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*המיחל לש טרופסכ יגולויצוסה הדשה :היידרוב רייפ 

*ףלינסר הילו'ג 

ינממ םילודג םיחמומ שי יכ היידרוב לש ותרותב ןודל תרמייתמ יניא יכ רמוא תישאר 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהמ ,ןמטייו השסו הבודרוק יבא םהיניב ,לארשיב 

יניא ,ןכ־ומכ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ זוליא הווא וא ,ביבא־לת תטיסרבינואב 

היידרוב תא הרישיה יתרכה ירהש ,תישיא־תישגר הניחבמ היידרוב לע רבדל תנווכתמ 

תנשב ךרענש תרושקת אשונב רנימסב תופתתשהל תלבגומ ,תיחטשו תמצמוצמ התייה 

 1999 ^(Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, תישיא החישלו

טקיורפב דואמ ןיינעתהו רתויב ביבח סחי יילא ןיגפה ,ןייצל שי ,הבש ,ותיא הרצק 

.ותישארב היה הפוקת התואבש ,ילש טרוטקודה 

ליגרת ךורעל יתנווכב .הנוש תצק תיווזמ ולעפמלו היידרובל סחייתהל ינוצרב 

דמוע ןוידה זכרמב רשאכ ,היידרוב לש ויגשומב שומיש ידי־לע עדיה לש היגולויצוסב 

ןיא יכ שארמ ריהבהל ינוצרב .וב ישאר ןקחשכ היידרובו יתפרצה היגולויצוסה הדש 

ודעונ יירבד .יתפרצה יגולויצוסה הדשה לע יתטיש רקחמב אל ףאו הרודס הנשמב רבודמ 

.היידרוב לש ותרותל הרושקה תישיא היווח אטבל 

המכל סחייתא ,ךשמהב רמאייש המל סחיב םיארוקה בלמ תוששח ריסהל ידכ ,תישאר 

.ילש תיעוצקמה היפרגויבהמ תודוקנ 

- ןושארה ראותל יידומילל הנושארה הנשה ףוסב היידרוב לש וירמאמ םע יתשיגפ 

ידומיל תבוטל ידידל ףכה תא ועירכה ־ ולש "סוטיבה" גשומה םעו הדשה תרות םע 

המשרנש הדימלתכ ,היידרוב לש ותרות םע שגרמ שגפמ ותוא דע .ישאר גוחכ היגולויצוס 

,היפוסוליפב םיסרוק דצל היגולופורתנאו היגולואיכרא דומלל הרטמב הטיסרבינואל 
יבתכ .היגולופורתנא ידומילל יחרכה חפסנ רשאמ רתוי אל ייבגל היגולויצוסה התוויה 

רבסהו ,וננמז לש תבכרומה תואיצמה תא חנעפל יל ועייסש תונבות יל וקינעה היידרוב 

הירואית ךותמ קר אל הז לכ .תישונאה הרבחב ךשמתמה קדצה־יא תלאשל ענכשמ 

םרות דיחיה ובש ןפואב ,רמולכ ,טרפה לש ותוליעפב םג בשחתהב אלא ,תיללכ תיתרבח 

.יתרבחה הנבמה קותעשל 

ודעונ היידדובמ יתיכז הבש תדהואה םינפה־תלבק רוכזאו וז תיפרגויב המדקה 
לככ ,תאז תורמלו .ותרות לשו שיאה לש הפורצ תדהואכ זירפל יתעגה יכ ריהבהל 

התלגתה ,יתפרצה יגולויצוסה הדשה תא יתרכה הקימעהש לככו םש יתייהש הכראתהש 

איה ךא םירמאמב יוטיב ידיל האב הניאש ,היידרוב לש תפסונ תוליעפ לש הנומת ייניעל 

.תוימלוע הרכהבו הצופתב תוכזל וירמאמלו ויתונויערל רבד לש ופוסב הרשפאש וז 

לש טרופס איה היגולויצוסה" ארקנש היידרוב לע טרס םינרקאל אצי הרבעש הנשב 

הבחר הצופתב הכזש ,הז טרס .("La sociologie est un sport de combat") "המיחל 

2002 ראורבפב 7־ב ךרענש ,היידרוב רייפ לש ורכזל ברעב האצרהה חסונ לע םיססובמ םירבדה * 

.ביבא־לת תטיסרבינואב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפס,ריתיב ** 
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לש ותוישיאל ןחלופ רבד לש ורקיעב וניח ,זירפב עונלוק־יתב המכב םיבר םישדוח ךשמב 

