
209 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה תרופ־ןב רימא 
.םידומע 201.1999 .סנגאמ :םילשורי 

תישארמ תילארשיה תונגרובה לש התוססבתהו התווהתה תא רקוס ,ומשכ ,רפסה 
יהלש דעו ,הרשע־עשתה האמה לש םינומשה תונשב ,הניתשלפב תינויצה תובשייתהה 

ימיל איה תירקיעה הקולחהשכ ,ירוטסיה ףצר יפ־לע ןגרואמ רפסה .םירשעה האמה 

רפסה לכ ךרואל הרוזשה תיזכרמה הנעטה .לארשי־תנידמו יטירבה טדנמה ,םינאמ'תועה 

יפ־לע־ףאו תינויצה היפרגוירוטסיהה ילושל הקחדנש יפ־לע־ףא ,תונגרובהש איה 

םיתיעל ,בושח םרוג התוויה ,ןלצנ outsider לאכ התייה הילא הטעמה תוסחייתההש 

תרופ־ןב .תילארשיה הריזב םייתוברתו םיילכלכ ,םייטילופ םיכילהת בוציעב ,עירכמ 

ןיבל םירשעה האמה ףוסב לארשיב יטסילטיפק קשמ לש ותחימצ ןיב קודה ןפואב רשקמ 

ףקיהה־יבחר םיירוטסיהה םיכלהמה .וינווגל ינגרובה דמעמה לש םינשה־תבר ותוססבתה 

אלא ,םייפיצפס םיכילהת וא םיעוריא לש יתטיש רוריב תועצמאב אקווד ואל רפסב םיגצומ 

.הפיה תורפסהו רקחמה םוחתמ םירויא תועצמאב רתוי 

םירשקהב תונגרובה תוחתפתה לש תירוטסיהו תיגשומ הריקס ללוכ יטרואיתה אובמה 

רתוי תוינכדע תוירואית םג ומכ ,(רבו ,סקרמ> תויסלק תוירואית גיצמ רבחמה .םינוש 

 (Williams, Althusser, Bourdieu), תוחפ אל ליכשמה בחרה להקל ןווכמכ הארנש ןפואב

םג תועיפומו תובש ,אובמב תושגדומה ,תויטרואית תועיבק יתש .עוצקמ־ישנאל רשאמ 

חותינל ןגועכו תיתשתכ רשקהה לש ותובישח רבדב ,תחאה :םיאבה םיקרפה ךרואל 

עירכמה ולקשמ תא השיגדמ תרחאה :טרפב תונגרובה חותינלו ,ללכב תויתרבח תועפות 
:יתוברתה ביכרמל האוושהב ילכלכה ביכרמה לש 

- הכירכ ךותב הכירכ םיזורא ול הוולתמה רבסההו תונגרובה רופיס 

הנבמה הווהתמ הבג ןיבל הנטב ןיבש ,יטילופהו ילכלכה הנבמה לש הכירכ 

ידמעמה הנבמה רזחתשמ התועצמאבש תוברתה תכירכו ,ולוכ ידמעמה 

,תוינתא) תורחא תועדות תייוולב תידמעמ העדות (תרצונ אל וא) תרצונו 

(131 'ע) .ןהל ליבקמב וא (יוכו תוימואל 

.קרפה ךרואל םיבלושמ םייתורפס םירויא 

תילדואיפ הרבחכ תינאמ'תועה הניתשלפ רואיתב תחתפנ תירוטסיהה הריקסה 

עיבצמ ,יסחי ןפואב תיטטסכו הלדכ תראותמה ,ןשיה בושייה תלכלכ ךותב .רבעמב 

םתואש ילכלכ חותיפל םידדוב תונויסנ לעו תינוריע הלכלכ לש ימינפ לגעמ לע רבחמה 

לש התישאר תא תרופ־ןב ההזמ ,יללכ ןפואב .שדחה ינוניבה דמעמה יערזכ האור אוה 

תינלדבה תינויצה היצזינולוקה הרשפאתה הבש ,ןורבה תפוקתב ץראב תידוהיה תונגרובה 

תועקרקה תשיכר) .תע התואב הלחהש םייברעה םילעבה ידי־לע תועקרקה תריכמ לשב 

(.רוזיאב תיברעה תונגרובל תידוהיה תונגרובה ןיב םייזכרמה םירשקה דחאכ תניוצמ 

ידמעמ םוקימל סיסבכ ,תוברתל האוושהב ,ןיינקה לש הרתיה תובישחה רבדב הנעטה 

וצלאנש רחאל תובשומה ירכיא לש םדמעמב הלחש תורערעתהה רואיתב הז קרפב תמגדומ 

.ןורבה ידיקפ תבוטל ימונוטוא ילכלכ לוהינל תוכזה לע רתוול 

־ יכ תרופ־ןב עבוק ,יטירבה טדנמה תפוקת יבגל 
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םירפס תרוקיב ילמרכ־מיובנריב הנפד 210 

