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:ביבא־לת .תונמאה לש היגולויצוסב םיקרפ ןמרקוצ השמ 

.םידומע 160 .1996 ."תרדושמ הטיסרבינוא" תיירפס ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ 

תויטסינרדומה תודמעה תחא לש תחלצומו הנמאנ הגצה וניה הז רפס לש ורקיע 

המ לא ,יפוטואה לא היינפה" התויה ־ תונמאה לש יתרבחה הדיקפתל סחיב תוקהבומה 

ומויק םצעש המ רבדכ ,תיביטנרטלא תורשפאכ תעה לכ םייקתמ ךא ,ןיידע םייק וניאש 

דחוימב דקמתמ רפסה ,וז הדמע ךותמ .(57 'ע> "םדאה לש תינאכדה ותייווה לע וטו ליטמ 

שומימל לאיצנטופ ילעב תויהל הנממ םיקלח וא תירלופופה תוברתה לש התלוכי תלילשב 

קמונמ ,טרופמ ,ףיקת הנגה־בתכ ורקיעב הווהמ רפסה ,תורחא םילימבו .הז דיקפת 

תיתונמאה היישעה לש םינוש םיטביהל סחיב ונרודא רודואית לש ויתודמעל יטנרהוקו 
.תיוושכעה 

־לעו תויגולויצוס תוירואית תודוא־לע ,ינרדומה ןדיעה תודוא־לע עקר יקרפ רחאל 
םייטסינרדומ םיגוהו םירצוי לש שפנ־תאשמכ "תללוכה תונמאה תריצי" גשומה תודוא 

הנפנ רבחמה ,"תואיצמ"לו "םייח"ל "תימונוטואה תונמאה" ןיב רוביחה תא םלגל הרומאה 

לש יתרוקיבה הדיקפת תא ונרודא לש ותסיפת תא הליחת גיצמ אוה .ומצע ןיינעל 
:היפ־לע ,תונמאה 

תוטלמיה" רדגב אוה ,תונמאה־תריצי ידי לע םרגנה ידוהיה רשואה... 

,..תילטנמורטסניאה הנובתה ילבכמ עגרל תוררחתשה - "תימואתפ 

טקייבוס" ןיידע םייקתהל לוכי ובש - הרואכל ןורחאו - דיחי םוקמ ןיע[מ] 

חורה לש היתודוסי תא בלשל לגוסמה םוקמ ,"ןצפוחמ אל ,ינרתח 

<54 'ע> .שגרהו ףחדה תודוסיב תינובתה 

תיישעת לע רמייהקרוה ותימעו ונרודא לש תיסלקה םתרוקיב תראובמו תגצומ ךשמהב 

,תירחסמה ,תירלופופה תוברתה ימוחתמ תועפותו תויגוס תונחבנ ךליאו ןאכמו ,תוברתה 

־ךרדבש ןועטל ידכו ,"תוטלמיה" לש הזכ גוס םייקל תלוכיה תא ןהב ןיאש תוארהל ידכ 

.תיטסילטיפקה תונאכדה לש תומלגתה תווהמ ןה ,ונייהד ,ךפיהה תא תושמממ ןה ללכ 

,טעמב הנוש רואב םירבדה תא םיאורה םיגוהו תונויער תגצה תועצמאב השענ רבדה 

ותוגה םניה ,קרפ שדקומ םהמ דחא לכלש ,וללה תויודדומתהה יאשומ .םתיא תודדומתהו 

רייפו וקא וטרבמוא ,לטנוול ואל לש םהיתודובע ,"שטיק"ה גשומ ,ןימינב רטלוו לש 

םיגצומ הלאמ דחא לכל סחיב ."תוינרדומ־טסופ"כ רכומה ינויערה לולכמה ןכו ,היידרוב 

לש ,יתרוקיבה ,"יפוטוא"ה החוכב הרכה לש הדימ עמתשהל היושע םהמ םירבדה ירקיע 

תורשפא םיכירפמה תונשרפו חותינ ךכ תובקעבו ,הנממ םיקלח וא תירלופופה תוברתה 

תינורקעה ותדמעל תוביוחמב עגונ רבדהש לככו ,יסומלופה ובטימב ןאכ יוצמ רבחמה .וז 

.הנמאנ הדובע השוע אוה 

רבחמה ."ערה םעטה לש הרוטקורטסה" וקא לש ורוביח תא חתנמ רבחמה ,לשמל ,ךכ 

הלא ןיבל תוברתה תיישעת לש "תורוחשה יאור" ןיבש העיבקל עיגמ וקא דציכ הארמ 

השעמל ןה תינומהה הכירצה הדשב תומייקה תודמעה ,איהש יפכ התוא םילבקמה 

דומצב םלוא .(120 'ע) "תילקידרה תרוקבה תנעוטש יפכמ ךורע־ןיאל תוילאיצנרפיד" 

תרחואמה) וקא לש ורמאמ לש "תינמרגה הרודהמל אובמ"ה לע תונעשיה ךותו ,ךכל 
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יכ עבוק רבחמה ,ונרודא לש ויחנומ לע םג ומכ ,(יקלטיאה רוקמה ןמ הנש םירשעב 

...תונמאה־תריצי לש 'התוחיתפ' תייצפצנוקו 'הרוטקורטסב תונמאה תריצי' תשיפת" 

לש תוטלתשהה תייגוסל (121 'ע> "תינורקע הבושת ,רבד לש ודוסיב ,תוקפסמ ןניא 

.תונמאה תריצי לש הימונוטואה לע "הרוחסה לולסמ לש ימינפה ןויגהה" 