.םוצעה ילאוטקלטניאה ולעפמל לווע השוע יגובאדלש ,היידרוב 

תרטמ ,ונייהד ,היידדוב יניעב היגולויצוסה לש הדועיי תא הריהבמ טרסה תרתוכ 

ררחתשהלו קבאיהל תולצונמה תוצובקה ולכוי םתועצמאבש םילכ תריצי איה היגולויצוסה 

.הרבחב חוכה ילעב לש םתטילשמ 

,תיטילופה ותוברועמ תא תאטבמ ןכא המיחל לש טרופסכ היידרוב לש היגולויצוסה 

רתסנ ,ףסונ ןפ תפקשמ וז תרתוכ ,יתעדל ,םלוא .תונורחאה וייח תונשב הרבגו הכלהש 

רקוחה הבש ברק תריז יתפרצה יגולויצוסה הדשה תויה :היידרוב לש ותוליעפב ,רתוי 

יוטיב ידיל האב םהבש הלאה םינפואה ינש תא חתנא ךשמהב .וחוכ לכב קבאנו םחלנ 
היידרוב לש רבעמה (א) :המיחל לש טרופסכ היגולויצוסה לש תינאידרובה הסיפתה 

הירפמיאה תיינב <ב> ;ודיצל קבאנו "םעה לא דרוי"ה סיוגמ ןעדמל "יעדמ לאוטקלטניא"מ 

ותוליעפ לש חותינ ,ונייהד ,ךכב ךורכה "המיחלה טרופס"ו היגולויצוסב תינאידרובה 

.תפרצב היגולויצוסב תטלש השיגל תירקחמה ותשיג תא הכפהש יגולויצוסה הדשב 

.וזל וז תורושק וללה תויגוסה יתשש איה חותינה ךלהמב יתוא החנתש הזתופיהה 

ומדקי עדיו חוכ לש ןוכנ בולישש ןימאהו המיחל לש טרופס היגולויצוסב האר היידרוב 

תריז תא יעדמה םלועב האר אוה וכרד תישארב .רתוי תקדוצ הרבח רבד לש ופוסב 

רשאכ םלוא .תיגולויצוס הירפמיא תיינבב וצרמ לכ תא עיקשהו ,יתרבח יונישל קבאמה 

תא ללוח אל בר למעב םיקהש יגולויצוסה לופונומהש ול רווחתהשכו ויתויפיצ ובזכנ 

הרבחל תורישי וקבאמ תא הנפהו ןוויכ הניש אוה ,םילחוימה םייתרבחה םייונישה 
.תיטילופה־תירוביצה הריזל ,ונייהד ,התוללכב 

סיוגמ לאוטקלטניאל "יעדמ לאוטקלטניא"מ רבעמה 

קרו ,דבלב רקחמב היידרוב קסע ,םירשעה האמה לש םישישה תונשב ,וכרד תישארב 

ותוליעפ הרבגו הכלה ,םיעשתה תונש עצמאמ רקיעבו ,ךליאו םינומשה תונש עצמאמ 

תובחרנה תותיבשב טלובו ליעפ ןפואב ףתתשה אוה 1995 רבמצדב .תיטילופה תירוביצה 

תובורק םיתיעל ןייארתה ,Le Monde ימויה ןותיעב ףוצר ןפואב בתכ ,תפרצב וטשפתהש 

.תירלופופ תירוביצ תומדל ךפהנ תונורחאה םינשבו ,היזיוולטב 

יכ וכרד תליחתב רבס ,(Swartz, 1997) ץרווש תאז ריבסמש יפכ ,היידרוב 

הימונוטואל רותחלו ולש תיעדמה הריירקה םודיקב זכרתהל רומא "יעדמה לאוטקלטניאה" 