היגולואידיאה לש תויטננימודה ,םירזגמל הקולחה ,ידוהיה רזגמב רויעה 

םיישארה םירטמרפה תעברא םה ־ יברע ילכלכ רזגמ לש ומויקו תינויצה 

וליבגה תמייוסמ הדימבו ,ועבק רשא ,טדנמה ימי לש תויונמדזהה םוחת לש 

<69 'ע> .תידוהיה תונגרובה תוחתפתה תא 

תונגרובה לש תויונגראתה :םיילושל תונגרובה לש התקיחד הפירחה וז הפוקתב 
,םירעב .ולשכנ תיבושייה תיטילופה תכרעמב בלתשהל םהיתונויסנו ,ודרש אל תירכיאה 

תיסחי ססובמ יטרפה רזגמה םנמוא היה ,תידוהיה הייסולכואה תיברמ הררוגתה ןהב 

תוילעה .םינגרובכ אלו ,םילעופכ םמצע תא תוארל וטנ וישנא םלוא ,תילכלכ הניחבמ 

ומרת ,הרירב רסוחמ ץראל ורגיהש םינגרובמ רקיעב תובכרומ ויהש ,תישימחהו תיעיברה 

,הז םע .םמלוע־תפקשה לשב תוגייתסהב ולבקתה ךא ,תימוקמה הלכלכה חותיפל תובר 

־ןב .תינגרובה תוברתה האכוד אל םילעופה תועונת לש הלדגה תויטננימודה ףרח 

היהש ןתיאה סיסבל םג ומכ םירגהמה לש תילכלכה םתמצועל וז הדבוע סחיימ תרופ 

ינאוביכ יטרפה רזגמב תויולת םילעופה תועונת ויה ךכ לע ףסונ .םבילב תינגרובה חורל 

,הלאל רבעמ .תונגרובה לש םיילכלכה םיסרטניאב ועגפ אל ןכ־לעו ,םיירקיעה ןוהה 

תונגרובה ןיב הלועפ־ףותיש הבייחו הרשפא ידמעמה םרוגה לע ינויצה םרוגה לש ותופידע 

השיכרה םג ומכ ,תיטסילטיפק־וטורפה תילכלכה תוחתפתהה .םילעופה דמעמ ןיבל 

תונשב ץראב ושחרתהש םיירקיעה םיכילהתב רפסב םיראותמ ,תועקרק לש המאלההו 
.םירשעה 

תיזכרמ החנהב ...חותפל שי הנידמה תפוקתב תונגרובה לע ןוידה תא 

ךישמה יטסילטיפקה בוציעה ךילהתש :הנממ תרזגנה תרחא החנהבו תחא 

יוניב ךילהת" םויהו זא ארקנש המל רשקהב יזכרמה ךילהתה תויהל 
דוביר ונכותו ותרוצ יפ לע היה זא בצעתהש דובירהשו ,"המואהו הנידמה 

