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 Karin Knorr-Cetina Epistemic Cultures: How the Sciences
 Make Knowledge

 Harvard University Press. 1999. 320 pages.

םדאה לש רורחש עסמכ וילייחו ולש ץולחה־ליח יניעב רייטצה ינרדומה טקיורפה 

,עבטב הפוצה םדאכ הז טקיורפב ספתנ ילנויצרה םדאה .םייתעדותו םייתרבח םילבכמ 

אוה ובש םוקיה תא ןיבהל הרטמב תונושה תועפותה תא רקוחו ןתוא ןייממ ,תודבוע ףסוא 

לש יתטיש רקחמ ךרענ ויתודסומ תרגסמב ןכש ,טקיורפה לש וביל־בל וניה עדמה .יח 

םישרפמו עבטב םיננובתמה םינעדמה תא שמשמה ילכה ,דניה תיעדמה הטישה .עבטה 

בור ףא ילואו ,םיבר םינעדמו םיפוסוליפ ןיידע םירובס ךכ - החיטבמ וז הטיש .ותוא 

דמעמ שכר עדמה .תמאל רתוי תובורק תובושתו תוילנויצר ,תויביטקייבוא ־ רוביצה 

םרוגכ םג אלא ,"תמא" לא העגהל ילככ קר אל שמשמ אוהו ,תוינרדומה תורבחב יזכרמ 

.םישדח םירצומ לשו תושדח רוציי תוטיש לש תואצמהל רוקמכו תילכלכה תכרעמב רוציי 

,טפשמ־יתבב וב םישמתשמו ,הרבחה לש ןוילעה עדיה רוקמל םג ךפהנ עדמה ,ןכ לע רתי 

,השעמלו ,תוישפנו תוינפוג תולחמב םילוחב לופיטב ,תיתרבח תוינידמ לע םיחוכיווב 

תושמתשמ (new age) שדחה ןדיעה לש תויטסימ תועונת וליפא .םייחה ימוחת לכב 

.םינוש םילהק ענכשל ןנויסנב םייעדמ םיאצממ לע תונעשנו תיעדמ הקירוטרב 

הבש ,עדי־תרבחכ תיתיישעת־ רתבה הרבחה לש הדוחיי לע םירבדמ םינוש םיאקיטרואית 

הצוחו םיטרפ לש הבישחה תרוצ תא הנשמ םג אלא ,תינרצי תוליעפל םרות קר וניא עדיה 
.םיינידמ תולובג 

