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תכרועה רבד 

רגתאה .הצרהב תעיבתכ לש דסחה ימימ הנהנ וניא רבכ תעיבתכ לש ינימש ןויליג 

לדוגכ .חישה תליהקב תעה־בתכ לש ודמעמ תא דסמל אוה וירחא םיאבה לשו ולש 

אוה יעדמ תעיבתכ לש החלצהה ןחבמ .ןוכיסה לדוג םג ןכ ,הרגשהו דוסימה לש םתובישח 

ךשמתמ חיש רוצילו ההובג תימדקא המר לע רומשל ,הרידס העפוהב דימתהל ותלוכיב 

רקחמה הדשב תויוושכע תויוחתפתה גצייל ותולגוסמ תדימב ךכמ תוחפ אל ךא ,ןווגמו 

רודמו תוסמה ,םירמאמה .ירוביצהו ימדקאה חישה בוציעב ליעפ קלח לוטיל ותונוכנבו 

.הז רגתא םע דדומתהל םישקבמ הז ןויליגב םילולכה ןוידה 

תוטבחתהה תא הנמאנ םיפקשמ תילארשי היגולויצוס לש ירקיעה רודמב םירמאמה 

םיריבסמה םימרוגה תניחב תא ,ןויוושה־יא לש תולאשב תילארשיה הרבחה לש תדמתמה 

יבחרמ לש םתעפשה תדימ תא ןכו ,וקותעש יכרד תאו ויסופדב יונישה תא ,ומויק תא 

.ןויווש־יאו חוכ יסחי לש םיסופד לש םיוניש וא םמוצמצ ,םתובחרתה לע םישדח היישע 

יסוי ,יליוושא'צא'צ־ןיטולוב הגלטבס> ההובגה הלכשהה תובחרתה לע םירמאמה םה הלאכ 

הרבחב םינוגרא לעו (סאילא ילנ> החפשמה יסופדב יונישה לע ,(ןולייא הנחו טיבש 

הייאר־תיווזמ דחא לכ ,םיעגונ םידחא םירמאמ .<ץכ יגחו רב לכימ ,ןורדג ןימינב) תיחרזא 

חיש לש תויטרואית תושיג םינחוב םה .הדעו רדגמל תורושקה תולאשב ,הנוש תיטרואית 

ןוגכ ,הרואכל "םיישנ" תודשב םוימוי לש תוקיטקרפ םג ומכ <בלכ־ןאהד טיירנה)יטילופ 

תוטישב ,הירואיתב תונושה תורמל .<סאילא ילנ) החפשמו (חקר־ידא ירדוא) הארוה 

ילארשיה יגולויצוסה םויה־רדסל תולעהל םירשפאמ הלא םירמאמ ,רקחמה תודשבו רקחמה 

ירדגמה תעדה־ירטשמ ןיב ,םיקתשומה וא/ו םייומסה תחא־אלו ,םיכובסה םירשקה תא 

.ןהב ולופיט תא לחה קר לארשיב רקחמהש תויגוס - ינתאהו 

לש Footnotes^ םסרפ ,היבמולוק תטיסרבינואמ ,(Herbert Gans) ץנג טרברה 

ונתיאמ רתוי םיבר" ותרתוכש רמאמ ,2002 ילויב ,תיאקירמאה תיגולויצוסה הדוגאה 

־תת םהב האור אוה .(public sociologists) "םיירוביצ םיגולויצוסל ךפהיל םיבייח 

- (public intellectuals) םיירוביצ םילאוטקלטניא לש הבחרה הירוגטקה ךותב הירוגטק 

.הרבחל םייזכרמ םניהש םיאשונב בחרה רוביצה לא םירבדמש םירקבמו חור ישנא ,םירקוח 

חישהמ קלחל תויגולויצוסה תונכותה תא םיכפוה ,וז תוליעפל םפרטצהב ,םיגולויצוסה 

םתובישח תא שיגדמ ץנג ,םיירוביצה םיגולויצוסה לש םהידיקפת רתי ןיב .ירוביצה 

הנומ אוה םיירוביצה םילאוטקלטניאה תמישרב .םכסומ עדימו םיסותיממ הווסמה תרסהב 

סקמ ,ןבומכו ,ןוסליו סוילו'ג םאיליו ,הלב טרבור ,לב לאינדכ העפשה ילעב םיגולויצוס 

.רבו 

תואצרה תרדס תא שידקהל ביבא־לת תטיסרבינוא רוטקר רחב וז הסיפת חורבש הארנ 

ןודל םינוש םימוחתמ םילאוטקלטניא ןמזלו ,היצזילבולגה תייגוסל 2002 תנשל רוטקרה 

.םינוש היישע תודשב םסקיתלימל טעמכ הכפהנ היצזילבולג ןכש ,וז הדבכנ היגוסב 
תרדס תרגסמב בהנש הדוהי אשנש האצרהה תרתוכ התייה "תחנ רסוחב היצזילבולג" 

