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היזיוולטה לע היידרוב רייפ 

.םידומע 112 .1999 .לבב תאצוה :ביבא־לת 

תורמל ,הז רפס תאירקמ ענמיהל לוכי היזיוולטה לע תושדח תובשחמ שפחמש ימ 

הנבות הז םוחתל איבהל חילצמ וניא היידרוב רייפ .תרתוכה ןמ תעמתשמה החטבהה 

חטש תדובעל הירואית ןיב רידנו קודה רשק ותוא רפסב ןיא דחוימב .יהשלכ השדח 

תודע ותויהב ןיינעמ רפסה ,תאז תורמל .היגולויצוסל היידרוב לש ותמורת תא ןייפאמה 

.היזיוולטה לע בושחל םילאוטקלטניאה לש ישוקל תפסונ 

Arret sur תינכותב היידרוב לש תלשוכ העפוהמ דלונ רפסהש ןאכ ריכזהל יאדכ 

 image (הנומת תאפקה), העפוההש בושחל ןתינ היה .יתפרצה 5 ץורעב ,1995 תנשב

רקבמו יאנותיעה תייחנהב היזיוולטה לע תרוקיב תינכותב רבודמ ןכש ,םולשב רובעת 

הרקש המ הרק היידרובל לבא .ןמרדינש לאינד ,Le Monde לש היזיוולטה 

זגרתה ,ןמז רסוח שח אוה םיסונמ םישיגמ לומ .היזיוולטב םיבר םירחא םילאוטקלטניאל 

Le Monde Diplomatique־ב ותייווח תא חתנל הסינ אוה .בר לוכסתב תינכותהמ אציו 

תא חתיפו ,(1996 יאמ־לירפא ,ןוחרי ותואב ןמרדינש לש ותבוגתו ורמאמ תא ואר) 

,דבוכמו קיתע ימוחת־בר ימדקא דסומ) College de France־^ תואצרה יתשב רמאמה 

אל ךא ,1996 יאמב Paris-Premiere םילבכה ץורעב ורדושש ,(וילא ךייתשמ היידרובש 

החלצהב הכז אוה ,םודא עבצב לוז ןורפסב ןתוא םסרפשכ לבא .תובר תובוגתב וכז 

תרושקתב ךורא יתוברת סומלופ בינה רפסה .(ורכמנ םיקתוע ףלא האמל בורק) תררחסמ 

רמאמ היידרוב ףריצ הלא תואצרה יתשל .(Walter, 1998 :לצא םכוסש) תיתפרצה 
,"תונותיעה תטילש" םשב ,Actes de la Recherche en Sciences Sociales תעה־בתכמ 