םיטעמ םיגולויצוס ,עדמה לש ותויזכרמ תורמל יכ הרפס תליחתב תנעוט הניטס־רונק 

תובישח לע םירבדמה םיגולויצוסה בורו ,םצעב רצונ יעדמ עדי דציכ םירקוח דואמ 

,הניטס־רונק לש הרפס .הז עדי לש ורוציי ןפוא לע רבד םיעדוי םניא הרבחב עדמה 

גיצהלו הז רעפ לע רשגל דעוימ ,יעדמ עדי רוציי לש םיכילהת חותינל ותמורת דבלמ 

תונורחאה םינשה םירשעב שכרנש עדיה תא עדמ לש רקחמב םיחמתמ םניאש םיגולויצוסל 

.הז םוחתב 

םידבוע םימוחתה לכבו םלועה לכב םינעדמש החנהה םע הלחה עדמה לש היגולויצוסה 

,םיילסרווינוא םייגולומטסיפא תונורקע לע תססובמה ,"תיעדמ הטיש" התוא םע 

םיטביהב דקמתה יגולויצוסה רקחמה .םוחת לכ לש םידחוימה םיאנתל ,ןבומכ ,םימאתומה 

,תינתא וא תירדגמ הילפא ,םינעדמ לומגתל תוטיש - םייעדמה םינוגראה לש םייתרבחה 

וספתנ אל רצונש עדיהו רקחמה תוטיש לבא - המודכו יעדמ רקחמ לש תומרונמ הייטס 

המ קודבל ולחהו רתוי םיזעונ םיגולויצוסה ושענ הגרדהב .יגולויצוס רקחמל םיטקייבואכ 

תירטסוא תיגולויצוס ,הניטס־רונק ןיראק .הדבעמה ילתוכ ירוחאמ םצעב םישוע םינעדמה 

םויכ עודיה ,הז יגולויצוס עסמ לש תוצולחהמ ,דתיה ,הינמרג ,דלפליבב םויכ תדמלמה 

םירקחמה .(עדמ לש היגולויצוס "םתס"מ לידבהל) "יעדמ עדי לש היגולויצוס" יוניכב 

יטרואית חותינ ,רמולכ ,ומצע עדמה לע יעדמ טבמ הנושארל ובינה םירחא םיבר לשו הלש 

ךירצ ךיאו עדמ והמ לע תויפוסוליפ תופקשהמ לידבהל ,תויריפמא תויפצת לע ססובמה 

.ותושעל 

,ילוא ,דוגינב ,ןיטולחל הזמ הז םינושה םימוחתמ םיבר םינעדמב התפצ הניטס־רונק 
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וליבוה הירקחמ .םימיוסמ םייעדמ םימוחתב תויחמומ וחתיפש עדמה לש םיבר םיגולויצוסל 

הניח תימטסיפא תוברת ."תוימטסיפא תויוברת" ןורחאה הרפסב הנכמ איהש המל התוא 

םישמשמו ןעדמה לש הדובעה תא םיחנמה םילכו תוקיטקרפ ,תועד ,תופקשה לש לולכמ 

יפולח גשומ והז הבר הדימב .םלועה לע עדי רציילו תואיצמה תא חנעפל ןויסינב ותוא 

ןניה יעדמה רקחמה לש תוקיטקרפהו תופקשההש חינמה ,"תיעדמה הטישה" העטמה חנומל 

רבודמש םג ריהבמ תוברת חנומה .תורבחהו תולוכסאה ,םינמזה ,םימוחתה לכב תודיחא 

ןתינש ינוטלפא לאידיאב אלו ,תיתרבח ןילמוג־תוסחייתה ידכ ךות שכרנו בצועמה רצותב 

.תטשפומ תיפוסוליפ תוגה ךרד וגישהל 

ץיאמ :ןיטולחל םינוש תומלוע ינשב הירקחמ תוריפ תא גיצמ ונינפלש רפסה 

ינש - ןגינטוגו גרבלדייהב תירלוקלומ היגולויב לש תודבעמו הבנ'זב יפוריאה םיקיקלחה 

,דניטס־רונק הז רפסב .הבר הליהת ילעבו עדמה תיזחב ,אליעלו אליעל םייעדמ םיטקיורפ 

לש ךילהת לש האצות וניה ,רחא עדי לכ ומכ ,יעדמה עדיהש "החכוה"ב דוע תקסוע הניא 

.רבעב היתימעו איה רבכ וקפיס הלאכ תוחכוה :תיתרבח הינבה לש ,יתרבח ןתמו־אשמ 

דציכ :עדי רוציי לש (the machinery)"הנוכמה" הנכמ איהש המ תא ראתל םעפה התרטמ 

וניא עדי ,הניטס־רונק ליבשב .תימטסיפאה תוברתה יהמ ,רמולכ ,םוחת לכב עדי םירצוי 

אלא ,םייחה תא םירפשמש ילאוטקלטניא שוכר וא יגולונכט םושיי ,תיעדמ הנומא קר 
,רצונ עדי םתרזעבש םיכילהתה תרהבה ידי־לע .רחא גוסמ הרבח רצויה יתוהמ יוניש 

