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 Zygmunt Bauman Work, Consumption and the New Poor
 Buckingham: Open University Press. 1998. 106 pages.

םיכפהנ םישנא דציכ (1) :תולאש יתש הלעמ וז הדבוע .ינוע הב ןיאש הרבח ןיא 

Zygmunt ?ינועב ףקתשמ ,הנממ קלח םה םיינעהש ,הרבחה לש .ריפוא דציכ (2)?םיינעל 

 Bauman אוה המצע ינועה תעפותב קסוע אוהשמ רתוי .היינשה הלאשל ותסמ תא ןווכמ

לש תותובעב וידחי םיכורכה םיטרפ לש הליהק התוא ־ הרבחה תא רוקחל ידכ הב רזענ 

ינוע .ינרדומ־טסופה בצמל תינרדומה הרבחה ןיב דוגינה תאו - תיכרע־תיתוברת תכרעמ 

תויפיצב דומעל תלוכי־יא - תיתרבח תוכנ גציימ ותויהב הרבחה לש יארכ שמשמ 

.הז רדסב תכמותה תיביטמרונ תכרעמ לעו םיוסמ רדס לע תיביטקלוק המכסהמ תועבונה 

םיינע שי הרבח לכב .המרונה תויפיצב םידמוע םניאש םישנא םה םיינעה הז רשקהב 

הרבח יביכרמ ןיב הקולחו (differentiation) לודיב רצוי רדסה לדומ הרבח לכבש ןוויכמ 

הרבח לש המרונו רדס לש תמיוסמה תינבתל םתמאתה־ יא לש רצות םה םיינעה .םינוש 

הרבחב ,רבעבש דועבש איה רפסב חתפמו הלעמ Bauman^ תיזכרמה הנעטה .הנותנ 

הווהב ,הלטבא בצממו הדובע רדעהמ ינוע לש תועמשמה הרזגנ ,תינרציה תיטסילטיפקה 

תיביטמרונה תוליעפל ךפהנש המב ףתתשהל םתלוכי־יא סיסב לע םירדגומ םיינעה 

.הכירצ - תרחואמה תיטסילטיפקה הרבחה לש תיזכרמה 

Bauman^ ףא .םיקלח השולשב םינגרואמה םיקרפ השימח םנשי ידמל רצקה רפסב 

הרבחה תישארב הדובעה ןוגראב הכפהמהמ הליבומה תירוטסיה הביטקפסרפ ןוידב בלשמ 

,תיוושכעה תיברעמה הרבחה לש "הרידגמ" תוליעפכ הכירצה תוססבתהל דע תיתיישעתה 

ןיב תירוטסיהה הדגנהה תגצומ ןושארה קלחב .יטמית וניח רפסה לש ןגראמה ריצה 

הרבחה ןיבל ,הדובעה תקיתא היה טלובה יתוברתה הרצותש ,תינרדומה הרבחה 

רפסה לש ינשה קלחה .הכירצ לש הקיטתסאב תיתוברת תנייפואמה תינרדומ־טסופה 

לש התחימצב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ תינרדומה הנידמה לש ידסומה יונישה תא ןחוב 