לע םותחל גהנ אל אוה .הרבחה יעדמ ברקב תיתרבחה־תיעדמה הקיטקרפה לש תיברמ 

םג אוה .םהשלכ יעוצקמ דוגיא וא הגלפמ תרגסמב לועפל וא תונגפהב ףתתשהל ,תומוצע 

,םזינימפ ןוגכ ־ ןהשלכ תיתרבח הרטמב וא תיתרבח הצובקב יולג ןפואב ךמת אל 

Michel) וקופ תמגוד םייתפרצ םילאוטקלטניא וגהנש יפכ - ןהב אצויכו היגולוקא 

 Foucauit) ןיירוט וא(Alain Touraine) (267-266 'ע ,םש). ןייצ היידרוב ,דועו תאז

יתרבחה עדמהש רחאמ ,תוהז םהיתורטמו דיב די םיכלוה ןכא עדמהו הקיטילופה יכ םנמוא 

הרתה ךא ,תויתרבחה תוצובקה לש יטילופה ןקבאמב קשנל תוכפהנש תותימא ףשוח 

םיקבאמה תא חתנל םהילע ־ םייתרבח םיקבאמב קלח ולטיי לבל הרבחה ירקוחב 

.(261 'ע ,םשג םירחאל ריאשהל ומצע קבאמה תאו ,םייתרבחה 
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רקוחה דיקפת תא ותסיפתב לחש דחה יונישה תא ריבסהל ןכ םא ןתינ דציכ 

הניה תירוביצה ותוליעפ יכ םינעוטה שי ?סיוגמ לאוטקלטניאל "יעדמ לאוטקלטניא"מ 

ךלה יתריציה ולעפמ רשאכ ,תונורחאה םינשה םירשעב תיגולויצוסה ותורקעמ אצוי לעופ 

רהוזה תפוקתב ,ןכא .(Verdes-Leroux, 1997,60)ותרות לש הצפהלו םודיקל םצמטצהו 

ינעדמ לש תיטילופ תוליעפל דגנתה אוה ,םיעבשהו םישישה תונשב ,ולש ילאוטקלטניאה 

לע ינוציקה לאמשה וב רעג ,"הרעב" הלוכ תפרצ רשאכ ,1968 יאמ יעוריאב ,ךכ .הרבחה 

תא ץיברמ ותוא םיאצומ ונא ,המגודל ,1998 תנשב ,הז תמועל .תיתרבחה ותוברועמ רסוח 

.(56 'ע ,םש> םיתבושה הליסמה ידבוע ברקב ותרות 

הירפמיאה תיינב - היינשה היגוסה לש חותינ תרזעב וז הדיח חנעפל הסנא 

.היגולויצוסב תינאידרובה 

היגולויצוסב תינאידרובה הירפמיאה תיינב 

הדשהמ לודג קלח לע תירקחמהו תיטרואיתה ותסיפת תא טילשהל חילצה היידרוב 

?הריבכה ותחלצה תא ריבסהל ןתינ דציכ .םינומשהו םיעבשה תונשב יתפרצה יגולויצוסה 

ךא ,ןיררוע הילע ןיאש ,תיתבשחמה ותוירוקמב החלצהה תא תולתל רשפא 

:וירקחמ אשומל סחייתה ומצע אוהש יפכ ותחלצהל םחייתהל לכונ םיגולויצוסכ 

"הדש" גשומה .ןיעהמ םירתסנה תוחוכה יקבאמ תא תפשוחה תיתרוקיבה ותסיפת ךרד 

וגל עייסל םייושע (Latour) רוטל לש "םינקחשה תשר" גשומהו ותרות זכרמב דמועה 

זכרמב .המצוע תלעבו הביצי םינקחש לש תשר תונבל חילצה היידרוב .העפותה תרבסהב 

ובתכנש ,(La Reproduction^ (1964) Les Rentiers (1970 ןוגכ - וירפס ודמע תשרה 

וירקחמ ןכו - (La Distinction (1979־ו ,Jean Claude Passeron םע הלועפ־ףותישב 

,"הדש" םייסיסבה ויגשומ הזכרמבש ,תיטרואיתה ותסיפתו רקחמה תטיש ,םינושה 
Les תעה־בתכ :ויה תובישח ילעב תשרה לש םיפסונ םיביכרמ .םהב אצויכו "סוטיבה" 

