
685 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

 Marcel Mauss The Gift: The Form and Reason for

 Exchange in Archaic Societies. New York: Norton. 1990.*
 [L'essai sur le don: forme et raison de l'echange dans les societes

 archaiques. 1923-1924.]1

:ןלהל) Essai sur le don רוביחה ,סופדב הנושארה ותעפוה רחאל םינש שמחו םיעבש 

"יעבט"ה ולהק ידי־לע הבוח תרכה ךותמו תונרזפב טטוצמ קר וניא סואמ לסרמ לש (הסמה 

־ םימיוסמ םייתוברת םירשקהב הניתנ יסופד םירקוחה םיגולופורתנא - רתויב יתרוסמהו 

ףסונ שושיא .חורהו הרבחה יעדמ תא הצוחה ןיינע לש המישרמ תושדחתה תיצמ םג אלא 

ןיזהל הכישממ קר הניא איה םויכ םגש הדבועה אוה "יסלק" רוביחכ הסמה לש הדמעמל 

רוקמכ שדחמ תילעומ םג אלא ,הניתנה לש םיוסמה אשונב תימוחת־ברה תוגהה תא 

:תודגונמ ףא םיתיעלו רתוי תויללכ תויטרואית תומגמ לש םיהדמ חווטל ינויח הארשה 

 BatailleS לש םירחא םירבחו College de sociologies דע ,םימיה־רצק Levi-Strauss,

 Baudriiiardn Bourdieu ,Dumont, ןיפילחה תרות לש םימיוסמ םינווג םג ומכ,

־ואינ תילכלכ היגולופורתנאו םזינאירטיליטוא־יטנא ,ילובמיס םזינויצקארטניא 

.תיטסיסקרמ 

לש ותדובעל 1950 תנשמ ולש םסרופמה אובמב Levi-Strauss אטבתהש יפכ ,ךכ םא 

תחא־אל םיבלשמש ,הלא םירדוסמ־יתלב םיפדל הבר הכ המצוע קינעמ המ ,סואמ לסרמ 

תורכיה לע תודיעמה םיילוש־תורעה עפש םע םייטואכו םייטסינויסרפמיא םינועיט 

?רתויב תונווגמה תוירוטסיהה תויוברתהו תופוקתה םע הבחרו תדמולמ 

היה הסמה ארקמל "וביל תומיעפ בצק תא ץיאה"ש המ ,ומצע Levi-Strauss יניעב 

ינצינ ,רמולכ ,תערכמ תילאוטקלטניא ךרד־תצירפ לש התדילל דע ותויה לש תושגרתהה 

םזילרוטקורטסה תסרג לש ,ומצע סואמ לצא םלועמ ירפ ואשנ אל רעצה הברמלש ,הנבהה 

,םישנ לש הניתנ דחוימבו ,הניתנה ,וז טבמ־תדוקנמ .Levi-Strauss לש ישיאה ילובמיסה 

הבחר תכרעממ דרפנ־יתלב קלחל תכפהנ ,תידוסי תובישח הל סחיי Levi-Strauss־^ 

ףוריצ לש םירדגומ םיקוח תלעב ,ןיפילח לש תעדומ־יתלבו תלחלחמ ,רתוי 
ותוירופש ,הז טסקט אורקל תקולחמב היונשו תחא ךרד קר יהוז םלוא .היצמרופסנרטו 

וז הריקס םוגרתב עויסה לע לארשיב הרבחו קשמ אשונב םירקחמל רצינש ןרקל תודוהל תשקבמ ינא 

.תירבעל 

 .L'Annee Sociologique, n.s., 1923-1924, v.l, 30-186־ב הנושארל העיפוה הסמה

שדחמ הסמה המסרופ ןכמ־רחאל Marcel Mauss: Sociologie et Anthropologien, המדקה םע 

תאמ C. Levi-Strauss (Paris: Presses Universitaires de France, 1972 [1950]). םוגרת 

 The Gift: Forms and Functions הז היה הנושארה םעפב :םיימעפ רואל אצי הסמה לש תילגנאל

 Glencoe:) E.E. Evans-Pritchard תאמ המדקה םע ,of Exchange in Archaic Societies

 The Gift: The Form and Reason for רואל אצי וננמזל רתוי בורקו ;(Free Press, 1954

 M. Douglas תאמ אובמ םעו W.D. Flail לש ומוגרתב ,Exchange in Archaic Societies

 .(Routledge תמכסהב ,New York: Norton, 1990)
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,יתומשרתהה ויפואמ ,ילסקודרפ ןפואבו ,אקווד ,םירחא לש םתנעטל ,תעבונ העיתפמה 