.רתוי יעדמ ןונגסב תואצרהה אשונ לע רזוחש 

דוע ףיסוה ילארשיה רואל איצומה .םוגרתל יתפרצה רוקמה ןיב לדבהה תא ןייצל שי 

,רחאה ;םייפמילואה םיקחשמל שדקומה תע־בתכ ותואמ רחא רמאמ ,דחאה :םיטירפ ינש 

רקיעב שדקומש ,"הקיטילופהו תונותיעה" םשב ,(רכזוה אל יתפרצה ורוקמש) רצק טסקט 

,יתימא רפסל לוכיבכ ךפהנ יתפרצה ןורפסה .היידרוב יפל תיאנותיעה םלועה־תייארל 

ןועיטל דואמ המיאתמ רעשה ףדב הבובהו ,דואמ בוט םוגרתה .רתוי ךורא ,רתוי הבע 

שי עיתפמ ןפואב לבא :(תובובכ םידקפתמ םיאנותיעה ינויזיוולטה ןונגנמב) ירקיעה 

לש סומלוק־תוטילפכ ןשרפל ןתינש תויועט - תורעהה קרפב תיתפרצב תויועט רופסניא 

אל רוקמב וניה ןטק שרדמכ תירבעה הסרגב הארנש המש ונל תוריכזמה ,רואל איצומה 

.ןורפסמ רתוי 

תונויאר לש וא תואצרה לש םיטסקט םסרפמ היידרובש הנושארה םעפה הניא וז 

:(Bourdieu, 1999 :המגודל ואר) בחרה להקל רתוי השיגנל ותדובע תא ךופהל ןויסינב 

אוהש העפות חתנל ידכ ולש הירואיתב שמתשהל הסנמ היידרובש איה םעפה היעבה לבא 

סחיב תירואיתה ותסיפתב םינומה־תרושקתל םוקמ ןיאש ינפמ ילוא ,םלועמ רקח אל ומצע 

"bad object" לאכ היזיוולטה לא סחייתמ אוה ,םירחא םילאוטקלטניא הברה ומכ .הרבחל 

,"הרישי היטרקומדל אלפנ רישכמ" תויהל הלוכי ,רתיהש ,היזיוולטה .םוצע חוכ לעב 
הטילשה תרימשל רידא רישכמל" וא <10 'ע) "ילמיס יוכיד לש רישכמל" הכפהנ 

לרק .(16 'ע> (תירבעה הסרגב "הטיש"ל תועטב ךפהנ ־ הטילש - contröle)"תילמיסה 
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םירפס תרוקיב ןודרוב םור'ז 730 

,"היטרקומדל הנכס ,היזיוולטה" ורמאמב דואמ המוד טפשמ בתכ ,המגודל ,ילרבילה רפופ 

הנעט .(Popper, 1995) "העווז"ל טושפ ךפהנ היטרקומדל אלפנה רישכמה ןאכש אלא 

לוכישו ,היידרובל ללכ ינייפוא וניאש ,טעמכ יאובנ ןונגסב םיתיעל תקמונמ וז השודנ 

.רבכ ענכושש ימ תא קר ענכשל 

:םיירקיע םינועיט השולש הלעמ היידרוב ?היזיוולטה לש חוכה רוקמ והמ 

הנעטה בלשב רתונ יומידב ןוידה) <20 'ע> "ינויזיוולטה יומידבש דחוימה חוכה" .1 
.(רפסב 

והשלכ רחא יוטיב יעצמא וא תרושקת ףוג לש ותפיאש הלודגש לככ :עודי קוח..." .2 

לולעש המ לכ תא ,וב שיש תומירצה תא דבאל בייח אוה ךכ ,בחר להק לא עיגהל 

םלועל תולעהל אל ,םירמואש ומכ 'דחא ףא עזעזל אל' דיפקהלו ...קיחרהל ,גלפל 

,רוציקב ,הז ןועיט <50-49 'ע) ".לדנקס וררועי אלש תויעב קר זא ןכ םאו ,תויעב 

less objectionable ־ה רחא שופיחכ תיאקירמאה היזיוולטב עודי היהש המב עגונ 

 (.program (l.o.p.

.תמדוקה המגמה תא םיקזחמה "גניטיירה טופיש"ו תורחתה .3 

היידרוב וז היגוסב ?היטרקומדה תא תרשמש רישכמל היזיוולטה תא ךופהל ןתינ ךיא 

שלוג" אוהש ריבסמ לבא ,דחא ןורתפל תובר םימעפ רזוח אוה :יתטיש ןפואב ימיספ 

(םימיוסמ םיאנותיע ברקב םאו להקה ברקב םא)"תועדומ ררועל" ךירצ היפלש "היפוטואל 

טעמכ תטלחומ הריתס שי ,היידרוב יפל .(62 'ע)"תוירסומ תולקלק םידילומה םינונגנמל" 

