצי 

םתצובק לש ,תיתד־ונתאה םתצובק לש ,יתרבחה םדמעמ לש ,"םמע חור" לש ,"םנמז 

אהב ,הדוקנה יהוז ,ךכל םיעדומ םניאש הלא ןעמל .המודכו יתחפשמה םאצומ לש ,תירודה 

ירצומ תנבהל תוחתפמהש הסיפתה :היידרוב לש תמסרופמה תודשה תרות לש ,העידיה 

ןרצי לש ויסחי ביטב דחוימבו ,םיקפומ הלא םירצומ ובש ידיימה הדשב םיאצמנ תוברת 

ידי־לע ופדעוהש ,םילפרועמו םיקחורמ םירשקהב אלו ,והדשב םירחא םימרוג םע רצומה 

םיטקילפנוק ,תירודה הדיחיה ,רוצייה ןפוא ,דמעמה ןוגכ ,תוברתה לש םירחא םיגולויצוס 

.המודכו ,תמדקומה תודליהמ םירותפ־יתלב םיילפידא 

לשו ללכב םיגולויצוס לש השעמל הכלה תוקיטקרפב תעגונ תישילשה הדוקנה 
יכ הרכהב הכורכ םישנא לש םהיתוינבה תנבהש וניאר .טרפב תוברת לש םיגולויצוס 

אקפק לש טפשמה .ןתוא וחימצהש תויתרבחה תויואיצמה םתוח תא תואשונ הלא תוינבה 

דר'ציר םשארבו ,תוברתה לש םיילנויצנוונוק םיגולויצוס .הז גוסמ הינבהל המגוד וניה 

קווישהו רוצייה יצוליאב דקמתהל איה היגולויצוסה לש התמישמ יכ םיסרוג ,ןוסרטפ 

םישרוד םיל"ומ ,םינמור קוושל ןתינ היהיש ידכ ,ךכ .תוברת ירצומ םינותנ םהבש 

תושיגנל ,אשונל ,ףקיהל עגונב) הלא םיצוליאב תובשחתה ךות םתוא ורבחי םירפוסש 

םמצע לע םילבקמ םירפוסש העשמ .(ילוכו םירצק םיקרפל ותקולחל ,ארוקל טסקטה 

,תורחא םילימב .םחור לע הלועה לככ בותכל םיישפוח םה ,הלא םיצוליא תרגסמב דובעל 

םיצוליאה תא רוקחל איה תלבוקמה הסיפתה יפ־לע תוברתה לש היגולויצוסה לש הדיקפת 

תכייש םתריקח ,םמצע םינורחאה הלאל רשאב .תוברת ירצומ לע םיפכנה םיינוציחה 

לכ .תוברת יניינע רקחב רחא החמומ לש וא גולוימסה לש ,תוברתה רקבמ לש ותכלממל 

תוברתה ירצומ םע תירקחמ תודדומתה ,ודידל .ללכו ללכ היידרוב לע לבוקמ וניא הז 

ףידעה אוהש יפכ וא ,תוברתה לש היגולויצוסה לש הביל־בלב אקווד תמקוממ םמצע 

טפשמה לש ליעלש תונשרפה ,ךכ .יתוברתה רוצייה תודש לש היגולויצוסה ־ התונכל 

דצמ ןהו ומצע אקפק דצמ ןה ,"תיטסילאיר הינבה"ל תקהבומ המגוד .דניה אקפק תאמ 

ותבוגת וניה ןודינה ןמורהש הז ןבומב אקפק דצמ תיטסילאיר הינבה יהוז :היידרוב 
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היידרוב לצא "הנבה"ה לע ןמטייו השס 424 

םע דדומתהל תיתורפסה וכרדו - יתורפסה הדשב ומוקימ ־ תואיצמה לע הרישיה 

רוא ךופשל חילצה אוהש ןוויכמ ,היידרוב לש וריצמ תיטסילאיר הינבה יהוזו ;וז תואיצמ 

אוה ןכרדש ,רפוסה לש סוטיבה תויטנ לש ךרעמ ךותמ הז ןמור שבגתה ובש ןפואה לע 

.לועפל ץלאנ ובש יתורפסה הדשב ובצמ לע ויתובוגת תאו ומצע תא עיבה 

:תודוקנ יתשב ינויד תא םותחא 

.תינאיזיידרוב הנבהל המגוד וניא היידרובד אבילא הנבהה תא ןיבהל ןאכ ינויסנ 

ךא .verstehen־כ הנבה לש יטיונמרהה גשומה םושיי לש קהבומ הרקמ והז ,אוה ךופהנ 

יזא ,היידרוב לש היגולויצוסב ןיינע - שדחמ ררועל וא - ררועל ךכ ידי־לע יתחלצה םא 

תנבה םשל תינאיזיידרובה הנבהה תא םשייל ןויסינ .שומיש ןיידע שי הז יתרוסמ ןויערל 

,רעצה הברמל ,התע ךפהנש רבד ,ומיע דקוממו ףיקמ ןויאיר תכירע בייחמ היה היידרוב 
.ירשפא־יתלבל 