םינוש םישוריפו תואירק וילע ךילשהל םיארוקל רשפאמה ,יתטיש־יתלבהו שטולמ־יתלבה 

.הזמ הז דואמ 

םורתל יושע היהש רבדה ,תוחפ ליזנו רתוי יבויח ןפואב הזה ןויערה תא חסנל םא 

םיטביה לש יטקלקאה ףוריצה ילוא היה הסמה לש תורוצה־תבורמו תכשמתמה התעפשהל 

רתויב םינווגמ םילהקל ורשפאש ,םייתרבחו םייטילופ ףאו םייתא ,םייטרואית ,םייריפמא 

,וזמ הרתי .םהלש ןיינעה ימוחתל רתוי םימיאתמה טסקטה לש םיטביה םתואב דקמתהל 

הרזעו הניתנ יסופד לש םתאייחהל האירקה ןוגכ ,םייטילופה־םייתאה םיטביההמ המכ 

תורוצ רחא יוושכעה שופיחב עיתפמ דה םיאצומ ,תוינרדומה תורבחה תרגסמב תידדה 

.היפורתנליפו תיחרזא הרבח לש תורפושמ 

עיגהל ליכשה אוהש סואמ לש תישיאה ותשוחת תא הריבעמ הסמה ,תיריפמא הניחבמ 

םהילעש םיישונאה םיעלסה דחא" תא ,הנתמה תועצמאב ,ףשחו ,תידוסי תילגתל 

תענומה ,"המצע הדובעה תקולח לש ,ןיפילחה לש תיחרכה הרוצ ...תונבנ וניתורבח 

.(ריזחהלו לבקל ,תתל) תובוח שולש לש ענמנ־יתלב ןונגנמ ןיעמ - ףצר תועצמאב 

אקווד תדמוע רוביחה דקומב ,אוה ךופהנ .הבוח לכל הווש בל־תמושת קינעמ וניא רקחמה 

תודדוב תולועפ שדחמ ץבשל ול תרשפאמה איה וז תודקמתה אקוודו ,תישילשה הבוחה 

.אדירג תונתמ תניתנ אקווד ואלו ,תונתמ יפוליח לש רתוי בחר ףצר ךותב הניתנ לש 

הבוח וליפאו תיתרבח הבוח ידי־לע תטלשנכ ,הניתנב הז קזח שגדש בושחל ןתינ היה 

חותינ .תינמייהקרודה היסקודותרואה לש הביל־בלב רוריבב הסמה תא םקממ ,תשלושמ 

וארוקל םיבר ורחב עודמ םג ריבסמ תונתמ יפוליח לש רתוי בחר סופדמ קלחכ הניתנה 

.ןיפילח לש רתוי תיללכה הירוגיטקב הנתמה תא תוטשפב הלילכמה ךרדב 

לש טסקטה ,הסמה לש תכשמתמה התעפשה דוס ןופצ ילוא ןאכו ,הלחתהב רבכ םלוא 

םיימינפ םיחתמו תויובכרומ ,תוילסקודרפ תונבות לש םי ךות לא ונתוא באוש סואמ 

לע םג אלא ,הבישח לש תויתרגש תוירוגיטק לע קר אל רערעל םיכישממה ,םירותפ־יתלב 

,הסמה לש ןושארה דומעב רבכ .יגולויצוס חותינ לש תולבוקמ תוינמייהקרוד תוירוגיטק 

גצומ - תונתמ תקנעה - הטועפ וליפאו תישחומ ,הטושפ "הדבוע"כ הנושארב הארנש המ 

תצלואמ םג ךא ,דחא דצמ ,סרטניא תלוטנו תירטנולוו :תדגונמו תיעמשמ־וד העפותכ 

רייצמ סואמ הבש ,וזה "תיתרוקיבה" החיתפה לע ונעשנ םיבר .רחא דצמ ,תיטנסרטניאו 

תצלואמ רבד לש ותימאל לבא ,הירואיתב סרטניא תלוטנכו תירטנולווכ הנתמה תא 

הרוצ תשבולה תורוחסה תרבעהב יתרבח רקשו "הידב" וליפא האור םואמ .תיטנסרטניאו 

ילכלכ ןיינעו תובייחתה ידי־לע תענומ איה השעמלשכ ,תוינטנופסו תובידנ תווחמ לש 

Bourdieu לש ותסיפת לש הניפה־ןבאל ךפהית הניתנל וז "תיתרוקיב" השיג .(147 'ע) 

הווסמה ילובמיס ןוה לש המוד תיגולואידיאו היודב הינבה לכ לש המגידרפכ הניתנה תא 

רקש וא הידב לש הלא םיגשומש ךכל תובישח שי ,הז םע .ילכלכ ןוה לש תואיצמ 

רזוח סואמ ,הז תחת 2.רוביחה לש םירחואמ םיקלחב םיעיפומו םירזוח םניא יביטקלוק 

,ץוליאו שפוח ,םיסרטניא רדעהו תויטנסרטניא לש הרתהל ןתינ־יתלב ףוריצ לע שקעתמו 

האור אוה םש .םיידגיהה םינימהרבה לצא תונתמב סואמ לש לופיטה ילוא אוה דיחי ללכה ןמ אצוי 2 

.(249 'ע> לבקל הרואכל ובריסש תונתממ םיסנרפתמ תכה ינב לכ היפלש הירואית ידמל ימוק רואב 
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םצעמ תילסקודרפו תיטרקגיס ,תידממ־בר העפות - םייאלכ־רוציכ הניתנב םיעובטה 