תעפותלו אסיג דחמ הדובעה ןוגראל הרושק וז תידסומ תכרעמ ובש ןפואבו החוורה־תנידמ 

תעפות תא רקוסו רזוח Bauman רפסה לש םכסמהו ישילשה וקלחב .אסיג ךדיאמ ינועה 

ךכב תיתיישעת־טסופה הרבחב םבצמב דוחייה תא ההזמו םינוש םייתרבח םירשקהב ינועה 

ץמאמ לכ השענ ילובמיסהו יתרבחה ,יסיפה םירושימב .יתרבח דיקפת לכ ירסח םהש 

.םיארנ־יתלבל םיינעה תא ךופהל 

 Bauman איבהל דציכ .דתיה "היצזינרדומה יצולח" ינפל הדמעש היעבה יכ ונל ריכזמ

ועבקנש הדובע תולטמ עוציבל םהלש םירושיכה תא ולצניו וצמאתי םישנאש ךכ ידיל 

היישעתל םידבוע רגאמ תחטבהל בושח יעצמא התוויה הדובעה תקיתא .םירחא ידי־לע 

הרצונ ךכ .םירחא ידי־לע תכמתנשו תקסעומ הניאש הייסולכואה םוצמצלו תחתפתמה 

םינושארהש הרורב הסיפת ךות םידבוע םניאש םיינע ןיבל םידבוע םיינע ןיב הנחבה 

שארב תויהל דחא לכמ שרדנ וז תיתרבח תכרעמב .תירסומ הניחבמ רתוי םילענ 

.הלטבאל ינוע ןיב תוהז הרצונו תיביטמרונה תוליעפל הכפהנ הדובעה .ןרצי הנושארבו 

ןיטולחל םדאה לש יסיפה ובצמ םהבש םירקמ םתוא טעמל) םיינעה ןמ הרזע תעינמ ידי־לע 

ןפואב ולו תשודחה־יתבב הדובעב בלתשהל םיינעה וצלאנ (תינרצי תוליעפ רשפא אל 
.ינמז 
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תא ליבקמב ובציע םלוכ ,םינוש םירצומ ורציי םינוש תשורח־יתבו םילעפמש ףא 

היה הדובעה הקיתאל ,רמולכ .תינרדומה הנידמה לש םיימרופנוקהו םיעמשוממה םיניתנה 

לע רותיוו העינכ היה ,השעמל ,הניינע .םלועל תוינרדומ לש רדסה תאבהב עירכמ דיקפת 

ינרדומ־טסופל סחיב ינרדומה לש הדגנהל יזכרמ וניה שפוח לע רותיו לש הז טביה .שפוח 

,חוקיפהו תעמשמה ,רדסה תא השיגדמה תיביטמרונה תכרעמה .רוחבל שפוחה ועמשמש 

המב .ןכרצה םדאה תנכהל ללכ המיאתמ הניא ,תינרציה הרבחל תינויח התיהש 

 ^Bauman הנכמ "modernity mark II" (לש ויתולימב וא Beck, היינשה תוינרדומה),
תויהל בייח טרפהש הניה רוערעל תנתינ־יתלבה הדבועה ,הכירצ לש תוינרדומ התואב 

הרבחל תינרצי הרבחמ רבעמה .ללכב (והשימ וא) והשמ תויהל לוכי אוהש ינפל ןכרצ 

הרבחה ינב ובש ןפואה אוה רתויב עירכמה יונישה ;םיבר םייונישב ךורכ תינכרצ 

ובש ןפואה ,רמולכ ,םהלש תויתרבחה תויוהזה לשו הרבחה לש תושירדב דומעל םירשכומ 

.יתרבחה רדסה ךותל םיבלושמ םה 

תשחרתמו תדדובמ ףא איהו ,דיחיה לש תילאודיווידניא תוגהנתה ,דניה הכירצ 

םלוס תא םגו םיטרפ לש תויוהז תבצעמ תונכרצה תא תנייפאמה הריחבה תוריח .תודידבב 

םיאטבמש לככ רקיעבו ,רתוי בר הריחב שפוח שיש לככ .תינכרצה הרבחה לש דובירה 

וב םיכוזש דובכהו תיתרבחה היכרריהב רתוי הובג םימקוממ ןכ ,הריחבב רתוי בר שפוח 

אלו ,םישוחל הנופו תיטתסא ,דניה תינכרצה הרבחה לש "תיביטינגוקה הפמה" .רתוי בר 

רקיעב םויכ תטלוש הדובעה לש הקיתאה רבעב הטלש ובש םוקמב .תירסומ־תילנויצר 

לש םלוע אוה הווהה לש םלועה יוארכ ךכל ונכוהש הלאל .הכירצה לש הקיטתסאה 
תויווחו תויוסנתה לש ,םימצעתמו םיכלוהה םייוריג לש ,תולבגומ־יתלב תויורשפא 

