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 על האפשרות של סוציולוגיה ציבורית 
בעידן ניאו–ליברלי

שרה הלמן*85 

הפרופסיונליים,  הממדים  בין  ההבחנה  אך  ציבורי,  סוציולוג  עצמו  הגדיר  קימרלינג  ברוך 
הביקורתיים והציבוריים של הסוציולוגיה לא הייתה מקובלת עליו. במפעלו האקדמי הוא 
סימן כיוון חדש ושונה עבור הסוציולוגיה בישראל: הוא סלל את הדרך למעבר מהתפיסה 
בהנחות  ומחויבים  שמחוברים   )Bauman, 1992( כמחוקקים  הסוציולוגים  של  העצמית 
המטא–תיאורטיות שהנחו את מחקריהם לקטגוריות העל של מפעל בינוי המדינה והאומה, 
יחסי  ואת  זה  ואת הכוחות שעליהם מושתת מפעל  לפרספקטיבה שחושפת את המנגנונים 
העוצמה שהוא מזין. הסוציולוגיה שנגדה התקומם קימרלינג הייתה ללא ספק פרופסיונלית: 
היא הניבה מחקרים, השתמשה בשיטות מחקר מתקדמות, ואף הציבה מקצת מהסוציולוגים 
ואולם,   .)Yair & Apeloig, 2006( העולמית  הסוציולוגית  העשייה  במרכז  הישראלים 
 Bourdieu, Chamboredon( סוציולוגיה זו הייתה נטולת רפלקסיביות במונחים של בורדייה
Passeron, 1991 &(, מכיוון שלא בחנה את ההנחות המטא–תיאורטיות שלה, וגם לא את 
ההשלכות הפרופסיונליות והפוליטיות של התיאוריות שבהן השתמשה כדי לנתח את החברה 
בישראל. ברוך קימרלינג הציע לנו מסלול חדש ומאתגר, מעין חזרה לאופק שהסוציולוגיה 
הקלאסית פתחה: חשיפת המנגנונים המכוננים את החברתי, ביקורת על אופן כינון החברתי 
ובדיקה מתמדת של קטגוריות העל שבאמצעותן אנו בוחנים את החברתי. אופק ביקורתי זה 
שימש את קימרלינג כסוציולוג ציבורי, ובאמצעות מאמריו בעיתונות הוא חשף את ציבור 
קוראיו ־ בשפה נגישה אך בלתי מתפשרת ־ להשלכות של הלוגיקות המארגנות את החברתי 

בישראל, בעיקר הכיבוש והמיליטריזם. 
העשרים  המאה  של  התשעים  בשנות  שהורחב  ־  קימרלינג  שהציע  היום  סדר  ואולם, 
השינויים  לנוכח  כרסום  סכנת  בפני  עומד  ־  ובכנסים  עת  בכתבי  לסוציולוגיה,  במחלקות 
להתעטף  לסוציולוגיה  לגרום  שעלולים  האקדמית,  העשייה  את  המקיפים  בשדות  שחלים 

שנית באצטלה של פרופסיונליות נטולת כל ממד של ביקורת ונעדרת רלוונטיות ציבורית. 
שניהל  מסע  של  במרכזו  עמדה  הסוציולוגית  הפרקטיקה  של  הממדים  בין  ההבחנה 
 ,2004 בשנת  ־  האמריקאית  הסוציולוגית  האגודה  של  לשעבר  נשיאה  ־  בורוויי  מייקל 
שבמסגרתו ביקש להחזיר לסוציולוגיה את הרלוונטיות הציבורית שלה ולרתום אותה להגנת 
להחיות  בורוויי  של  הקריאה  המדינה.  ושל  השוק  של  המתקפה  מפני  האזרחית  החברה 
בשנות  הברית  בארצות  הסוציולוגיה  שעברה  בתפנית  מקורה  הציבורית  הסוציולוגיה  את 
השישים של המאה העשרים, שבהן נעשתה רדיקלית יותר. באבחונו של בורוויי, לקראת סוף 
והשוק ברית שמתגלמת באידיאולוגיה הניאו–ליברלית, המביאה  המילניום, כרתו המדינה 
לקולוניזציה של כל מישורי החיים על ידי הפונדמנטליזם של השוק, אגב כרסום גדל והולך 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  85*
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זו  ניאו–ליברלית  מתקפה  בורוויי,  לדעת  אדם.  זכויות  ושל  ואזרחיות  חברתיות  זכויות  של 
וההפרטה  המסחור  וחרב  הציבוריות,  האוניברסיטאות  קרי  הפנימית,  החצר  על  פסחה  לא 
אודות  מניפסט  מעין  לנסח  אותו  שהביאה  היא  הציבורית  האוניברסיטה  על  המאיימת 
הסוציולוגיה הציבורית. עבורו סוציולוגיה ציבורית היא תגובה ומענה לדחף להפריט כל מה 