לבא .(8 'ע> עדי לע היונבה הרבח רתוי בוט ןיבהל רשפא היהי ,הניטס־רונק תנעוט 

הנושהו המודה תא ףושחל ידכ יתאוושה יריפמא רקחמ םיבייחמו הזמ הז םינוש םינונגנמה 

רבכ "עגמ ודביא" ,םישקה םיעדמב טוידהה רוביצה בור םג ומכ ,םיגולויצוסה בור .םהיניב 

םיבתכנה ירלופופ־עדמ ירפס .היגולויבבו הימיכב ,הקיזיפב תוילגתהו םירקחמה םע ןמזמ 

אקווד .םוחתב תיעוצקמ תורפסמ תוחפ אל תובורק םיתיעל םימותס םניה םינעדמ ידי־לע 

םיארוקל קפסל םייושע הלא "םימולע" םימוחת לש םייגולויצוסו םיירוטסיה םירואית 

.ויאצממ לש תועמשמהו יעדמה רקחמה תוהמ לש רתוי הבוט הנבה םהב םיאיקב םניאש 

.רפסה תא אורקל תקפסמ הביס רבכ יהוז ,עדמ בהואש ימל 

,םינוש םייעדמ םימוחת תאוושה רמולכ ,"תיתאוושה הקיטפוא" הנכמ איהש המ תרזעב 

הכ וניה עדמה המכ דע םג השיחממו םוחת לכ לש םינייפאמה לע תדמוע הניטס־רונק 

תראתמ הניטס־רונקש <ג"אפ :ןלהל) ההובג היגרנא לש הקיזיפה .םוחתל םוחתמ הנוש 

תושמשמה ,תודידמ לש תואצות .םירחאה םיעדמה בורמ רתוי הברה תיביסקלפר !דניה 

,רתוי הבר תונקפסב םיאקיזיפה יניעב תוספתנ ,תועירכמ תוחכוהכ תורחא תונילפיצסידב 

םימוחתב .תונוש תוחנהבו תורדגהב ,דויצב היולת הדידמהש ךכל םיעדומ םהש ןוויכמ 

ןניה םהיתואצותש תודידמ לע םינומאה םינעדמ ענכשל ךירצ ,היגולויצוסב ללוכ ,םירחא 

םייוסינה יפוא לשב .תילאיווירט הנעט יהוז ג"אפכ "השק" עדמב אקווד ;רשקה־תויולת 

םירחא םימוחתל דוגינב ,יוסינה לש בלש לכ תוריהזב ןוחבל םיכירצ םירקוחה ,ג"אפב 

ןהב שמתשהל ןתינש "תורוחש תוספוק" רבכ םניה יוסינה ךרעמב םיבר םיטנמלא םהבש 

םילקתנ רשאכ וא ,יוסינה לש בלש לכב .ןפקות תא קודבל ילבמו ןתוא חותפל ילבמ 

תאו םינושה םירישכמה תא ,תויטרואיתה תוחנהה תא ןוחבל םיסנמ םירקוחה ,היעבב 

לע םיבשוחו (םינוש הדידמ ירישכמ לש םימושיר) םינמיסב רקיעב םיקסוע םה .םיבושיחה 

.תיתדוקנ היעב תררועתמ רשאכ םג לולכמה לכ 

.תימטסיפאה םתשיגב רתוי הברה "םייצרא" םניה םיירלוקלומ םיגולויב ,ךכל דוגינב 
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םירבכע ,תויצמת ,תונחבמ ,תויברת - םירמוחב רתוי הברה הרישי הרוצב םיקסוע םה 

לע םירמוחה לש םהיתובוגת תא רתוי הברה הרישי הרוצב םיקדובו ־ הלאב אצויכו 

םיקדוב םה :הרישי הרוצב עבטה תא םירקוח םניא םיירלוקלומ םיגולויב םג .םהיתולועפ 

,(יבש יאנתב האלכה ידי־לע ורצונש הלאכ)"םייתוכאלמ" םירבכע ינימ לש יטנג רמוח 

םה .םהלש היגולואנגה לש קיודמ םושיר שיש ןוויכמו םייוסינל רתוי םימיאתמ םהש ןוויכמ 

םיטושפה םירוציה לש יטנגה רמוחה לע ססבתהב תובכרומ תוכרעמ לע תונקסמ םיקיסמ 

דוגינב ."עבטב" שיש םיאנתהמ ירמגל םינוש םיאנתב - תוירטקבו םיסוריו ־ רתויב 

לעו םהלש יוסינה לע תיביסקלפר הבישחב םיקוסעה ,ההובג היגרנא לש םיאקיזיפל 

וניא יוסינ םא :הייעטו־יוסינ לש הטישב םימדקתמ םיירלוקלומה םיגולויבה ,ויתואצות 

,"תרוויע" הרוצב םירמוחב לופיטב םינוש םיביכרמ רקוחה הנשי ,הפוצמה האצותל ליבומ 

רבדב תקדקודמ הבשחמ לע תססבתמ הניאש ךא ,היציאוטניאמו ןויסינמ ילוא תעפשומה 

לש דואמ תיפרגלט הגצה ,ןבומכ ,יהוז ."תכלכולמ" האצותל םורגל ולכיש םימרוגה לכ 

.תויעדמ תודבעמב תונויארו תוחיש ,הייפצ לש תועש תואמ לע םיססובמה םיאשונ 

:האבה הרוצב םייעדמה םימוחתה ינש ןיב םילדבהה תא תמכסמ המצע הניטס־רונק 

 One science (physics) transcends anthropocentric and culturecentric

 scales of time and space in its organization and work, the other

 (molecular biology) holds on to them and exploits them; one

 science is semiological in its preference for signs processing, the

 other shies away from signs and places the scientist on a par with

 non-verbal objects; one (again physics) is characterized by a
 relative loss of the empirical, the other is heavily experimental;

 one transforms machines into physiological beings, the other
 transforms organisms into machines, (p. 4)