3.(288 ,287 ,269 'ע> התוהמ 

םתואב תפסונ הבחרהב הכוז הניתנה לש יטרקניסהו ידממ־ברה הייפוא לש הז רואית 

,תילטוט תיתרבח הדבועכ הניתנ גשומה תא גיצמ סואמ רשאכ ,הסמה לש החיתפ ירבד 

וידחי יוטיב ידיל הב םיאב םינוש םיגוסמ תודסומשו "בברעתמ לכה" הבש הדבועכ ,רמולכ 

.המודכו םייטתסא ,םייתד ,םיירסומ ,םייתחפשמ ,םייטילופ ,םיילכלכ תודסומ :תחא־תבבו 

עפושמה ,הז ילנימס ןויער .םידיקפתו תויועמשמ תבורמ הניה ,רתוי הרוגש הפשב ,הנתמה 

הזיעמ יתייה .הסמה ךרואל םינושו םיפסונ םינבומ המכב ןכמ־רחאל עיפומ ,תויוריהב־יאב 

םיינש רקיעב שיגדהל רתוי חיכשש יפ־לע־ףא ,םינוש םינבומ השימח לע וליפא העיבצמו 

Gofman, 1998; Tarot).4, 1999 :לשמל) השולש וא 

תא תוגלפמה ,ורתפנ םרטש תובושחה תולאשהמ המכ תונומט ןאכ ,ךכ וא ךכ 

,תילטוט תיתרבח הדבוע ,דניה הניתנ הדימ וזיאב .םואמ לש םינשרפהו םיאקיטרואיתה 

"רתוי" תילטוט תיתרבח הדבוע ,דניה הניתנ םאה ?תערכמ תובישח תלעבו תידוחיי 

תויתרבח תודבוע דוע שי םאה ?תורחאב רשאמ תומיוסמ תורבחבו תוירוטסיה תופוקתב 

?יללכ יגולודותמ ןורקיע לע אקווד עיבצמ תוילטוטה ןויער םאה וא ?הלאכ תוילטוט 

תא םדקמ סואמ ובש ,םכסמה קרפב טלושה אוה ןורחאה ןוויכהש הארנ ,רבד לש ותימאל 

תועפות לש םיטביהה לכ תא תחא־תבבו ןובשחב איבהל דימתמ ץמאמ לש ןוויכה 

,יתרבחה לולכמה לש טביההמ םיתיעל ןהילא סחייתהל איה ךכב ותנווכ .תויתרבח 

רחאל שדחמ הבכרה" ןיעמ ,חותינה רחאל תשדוחמ הזיתניסל ףואשל תורחא םימעפבו 

תא דבאמ וניא םלועלש ,סואמ יניעב הלעמב הנושאר תובישח תלעב הניהש ,"קוריפה 

.ישחומה לש הרישעה תובכרומה םע רשקה 

טביה לש דבלב גוצייל וא הכימתל תמרות הניא םלועל ,וזככ ,הניתנה ,הרקמ לכב 

םלש לולכמל תכפהנ הניא םלועלו ,ולש הנשמ־רזגמ לש וא יתרבחה הנבמה לש והשלכ 

.תיזוח הקסע לש וא ןיפילח לש תפסונ הרוצ התויהב תמכתסמ הניא םג הניתנה .עובקו 

ןמז ךרואל החיתמ ןוגכ תויזכרמ תונוכת תועצמאב המצע תא לדבל הכישממ איה ,הז תחת 

איה .ךרע־תווש אקווד ואלו תרבטצמ הרזחהל הייטנו ריזחהל החותפה תובייחתהה לש 

ידומעב טעמכ םלשומ ןפואב ןזאתמ םינושארה םידומעה לש ינושארה ינפשוחהו יתרוקיבה ףחדה 

תאייחהש םיאפרמה וליפאו םיירדילוסה ,םיינבדנה םיטביהה תא אקווד םיללהמה ,הסמה לש םויסה 

.תוינרדומ תורבח לש רשקהב ליכהל היושע םינשי תובידנ יסופד 

העבה וא ףוריצ <1> :םה םהיניב ןיחבהל הטונ ינאש "תילטוט הדבוע" לש םינושה םינבומה תשמח 

,םייתד ,םיירסומ ,םייטילופ ,םיילכלכ :םייתרבח םייח לש םיבר םידממו םיטביה לש תינמז־וב 

הווהמ Levi-Strauss לש האירקהש ןבומ והז> התוללכב הרבח תלעפהל רושק <2) :ילוכו םייטתסא 

,םדא־ינב וא םיצפח ,םיליעומ־אל וא םיליעומ ,םיבאשמה יגוס לכ לש הצפה (3) ;<ולש תחא הסרג 

יללכ יגולודותמ ןורקיע <4> :(164-163 'ע) םיטרפו תוצובק ,תורוחסו םדא־ינב תבלשמה ךרדב 

שדחמ בולישל רותחל וא/ו יתרבחה לולכמה לש טביההמ העפות לכ תוארל דימת תוסנל דדועמה 

שלטופ תרגסמב הניתנ לש רשקהב תוחפה לכל (5) :קוריפ רחאל הבכרהל ,חותינ רחאל 

 (potlatch) - לש םתבוטלו םמשב טבשה שאר לש וגיצנ ידי־לע תמלוגמה הניתנה תייצקארטניא

וליפא ,הברה :ברועמה לודגה רומיהה לע םג זמור הז ןורחא ןבומש הארנ .(152 'ע) טבשה ירבח לכ 

.וזכ תילטוט היצקאסנרס לש האוושמה ךותל סנכומ ,לכה 
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ומיע אשונה ,תוילמס־ריתעו החונמ־רסח ,ימניד ךילהתכ שדחמ ררועתהל הכישממ םג 