.תוישגר 

ינועש ןעוט Bauman .תמצעומו תטלבומ קר םיינעה לש םתייעב הלא םירבד עקר לע 

הממ הרדה ועמשמ ינוע .יגולוכיספו יתרבח בצמ םג וניח ינוע .יסיפ ךסח לש בצמ קר וניא 

תויפיצב הדימע־יאכ ספתנ ינע תויהל .הנותנ הרבחב "םיילמרונ םייח"כ לבוקמש 

השוב לש תושוחת תורצונו תימצעה הכרעהב העיגפ שי ךכמ האצותכ .הרבחב תולבוקמה 

תלוכי־יא ,רשוא ייחל הרבחב בשחנש המ לכמ קותינ םג הניה ינועה תועמשמ .המשאו 

לש םייח ,הכירצ ייח םניח "םיילמרונ םייח" תינכרצ הרבחב .העיצמ הרבחהש הממ תונהיל 

"םמעתשהל אל" .תונהמ תויווחלו םישוגירל תויונמדזהו תויורשפא לש ןווגמ ןיבמ הריחב 

תעינמ ךא .די־־גשיהב םג איהו תפאשנה הרטמה וז ;תונכרצ ייח לש המרונה םצעב וז 

דחא וניה תינכרצה הרבחה לש התוברתמו היפואמ עבונה םומעיש .ףסכ תבייחמ םומעיש 

םייח" .םיינעה - תירובידה תכרעמב ךומנ םוקמב םימקוממה הלא לש םיטלובה םינייפאמה 

םירחאמ רחואי אל תאז תושעלו תובר תויונמדזה סופתל םעמשמ וז הרבחב "םירשואמ 

"םימוגפ םינכרצ" םניה םיינעה תינכרצ הרבחב ,ןכ םא .(םירחאה ינפל ףידעו) 

 (inadequate consumers).
 Bauman הרבחה תא ושמישש תויוותה תועצמאב םיינעה לש םבצמב יונישה תא םיגדמ

"םידבוע דמעמ" חנומה .םינוש םייומיד־תומלוע ,ותנעטל ,תוגציימהו תונוש תופוקתב 

םג ךא תוחפ בוט וא רתוי בוט םבצמש הלא םנשי .תדבוע הרבח לש םייומידה םלועל ךייש 

םייומידה םלועל ךייש "ךומנ דמעמ" .םאתהב םילמגותמ םהו הרבחל המורת שי םינורחאל 

םלוס ותואב ספטל יוכיס םהל שי ךא םלוסה תיתחתב םיאצמנ הלא .תיליבומ הרבח לש 

םלועל ךייש - underclass ־ םויכ חוור שומישב אצמנה חנומה .תוחנה םבצממ תאצלו 
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ץוחמו תחתמ םגיהש םישנא לש יומיד ררועמ חנומה .תלצופמ הרבח לש םייומידה 

גשומה .הב ובלושיש יוכיס םג ןיאו הרבחל המורת וא דיקפת אלל םישנא הלא .היכרריהל 

 underclass יביטקייבוא בצמ וניה ינועש דועב .םיינשה ןיב הפיפח שיש ףא ינועל ההז וניא