 Actes de la Recherche Sociologique רקחמה ןוכמ ,היידרוב ךרעש Centre des

 Etudes Europeenes ^־ehess, ןתואב הוויה רשאו םיביצקת־ריתעו םידממ־בחר היהש

התואש ,Le Sens Commun םירפסה תרדס ןכו ,יגולויצוסה רקחמב יזכרמ דקומ םינש 

המב התוויה רשאו ,Editions de Minuit רואל־האצוההמ קלחכ להינו היידרוב םיקה 

,רתיה ןיב ,העבנ תשרה לש התמצוע .הפוקת התואב תויגולויצוס תוריציל תיזכרמ 

.רואל האצוה ידקומ לע ןהו םיימדקא םידקומ לע ןה השלח איהש הדבועהמ 

םמוגרת־יא תא ריבסהל היושע בחרה יגולויצוסה הדשב וז הפיקמ הטילש יכ ןכתייה 

לש ותודגנתה םאה ?תיתפרצל הפוקת התואב יסקסולגנאה םלועב םייזכרמ םיטסקט לש 

Bourdieu,) Meditations Pascalienne ורפסב הילע דיעמ ומצע אוהש ,היידרוב 

תיגולונמונפה השיגל םג ינורקע ןפואבו ־ Schutz לש ותסיפתל ,(1997, 207 
היושע ־ הניגפמ איהש "תיטילופה תוילרטינה" ןיגב ,התוללכב תיגולודותמונתאהו 

Harold לש םיטסקטה תא ריכה אל יתפרצה םירקוחה רוביצש הדבועה תא ריבסהל 

 Garfinkel, לש ודידי ,ןמפוג לש וירוביח ,הז תמועל ?םינומשה תונש עצמא דע ,המגודל

תא ושמיש רשאו תשרהמ קלח וויהש ,תירבה־תוצראב ותוהש תפוקתמ דוע היידרוב 

ןפואב .םיעבשה תונש תליחתב רבכ תיתפרצל ומגרות ,תינאידרובה הירואיתה תוחתפתה 
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קודה הלועפ־ףותישו ,היידרוב לש תשרה םע תונמיהל הכז Aaron Cicourei ,המוד 

תורותה יפלכ תונדשחב גהנ היידרובש יפ־לע־ףא ,םיינשה ןיב םינשה ךלהמב חתפתה 

ומוקימש הארנ .(Swartz, 1997, 97)ורקמל תוסחייתה אלל ,ורקימב ,דיחיב ודקמתהש 

יתסיפתה רעפה לע ורשיג לרוקיס לגד הבש תיתרוקיבה היגולויצוסהו יטילופה לאמשב 
.יתלחתהה 

םינושה םירחתמה לומ םיבר חוכ ינחבמב רובגל החילצה תינאידרובה תשרה 

רעשל ןתינ .תפרצב תיגולויצוסה היישעה לש יזכרמה דקומכ המצע תא הביצהו ,הימדקאב 

יפכ ,רתויב םידדוחמ םישוח לעבו הלועמ גטרטסא ־ היידרוב לש תוישיאה ויתונוכת יכ 

רוציל ול ועייס - (Aron, 1985, 476) ולש תונורכזה־רפסב ןורא ןומייר וילע דיעמש 
־הרשבכ תיגולויצוסה הריזב גהנ היידרוב יכ הארנ חוכ ינחבמ םתואב .תשרה תא חתפלו 

