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*םולש לש םידנדיווידל המחלמ יחוורמ ןצינ ןתנוהיו רלכיב ןועמש 
.םידומע 505.2001 .למרכ תאצוה :םילשורי 

היגולויצוסה .םיגולויצוסל םולב רצוא אוה םולש לש םידנדיווידל המחלמ יחוורמ 

הנידמב הבר הדימב הדקמתה ,םייתרוקיבה הימרזל דעו "םיידסממ"ה הימרזמ ,תילארשיה 

בוציע לע יטרפה ןוהה תעפשה תא ונחב תיסחי םיטעמ םירקחמ קר .יטילופה הדשבו 

תפסות הווהמ רפסה .(16 'ע ,1996 ,בהנשו גוצרה ,לקנרפ) תוילארשיה הרבחהו הנידמה 

םמצע תא םיספותה םירקוח םג ןיינעל יושע אוהו ,ונלש יגולויצוסה םירפסה ףדמל הבושח 

.היוארה בלה־תמושתב הכז אל אוה הכ דע .תיטילופה הלכלכה םוחתמ םיקוחדכ 

ידמל ירלופופ השענ "ןוה" גשומה .ןוה והמ רידגהל ןויסינב םיליחתמ ןצינו רלכיב 

"יתרבח ןוה" היידרוב לש ויחנומ תוכזב רתיה ןיב ,תונורחאה םינשה לש היגולויצוסב 

,הרוחש הספוק הבר הדימב רתונ "ילכלכ ןוה" ירוקמה גשומה ,הז םע ."ילובמיס ןוה"ו 

ןצינו רלכיב לש ןוהה תסיפת .ירמגל עדומו ןחבומ וניאש שומיש הב םישוע םיגולויצוסש 

ותועצמאבו ,(Latour, 1986) רוטל ונורב לצא "חוכ" גשומל תומיוסמ תוניחבמ הקישמ 

.םהיתונעט תא ריבסהל רתוי לק היהי 

,ונלש תיביטיאוטניאה הסיפתל דוגינב ,חוכש העיבקה איה רוטל לש אצומה תדוקנ 

.רחא וא הזכ םדא לש "ותושרב" אצמנה ץפח ןיעמ וניא 

רשאכ .חוכ רסח התאו הרוק וניא רבד ,היצנטופב ,חוכ ךל שי טושפ רשאכ 

,אמגודל .התא אלו ,הלועפה תא םישוע םירחא ,לעופב ,חוכ ליעפמ התא 

שי ונומראב [םיחרזאה־תמחלמ תפוקתב ןונבל יאישנמ] לייאמ'ג ןימאל 

רשאכ םילעופ םיטעמ םישנא קרש ןוויכמ ךא ,ןונבל לע חוכ ימשר ןפואב 

(Latour, 1986, pp. 264-265).חוכ רסח אוה לעופב ,םירבד הווצמ אוה 

תאזכ הרדגה לבא ,ישממ ילאיצנטופ חוכ םהל שיש םישנא שיש ןועטל ןבומכ ןתינ 

םישנא לש תולועפב קר יוטיב ידיל אובל לכוי ילאיצנטופ חוכש םושמ תילגעמ היהת 

ןמ םיאצוי דציכ .לועפל םתוא עינהש חוכה ידי־לע ורבסוי הלא תולועפו ,םירחא 

איבהל שיש םייתרבח םירשק לש ךרעמ אלא ,ץפח וניא חוכ ,רוטלד אבילא ?תכובסתה 

םיביכרמ תועצמאב תגשומ הז ךרעמ לש תיסחיה ותוביצי .שדחמ םעפ לכב יוטיב ידיל 

דחא םניה םידמ ,אמגודל)ןופלט־תוחיש וא תוריק ,תונוכמ ,םידגב ןוגכ ,םיישונא־אל 

ךרעמה רשאכ קר .(ברקה־הדשב אבצ לכ לש הנבמה תוביצי לע םירמושה םיביכרמה 

זא קרו ,חוכ לש ותלועפב שוחל םילוכי ונא יוטיב ידיל אב הזה ישונא־אלהו ישונאה 

סחיב םג תופקת תוחנה ןתואש ןייצמ רוטל ."םהלש"כ הזה חוכה תא ראתל םידיחי ושקבי 

.ןוהה דסומל 

תומוד תונקסמל םיעיגמ ,רוטל לש ותדובעל הארנה לככ םיעדומ םניאש ,ןצינו רלכיב 

ןוה רידגהל תיסלק־ ואינה הלכלכה לש היתונויסנ רואיתמ םיליחתמ םה .רחא לולסמב 

,םינלכלכ וחתמש תרוקיבה תא םיאיבמו ,(המודכו תועקרק ,םלג־ירמוח ,תונוכמ) םיצפחכ 

.תועלוקה ויתורעה לע 'ץיבוניבר ינד ר"דל הדות 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:23:59 UTC������������� 