תוחפל וא הריחב לש טנמלא ללוכ underclass^ קלח תויהל ,טרפה לע הפכנ ףא ילואש 

,דעס־יכמתנ ,ךוניחה תכרעממ ורשנש םיינע לש אוה underclass לש יומידה .תויביספ 

םמויקל הביס םוש םיאור םניא הרבחב םירחאש אוה םהל ףתושמה .תיב־ירסח םג םיתיעל 

.והשכיא ומלעיי underclass^ םא רתוי בוט היהי םה־םבצמש םמצעל םיניימדמ ףאו 

דראילימ השישמ רתוי הנומ םלועה תייסולכוא יכ ונרשבתה םהבש הלא םימיב 

Bauman לש ונויעש שיגדהל בושח ,תדמתמ תימויק הנכסב םייח םהמ שילששכ ,םדא־ינב 

ןהבש תויתיישעת־טסופה תורבחה לש תיסחי הנטקה התייסולכואב דקמתמ ינועה תעפותב 

תיזכרמה הביסה .םחלל םיבער םניא עירכמה םבורו תיסחי הנטק הצובק םיווהמ םיינעה 

תחא .החוורה־תנידמ הניח ימויק וניא ונממ םילבוס הלא תורבחב םיינעהש ךסחהש ךכל 

־ היצקיפידומוק־הד ,דתיה םהבש תטלובה ילואו החוורה־תגידמ לש תובושחה תואצותה 

השעמל הרשפא איה .םיטרפ לש םייחה־תמרו םויקה ןיבל הדובעה־קוש ןיב רשקה תשלחה 

רדעה לש בצמב םג (תוחפל תמיוסמ המרב) הכירצ תויוליעפ לש בחר ןווגמב תופתתשה 

לש התליפנו התיילע לע Bauman לש ונוידב ןיטולחל רסח הז טביה .הדובע 

עירכמה דיקפתה רבדב קיתווה יטסיסקרמה ןועיטב דקמתהל רחוב אוהו ,החוורה־תנידמ 

םידבוע לש םיאולימ אבצ קיזחהל הרשפא איה .הדובעה־חוכ לש היצקודורפ־הרה לש 

הרבחב בושח היה הז רבד .(הלטבא ימד) תוננוכ בצמב "הנידמה ןובשח־לע" 

םידבועה רפסמ תא םיתיחפמ םייגולונכט םישודיח רשאכ ךא ,תינרציה תיטסילטיפקה 

איה (היצזילבולג) תוחתפתמ תוצראב הדובע־חוכל תושיגנה רשאכו רוצייל םיצוחנה 

.החוורה־תנידמל םוקמ דוע ןיא ,ךכ־לכ ההובג 

יכילהת לש רשקהב החוורה־תנידמ לש התליפנ תא חתנמה ,Bauman לש רבסהה 

וניה הז רשקהב רתוי ןיינעמ יל הארנש המ .ענכשמ שממ אלו ידמל יקלח הארנ ,רוצייה 

ןועיט ,תינכרצה הרבחל החוורה־תנידמ ןיב תינויער־תיתוברת המאתה־יא רבדב ןועיטה 

ןוהה־ילעבל תוכייש ןניאש הייסולכואב תובחר תובכש לש תונוכנה תא ריבסהל אבה 

החוורה־תנידמש אוה Bauman לש ןועיטה .החוורה־תנידמ לש המוצמצל םידעצב ךומתל 

לע תססובמ החוור,ה־תנידמ .תינכרצה הרבחה לש הריוואה םע המאתהב תאצמנ הניא 

לש ןויערה .וילא םיכייתשמ הרבחה ינב לכש ביטקלוק לש ומויק לעו תוילסרווינואה ןויער 

החוור יתוריש ,ןכ לע רתי .לדבהו דוחיי תשגדה לש ךופה ןורקיע לע דבוע קווישו הכירצ 

ןכיה ,תיאופר הרזע לבקל יממ) טרפה לש הריחבה תורשפא תא ללכ־ךרדב םיליבגמ 

יזכרמ וניהש תישפוחה הריחבה ןורקעל הריתסב דמועה רבד ,(ילוכו ררוגתהל רשפא 

םוצמצל הקדצהה .תורטמ דוגינב םייוצמ םירבדה ינשש עבונ ןאכמ .תונכרצל 

,הכימתל תקקזנ הניאש ,הייסולכואב בורה תצובקב םיבר ידי־לע תנתינה החוורה־תנידמ 

םהילע תירוביצה האצוההו הדורי םתוכיא ,םירזוע םניא אליממ החוורה יתורישש הניה 

,דניה הכירצה תוברתש ךכמ האצותכ .לילכ הילע רתוול ףידע ךכיפלו ,דואמ ההובג 

.יוכיס החוורה־תנידמל ןיא ךכ־לכ תפחוסו תיזכרמ 

התלוכי רבדב תימיטפוא הדמע גיצמ Bauman ,םייקה בצמל תונורתפ רחא שופיחב 

ןיא .יופצה דיתעה םויכ הארנש הממ תוחתפתהה תא טיסהלו לולסמ תונשל תושונאה לש 

ינפל גיצמ אוה ךא ןוויכ יונישל ליבוהל םייושעה םייתרבחה םיכילהתבו תוחוכב ןד אוה 
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401 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