םיגלפמו םייתורחת םיפחד ךכמ תוחפ אל ךא ,םיבר םיירדילוסו םייתרושקת םיפחד 

םג לבא ,רקיעב (potiatch)שלטופב ,תויטסינוגאה תורוצב רתוי ינוציק יוטיב ידיל םיאבש 

.הניתנ לש תורחא תורוצב המ־תדימב יומס ןפואב םיחכונ 

,תרחאה תוינוציקב וא ,תויטנסרטניאלו ןיפילחל הניתנה תא םצמצל ןויסינ לכ 

לש הרקמב ומכ - ןיפילח לש רשקה לכ תלוטנלו תטלחומל התוא ךפוהש ןפואב הספותל 

 Derrida, ירשפא־יתלבה תומד"ל תכפהנ תיתימא הנתמ ויבגלש" (1992 ,Derrida) ־

ןיב חתמב הנועט הניתנה היפלש ,סואמ לש תררועמהו תירוקמה הנבותה תא ץימחמ 

:ואר ,דואמ המוד חותינל) תובייחתהל שפוח ןיב ,תויטנסרטגיאל תויטנסרטניא־רסוח 

 1994 ,Cailie). הלועפ תרוצ לש איה הנתמל תקנעומה תועמשמה ,תורחא םילימב

לש ויתולימב וא ;המצע הלש התשחכה תא ,יזיתיטנאו ילסקודרפ ןפואב ,תררוגה תיתרבח 

,תירופטמ הניחבמ ,הרצקב .הנבמ־יטנא םג וניהש הנבמ - (Turner, 1974) רנרט רוטקיו 

הדוכלה תינומדק המגמ ןיעמ ,ליזנ לרנימל וא רמוחל ךפהנ ידוסיו קצומ עלסכ לחהש המ 

.(267 ,192 'ע> (םייהקרוד לש עודי גשומ) הסיסתו רתוי וא תוחפ תידימת העונתב 

הרבחה לש הרקמב תוחפה לכל ,וז חונמ־תרסח העונת לש הביל־בל לא עיגהל ןויסינב 

וקלחב ךמתסמה ,הנתמ תרזחהל תובייחתהל תקולחמב יונש רבסה סואמ עיצה ,תירואמה 

ירה ,הנתמה תא ריזחהל שי םא :ידיליה םכחה תיירואיתל Elton Best ךרעש דועיתה לע 

,תירואמב וא ,"חור"ה)ירוקמה ןתונה לש ותוישיאמ קלח ןיידע הליכמ איהש םושמ הז 

 ^hau רתוי יללכ ןפואב .(160-158 'ע)ןתונל יהשלכ ךרדב וריזחהל שיש ,(הנתמה לש,

הניה הנתמה תועצמאב םיצפחו םדא־ינב ןיב תידדהה הרידחה ,הלאכ תויאכרא תורבחב 

הדימב םירושקה םירבד ןיב םיינחור םיסחי לש בוריע" ,םואמ לש ויתולימב ,תמרוגש וזכ 

."םיצפח לאכ ,תמיוסמ הדימב ,הזל הז םיסחייתמה תוצובקו םישנא ןיבו ,המשנל תמיוסמ 

שטשטלו ברעל התלוכי :הנתמה לש ילטוטה הייפוא לש רחא טביה תפסונ םעפ הלוע ןאכ 

לש תישחומה העונתה תועצמאב ,תרשפאמה ךרדב תורוחסו םדא־ינב ןיב תולובגה תא 

תויביטקלוקו תוישיא תויוהז לש יטגרניסו יטסינוגא יוטיב ,תלוזל תונתמכ תורוחס 

.תלוזהמ הנחבההו תלוזה םע היצקארטניאה ךילהתב ןמצע תא תואטבמה 

בקע (Levi-Strauss אוה םלוכמ םסרופמה) םיברמ תופירח תורוקיב גפס הז ןועיט 

הניחבמ יוגש טושפ וא "םידיליה לש םטבמ־תדוקנ תא תומימתב לבקמ" ,"יטסימ" ותויה 

ןפואב תעכ הכוז הז תקולחמב יונש ןועיט אקווד ךא ;םיירואמה םירמוחה יחנומב תיריפמא 

לש הז ילטוט יפוא .םינוש םיחנומב ןבומכ יכ םא ,דימתמ םיבר םישושיאב ידמל עיתפמ 

,םייתוברת םירשקה המכב הניתנה ןונגנמ לש תילמסה הלועפל ינויחכ הלגתמ הנתמה 

;Berking, 1999; Carrier, 1990; Cheal, 1989 :המגודל) םיינרדומ םירשקה תוברל 

 1992 ,Parry, 1986; Schwartz, 1967; Silber, 1998; Weiner). לש תינויח הנוכת

ילוא המודב) רמוש רצונה קחשמהש איה ,ויהיש לככ םיילסקודרפ ,הלא םיילמס םיכילהת 

תויפצ־יאו תירשקה תולת ,תוירטנולוו לש ןונימ לע (תלעופ תילמס תיתרבח תכרעמ לכל 

.תויתכרעמו תונשנו תורזוח תונוכת תנגפהל ליבקמב 

תודלותב ומוקמ תא קמועלו שדחמ ודמאש ,סואמ לסרמ לע םייוושכע םירקחמ תובקעב 

לע רובידה תא הביחרמ הסמהש ךכב רתויו רתוי התע םיריכמ םירקוחה ,היגולויצוסה 

לש םיגשומה רקיעב - םייהקרוד חסונ "םייסקודותרוא"ו םייזכרמ םיאשונ לש ףסוא 

וליפאו יתועמשמ ןפואב הטיסמה ךרדב לבא - ילובמיס גוצייו תיתרבח הדבוע ,תובייחתה 
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Caiiie, 1996; Karsenti, 1994; Tarot,) םייהקרוד לש ותינכות תודוסי תא תעזעזמ 

,Simmel'V בורק םימיוסמ םינבומב סואמ תא הביצמה הביטקפסרפ איה האצותה .(1999 

הברה ,<םהמ שיאל םחייתמ וניא סואמש יפ־לע־ףא) Weber^ וליפא םירחא םינבומבו 

לצא רישע דה התע םיאצומ הסמה לש הלא םיטביה קוידב .םייהקרודל רשאמ רתוי 

םייתוברתה־םיילמםהו םייביטקארטניאה ,םייכילהתה םיטביהל םיבושקה םיאקיטרואית 

.תויתרבח תויוהזו תיתרבח הלועפ לש תימנידה הינבהב 

ליבוה אל הסמה לש תוקירבמו תושדוחמ תואירק לש יוושכעה לגהש תצקמב עיתפמ 

הקישה איהש הדבועה :הלש רתוי הברה וילאמ ןבומו טושפ טביהל הבר בל־תמושת ןתמל 

,לכה ירחא .הנתמה לש תיתאוושהה תירוטסיהה היגולויצוסה - דואמ ידוחיי הריקח םוחת 

הריקסב לחה :םיינתפאש םידממ לעב יתאוושה טקיורפכ התליחתמו שרופמב תגצומ הסמה 

- תויאכרא וא "תויביטימירפ" תורבח המכ לש רשקהב הניתנ יכילהת לש תבחרנ 

הניתנב תצקמב רצק לופיטב ךשמה ;תיטירבה היבמולוקו הקסלא ,היזנילופ ,היזנלמ 

תיטלקה ,תינמרגה ,תידניהה ,תיאמורה) תוקיתע תויוברת לש טפשמה תוכרעמב 

תולבגומה ,ינרדומה הרשקהב הניתנה לע רתוי דוע תורצק תורעהב הלכו ;(תיניסהו 

טבמ־תדוקנמ םלוא .הסמה לש תיסחי ילוש קלח תרתונש םידומע םירשע תב הנקסמל 

תוירוטסיה תופוקת ורקוסב ,ידדצ־דחו ןזואמ־יתלב רתונ סואמ לש טקיורפה ,תיתאוושה 

םירזוחה הלועפה תונורקעו תופתושמה הבילה־תונוכת תפישחל ךרדכ תונווגמ תויוברתו 

.םהשלכ םיירשפא םילדבה יופימל אקווד ואלו ,הניתנה לש םינשנו 

לש תיחרכה הרוצ" הניה הניתנהש אוה הסמב סואמ לש יזכרמה ןועיטהש רוכזל שי 

,"תיזוח תוירסומ לש העובק הרוצ" ןכו "המצע הדובעה תקולח לש ,רמולכ ,ןיפילחה 

םיידוסי םיביטומ םתואמ דחא" ,"תונבנ וניתורבח םהילעש םיישונאה םיעלסה דחא" 