שי םהב םישמתשמ םיאקיזיפהש (detectors) םיאלגלש ךכל סחייתמ ןורחאה טפשמה 

.יוארכ גהנתהל "םלדשל"ו ןמזה לכ םהב לפטל ךירצ ,םייופצ־יתלב םה :םהלשמ "תוישיא" 

,אסיג ךדיאמ .םזינגרוא־ןיעמל ,תויגולויזיפ־וליאכ תויושיל תונוכממ םיכפהנ םה הז ןבומב 

םיקרפמ םה :תונוכמבכ םינוש םימזינגרואבו םייח־ילעבב םישמתשמ םיירלוקלומ םיגולויב 

רחא םזינגרואל וללה םיביכרמה תא םיסינכמ ,םיגוש םיביכרמ םכותמ םיאיצומו םתוא 

שוטשט לע אופיא תרבדמ הניטס־רונק .לעופ אוה ךיא םקדובב הנוכמב ומכ וב םילפטמו 

הניטס־רונק לש וז בל־תמושת .םילבוקמ םידוגינ לש הריבש לעו םמודל יח ןיב הנחבהה 

תוינרדומ תויתרבח תוקיטקרפ לש ןסיסבב תואצמנה תויסיסבה תויתוברתה תוסיפתל 
הבישחה תורוצ תא םג ריאהל הלוכי "תוינרדומ תורבח לש היגולופורתנא" דציכ השיחממ 

.עדמה לש תונילפיצסידה - אליעלו אליעל םיינרדומ םיטבש לש הגשמההו 

ןוגראה אוה ,עדמ לשו עדי לש םיגולויצוס אקווד ואל ןיינעל ךירצש ,דחוימ אשונ 

דחא יוסינל םיפתוש םיאקיזיפ תואמ ,הז םוחתב יכ רבתסמ .ג"אפ לש דחוימה יתרבחה 

תקחומה תיביטקלוק תושיל ךפהנ יוסינה דציכ תראתמ הניטס־רונק .תובר םינש ךשמנש 

םירבחמה תמישר) םירבחמכ םיעיפומ יוסינל םיפתושה לכ .ימטסיפא טקייבוסכ דיחיה תא 

םיטרפה .יתיבפלא רדס יפל (יעדמה תעה־בתכב םידחא םידומע תספות םהיתודסומו 

םימיוסמ םירבח לש םיכרצ יפל םינוש םידוביכ םיקלחמ םה - ביטקלוקמ קלחכ םיבשוח 
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אל ,סנכב סיאצממ גיצהל דובכה תא םילבקמ םיטרוטקוד־טסופו טרוטקוד ידימלת ,לשמל) 