הפיאש הלעמ Bauman .הרבחה לש היפואל רשאב תויביטמרונה ויתופדעה תא ארוקה 

,קושה ילבכמ הדובעה לש תוררחתשהל הפיאש ,רדסה דצל הלמחה תא בישיש יונישל 

תא הבר הדימב ץמאמ אוה .(communitarianism) תויתליהקה לש הרזח ,לכה לעמו 

תוסנכהל רשק אלל תוחרזאה חוכמ הסנכהל תוכזה רבדב Claus Offe לש ונויער 

בצמב יוניש .הדובעה־קושמ הדובעה תוליעפ לש קותינ ךכ לע ףיסומ Bauman .הדובעמ 

לש הקיתאב ,הדובעה־קושב הדובע לע תססובמה ,הדובעה תקיתא לש התפלחה ךירצי הז 

 workmanship - המ ^Bauman ישונאה ןימל תיעבט הניהש - "םייח תקיתא" הנכמ.

תא ריהבהל ־ ומצע לע לטנש טקיורפהמ קלח Bauman לש ורפסב תוארל ןתינ 

םיגצומה תונויערהו םיגשומה ןמ םיבר .תינרדומ־טסופל תוינרדומהמ רבעמה ינייפאמ 

םדקומ הנש רוא הארש םירמאמ ץבוקב הנורחאלו ,םימדוק םיבתכב השעמל ועיפוה רפסב 

,דתיה אל וז הדבוע .Postmodernity and its Discontents (1997) תרתוכה תחת רתוי 

תונויערה לש תיתועמשמ הבחרהו חותיפ יחכונה רפסה הוויה וליא האירקה לע הביעמ 

קר אל ,הבשחמ יררועמ תונויערו תובר תונבות רפסב םנמוא ןנשי .רבעב וגצוהש 

ךא ;יתרבח דובירו הדובע ,תוברת ירקוחל םג אלא ,תיתרבח הירוטסיהב םיניינעתמל 

רשאמ רתוי (social commentary) תיתרבח תונשרפ לש ןונגסב בותכ רפסהש איה היעבה 

ןמ תובר .תיתיזזת ,דגיה הביתכהו ידמל יחטש ןפואב םילפוטמ םיאשונה .תימדקא הדובעכ 

םיאשונהש השוחת הנשיו תורוקמ ןויצבו םוקמ־יארמב קיפסמ סוסיבב תוכוז ןניא תונעטה 

אוה ןיאש הדבועלו רפסה לש ויפואל רתויב תטלובה המגודה .יתטיש ןפואב םילפוטמ םניא 

Ulriche רפסב תטלחומה תומלעתהה ,דניה םירחא םידמולמ םע ישממ חיש־וד להנמ 

 Beck. ףא ^Bauman דואמ תומודה תיגרדומ־טסופה הרבחל סחיב תוסיפת ורפסב גיצמ

"תוינרדומ־טסופ" תיוותהמ רהזנ וליפא אוהו ,Beck לש Risk Society־ב תואבומה הלאל 

רוכזא ןיא ,(modernity mark 11) "םייתש ןמיס תוינרדומ" חנומב שמתשמו 

 ^Beck הדבועה םג תניינעמ הז רשקהב .תחא םעפ ולו רפסב ^Bauman, ידי־לע בשחנה

תא ריזחהל ךרדה תא השעמל שפחמ ,תינרדומ־טסופה הרבחה לש טלוב ןקיטרואיתל םיבר 

,היוצרה הרבחה תא ותסיפת םג ומכ ,ולש חותינה ילכ .הרבחל (the social)יתרבחה 
.התוא םינייפאמה יתרבחה רדסה ינייפאמבו תוינרדומב בטיה םינגועמ 

ןייטשפאךיול חנ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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