תוחתפתה .1948 יאמ ינפל דוע ויה ותחירפ תליחתו וינצינש ידמעמ 

םייזכרמה "םיעוריא"ה ינשמ ,ןכ םא ,אצוי לעופ איה תילארשיה תונגרובה 

<101 'ע> .וללה 

רפסה תא הוולמ תונגרובה תוחתפתהל הנידמה הקינעהש תוסחה רבדב הנעטה 

רשא ,ינויצה סרטניאל ףפכוהש הנידמה לש רצותכ תראותמ תונגרובה .ךליאו וז הדוקנמ 

תא עימטהל ןויסינה תרגסמב ,הנידמל ןושארה רושעב .יטננימודה תויהל ךישמה 

רישכ וניאש ידמעמ ביואכ תונגרובה הגצוה ,םיטלשנה ברקב םג תטלשה היגולואידיאה 

ןהו ידמעמה קבאמה תמילב תא ןה החיטבה ינויצה טמירפה תלבק םלוא .תונויצה תמשגהל 

לשב םאו ,םיינשמכ םיידמעמ םיסרטניא לש םתיינבה לשב םא .תונגרובה םויק תא 

ינש ןיב היומס תירב המייקתה ,היצילאוק ןוניכ םשל תונגרובל לאמשה לש ותוקקדזה 

,תיטסילטיפק־ורפ תוינידמל תיטסילאיצוסה הקירוטרה ןיב הררש הינומרה .תודמעמה 

ךופהנ .םיימואל םיטקיורפ ןממל אל ףאו השוכר תא תונגרובה ןמ השרד אל בלש םושבש 

םסוסיבב העייסו ,הקופתה תא לידגהל הרטמב קיתווה יאלקחה בושייב הכמת הנידמה :אוה 

.לשממה תוסחב התכז הלודגה תונגרובה .םימולישה תועצמאב םיזנכשאה לש ילכלכה 

הכפהנ םינשה ךלהמב .הפירח תילכלכ הקוצמל הקחדנ הריעזה תונגרובה ,םתמועל 

תורמל בצייתה המויקו ,תיתקוסעתו תינתא הניחבמ רתוי תנווגמל הריעזה תונגרובה 
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יכו ,ינגרוב עקרמ ועיגה םילועה בור יכ ריכזמו בש תרופ־ןב .הפקיהב םוצמצה 
רושעב ,הלשממה תוסחב שועיתה תבחרה םע .יערא בצמ םתניחבמ התייה היצזירטלורפה 

וכפהנ םיאלקח :םינגרובל ךפהילו בושל תונמדזהה תא םיבר ולצינ ,הנידמל ינשה 

לש ותונימזו ,הלע םיישפוח תועוצקמ ילעבלו םיליכשמל שוקיבה ,םימזילו םירחוסל 

רושימב .םיאלקחלו םייחרזמ םינגרוב־ריעזל רקיעב תועינ רשפא לוז יברע הדובע־חוכ 

תגלפמ תועצמאב ,לשמל ,הלשממה ךותמ םיידמעמ םיסרטניא םינגרובה ומדיק יטילופה 
."םייללכה םינויצה" 