הלא ברקב םירורב תונחמ ינש ווהתה יכ אוה הז הדשב תוננובתהמ רצונה םשורה .ברק 

ויהו ויברוקמ םע ונמנ ,ותסיפת רחא יבש וכלהש הלא <א> :היידרוב לש ותביבסב ויהש 

,Patrick Champagne ,Monique de Saint Martin תמגוד ,תינאידרובה תשרהמ קלח 

 Pinto המ־תפוקת ודבעש הלא ־ "היידרוב יעגפנ" <ב> ;םיפסונ םיבר םיטנדוטס ןכו

אוצמל ושקתה ךא תשרה יביכרמ םע ונמנ אל םלועמש הלאו ,תשרב ורתונ אלו ותברקב 

םילעמ ויפלכ םימיוסמ םירקוח לש םתניט ייוטיבו םתוקחרתה ןפוא .הל ץוחמ םמוקמ תא 

.תיבמו ץוחמ םידגנתמ וא םירחתמ יפלכ היידרוב לש תונלבוסה תדימ יבגל תוקפס 

Luc Boltanski^ Jean-Claude Chamboredon ,Jean-Claude Passeron ןוגכ םירקוח 

דתיה ןיב - תפרצב היגולויצוסה התייה הפוקת התואבש רחאמ .וז הצובק םע םינמנ 

,םיביטקלוקו תודמעמ ,תוצובק לע הרבידש תינלאמש היגולויצוס - היידרוב תעפשהב 

םימרזל תכייתשמכ חרכהב הספתנ ,דיחיה תא ,טרפה תא הזכרמב הדימעהש היגולויצוסה 

אצמ אל Boudon^ קירבמ רקוח עודמ ריבסמ הז רבדש ןכתיי .םינכוסמ םיינמי םיילרביל 

ורקחמ םוחת .תירבה־תוצראב רקיעב ולש הריירקה תא חתפל ץלאנו תפרצב ומוקמ תא 

םירבסהה ךא - ךוניחו תיתרבח תועינ - היידרוב לש הזל דואמ בורק היה ןודוב לש 

.היידרוב לש םיילאוטקילפנוקה וירבסהמ דואמ םיקוחר ויה ויאצממל 

הדשל סחייתה היידרוב יכ הדיעמ ליעל יתרייצש לעה־טבממ הלועה הנומתה 

תומילאה יכ רמול ןתינ ,ויגשומב שמתשהל םא .המיחל לש טרופס תריז לאכ היגולויצוסה 

יגולויצוסה בחרמה בור לע ותרות תא טילשהל ול הרשפא היידרוב ליעפהש תילובמיסה 

רבצ אוה םינשה םע ,ןכא .ותרות לש הריבכה החלצהה תא הריבסמה איהו ,יתפרצה 

Ecole de^ רבח־רוספורפל הנמתה רשאכ 1982 תנש רחאל לדגו ךלהש ,םוצע חוכ 

 France םיטנרוטקודה רפסמ :ןמזה םע החתפתהו הכלה קר תינאידרובה תשרה .תיתרקויה

חצינ הילעש רקחמה תדבעמ ,םינשה םע םצעתה רואל האצוהה לעפמ ,לדג 
תפרצ יבחר לכב תויאטיסרבינואה תורשמה תא ושייא ויכישממו ,הדמתהב המצעתה 

רקחמ ינוכמו םיימדקא תודסומ לש הלבקה תודעו תא וביכרה רתוי רחואמו 
תשרה תעפשה .םידקת ירסח םידממל עיגה יתפרצה ימדקאה םלועב ודמעמ .םיימואל 
תונידמב ררוגתהל ורבע םירוסמה וידימלת רשאכ הנידמה תולובג תא התצח תינאידרובה 

ואבש םירז םיטנדוטס רשאכ וא ,תירבה־תוצראל רבעש Loic Waquant המגודל ,תורחא 

Nikos Panayotopoulos תמגוד ,םהיתוצראל ורזח סירפב לוגדה גולויצוסה לצא דומלל 
.ינוויה 

רודחל לחה אוה :ותוליעפ יפואב הדח תינפתל םידע ונא ,וחוכ אישב ותויהב ,הנהו 
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431 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