 .)Burawoy, 2005( שזז
יום דומה לזה  הסוציולוגיה בישראל פיתחה בשנות התשעים של המאה העשרים סדר 
יום חדש זה נוכחים קולותיהן של קבוצות  שהציע בורוויי בשנות האלפיים. במסגרת סדר 
מודרות ומנוחשלות, ובולט בו שינוי מקיף בקטגוריות העל שבאמצעותן הסוציולוגיה בישראל 
בוחנת ומנתחת את החברתי. יתר על כן, סוציולוגים וסוציולוגיות מעורבים מעורבות פעילה 
בתנועות חברתיות ובארגוני זכויות אדם, ואף פועלים כסוציולוגים ציבוריים אורגניים כחלק 
אינטגרלי מהמפעל הפרופסיונלי הביקורתי. במסגרת מפעל זה עוסקת הסוציולוגיה בישראל 

 .)Bourdieu, 2003( בביקורת של מה שבורדייה כינה האנשת השוק
שלנו,  הפנימית  בחצר  שמתרחש  ממה  התעלמנו  הזמן  שבמרוצת  חוששת  אני  אך 
באוניברסיטאות, ולא הבחנו באופן שבו שינויים שחלו בשדה התקשורתי, הפוליטי והכלכלי 
־ שאותם אנו חוקרים ־ משפיעים על עצם האפשרות להמשיך ולקיים את סוג הסוציולוגיה 

שהתפתחה בישראל ושברוך קימרלינג נמנה עם מבשריה. 
אם לנסח זאת במונחים של בורדייה ).Ibid(, פיתחנו מעין דוקסה סכולסטית שמתעלמת 
ביקורתית,  וגם  גם פרופסיונליות  סוציולוגיה שהיא  מהשתנות התנאים המאפשרים לפתח 
כלומר התעלמנו מהשינויים שחלו באוניברסיטאות עצמן ומיעטנו לבחון את ההשפעה של 
השינויים המתרחשים בעולם שאנו חוקרים על תנאי העבודה האקדמית. בין השינויים שחלו 
חסר  גידול  תקנים,  דרסטי של  בצמצום  הקיצוץ התקציבי, שהתבטא  היה  באוניברסיטאות 
תקדים של העסקת מרצים מן החוץ, תכניות חוץ תקציביות, השלטה של הגיון השוק על 
שיקולים אקדמיים בענייני הקצאת משאבים ופיתוח קורסים ונושאי לימוד ומחקר. כל זה 
התרחש תוך כדי גידול במספר הסטודנטים והתרבות המוסדות להשכלה גבוהה, שהם אמנם 
ביטוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה, אך לנוכח הצמצום התקציבי הם בעצם מאיימים 
במימון  הקיצוץ  נחותה.  באיכות  גבוהה  השכלה  מערכת  ולייצר  הנגישות  בהרחבת  לחבל 
ועדת שוחט,  הוקמה  זה  רקע  ועל  רובן למצב משברי,  הביא את  לאוניברסיטאות  הציבורי 
שהציעה שינויים מבניים במערכת ההשכלה הגבוהה כדי לחלצה מהמשבר. התהליך שהביא 
תקציבי,  חנק  אחרים:  מתחומים  לנו  מוכר  מציעה  שהיא  ולפתרונות  שוחט  ועדת  להקמת 
רציונליזציה  שמציעה  ועדה  הקמת  ואז  משבר,  בתפקוד,  עיוותים  הצרכנים,  במספר  גידול 
חדש  עידן  לכאורה  מבטיחה  שוחט  ועדת  שמציעה  המבניים  השינויים  קבלת  והתייעלות. 
להשכלה הגבוהה: החזרת תקציבים, הגדלת תקנים, שיפור מערך המחקר וההוראה, ימות 

המשיח. 
שתיים מההמלצות של ועדת שוחט ־ הנהגת שכר דיפרנציאלי לסגל האקדמי והעלאת 
שכר הלימוד ־ זכו להד תקשורתי נרחב. המלצות אלה מטרידות כשלעצמן, אך אם בוחנים 
אותן בצד ההמלצה אודות המימון הציבורי של המחקר, מצטיירת תמונה מטרידה עוד יותר. 

ועדת שוחט הצהירה )דו“ח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה, עמ‘ 32( כי: 
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יש למנוע הכוונת מחקר אקדמי בסיסי. משרד האוצר מסתייג מעמדה גורפת זו. בצד 
חופש המחקר אין להתעלם מכך שהאינטרס הציבורי מחייב לקבוע סדר עדיפויות 
בכל הנוגע לנושאי המחקר השונים, ולהקצות משאבים למחקר מדעי תוך שימת דגש 
על צורכי הציבור ועל נושאים בעלי חשיבות לאומית. לפיכך ראוי שהממשלה תהיה 
שותפה לקביעת סדרי העדיפויות. בהתאם לכך יש להגדיל את מעורבותם של אנשי 
תעשייה ואישי ציבור בקביעת התחומים והנושאים אשר להם יוקצו משאבים למחקר 

באמצעות קרנות תחרותיות. 