,היידרוב לש םייגולויצוסה ויבתכב הבהאה ביכרמל יירבד תא שידקהל יתיצר רוקמב 

וב יתרצפהו ,יומס טסקטכ םש אצמנ רבדהש יתשח .ןיע־תיארמל ךכ־לכ םייתרוקיבה 

רבכ אוהשכ התע ,שרופמב וב ןודלו ולש היגולויצוסה לש הז טביה תולעהל םעפ־אל 

טלוב רבדהש שקעתה ךא הבהא לע בתכ ןכא אוהש רשיא היידרוב .ולש הריירקה תגספב 

ורמאמ תא דחוימב ,הלא םיטסקט אורקלו בושל יב ריצפהו ,ויבתכ ןיבמ המכב <!>ןיעל 

L'economie des biens symboliques") (,Bourdieu") "םיילובמיסה ןיבוטה לש הלכלכה" 

ךא ,ארמג יפד םידמולש יפכ ,בר ןויעב םעפה ,תפסונ םעפ הז רמאמ יתארק ,ןכא .(1994 

דבלמ) הבהא תודוא־לע הז טסקטב דואמ טעמ יתאצמש ול בותכל יתצלאנ רבד לש ופוסב 

הטילשה ורפס לש קתוע יל חלש אוה ןכמ־רחאל םייתנש Aphilia-b הרצק תוסחייתה 

ותרתוכש חפסנ ףוסה תארקל עיפומ ובש ,(La Domination masculine) תירבגה 
טסקטה לעו תורזוחה ייתורצפה לע הרישי הבוגתכ בתכנ ומכש ,"הבהאה לע סוסרוקסקא" 

ךא ,הבר הייפיצב הזה םוסרוקסקאה תא יתארק .(סופדב ,ןמטייו) אשונב ול יתחלשש ילש 

םיסחיהש אוה ונממ םידמל ונאש המ ןכש ,זגרנ ףא םעפהו ,בזכואמ ימצע תא יתאצמ בוש 

,םייתרבחה םיסחיה רתי "לכ" ומכ ,םיענומה הטילש יסחי ןכא םניה םישנל םירבג ןיב 

םישחרתמ ןכא םירידנ םירקמבש הדומ אוה םלוא .הטילשו חוכ יקחשמ לש ןויגיה ידי־לע 

תא תועשמ תולעופה תושפנה ,תידדה המכסה ךותמכ ,זאו ,םינימה ןיב םיאלפומ םישגפמ 

,"םיבהוא גוז"כ ,ףלוחו רצק ןמז־קרפל ,וזל וז תוסחייתמו חוכה יקחשמ לש ןויגיהה יללכ 

היידרובש םושמ יתוא זיגרה הז טסקט ,רומאכ .ןיטולחל םינוש ןויגיה יללכ יפ־לע ,רמולכ 

הבהאהש ,תישגר תוירדילוס לע רבדל ףידעמ ימצע ינא ,בגא - הבהאה תא ןאכ דירוה 

הריזב הגירח ,ןפוד־תאצוי תושחרתה לש הגרדל - הלש דחא גוס קר .דניה תיגוזה 
תוחפ אל ירנג ,םייתרבחה םיסחיה לש ירנג ביכרמ הב האור ינאש דועב ,תיתרבחה 

.היידרוב שיגדהש םיילאוטקילפנוקה םיסחיהמ 

לע הלוע ,חפסנ ותואב היידרוב בתכש המ לע בשוחו רזוח ינאשכ ,הז ברעב ,וישכע 

וב םיכורכה םיישקה תא טילבהל ילבמ ,ולש הנבהה ןויער תא גיצהל יתטלחהש יתעד 

האי הז ןיאש ךכמ רקיעב תעבונ הניא ,(ליווא םכל האראו ,םיישק וב ןיאש טסקט יל וארה) 

תופסלפתהה יללכ תא תועשהל עדומ ןוצר ךותמ אלא ,ומלועל ךלה התע הזש םדא רקבל 

הבהאה ךותמ ,ולש ויתולימב שמתשהל םא ,תאז יתישע ,רמולכ .היידרובל סחיב תימדקאה 

.הצור יתייהש יפכמ תוחפ בורקמ וריכהל יתיכזש יפ־לע־ףא ,ויפלכ יתשחש 
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425 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

תוינפהו תורוקמ 

.תרוקיבו הירואית ."הבהאו תוסלעתה" .(סופדב)'ס ,ןמטייו 

 Bourdieu, P. (1979). La Distinction: Critique sociale du jugement. Paris:

 Editions de Minuit. (English language translation: Distinction: A Social

 Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press,

 1984.)
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 Paris: Editions du Seuil. (English language translation: Practical Reasons.
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 Apprentice Boxer. Berkeley: University of California Press, forthcoming.)
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