ילככ היגולויצוסה לש החוכב הלודגה ותנומא יכ ןכתייה 1.תיטילופה־תירוביצה הרפסל 

קרש השוחתה וברקב החמצו תושק הרערעתה הרבחב תואכודמה תובכשה רורחשל 

אקווד םאה ?יתרבחה רדסה לש ישממ יוניש ידיל איבת ירוביצה הדשב הרישי תוליעפ 

םלועב תיגולויצוסה ותרות תא טילשהל חילצה רשאכ ,ולש יעוצקמה אישל עיגהש עגרב 

לש םחוכב ןיא יכ הרמה תואיצמל היידרוב עדוותה ,םלועב תוצרא המכבו תפרצב ימדקאה 

רחא בוקעל הסנא ?הרבחב השענה לע עיפשהל ,רתויב םייתרוקיבה ולו ,הרבחה יעדמ 

.רקוחה לש ויבתכ ךותמ היידרוב לש תוחתפתהב הז יוניש 

עדמה לש ויפוא לעו גולויצוסה לש ודיקפת לע עיבצמ היידרוב םימדקומה ויבתכב 

לעופ אוה ?דציכה .ותוהמב יטילופ וניהש עוצקמב קסוע גולויצוסה ,וירבדל .היגולויצוס 

ןבומה לש רוערעב ,תוילשאה ץופינב קסוע אוה ,ונייהד ,יתרבחה םלועהמ םסקה תרסהל 

יטילופ חוכ וניח יתרבח חותינ .וירוחאמ םירתתסמה תוחוכה יסחי תפישחבו וילאמ 

רחאמ תיטילופ היישע ומצעב וניה יגולויצוסה רקחמה ;היידרוב ןעוט ,הנושארה הלעמהמ 

םיינחוכה םינונגנמה תפישח יכ ןימאה אוה .יתרבחה רדסה לש "הכרה ןטבב" עגופ אוהש 

לידבהל ,"םייתימא"ה הרבחה יעדמ ,םייתרוקיבה םעבט םצעמ .םתוליעיב חרכהב עגפת 

רדסל יניצר "ןוכיס" םיווהמ ,"תונמוא םשל תונמוא"כ המצע תא הדימעמש היגולויצוסמ 

"תיתימא"ה היגולויצוסה ,ףשוחהו רערעמה הדיקפת ףקותמ ,ענמנ־יתלב ןפואב .יתרבחה 

עדי ותואל השיג .תוטלשנה תוצובקה תבוטל יתרבחה קבאמב קלח לטונה סיוגמ עדמ הניח 

Swartz,:לצא)יתרבח רורחשל חתפמ הווהמ םיאכודמ םידיחיו תוצובק ידי־לע יגולויצוס 

 260 ,1997).

אוה .היידרוב חתיפש "סוטיבה" גשומה ךרד רבוע ,רורחשל םג ןכ־לעו ,הטילשל דוסה 

תלבק ידי־לע ,םנוצר דגנ בורל ,םתטילש תחצנהב הלועפ־סיפתשמ םיטלשנה יכ ןייצמ 

הלא תולבגה .הרבחב םיגוהנה םירדסההו תוירוגטקה ףקותמ םהילע תולטומה תולבגהה 

,תונשייב ,הדרח ,הכובמ לש תושוחת) "תינפוג היצומא" לש הרוצב יוטיב ידיל תואב 

תויעבט תויציזופסיד לש ןפואב יתרבחה הנבמה לש המנפה ידי־לע תעבקנה ,(םשא תושגר 

םייקתמ תורבח רבעש יגולויב ףוג לכב ןכש ,(Bourdieu, 1997,203) םוטיבה וא ,טעמכ 

הלא תויציזופסיד יכ הנבהל םעיגה םע .תרבוחמ דיחי ועמשמ סוטיבה ןכלו ,ביטקלוקה 

תונורקעו תוירוגטק ללוכה) םלועה לש םייתורירש םיגוציימ אצוי לעופ אלא ,תויעבט ןניא 

רדסה תא רמשל םיסנמה םייטילופ וא םייתוברת תודשב םינכוס ידי־לע ועבקנש <ןוימ 

םיקבאמהש רחאמו .<180 'ע ,םש) םרורחש ןעמל קבאיהל םיטלשנה ולכוי ,םייקה 

הבושתה וניה יגולויצוסה רקחמה ,ולש םיגוצייב יוניש םיבייחמ םלועה יונישל םייטילופה 

.(225 'ע ,םש) ףסכנ יתרבח יוניש ותואל חתפמהו 

,ליעל וגצוהש םיינויערה םיחותיפהמ הרזגנש ,היגולויצוסל סחיב תוימיטפואה ךא 

תיתרוקיבה היגולויצוסה העיגה וילאש ןתיאה דמעמה ףא־לע .םינומשה תונש ףוסב הגומנ 

ךופהנ .הפוקת התואב קפואב הארנ אל םיאכודמה תבוטל תפרצב יתרבח ךפהמ ,הימדקאב 

,תיברעמה הרבחב תוריהמב םיטשפתמו םילחלחמ ולחה םיילרביל־ואינ תונויער ,אוה 

יל אנ רומא ,יאר ,יאר" קרפב ,(דבוע םע ,2000> חוכהו תמאה ,לאוטקלטניאה ורפסב ,דנז המלש 1 

דחמ ,הרושקכ התוא שרפמו היידרוב לש הריירקב תאז תוינשל סחייתמ ,"יתימאה חורה שיא אוה ימ 

לש קחרמל ,אסיג ךדיאמו ,הז הדשב ומוקמלו היידרוב לעפ ובש ילאוטקלטניאה חוכה הדשל ,אסיג 

.תטלשה היגולואידיאהמ ילאוטקלטניאה חישה 
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לש ותוליעפב תינפתה ,יתעדל .תושלחה תוצובקה לש ןבצמ תא רתוי דוע ערהל ומייאו 

