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(1)גי תילארשי היגולויצוס 20וו־א"עשת 

ךרועה רבד 

הרואכל םישוע ץוחמו תיבמ םהירקבמו "םייתרוקיב"כ םמצע לע םיזירכמה םיגולויצוסה 

האכה לש טביהה דבלמ .םינומא ונא וילעש תעדה הדש לש ותסיפתלו וגושגשל ןמאנ תוריש 

תילאוטקלטניאה תוררועהו יודיווה לש תככזמה העפשהה ,םימודמ וא םייתימא םיאטח לע 

לש בל יוליג דצב תואנ יוליג םושמ הזה תוחכפתהה טקיורפב שי ,תימינפה תוחצנתהבש 

.םתנשמ לש דוסיה תוחנה םע דדומתהלו םדומלת תורוקמ תא ףושחל םישקבמה םירקוח 

עונכש חוכמ תענומו תידסממ הצואת תרבוצה תיגולואית־תיגולואידיא העונת לככ ,םלואו 

תויתתיכמ םירבוע תיוושכעה היגולויצוסב וללה םימרזה םג ךכ ,הכרד תקדצב ימינפ 

קפס תלטה ,תמאב תיתרוקיבה הניחבה וליאו ,רקיעל ךפוה ימינפה חישהשכ ,תויתייסנכל 

ורצבתה םלועמו זאמ .אתובר ןיא הז לכב .לפטל תישענ ,תורחא תושיג םע ןגוה תומיע ךותמ 

רבדה ותואמ דועו דוע םיקיפמ םהש בגא םמצע לש רוצייה תואנדסב םהידיסחו תעדה ינרצי 

"םייתרוקיב"ה ןיב םומלופהש אלא .רזחמלו רצייל םיביטימ םה ותואו םילגרומ םה ובש 

וא וז השיג החנמה תיטרואיתה הדמעב היולת הניאש ,השדח העפותל ליבומ םהירקבמל 

."יטילופה" ןמ תעדומה םסקה תרסה לש תימדקאה תולטרעתהה השעמ םצעב אלא ,תרחא 

וניא יטאופה .יטילופה לש תשבוכה ותמצוע ידי לע יטאופה לש ותקיחד איה וז השדח העפות 

אוה יטאופה .תראפתל תינושל תונטוטהל וא םמשל הפש יחוצחצ ,יריש־ומכ ןונגס חרכהב 

תובתכתהו םירשקה ירוהרה ,םיפלחתמ תולוק ,תועמשמ ידבור ןיב ילאוטסקט־םינפה חישה 

ורקיעש ,יגולויצוסה השעמה תביל םע יטאופ אל קדצ השועה הקיטאופ יהוז .םיטסקט ןיב 

אקווד .םימיוסמ דדמ וא דממ ,טבמ ךותמ םא םג ,רקחמ הדש לש רשפאה לככ ןמאנ גוציי 

ןיבו המירפל הרישקה ןיב ,רתסנל יולגה ןיב תילאוטסקטה הקיטאופב תעקושמה תויקחשמה 

דימת אלה תונויגהה תנבהב תונגוהו תונימא רקחמה ךות לא קוציל היושע הכופיהל הרימא 

.תרקחנה תואיצמה תא םיננוכמה םידיחאו םייבקע 

לעו ,היגולופורתנאבש היגולה לש עתעתמה הביט לע רבכמ הז ודמע םיגולופורתנא 

.תדמתמה ותונתשהלו וינפ יובירל ,הדשה תובכרומל יוטיב ונתייש רקחמ תוטיש וחתיפ ןכ 

תויגוסב תיגולופורתנאה הנילפיצסידה לש תויפוסניאה התוססובתהו התוטבחתה ףא ןאכמ 

תיתבכש בר הנומתל יפרגונתאה טסקטה בצעתמ ךכ .תינבומ תואדו יאו םוגרת ,גוציי לש 

רסמו היציזופמוק ,תרגסמ לע תרמוש ךא ,תובורמ תויונשרפ תנמזמה םילוגע םייח לש 

תאזה תיטאופה תיגולופורתנאה תוכיאה הכפה תונורחאה םינשבש אלא .םיקהבומ םיימדקא 

־יגולופורתנאה תעדה ץע לש ויתוריפכ תידימו הנימז תואנתה אוה העמשמש ,"תונתוכיא"ל 

ףיצמה תיביטרנה תועסמה תורפס עפש .ןיפכד לכל םישיגנל התוכזב וכפהש ,יגולויצוס 

ךא ,םירקחנ לש הקיטאופ יוור ,שפנ לכל הוושל הייטעב ךפוהה ,היגולודותמה קוש תא 

,םיבבודמ ,םינייאורמ לש הרישעה םלועה תייאר ,ךפהל .םירקוח לש הקיטאופ ובורב רדענ 

לטלטל םירומאה םייטילופ םינועיטל עייסמד אנת םיתעל תשמשמ ,םהינימל םיחחושמ 
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ךרשה רבד 