םילאוטקלטניא לש - האלמל ארוק ץנגש תצבשמב קוידב בהנש אצמנ ךכו ,וז תואצרה 

תא םסרפל תושר בהנש הדוהימ יתשקיב .בחרה רוביצה לא רבדל ידכ םהיבאשממ םינפמש 

תא דימעהל ידכ ,תעה־בתכ לש ןוידה רודמב רוטקרה תואצרה תרגסמב אשנש םירבדה 
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תא שיגדהלו תילארשיה היגולויצוסה לש ירקחמה םויה־רדס לע היצזילבולגה תייגוס 

הבוגת בותכלו רגתאב ךישמהל התואינ ץיבוקרב הצינ .וז היגוסב ירוביצה ןוידה תובישח 

,הגיצמ איה התרגסמבו ,"!?וישכע הספילקופא" התרתוכש ,בהנש הדוהי לש ורמאמ לע 

.םישנ לש ןנויסנמ םרקיעב םיעבונה יתרבח יונישלו יטילופ םוי־רדסל תונויער ,רתיה ןיב 

ואצמיש םיירופ רקחמו חישל דודיע ווהי יכ הווקמ ינאש תונויער םישודג םירמאמה ינש 

.תילארשי היגולויצוס יפד ןיב לא םכרד תא 

םיאבומ סויפה תייגוסב אנאחור םידנ ןיבל וניב ןוידה םוכיסל סרפ ןנחוי לש וירבד 

ריאשמ הז םוכיס ,ךכ־לכ קוחר הארנ סויפה רשאכ ,הלא םימיב .רוערעו רוהרה רודמב 

לע הז בושח אשונ ריאשמ אוהש ךכב הצוענ ותובישח םלוא ,תוחותפ תובר תולאש יאדווב 

.ירוביצהו ימדקאה םויה־רדס 

ותמורתלו היידרוב רייפ לש ורכזל הווחמ ןמיסב םג דמוע יחכונה ןויליגה ,ףוסבל 

לע העידיהו ,23.11.2001־ב ומלועל ךלה היידדוב רייפ .וננמז־תב היגולויצוסל הרישעה 

ירקוחו םיפוסוליפה ,םיגולויצוסה לש תימדקאה הליהקה תא ,רצק ןמזל ולו ,הדחיא ותומ 

,ול ודחוי תואצרהו םיסנכ .הריכזמו תרכוז הליהק ללכל ולוכ םלועב הירוטסיההו תוברתה 

.וז ןורכיז־תליהקב דקפנ אל ונמוקמ םג .ורכזל תודחוימ תורבוח ואצוה םימילו 

היגולויצוסל גוחה תוסחב היידרוב לש ורכזל ברע ןמטייו השס ונרבח ןגרא 7.2.2002־ב 

תואבומ הז ברעב ואשינש תואצרההמ קלח .ביבא־לת תטיסרבינואב היגולופורתנאלו 

בוציע לע דמוע יזגלא ידג .ותדובעו היידרוב לש םינוש םינפ תוריאמו יחכונה ןויליגב 

הילו'ג ,היידרוב לצא "הנבה"ה תא ריהנמ ןמטייו השס ,היידרוב עבטש סוטיבהה גשומ 

םילכ םתואב שומיש ךות יגולויצוסה הדשה ךותב היידרוב לע לכתסהל העיצמ קינסר 

תא וננעמל רותפל הסנמ הבודרוק יבא וליאו ,הרבחו הדש לש הניחבל ומצע אוה עיצהש 

Lo'1'c) טנקו קיאול בתכש םירבד לש םוגרת ףסונ הז תואצרה ץבוקל .ותלודג תדיח 

 Wacquant) היידרוב לש ויברוקממו וידימלתמ ,ילקרבב הינרופילק תטיסרבינואמ.

־בתכ לש ותמורת לע דמועו ,ורומ לש תילאוטקלטניאה היפרגויבה תא ריאמ אוה ורמאמב 

וכרועו ודסיימ היה היידרובש ,Actes de la recherche en sciences sociales תעה 

תטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה חרוא רבעב היהש ,טנקו קיאול .ןושארה 

אלא ,היידרובל ולש תפסונ תישיא הווחמ קר אל תירבעב ורמאמ םוסרפב האר ,ביבא־לת 

תשקבמ ינא .הב ףתתשהל ונוצרלו לארשיב היגולויצוסה לש הליהקל ותכרעהל יוטיב םג 

השסלו ,טנקו לש ורמאמ לש םוגרתה תכאלמ לע חרטש זעוב יגחל דחוימ ןפואב תודוהל 

היידרוב לש ורכזל ברעה םויק תא םושרל שי ותוכזל רשאו ,רמאמה תכירעב עייסש ןמטייו 

.ןויליגל םימרותה לכל הכרבהו הדותה .םוסרפל םירבדה תאבה תאו 

תכרוע ,גוצרה הנח 
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