מהו  להגדיר  שאמורים  הציבור  אנשי  מיהם  תוהה  אני  אך  התעשייה,  אנשי  מיהם  ברור 
יוקצו תקציבים. איני בטוחה שאישי ציבור  העניין הציבורי והלאומי ולאילו תחומי מחקר 
־ בתפיסתם של חברי ועדת שוחט ־ מייצגים את מגוון הקולות של החברה האזרחית ברוח 
המניפסט של בורוויי, ואף לא את הביקורת המועלית באמצעות קולות אלו על אופן בניית 
המוסדות ועל יחסי השליטה, ההדרה והקיפוח הבנויים לתוכם. המלצה מהסוג הזה אודות 
השיקולים והסוכנים שיהיו מעורבים בקביעת אמות המידה ל“מחקר רלוונטי” מאיימת על 
העולם  אודות  הידע  סוג  על  ואף  ושל תחומי מחקר אחרים,  הסוציולוגיה  האוטונומיה של 

שאנו מפיקים כסוציולוגים. 
ותכליתם   ,)Swartz, 2004( יחסי העוצמה  במרכז עיסוקה של הסוציולוגיה עומד חקר 
לגיטימציה  שמעניקים  מנגנונים  ולפרק  לחשוף  הוא  הסוציולוגיים  המחקר  ושל  הידע  של 
פוטנציאל  בה  שיש  ככזו  הסוציולוגיה,  של  הפוליטי  התפקיד  טמון  בכך  אלה.  ליחסים 
לאיים על אינטרסים משוריינים. מכאן שדווקא השמירה על התפקיד הפוליטי הרחב של 
מקצועיות  איכויות  בעלת  גם  שהיא  סוציולוגיה  ולקיים  להמשיך  והאפשרות  הסוציולוגיה 
גבוהות, גם ביקורתית וגם רלוונטית מבחינה ציבורית עוברת דרך הפיכת אנשי האקדמיה 
בכלל והסוציולוגים בפרט לשחקנים פוליטיים, ופירוש הדבר ־ להבנתי ־ הוא גיוס התובנות 
את  לבחון  כדי  חוקרים  שאנו  בעולם  עוצמה  מבני  לחשיפת  אותנו  המשמשות  המחקריות 
הכוחות ואת התהליכים שמאיימים לכרסם במחקר ובהשכלה הציבורית בשם ידע אובייקטיבי, 
מדעי ויעיל. עלינו להפיץ כלים נגד השליטה הסימבולית שנשענת על סמכות המדע )בעיקר 
הכלכלה(. אך אין די במחקרים שלנו ובידע שאנו צוברים ומעבירים לקהל מקצועי מצומצם, 
בגופים  מלהיטמע  נרתעים  אנחנו  קרובות  ולעתים  מטבעו,  מבודד  האקדמי  המחקר  שהרי 
ממש,  של  לחלופה  ואף  לביקורת,  לכלים  הסוציולוגיה  של  התוצרים  הפיכת  קולקטיביים. 
ולגייס אגב כך את ההון המאפיין את  מחייבת אותנו לחרוג מהעולם הקטן של האקדמיה 

העולם האקדמי. 
אם חשבנו שאנחנו חסינים מפני המתקפות שאנחנו מאבחנים בכרסום מדינת הרווחה, 
מאורגנים  ולא  מבודדים  בעובדים  עבודה  מקומות  באכלוס  המאורגנת,  העבודה  בשבירת 
ובניהול החברתי על פי שיקולים צרים של שוק, דווקא השביתה האחרונה חשפה שאותם 
תהליכים מתרחשים בחצר הבית שלנו, ומכאן שההגנה על הבית האקדמי עוברת דרך הפריצה 
בריתות  לכרות  הקיים,  לשיח  חלופי  שיח  לנסח  עלינו  הרחב.  במובן  הפוליטי  אל  החוצה 
מאבקים  ובין  הציבורית  ההשכלה  ועל  המחקר  חופש  על  המאבק  בין  הזיקה  את  ולמצוא 
אחרים. זה לא פשוט, וזה מחייב שינוי הביטוס. אך התנאים השתנו, וכללי המשחק אחרים. 
אם אנחנו רוצים להמשיך ולפתח סוציולוגיה פרופסיונלית שהיא גם ביקורתית וגם בעלת 
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רלוונטיות ציבורית, עלינו להתייצב אל מול הכוחות המכרסמים באוטונומיה של האקדמיה. 
אולי כך נוכל להגן על החופש האקדמי ועל זיקתו להשכלה גבוהה ציבורית, ואף להרחיב את 

המסלול שסימן עבורנו ברוך קימרלינג.
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