לש הז ךלהמב שיש רורב .רחאב ורימהל ףואשל וא וילע לובקל ,יתרבחה םויה רדס תא 

לש ומכ ,ירקחמ חור רצוק לש ינרדומטסופה ןמזה ינמיסמ הפוטח ףדמ תייגולודותמ תכירצ 

םמות יפל םיחישמה הלועפה יפתשמ לש "ורבכ וכות" לשו תילולימה "תוירגוד"ב הנומא 

םלוע לש השוחת קינעמ יביטרנה הצצהה ךרח .םתוא רקוחה לש רובידה יפ לע םיסונאכ וא 

יטופשו רקוח יחקופמ םוקמו ןמז לש ןיע ףרה ףקשמ אוה השעמל ךא ,וכרד םיטבינה ואולמו 

.רקחמ 

דחוימ ןויליג תאצוה םוזיל יתיתפתה תילארשי היגולויצום תכירעב יתנוהכ תליחת םע 

ןמיאתהלו ןהיניב ןיחבהל םיכרדה לעו רקחמה תוטיש תואנחמ לע םורגה חישל שרדייש 

יתלקתנ ובש הפרה הלועפה ףותיש .ירקחמה ונמלוע לש ומורב תובצינה תולאשלו םיאשונל 

תא ופיר תירקחמה הדבעמה לש םירדחה ירדחכ ספתנש המב קוסיעה םצעמ תוגייתסההו 

,םיקרפל הביהרמה ,הקיטתסאה קרש ימדקאה רצויה תיב לש םיפתרמו םיכוכ םתוא .יידי 

וצרפי ןפ ,רוקיסלו רויתל םייוארכ וארנ אל ,ארוקה לש האתשמה וניעל תגצומ םהירצות לש 

.ומויס םע תופדנתמ ךא ,רקחמה תישאר תא תוללוחמה םיאפרה תוחור םהמ 

יארוק םע קולחל םיינתוכיאו םיינתומב לש הז ףתושמ בוריסמ תשקבתמה הנקסמה 

היוגש תונתוכיאל תונתומכ ןיב הקולחהש התייה םהירקחמ לש םתבצחמ רוכ תא תעה בתכ 

תינרתח ,תיתריצי הבשחמל תוליבומה תוחותפ תוטיש ןיב הנחבהב ףלחתהל הילע .הרקיעמ 

תורקעמו םיחוור הבישח ימגד תוקתעשמה תורוגס תונוכתמו תוינבת ןיבו תוכרעמ תרדשמו 

,התירחא לע תרשבמ התישארש תירקחמ הקיטילופ רדגב ןה תונושארה .תונשדחו שודיח 

.הכשמה לע הדיעמ הניא התליחתש תיגולויצוס תעד לש הקיטאופ תקזחב ןה תונורחאה וליאו 

לש תידמעמה ותנחבה תא ,הערל וא הבוטל ,םירכוז יאדו םכיניבש ן"ח יעדוי 

םייתוברת םינפוצ ןיב (Bernstein, 1971-1973)ןייטשנרב ליזב יטירבה טסיווגנילויצוסה 

םייטרקוטסיראה תודמעמל תינייפואה הפשב םינמכומה ,(elaborated codes) םיללכושמ 

םילבגומ םינפוצ ןיבו ,תילאירפמיאה םתטילש תאו םתושימג תא םירשפאמו הינטירבב 

 (restricted codes) ףפכומה יתרבח־יטילופה ונועביקל םיארחאה ,םידבועה דמעמ לש.

תוחטבההו רקחמה תפש לע ץוחנ ןויד םירטהל היושע וז תילאינולוק־טסופ םורט הבישח 

םזיביטיזופ וא תומכ תמועל תוכיא לש הספוקל ץוחמ תאזו ,הב תונומטה תולבגמה וא 

ירוירטסופאה לא יטילופה לש עבקמה ירוירפאהמ דבוכה זכרמ תקתעה .היגולונמונפ דגנכ 

םייתרוקיב םייורקה הלא ןיב קרסה חוכיוומ ץקועה תא איצוהל היושע יטאופה לש ררחשמה 

ןיינעה ,יוריגה ,העתפהה ,יוליגה לש םרדעיה וא םתוחכונ לע ודימעהלו ,םייתרוקיב אלל 

דהה וא עבטה יעדמ חור לש הלצ תויהל לאונה ןויסינה ףא לדחי ךכב ילואו .רקחמבש חתמהו 

.תורפסהו היפוסוליפה ,הירוטסיהה לש לולחה 

לע רגנהו רעבה ירמאמ ורחבנ םהיפ לעש הדימה ינק אלא אמלעב םיגיגה םניא הלא 

.וז תרבוחב םילולכה תיגולויצוסה תויתרוקיבה 

תורוקמ 

 Bernstein, B. (1971-1973). Codes, class and control. London: Routledge and

 Kegan Paul.
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