הסינכ .היגולויצוסב ,וכרד תישארב ,הלתש תווקתהמ הלודגה ותבזכא ירפ הניה היידרוב 

ויה םייטילופ םירסמ תרבעהל םיינומהה תרושקתה־יעצמאב שומישו תירוביצה הרפסל 

לש יזכרמה ודיקפתכ דימת ןיבהש המ תא םשייל ידכ היידרוב ץמיאש תושדח םיכרד 

תא ןוחבל ועינה היגטרטסאה יוניש .תיתרבחה היישעה לע עיפשהל :לאוטקלטניאה 

.םייסיסב םייגולויצוס תונורקע שדחמ חסנלו ,וימי רחשמ לגד ןהבש תויסיסבה תוסיפתה 

תיגולויצוס תונגועמ תויפוטוא ועיצי םיגולויצוסהש ,היידרוב ןעוט ,תעה העיגה 

 (103 ,1997 ,Bourdieu). תודימצהמ ררחתשהל ידכו תיעדמ הימונוטואל םכרדבש ןוכנ

קחרתהל הרבחה יעדמ לע היה ,היגולויצוס ןיבל םזילאיצוס ןיב רבעב הגוהנ התייהש 

,וקסע ךכב .אדירג תויגולויצוס תולאש םמצעל עובקלו תויטילופו תויתרבח תולאשמ 

תא חסינ רשאכ רבוו ,תיגולויצוסה הדותמה תודוסיב םייהקרוד ,היידרוב ירבדל 

לש תילנויספורפה היגולואידיאה לש דוסי־ןבאל הכפהנש ,"תיתאה תוילרטינה" 

הרוזנצ - יעדמ דמעמ גישהל תנמ־לע הרבחה יעדמ ומלישש ריחמה ךא .םיגולויצוסה 

יפכ ,רבעב ול ףתוש היה היידרוב םגש ,רותיו לש הז גוס .אושנמ השק וניה - תימצע 

הפקשהו תויתרבח תויפוטוא הרבחל עיצהלמ םיגולויצוסה תא ענמ ,הדומ ומצעב אוהש 

"ןעדמ" ראותה וליאכ ,גולויצוסה ןעוט ,הארנ .יתרבחה םלועל סחיב תילבולגו תילאידיא 

לוכיש םלועב רבד ןיא ,ותעדל .ונכותבש יאקיטילופה תא - גורהל - שוטנל בייחמ 

ברעתהל ולחי ,םיברה םהירושיכ לע ,םינעדמהש תעה העיגהו ,הז ןיעמ רותיו קידצהל 

וגהנש יפכ ,םזיסקרמל ורובטב רושקה יעדמ םזילאיצוסל הרזחל ףיטמ אוה ןיא .הקיטילופב 

לש ונונגסב יטילופה םלועב לאוטקלטניאה לש תוברועמל אלא ,םייטסינומוקה םירטשמב 

שכרש םייעוצקמה םילכבו םירושיכב שומיש השועה לאוטקלטניא ,רמולכ ,(Zola) הלוז 
תנמ־לע - עדמה וא היפוסוליפה ,תונמואה םלועב ,המגודל - םיימונוטואה תומלועב 