דוסיה־תוחנה לש ןתניחבב תעגונ ,הלעתש יוארה ןמ היהו ,רפסב הלוע הניאש היגוס 

תיתייעב תיגולויצוסה התוקהבומש הדמעב רבודמ ,ןכש .גיצמ רבחמהש הדמעה לש 

תווהל קורה תקיסומ לש התרמוי תא ללוש רבחמה ,לשמל ,רפסה ףוס תארקל .םיתיעל 

־ לשב תאזו ,תיתרבח הסרתה לש גוס 

ןורקיעה תא (?ןוצרמ) ץמאל וז דגנ־תוברת לש תקהבומה התודעומ 

ענכיהל תימינפה התייטנ ,תמייקה םינומהה־תוברתב טלושה יתרוחסה 

־חוכ רוקיע - יגארטה הלרוגו ,התוא עינמה יתיישעת־יטסילטיפקה ןויגהל 

.(תוחפל תינושארה התונווכתה יפ־לע> הב ןופצה ,תוממוקתהה ףחדה 

- ךכל ךשמהבו 

.דראגנוואה תוברת לש יגארטה הלרוגב םלוגמ ןינע ותוא לש רחאה דצה 

לע ,רחואמב וא םדקומב ,['ר 'מ - א־ב ,רוקמב ךכ] האמטוה אלש לככ 

להקמ תרבוגו תכלוהה הדימב וז תוברת הקתנתה ,תוברתה־תשורח ידי 

...רתויב ירטוזא חישל םיתעל הכפה יכ דע ,םילאיצנטופה היגכרצ 

(158-157 'ע) 

,("העמטוה"ל ןווכתה אוהש חינמ ינא) תינאידיורפ־ומכ סומלוק־תטילפ ןיעמב ,ךכ 

:הבר הכ תונמאנב גציימ אוהש הדמעה לש תיכרעה אצומה־תדוקנ תא ריגסמ רבחמה 

"תיפוטוא" ןכא איהש תונמא לש רבעמהו ,הידגרט וניה ירחסמ רשקהב תונמא לש המויק 

השיגב רבודמ ,תורחא םילימבו .שדוק־לוליח תניחבב וניה הזכ רשקה לא התוהמב 

הפיפכמ הניא ןכ לעו ,תונמאה לש רדגומ יתרבח דיקפתו תמיוסמ תחא תוהמ תשדקמה 

יהמ עובקל הטונה הדמעב ,תורחא םילימב ,רבודמ .הצממ תיגולויצוס הניחבל התוא 

םניא הלא םירבד יתמו ,"הנוכנ" הרוצב הדיקפת תא תאלממ איה יתמ ,תונמא "תמאב" 

מא רבודמ .תונמאה תריצי לש יטמזירכה החוכב הנומא לע תססובמה הדמע וז .םימייקתמ 

חישה לש םוחתב תראשנ הניאו ,התכרעהו תונמאה תרוקיב םוחת לא תשלוגה השיגב ןכ 

קלחל ,תמיוסמ הדימב ,תכפהנ איה ,יגולויצוס־שממ־אל חיש התויהב .קהבומה יגולויצוסה 

:היידרוב ןייצמש יפכ ,ןכש .תרקחנה העפותה ןמ 

תא ןנוכל רזועש המ לכ תא ןובשחב תחקל בייח ...תונמאה לש ינדפק עדמ 

םניהש ,הווסומה וא רישיה שודיקה יחיש תא ךכמ תוחפ אלו ,וזככ הריציה 

.הנומא לש אשומכ תונמאה תריצי תא םירצימה םייתרבחה םיאנתה ןיב 

 (1993,35 ,Bourdieu; ר 'מ - ילש םוגרת'.)

שח אוהש רבחמב רכינ .רפסב השלחה הילוחה וניה היידרובב קסועה קרפה ,ןכא 

םיקסועה םיגולויצוסבש םיבושחה ןמ ותויהב ,היידרוב לש ותדובע תא םג גיצהל תוביוחמ 

םש אוהש שגדה ,שממ יתונמא חותינב קוסעלמ היידרוב לש ותוענמיה םלוא :תונמאב 

,תיתרבח תונוילע תושוחת לש היצמיטיגלו הינבה לש םיכילהתב תונמאה לש הדיקפתב 
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,תדה לש היגולויצוסה ןמ םיחוקלה םיגשומב תונמאה לש החוכב הנומאב ולש ןוידהו 

.ויתודמעל היידרוב תא םיאתהל תישממ תלוכי אלל רבחמה תא םיריתומ 

,תונמאה לש היגולויצוסה תודוא־לע תירבעב םירפס לש םטועימ לשב :תפסונ הרעהו 

- רפסה תחיתפב תורופסה תולטבמה תורעהל רבעמ - רתוי טעמ גיצהל יוארה ןמ היה 

,תונמאה לש יגולויצוסה רקחל ,הדוסיב תיאקירמאה ,תינכדעה תידסומה השיגה תא םג 

דר'ציר ,גרבלוז הרו ,וי'גאמיד לופ ,רקב דראווה לש םהיתודובע תא רתיה ןיב תללוכה 

יגולויצוסה חישב בושח ךבדנ הווהמ איה ,היתולבגמ תורמל .ןיירק הנאידו ןוסרטיפ 
.תונמאה םוחת תודוא־לע 

תורוקמ 

 Bourdieu, Pierre (1993). The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity
 Press.

בגר יטומ 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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