תירנג העפותכ הניתנב שגדה תא םש םואמ ,תורחא םילימב ."תישונאה תוליעפה לש 

תופוקת הצוחה ותוהמב המוד יפואו םישרמ יתוחתפתה ףצר הניגפמה ,תילסרווינואו 

וא תורוצ לע זמור וליפאו ,םילדבה ןייצמ אוהשכ םג .רתויב תונווגמ תויוברתו תוירוטסיה 

ינגומוהה ןועיטה תפונת תא רפהל םהל חינמ וניא אוה ,תונתמ לש םירחא םיגוס לע 

,קוש תלכלכ לש הסיפתל תירוטסיה טבמ־תדוקנ הנקמ הממהש יפ־לע־ףא .ותוהמב 

הסיפת ,העמק ינוריא ןפואב ,המיע תאשונ םג איה ,ידמל שדח ירוטסיה רצותכ תגצומה 

(הטוב ןפואב תיטסילאיסנסא אל םא) הרקיעב תירוטסיה־סנרט וא תירוטסיה־א 

תדימב וליפאו הייוטיבכ ,היטרפב הנוש תויהל היושע הנתמה ,ךכיפל 5.הניתנה לש 

רתוי הברה תלבגומו ,יביטימירפה רשקהב ךכ־לכ תיזכרמ איהשכ ,לשמל - התובישח 
חוכב וא ידוסיה הייפואב תונתשהל הרומא הניא איה לבא - וננמז־תב תינרדומה הרבחב 

.הלש עינמה 

קפס אלל היה אוהו ,תיתוברתו תירוטסיה תונושל הבר תושיגר ,דתיה סואמל לבא 

Emirbayer, :םג ואר לבא ;Tarot, 1999, 76-77) םייהקרוד רשאמ רתוי הילא בושק 

תיגולונתא ,תדה תודלות ןוגכ םימוחתב ותרשכהמ ,רתיה ןיב ,רורב הז רבד .(1996 

.(Karsenti, 1994, 325 ff :ואר) Bruno Karsenti לש ותכרעה תא לבקל ןאכ הטונ ינא 5 

לכל תניוע ןכא ,םיבר םירחא םיבתכמ תפקתשמ איהש יפכ ,סואמ לש תינללוכה ותדמעש יפ־לע־ףא 

בקע ,הסמב "יטסילאיסנסא" יותיפ לש םיוסמ ןונימל םוקמ הנפמ יתייה ,םזילאיסנסאה לש תורוצה 

.תיתרבח תואיצמ לכ לש קצומ דוסי ףשח הנהש סואמ לש ותשוחת 
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ןומאה־רסוח תא "הנתמ" הלמל ךיישל ססהמ וניא סואמ ,דועו תאז 6.היגולוליפו 

ףסונ דוגינ) תויטרואית תורדגהו תויטילנא תוירוגיטק יפלכ שח אוהש יללכה 

תועפותה רשוע לע תוברת־תויולתו תויתורירש תוקולח תופוכ ןהש םושמ ,שייהקרודל 
.(266 'ע> תוישחומה 

תוזימר המכ תקפסמ ,תדחאמה התפונת ףרח ,הממהש עיתפמ הכ הז ןיא ,ךכיפל 

.תונוש תורבחבו הרבח לכ ךותב םינווגמ הניתנ יכילהת לש הבחר תשק לש המויקל 

.ףקיה־תונטקו תויאכרא תורבח לש תיסחי "טושפ"ה רשקהה יבגל םג הפקת וז הדבוע 

תוריסמ לש תויטסינוגא־אלו תויטסינוגא תורוצ ןיב הנחבה לע זמרמ סואמ ,הלחתה םשל 

 (prestations), ןוגכ) תוריסמ לש תויטסינוגא תורוצ םע קר הסמב דדומתהל רמייתמו

רידגהל ילבמ ,הנכמ אוהש המ לש םלשה חווטה תא דצב חינמ אוהש ךות ,<שלטופ 

־יתלב תרתונה ,תפסונ תזמורמ הנחבה ."תויטסינוגא־אל תוילטוט תוריסמ" ,רוריבב 

שדוק־יצפח וא םירקי םיצפח תריסמב םיכורכה הניתנ יכילהת ןיב איה ,הסמב תחתופמ 

ןיבל <רוע תוכימש ,תשוחנ יניגמ ,תועימק ןוגכ) תדחוימ תיתד וא תיגאמ תועמשמ ילעב 

הנחבה .(214 'ע) תטלוב תועמשמ אלל דבלב "םיליגר" םיצפח תריסמב םיכורכה הלא 

ןפואב קר םציפהל שיש וא םציפהל ןיאש םיצפח ןיב איה ,תוחפ דוע תחתופמ לבא ,הבורק 

רתומש <ללכ־ךרדב תוחפ םירקי) םיצפח ןיבל ,הניתנ יסחיב וא ירחסמ ןפואב ,לבגומ 
לש םהיתודובעב דואמ תויזכרמל עודיכ וכפהנ הלאכ תונחבה 7.םתיתלו םהב רוחסל 