ךדיאמ ,תרושקתב ותצפה ןיבל ,אסיג דחמ ,יתונמואהו יעדמה שופיחה לש "רהוט"ה ןיב 

היזיוולטל סחיב היגלטסונ שח וניא היידרוב ?הירוטסיההמ חקל דומלל רשפא םאה .אסיג 

בחרמ" ,תובר תויוגייתסה םע ,אצומ אוה הז םע דחי ."תיתוכמסה תיגוגדפה" ,רבעה לש 

:סמרבה אצמש בחרמל האוושהב הירוטסיהב רתוי תרחואמ הפוקתב יטרקומד "ירוביצ 

תירלופופ תונותיע ןיב דוגינה שבגתה הבש הפוקתב ,תפרצב הרשע־עשתה האמה ףוסב 

,אלוז לימא הארנכ אוה ולש לדומה .תמיוסמ העפשה תלעב התיהש ,תיתוכיא תונותיעל 

.סופיירד לע ןגהל ידכ "ןשה לדגמ"מ אצישכ 

"רהוט"המ הברה דביא ,להקה רחא חלצומ שופיח ךות ,ומצע היידרובש איה הינוריאה 

"תילמס תומילא" ןוגכ ,ולש הרבחה תסיפת לש םיידוסיה םיגשומה תא ריכזמ אוה .ולש 

ןיב רבוע אוה .ולש אשונל הלא תוירוגיטק םשייל חילצמ וניא אוה ךא ,"הדש" רקיעבו 

ןיבל יאנותיעה "הדש"ה ןיב םיסחיה קוידב םהמ ריבסהל ילבמ "היזיוולט"ל "תונותיע" 

הדש לש ומויקש ונייצ היידרוב לש םירקבמ טעמ־אל .ינויזיוולטה (?הדשה וא) רישכמה 

םילכב שמתשמ היידרוב .(Marliere, 1998) קפסב לטומ וניה ,ינגומוה ,דחא יאנותיע 

ליבוהש ךילהתב רשאמ רתוי (לוכיבכ) 'תונקסמ'ב ןיינעתהל הייטנה" ןוגכ ,םייאנותיע 

.םמצע םילכ םתוא הנגמ אוה ובש שממ טסקט ותואב ,(98 'ע)"תונקסמל 

סעכה תא םילימב עיבמ היידרוב :ןותיעב היזיוולט תרוקיבכ רפסה תא אורקל רשפא 

רפסה תא םיבר ונק הז ללגב .וילא ךייתשמ אוהש ילאוטקלטניאה דמעמה לש שואייהו 

.ותוא וארק םג הארנה לככו 

היידרוב לש תויוברעתה לש הרדסב ותוא םקמל םיאתמ ,רפסה יפלכ ןגוה תויהל ידכ 

וניה היידרוב ,(לשמל ,וקופ) ויתימעמ הברהל דוגינב .היזיוולטה לע ירוביצה ןוידב 

םע רקיעב ,היזיוולטב עיפומ אוה .היזיוולטה לע רתוול הצור וניאש לאוטקלטניא 
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:ואר)"םוסרפ ילב תירוביצ היזיוולט דעב" הלודשה תצובקב רבח היה אוהו ,םילנויספורפ 

 30.4.90 ,xie Monde ןונגס ותואב םירפס לש הרדסב ןושארה וניה היזיוולטה לע,

.Liber-Raisons d'agir רואל האצוהב ,םיאנותיע וא םילאוטקלטניא ידי־לע םיבותכ 

ורכמנ םה .תילכלכה היצזילבולגה דגנו םזילרביל־ואינה דגנ הדמע םיטקונ הלא םירפס 

,דבכל שי לבא ,תימדקאה תונשדחה רסוחמ ןאכ בזכאתהל ילוא יואר ,רוציקב .בטיה 

.בושח ירוביצ ןוידב ףתתשהל ןכומה לאוטקלטניאה תא ,יתפרצה רשקהב תוחפל 

לש הילוכנלמב קבאנ - םירחא םיברו טסג יא הגטרוא ,ליווקוט ירחא ־ היידרוב 

.(הגטרוא לש ויוטיבכ)"יטרקומד־רפיהה" וא יטרקומדה ןדיעב לאוטקלטניאה 
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ןודרוב שורד 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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