.(Bourdieu, 2000,102-104) תיטילופה־תיתרבחה תואיצמה לע עיפשהל 

?יטילופה םוחתב לועפל םיגולויצוסה לש "העשה ךרוצ" תא ריבסמ היידרוב ךיא 

אטבתמה ,םינורחאה םירושעב דואמ יתועמשמ יוניש רבע יטילופה הדשה ,וירבדל 

םימסרופמ םייטילופ םיבתכ ןיב .הב תרושקתה־יעצמא לש המוצעה םתעפשהב 

התואב םויכ םיגופס םיאנותיעו םיאקיטילופ .קודה הלועפ־ףותיש םייקתמ םיאקיטילופו 

םיקסועכ םמצע תא םיספותה ,םיאנותיעה .ילרביל־ואינה ןוזחה - תיטילופ (doxa)הסקוד 

םינכוס השעמל םיווהמ ,דצה ןמ לוכיבכ וב םיפוצ םהש יטילופה םלועה לש וחותינב 

הרבחה יכ ךכיפל קיסמ היידרוב .(Bourdieu, 2000,36-37)יטילופה הדשה לש םייזכרמ 

םשבש ,הלכלכה לש תוינסרהל םויכ םידע ונא ,וירבדל .תישממ הנכסב תאצמנ תיברעמה 

ינפל לחהש ,הז ינסרה ךילהת .יתרבחה רדסה תוררופתהל םורגת ילרביל־ואינ חיש 

םיתורישהו הנידמה :בר הכ למעב תושונאה המיקהש תודסומה תא ררופל םייאמ ,רושעכ 

ךלהמב התנבנש היצזיליוויצ לש סרה ינפל םידמוע ונא .חרזאל םיקנעומה םיירוביצה 

תואצותה לע עירתהל ותבוחמ יכ שח היידרוב ,אבנתהל בהוא אוה ןיאש ףא .םינש תואמ 

־ תינברואה תומילאה - ןהמ תחא .יתרבחה רדסה סרה תובקעב ואוביש ןוסאה־תורה 

ןיעמ תועפות ונל תופוצמ ,וירבדל .תויברעמה תורבחה לש תואיצמהמ קלחל רבכ הכפהנ 

יאזח םאה ?וז ןיעמ העידי חכונל קותשל לוכי גולויצוסה םאה .הברהב תועורג ויהיש הלא 

.<47-46 'ע ,םש> ?הזוח אוהש תולופמ לע חוודל אל לוכי 

םלועב וברעתיו ועיפשי הרבחה יעדמ ירקוחש יוארו ימיטיגל ,היידרוב ירבדל 
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אל ,רשג תיינבב ףתתשהל ושרוי אל םיאקיזיפש תעדה לע לבקתמ ןיאש יפכ .יתרבחה 

םיעדמ ןיב וז הלבקה .<43 'ע ,םש> תיתרבחה היישעב ופתתשי אל םיגולויצוסש ןכתיי 

אטבתה גולויצוסכ םינושארה וימיב רבכ .תירקמ הניא הרבחה יעדמ ןיבל םיקיודמ 

יעדמו םייחה יעדמ ןיב ןוימדל ןעטו ,םייהקריד לש וכרד ךישממכ ,הז ןיינעב היידרוב 

.(Bourdieu et al., 1968, 25) "םיעדמה רתיכ עדמ םניה הרבחה יעדמ" :הרבחה 
תמגוד ,יגולויצוסה הדשב תורחתמ תוסיפת חוגינל ילכ התייה וז תיטסיציריפמא השיג 

היידרוב שפיח םינש ךשמב ."תיעדמ"־אלכ היידרוב יניעב הספתנש ,היגולודותמונתאה 

,םיעשתה תונשב וליפא .תיעדמה תויביטקייבואה רחא ףדרו הרבחה יעדמ לש תויקוחה תא 

לש תרוסמ םויק לש םינש רחאלו עדמה לש הימונוטואה תיילשא תא Khun ץפינש רחאל 

לגד ,Latour"ו Calion ,Bloor םינמנ הירקוח םעש ,םיעדמה לש תיתרוקיב היגולויצוס 

.(Swartz, 1997,247) תיביטקייבוא תיעדמ הסיפת התואב היידרוב 

תוריהיב ,רשאכ ויניע דגנל הארנכ הדמע "םייביטקייבוא" הרבח יעדמ לש וז הסיפת 

עיצה ,הרבחב קדצ לש רטשמל סיסב םיפוסוליפה ןוטלשב הארש ןוטלפא לש וזל המוד 

הנידמל ביתכהלו תויתרבחה תויעבה תא רותפל ידכ םיגולויצוסה יתוריש תא היידרוב 

,ונל םיפופכ תויהל םיאקיטילופה תא בייחמ היה" הז רבד ,ותעדל .היוצרה תוינידמה תא 

היה םינש ךשמב .(Bourdieu, 2000, 44) "וגיתוארוה רחא אלמלו ונירבד תא עומשל 

תימדקאה הגספה תא שבכש רחאל ךא ,המיחל לש טרופס היידרוב יבגל יגולויצוסה הדשה 

הריזה ־ הברהב תירזכאו הבחר המיחל לש טרופס תריזל הנפ אוה ,הרבחה יעדמב 

,תיטסיביטקייבואה תיגולויצוסה הביטקפסרפב הזיחאה תכשמה .תיטילופה־תירוביצה 

ותוקחרתהו ינאידרובה םלועב ותורגתסהל תודוה רתיה ןיב הרשפאתה ,חלכה הילע דבאש 

לע םולחל היידרובל הרשפא וז הפקשה ,אסיג ךדיאמ .תורחתמ תוירואיתב קימעמ ןוידמ 

,ולש ונונגסב ,הנעמל קבאיהלו ,םיגולויצוסה לש "יעדמה םלוהינ"ב רתוי תקדוצ הרבח 
.המיחל לש טרופסבכ 
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