 1992) Annette Weiner) 1996 לשו) Maurice Godelier), ליחתהל םהינש תא ופחדו

םיידדהה םיסחיהו תפתושמה תוחכונה תא םג אלא ,דוגינה תא קר אל רתוי בוט רוקחל 

.דיחיו דחא יתרבח הנבמ ךותב תונתמ לש תונוש תוריסמו םינוש םיצפח יגוס לש 

רדעהמ ללכ־ךרדב לבוסש ךא ליעלש תונחבהל קודה רשק לעב ,רחא ןויד 

וא תונתמ יפוליח לש "תוליצא" תורוצ ןיב הנחבהב סואמ לש ונויד אוה ,בל־תמושת 

ןיפילח־רחסו רחסמ ןיבל הלא תורוצמ תחא לכ ןיבו ,ןהלש תוליגר תורוצ ןיבל תוריסמ 

 (barter), ןיב יתועמשמה לדבהה תא ןייצל שי .םמצע םידיליה ידי־לע םירדגומ םהש יפכ

:"םידחוימ" וא "םיליגר" םיצפח לש תוריסמ ןיב תמדוקה הנחבהה ןיבל וז הנחבה 

םיידנאירבורטה םייאה לש רשקהב םראתמ םואמש יפכ ,הלאכ תונחבהל םיגיחבתה 

Argonauts of the Western־ב 1922 תנשמ Malinowski לש ורואית לע ססבתהבו 

 Pacific, הריסמה ןפואו השיגה אקווד אלא ,תורסמנה תורוחסה גוס ללכ־ךרדב םניא

־רדעהו תויטנסרטניא לש קיודמה ןונימה ,רתוי יפיצפס ןפואבו ,הניתנב םיברועמה 

.(177-176 'ע> קופיא וא תושגר תוכפתשה ,תובייחתהו תוירטנולוו ,תויטנסרטניא 

,תושימגו תובכרומ לש ךפונ היגולויצוסה יעדמל קוציל סואמל ומרגש תוביסה תחא השעמל וז 

רמול םלועמ הסינ אל סואמ םלוא .המצע תינמייהקרודה המגידרפב שגנתהל לחה תומיוסמ תודוקנבש 

לש ותנשממ הטס אל וא הטס אוה םיכרד וליאב <וייח לש רחואמ בלשב אל וליפא) שרופמב 

שגפמל .יהשלכ הירואית לע תתתשומה הרוצ וא תיתטיש הרוצ ויתוסיפתל ןתנ אל םגו ,םייהקרוד 

.Emirbayer, 1996 :ואר ,ריכהל לבוקמש הממ רתוי תירוטסיה הייאר לעב םייהקרוד םע 

ןיב ,Malinowski ידי־לע תחוודמ איהש יפכ ,תידנאירבורטה הנחבהל ,המגודל ,סחייתמ סואמ 

םיבושח תשוחנ יגוס ןיב לטויקאוקה טבש ינב לצא הנחבהל וא :"םיעובק" םידימצ ןיבל kula ידימצ 

.דיל דימ רובעל םהל חינהל רשפאש תוחפ םיבושח םירחא ןיבל ,החפשמב דימת םיראשנש ,רתוי 
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תיתד הניתנל קינעמ סואמש דרפנה לופיטה אוה ,תוחפ־אל בושח יכ םא ,ןורחא אשונ 

דמולמ םלוה וניא אוהו ,קפסמ־יתלבו עיתפהל דע רצק הסמה לש הז קלח .(171-164 'ע> 

לע רקחמ תביתכל ףתוש היה 1898 תנשב רבכשו ,תותדה לש הירוטסיהב יקב הכ וניהש 

אוהש ןוויכמ ,תוחפ יתועמשמ וניא הז קלח ,תאז תורמל H. Hubert.8 םע תונברוק תברקה 

"תדרפנ הירוגיטק" לאכ תיתד הניתנל סחייתהל סואמ לש ףחדה ןיב יסיסב חתמ גיצמ 

הניתנה תא בלשל ,ףחד ותוא לע רבד לש ופוסב תרבוגה ךא ,תדגונמה ותייטנ ןיבל 

תונתמ" םשב הנכמ אוהש רבדה .ולש ללוכה ןועיטה לש דחאמהו ינגומוהה םרזב תיתדה 

"יעיבר ביטומ"כ ,עיתפמ ןפואבו ,הלחתהב גצומ "עבטל וא םילאל תונווכמה םדא־ינבל 

,(164 'ע) הסמה ךשמהב תינש עיפומ וניא הז ביטומ ךא ,(?תיעיבר הבוחל זמר) 

ןיב תידדהה הרידחל וליפאו יסיסבה ןוימדל ןכמ־רחאל תרזוח סואמ לש וביל־תמושתו 

"החפשמה־תברק" תא שיגדמ סואמ ,הז ןפואב .תורחא תורוצ ןיבל תונתמ לש הלא תורוצ 

ילואו .ןברוק תברקהב םרגנש סרהה ןיבל שלטופ־ייומד תודסומב םרגנה רשועה סרה ןיב 

,םילאל הניתנבו םדא־ינבל הניתנב הנווכה לש יסיסבה ןוימדה תא שיגדמ אוה ,לכה לעמ 

הרזחה לש ןורקיע ותואב תוכורכ ןהיתשו הנתמה לבקמ םע סויפ גישהל תופאוש ןהיתשש 

.do ut des ,יניטלה חסונב וא ,היופצ 

היגטרטסאה תא קיתעהל ללכ הסנמ וניא סואמש איה הסמל סחיב תיתועמשמ הדבוע 

בל־תמושת דחיי ובש ,ןברוקה לע ולש םדוקה רקחמב םשייש תיסיסבה תילאוטפסנוקה 

,רתוי קיודמ ןפואב וא - ןאכ םג םלוא .ירוטסיהו ישחומ ןוויג לש היעבל רתוי הבר 

תוטשפב איה ותרתוכש ,("l'aumöne") תובדנ ןתמב קסועה דחא דומע ןב ףיעס־תתב 

ןכתייש ,דבלב םירופס םיטפשמבו תחא םעפ יכ םא ,זמור סואמ - "תפסונ הרעה" 
.םיבושח םיירוטסיה הרוצ ייונישו תויוחתפתה המכ םג הרבע הניתנהש 