תרופ־ןב רזוח ,עדי לע תולעב יפ־לע רדגומה ,שדחה ינוניבה דמעמב ןוידה ךרוצל 

חמצ ,םיקיתו םיזנכשא ידי־לע רקיעב סלכואמה ,הז דמעמ םג .הנידמה תישאר תפוקתל 

לשב םג ומכ ,תוטילאל הקיזה לשב .(תונכוסה ,אבצה) הינונגנמ ךותבו הנידמה תוסחב 

םזילרבילב םילגודה ־ שדחה ינוניבה דמעמה ישנא ןיבמ םיבר םמצע ואר ,םיריכש םתויה 

העדות וחתיפ אלו ,םילעופה דמעממ קלחכ - ילכלכה םוחתב םזילטיפקבו הקיטילופב 

עיבצמ ןהילע ,תודחא תועפות תריקס ךמס־לע .םינומשה תונש דע תנחבומ תידמעמ 

ךותב םייעוצקמ םיקבאמ) שדחה ינוניבה דמעמה תוחתפתהב ךרד־ינויצ לעכ רבחמה 

הז דמעמ יכ הנקסמה תרזגנ ,<צ"רמו ש"ד ,י"פר תוגלפמ ,"דוסיה ןמ" תצובק ,תורדתסהה 

.יתוברתהו יטילופה דסממה ילתוכ ךותמ וישנא לש םיילכלכה םיסרטניאה תא םדקל הטנ 

ףרח .הקיטילופלו הלכלכל תטשפתמ איה ונממו ,תוברתה םוחתב רקיעב הלודג ותעפשה 

שדחה ינוניבה דמעמה ןיא ,(הטרפהה תובקעב ,לשמל) תונורחאה םינשב ותומצעתה 

.הקיטילופב יטננימוד 

אשונ .תילארשיה תואיצמה לש רתוי "םיכר" םיטביהל םג ורפסב סחייתמ תרופ־ןב 

תויגוסל הקיזב רפסה ךרואל רכזומו בש ,תיתטיש הרוצב ןודינ וניאש םגה ,לשמל ,רדגמה 

.םיילכלכ םיבאשמ לע תולעב וא הדובעה קושב תופתתשה ,תיתחפשמ הדובע תקולח ןוגכ 

יברעה רזגמה לש יסחיה ולקשמב הדיריהו תיברעה תונגרובה אשונ הכוז המוד לופיטב 

.תימוקמה הלכלכב 

חונזה ךא ,בושחה אשונה ביבס בר רמוח ןוגראב איה רפסה לש תירקיעה ותמורת 

םינווגמ םיטביהב בחרנה קוסיעה עקר לע .לארשיב ינוניבה דמעמהו תונגרובה לש ,תיסחי 

־תדימב רתפנש ,רסחה טלוב ,בושייה תפוקתל עגונב רקיעב ,הלכלכו הקיטילופ לש 

תואיצמה לש םייחרזא םיטביהל ולוככ ובור שדקומה ןויד .תרופ־ןב לש ורפסב המ 

,ןכא .םוחתב יגולויצוסה רקחמה ףונב ןוויג ,קפס אלל ,וניה תע התואב תילארשיצראה 

תויועמשמ םהל הנקמה הנוש רוגסמב הז רפסב םיכוז ,דואמ םירכומ םקלחש ,םיבר םירקחמ 

רפסה ךרואל םיחתונמ תונושה תופוקתה ןמ םייטסיצילבופו םייתורפס םיטסקט .תושדח 

.תילארשיה תונגרובה וזכרמבש ףרצת ללכל םירבטצמו 

תירקיע הלאש .תובר תולאש תאלעהל סיסב הווהמ רפסב תאבומה תבחרנה הריקסה 

,ךכ .םיראותמה םינושה םיכילהתה לש םתווהתהל םימרוגב תעגונ רואיתה ןמ הלועה 

םוחתב םילעופה תוגלפמ ןיבל תונגרובה ןיב המצועה יסחי תלאש ןיעל תרקדזמ ,לשמל 

לש תויטרואיתה םהיתושיג .הינווגל תילארשיה תוברתבו ,דובירה הנבמב ,יטילופה 

דבורב חותינה ךשמהל םיסב עיצהל תויושע ,רפסה תישארב תורקסנה ,סמאיליוו היידרוב 

םהיתובקעבש ,ףקיה־יבחר םיכילהת לש םתוחתפתה םצעב תעגונ תרחא הלאש .יתוברתה 

ןוגכ תועפות .תילארשיה תואיצמב תונגרובה לש יסחיה הלקשמ ינוציק ןפואב הנתשה 
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,תיביטמרופניא העיבקכ רפסב םירכזומה ,"הטרפה" וא "םיילכלכ םילוקישמ קושה יוניפ" 

רושקה ,יתדעה דמימה אוה חותיפ ןועטכ הארנש רחא אשונ .דקוממ ןויע םינועטכ םיארנ 

,רשקהה תמרב .לארשיב יתרבחה רדסב היתויועמשמלו תונגרובה תוחתפתהל קודה ןפואב 

בצמ ןוגכ ,םייללכ םיכילהת לש םהיתועפשה תא רתוי תיתטיש הרוצב ריהבהל ןתינ 

חינהל ריבסש ,תוברתבו הלכלכב תוילבולג תועפשה לש ןתובחרתה וא ךשמתמה שוביכה 

תילארשיה הריזהש יפ־לע־ףא .תונודינה תועפותה יבגל תועירכמ תועפשה םהל שיש 

תוגרוחה תולאשב ןויד ךרוצל ןחוב־הרקמל קר תכפהנ הניאו ,ותילכתו ןוידה אשונ ,דניה 

תוברתכ תונגרובל תורושקה תויללכ תויגוס םג רפסה ןמ תולוע ,ןודינה רשקהל רבעמ 

םג ומכ תויפיצפס תולאשב יתטיש ןויד לע םנמוא השקמש ,תירוטסיה הריקס .ימויק בצמכו 

הלא תויגוס לש ןתאלעהל היירופ אצומ־תדוקנ ,תאז םע הווהמ ,יטרואית חותיפ לע 

.םיידיתע םירקחמב 

.אשונב םיניינעתמל בר עדימ קפסל ידכ וב שיו ,ידמל ריהבו אירק וניה רפסה 

ילמרכ־פיובנריב הנפד 

הפיח תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:59:45 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