לשב דחוימ ץמאמ םיעיקשמו ,(הפישחל םיקוקז םה יכ אלא ,גצומה אשונל םיארחא םה יכ 

שי ,םירחאה םייעדמה םימוחתה בורב ומכ ,תירלוקלומ היגולויבב .תיביטקלוקה תוירחאה 

היגולויבה םוחתב ןומא תשיחרו ,ןומאב יולת הלועפ־ףותיש ךא ;הלועפ־ףותישב ךרוצ 

םוחתב יעדמה רקחמה לש ילאודיווידניאה ןוגראה לשב דימת תיתייעב הניה תירלוקלומה 

לע דיעמ ג"אפב םילודגה םייוסינב הלועפה־ףותישש אופיא תזמור הניטס־רונק .הז 

לש יוניש הניה ג"אפב יוסינ תמקה .ללכב עדמה לש ינוגראה הנבמה רופישל לאיצנטופ 

םא םגש ,היכרגילואה לש לזרבה־קוח תא הרפמה השדח תינוגרא הרוצ ,יתרבח רדס 

רמוח תאז־לכב תקפסמ איה ,<?ןכ ילואו) םייעדמ־אל םירשקהל הקיתעהל רשפא־יא 

.םיבכרומ םינוגראב (hierarchy) םיגרדמ לש (?לוכיבכ) תוינויחה לע הבשחמל 

רוורט ומכ .עדמה לש היגולויצוסה תוכזב תעצבתמ יתרבח רדס לש תפסונ הריבש 

(genre) הגוסב רפס לכב שמתשמש ,רוטאל ונורב ומכו ,ומצע םע חיש־וד בתכש ,ץניפ 

(?אל וא)ןיימודמ ארוק םע חיש־ודב הרפס תא תמייסמ הניטס־רונק םג ,תרחא תיתורפס 

חיש־ודב תאטבמ הניטס־רונק .תונויער םרות ףאו תורהבה שרוד ,הירבד ךותל ץרפתמש 

םיבר םייעדמ־אל םינוגרא ,עדי־תרבחבש תנעוטו ,הלש רתויב ינתפאשה ןויערה תא הז 

,לשמל ,םיקנב .טרפב ג"אפ לשו ,ללכב עדמה לש ןוגראה תוטיש תא וצמאי רתויו רתוי 

םיבייח ויהי ,תילבולג הלכלכב םימכחותמ םיפנע לש עדימה לובמ םע דדומתהל םיצורש 

םיטקייבואל רתוי הרושק היהתש הרוצב ותוא םידבעמו עדי םירציימה םידבועה תא ןגראל 

שי ;יפוטוא עמשנש ןויער והז .תוריכבבו גרדמב תוחפ היולתו ,עדימה ןכותלו םייטנוולרה 

םהילהנמלו םילודגה םידיגאתל ורשפאי עדימה דוביע יעצמאש םיששוחה םיגוה םג ןבומכ 

קבדיהל יתישקתה ינא .םינכרצבו םידבועב רתוי הליעי הרוצב טולשל םיריכבה 

ימ לכו ,תירוקמו תינשדח הניח הגיצמ איהש הזיתה לבא ,הניטס־רונק לש תוימיטפואב 

ריכהל בייח תחאו םירשעה האמה תליחתב תושעותמ תורבחב םיכילהתב ןיינעתמש 

.תואיצמה לומ התוא ןוחבלו 

דמוע הלש ןועיטה םא רפסה ףוס תארקל התוא לאוש הגיטס־רונק לש ןיימודמה ארוקה 

םיסחיב עגופ היצזיטרקונכטהו היצזילנויצרה ךילהת יכ וסרגש תוירואיתל הריתסב 

.תוילובמיסה תויועמשמלו הרבחל ,םרבעל םתוא ונגיעש תורוסמבו םישנא ןיב םיינושארה 

:ךכ לע הנוע הניטס־רונק 

 I am not denying rationalization, but the disenchantment of the

 world and the thesis of the loss of meanings in and through science

 and technology. I also reject the notion that there is a sharp

 distinction between technical (instrumental, productive, rational)

 activities and symbolic processes.

יאולחת לכל ןורתפה וניח עדמהש הרובסה תיביאנ תיטסינרדומ הניא הניטס־רונק 

הצורמ הניא איה ,ןורחאה ורפסב רוטאלל המודב לבא .ישונאה ןימה תויעב לכלו הרבחה 

.תינרדומה הרבחב ערש המ לכ םע םיילקידר םיגוח ברקב היגולונכטהו עדמה יוהיזמ 

,תויועמשמ לש שדח םלועל חתפ חתופ םג עדמה לבא ,ילוא ומלענ תויתרוסמ תויועמשמ 

רעפה לע רשגל ילוא לכונ הניטס־רונקכ עדמה לש םיגולויצוס תוכזב .שדח גוסמ םסקל 

,םיטסיסקרמ ,םיטסינימפ) םייתרוקיב םיגולויצוסל עיצהלו ,"תויוברתה יתש" ןיב 
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לבא .םהיכרעל םאתהב וב שמתשהלו וסייגל אלא ,עדמה לע רתוול אל (םיטסינרדומ־טסופ 

תודסומב ולש םייבויחה םיטביהה תא םשיילו ,דבוע עדמה ךיא ריכהל ךירצ ךכ ךרוצל 

.ישילשה ףלאה תליחת לש תויתיישעתה תורבחב עדי םירציימה םירחא 

יאנוי לבוי 

הפיח תטיסרבינוא 
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