םיבלשכ ורידגמ סואמש ,ןושארה בלשב .םיירוטסיה םיבלש ינש לע הרצקב זמרמ סואמ 

,"תיברע" הקדצ הנכמ אוהש המ לשו הקדצ ידוהיה גשומה לש םתוחתפתה לש םינושארה 

תפסונ הזופרומטמ ריכזמ סואמ ינשה בלשב .קדצ לש ןורקיעל התרוצ תא הניתנה התניש 

אל םלוא .תובדנ ןתמו הקדצ תיישע לש ןורקיעל קדצ לש ןורקיעמ םעפה ,הניתנה לש 

ךורכ היהש המ יבגל וא הלא תונחבא לש תקיודמה הנווכל סחיב ףסונ זמר םוש ןתינ 
תועמשמ לעב היה םרגנש יונישהש וזמורב ,הז םע דחי .היצמרופסנרטה לש ינשה בלשב 

"הקדצ" ןורקעל הניתמהש הבחרה הצופתה תשגדהל ומצע תא ליבגמ םואמ ,לקשמ־תדבכ 

.םלועב םלסיאהו תורצנה לש םתוטשפתהמ קלחכ הז שדח 

־יתלב תורתונ הניתנה לש תובושח תוירוטסיה תויוחתפתהל הלא תוזימרש קר אל 

,תיסיסבה ותסיפת לש םיטביה םע תומיעל תורשפאה תלטבתמ ךכבו) תוחתופמ 

הנכמ אוהש המל תולבגומ םג תורתונ ןהש אלא ,(רותסל תויושע ויה הלא תויוחתפתהש 

,תויטסיאיתונומה תותדה שולש לאכ ןהילא סחייתהל לבוקמ םויכשו "תוימש" תותד 

התובכרומב תולפטמ ןניא ןה ,רתוי יללכ ןפואב .םלסיאהו תורצנה ,תודהיה ,ונייהד 

ןניא וליפא ןהו ,הלא תויתד תורוסמ שולשמ תחא לכב תיתדה הניתנה לש הנוויגבו 

םיקסועה ,הסמה לש רתוי םירחואמ םיקרפ ,וזמ הרתי .הלא תונוכת ןובשחב תואיבמ 

תא טילבהל ידכ שורד היהש יללכה רקחמה תא ונכרע אל" :הזה רסוחב ריכמש ןושארה וניה סואמ 8 

<164 'ע> ".תורעה המכל ןאכ ונמצע תא םיליבגמ ונחנא ןכל ".[תיתדה הניתנה לש] התובישח 
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תא םיביחרמ םניא ,םידניהה לש וא םיאמורה לש תוקיתעה טפשמה תוכרעמ ןוגכ םיאשונב 

םיקפסמ םהש רמול רשפא־יאו ,תויצמרופסנרטה לש םיירוטסיהה םיבלשה אשונב רקחמה 

הייוטיב יבגל וא תיתד הניתנ לש תמיוסמה הקימנידה יבגל ןהשלכ תופסונ תונבות ונל 
.םיירשפאה םינווגמה 

תוחפה לכל וא ,ןיפילחהו תוידדהה ןורקעב סואמ לש שגדה תא ורתסש םירקחמ המכ 

הניתנ לש "תוירטמיס־אל"ה תונוכתל אקווד בל־תמושת שידקהל ולחה ,ותוא ומילשה 

המילהה־יא וא לבקמהו ןתונה ןיב (hierarchic) יגרדמה קוחירה ןוגכ ,תיתד 
 (incommensurability) הניתנ לש רשקהב הרזחהל תויפיצה ןיבל הניתנה ינייפאמ ןיב

השדח בל־תמושת .(Parry, 1986; Caille, 1996; Godeiier, 1996 :המגודל) םילאל 

ןייפאש תוידדהה לש ינוציקה רבשל ,רתויב יתטישהו דקוממה ןפואב ילוא ,התנפוה 

תותדה לכש ,"הרוהט" וא "תינקדצ" ,"םיסרטניא תלוטנ" הניתנ לש היגולואידיאה תא 

ןייצל בושח .(Parry, 1986) תוחפטמ הזה םלועה תא לולשל הייטנה תולעב "תולודגה" 

,תותדה לש ירטוזא יתאוושה רקחמכ תואריהל לולע היהש המב ,הלאכ תויוחתפתהש 

הנעט ,"הניתנה לע דבלמ לכה לע תרבדמ" הסמהש Derrida לש ותנעט םע תוגזמתמ 

רבעמ היוצמכ הניתנה לש ידמ תטלחומ הסיפת לע ,ליעל ונעצה רבכש יפכ ,תתתשומה 

רתוי הבושק הניהש סואמ לש ותשיגל דואמ הרז .דניה ךכיפלו ,ןיפילחו תוידדה לכל 

.(Silber, 2000) הנתמה לש םיחתמה־ןועטו ילסקודרפה יפואל 

םילדבהב אקווד ואלו ,תויכשמהבו ןוימדב דקמתהל סואמ לש ותייטנ ,ךכ וא ךכ 

.תוינרדומ תורבחב הניתנה יבגל תומכסמה ויתורעהב בוש תטלוב ,תויכשמהה־רסוחבו 

תובישחהמ האצותכ ינרדומה רשקהב םיילוש ושענ הניתנ יכילהת יכ ןוצרב הדומ סואמ 

םילעופ םה ,הז םע .קושה תלכלכל תינייפואה תינתלעותה תוגהנתהל תסחוימה הנוילעה 

,תאז האור סואמש יפכ ,ונייח לש םיבר םיטביה .םחוכ תא שדחמ םישכור וליפאו ןיידע 

תוריח ,תויטנסרטניא־רסוחו תויטנסרטניא תברעמה ,הניתנה "תריווא"ב ןיידע םיעוקש 

הרזחב םג לגוד סואמ ,יביטפירקסרפה לא ירואיתה ןמ רבעמב .םיצפחו םדא־ינב ,םיצוליאו 

םלוא .(262 'ע> "תיליצא תונרזפ" לש הקיטתסאלו גנועל ןכו ,תוידדההו תובידנה יגהנמל 

,ונימיב רבכ םישרתשמ ותעדל רשאו ,רוריבב ךמות אוה םהבש םיגהנה ,ישחומ ןפואב 

וא ,תויעוצקמ תודוגא וא םידבוע ידעו תרגסמב יסנניפ ףותיש לש תונוש תוכרעמ םניה 

תושרפה תועצמאב ילאיצוס חוטיבו רשועה לש שדחמ תיזוכיר הקולח לש יהשלכ הרוצ 

.(261 'ע) הנידמה 

תבוטל תומורת לש וא הקדצ יסופד לש םינווגמ םיגוס םג ללהמ אוהש יפ־לע־ףאו 

,תובר תוקיתע תויוברתב םייקתהש גוסהמ הצחמל־מיביוחמו הצחמל־סיירטנולוו ,רוביצה 

בגא ךרדבכ קר .ינרדומה רשקהב ךרע־יווש םיסופד יבגל היצקידניא םוש ןתונ וניא אוה 

שקעתמה ,"ינוסקס־ולגגאה סופדה" הנכמ אוהש המל סחיב חבש תולימ המכ עימשמ אוה 

רשועה ילכלככ וא רשועה "ירבזג"כ םירישעה לש םדיקפת לעו תודחוימה תובוחה לע 

.(262 'ע) 

יכילהתל םינושו םיבר םייוטיבכ הלאה םינושה םיגהנה תא ריכזמ סואמ ,הרקמ לכב 

הקימנידה ןיב ןיחבהל הסנמ וניא םגו ,ללכ םהיניב ןיחבמ וניא אוה .םתוהמב םימוד הניתנ 

םיקסועה ,הסמה לש םימדוקה םיקרפב רקחש תונתמה יפוליח לש הקימנידה ןיבל םהלש 

תיינפה לש המוצעה תלעותה ףאילע .(Silber, 1998) תומודק וא תויאכרא תויוברתב 
,םייטרפ - םיינרדומה םייחה לש םיבר םיטביהב תונתמ תניתנב הדמתהל בלה־תמושת 
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הנבהל תובר םרות וניא הז רשקהב הסמה לש רצקה ןוידה - םיירוביצ וא םייעוצקמ 
9.םיינרדומ הניתנ יסופד לש תידוחיי 

הניתנה רקח לע תיגאיסואמה טבמה־תדוקנ לש תילאיצנטופה המורתהש קפס ןיא 

תמעל אוה הז בלשב טלובה ךרוצה .הקלחב קר הלצונ ,טרפב תינרדומ הניתנ לעו ,ללכב 

,רתוי הלידבמו תירוטסיה ,תירשקה השיג םע סואמ לש תדכלמהו תדחאמה "תילגת"ה תא 

.ויבתכ רתיב ומצע סואמ לש תיסיסבה ותדמע תא רתוי תמלוהה 

ןשוימה חוסינהמ ונתוא קיחרהל היושע ,הב קבדנ םא ,וזכ תירשקהו תירוטסיה השיג 

"L'essai sur le don: :הסמה לש הנשמה־תרתוכו תרתוכה לש ,דיחי ןושלבו ,תצקמב 

 "[...] forme et raison de l'echange, יובירה תא ,שטשטל םוקמב ,טילבהל ונתוא דדועלו

,תוידסומ תוביבס ,םיבצמ לש ןווגמב הניתנ לש תוכלשהו םיגהנ ,םילאידיא לש רישעה 

.תויוברתו םיירוטסיה םירשקה 

רחא ,סואמ ומכ ,שפחל ךישמהל ונילע םאה :וז איה תעכ הלומ םיבצינ ונאש המלידה 

לש ןויערה לע רתוול ונילע המוש ילוא וא ?הנתמה תוהמ לש יסופיט לאידיא ,ינויח ןיערג 

תא םויכ םיקרפמ םיברש יפכ הניתנה ןויער תא "קרפל" ליחתהלו הדיחא הניתנ תיירואית 

םייושעש םיילאוטפסנוק םילכ רחא שפחל ליחתהל איה ,ימעטל ,המישמה ?קושה ןויער 

םייניב־ךרד אוצמל ילוא ךכו ,תיתאוושה תירוטסיה ךרדב היעבה םע דדומתהל ונל רוזעל 

.הלא תווצק ינש ןיב 

ןמז ךשמב הלפרוע הניתנהש ינפמ ילואו ,אשונה לש תיטרואיתה ותובכרומ ללגב ילוא 

- תוינרדומ תורבח לש ןתרוצל רתוי הברה תוינויח וארנש לע־תועפות ידי־לע בר הכ 

־תיתאוושהה היגולויצוסה - ילוכו היטרקומד ,תונמואל ,ןוליח ,הנידמה ,םזילטיפק ןוגכ 

ירבוע בלשב הרתונ ,הסמב קירבמ הכ ןפואב הגיצמ םואמש ,הניתנה לש תירוטסיהה 

,הז הארשה אלמו "יסלק" רוביח לש תירבעל םוגרת לוקשל תפסונ הביס וז .דבלב 

ךות ,יתוברת־ןיב םוגרת לש האלנ־יתלבו ךשמתמ ךילהתב ךרוצה תא הפי הכ ונדמלמה 

ןיבו ,ךכ־לכ תובר תויתודירשו תומזגומ תונחבה לעמ תולעתהל םג ונל עייסמ אוהש 

.הירוטסיהו היגולויצוס ,היגולופורתנא ןיב םיגלפמה תולובגה לעמ םג ,רתיה 

תורוקמ 
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.החותפ תרתונ תינרדומה הרבחב הניתנה לש התוהמ תלאש 
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