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



םירפס תרוקיב חספ םות 250 

תא םיראתמ םה ךשמהב 1.וללה תונויסנה לע ,הפרס ורייפו ןוסניבור ןאו'ג ןוגכ 

םידעוצ ןצינו רלכיב .הרובצ הדובע לש תודיחיכ ןוה ראתל םקרמ לש ונויסנב תויתייעבה 

2:דרופממ סיאול ודימלתו ןלבו ןייטסרות לש תידסומה הלכלכה תובקעב אקווד 

םירישכמ לש ףסוא ןכא אוה ןוההו ־ םיקדוצ יזכרמה םרזה ינלכלכ םא 

תושבול ןניא תונוכמ :ירשפא יתלב היה ןוהה רבצה ךילהת ־ רוציי־יווקו 

ףנעל ליטסקטה ףנעמ רובעל תולוכי ןניא ןה .הרוצ תוטשופו הרוצ 

הנבמ ,תישונא לע־תנוכמ אוה .עונל לוכי םג לוכי ןוהה לבא .תומוסרפה 

ךפוה דימתמה ךורעשה ךילהת ןכ לע :םייתרבח הטילש יסחי לש ידמימ־בר 

<104 'ע> 3.ירשפא 

םיביכרמ ןהו םיישונא םיביכרמ ןה תללוכ וזה ןוהה תנוכמ ,רוטל לצא ומכ קוידב 

כ םיראתמ םה ןוהה ילעב לש ןיערגה־תצובק תווהתה תא .םיישונא־אל 

תולעבו הטילש ירשק לש רתויב זכורמ שוג הווהתה ובש ירוטסיה ךילהת 

הלא ;תופגוסמ תומריפו תונב תומריפ ,הקזחא תוצובק ןיב םיכבוסמ 

םיקסע ,םייתחפשמ ,םיישיא ,םיילמרופ אלו םיילמרופ ןילמוג ירשק םיללוכ 

,תויוברעו יארשא ירדסה ,שכר ימכסה ושבגתה םמיע דחי :םייתוברתו 

(180 'ע> .םיבותכ אל םימכסהו תונויכז 

ןיינבה־ינבאל םיבשחנש םימרוגה תא תללוכ הניא המישרהש בל־מישל יאדכ 

סוכינ לע ססובמ ןוהה יכ בשח סקרמש דועב .רוצייה יעצמא ־ ןוהה לש רתויב תויסיסבה 

ןפואב םידירפמו ןלבו לש ותשיג תא םיצמאמ ןצינו רלכיב ,רוצייה ךילהת לש םירצותה 

,םינוש םיימינפ תונויגה שי וללה תודסומה ינשל ,םתניחבמ .ןוה ןיבל רוציי ןיב דח 

תמייוסמ הדימב םיעבקנ ןוהה ךרעו חוורה" :הז םע הז תושגנתה ידיל אובל ףא םייושעה 

לצא טטוצמ ,ןלבו)"רצוימ ונניאש המ יפ לע םיעבקנ םה רקיעב לבא ,רצוימש המ יפ לע 

תלוכי לע אל ססבתמ "םיקסעה" לש םחוכ ,םיוסמ ףסל רבעמ .(79 'ע ,ןצינו רלכיב 
:תינרציה תוליעפה תא םולבלו "'זטובס" ללוחל םתלוכי לע אלא ,דוע רצייל "היישעתה" 

,(ריבס חוור לע רומשל ידכ) םהלש םרוציי תא ליבגהל "םיקסע"ה לש םתלוכי לע רבודמ 

תועצמאב םירחא םימרוג לש רוצייה תא םולבל תיטילופה םתלוכי לע ־ ךכמ רתוי לבא 

תונוישר ,תוירוביצ תויושר תועצמאב םיבתכומה םיריחמ ,'םייקסעה םילבגהה' דוסימ" 

וליפאו ,(84 'ע> "...םיטנטפ יקוח ,יתלשממ יביצקת עויס ,םייתלשממ היינק יזוח ,םייקסע 

םייטילופ םייוטיב ןניא וללה תועפותה לכ .1983 לש הלודגה הסרובה תלופמ תועצמאב 

:ומצע ילכלכה ןוהה תיתשת ןה ;ילכלכ ןוהל רימהל ןתינש יתרבח ןוה וא ןוהה לש וחוכל 

רצוי ודבל ריחמה) ויקלח לש ריחמה תרדגה לע ססבתהל החרכומ ןוהה תרדגהש ןעטנ רתיה ןיב 1 

ריחמה תרדגה ךא ,(הנוש תוכיא שי םהמ דחא לכלש ,םינוש ןוה יגוס ןיב ףתושמ יתומכ הנכמ 

.ןוהה תרדגה לע ,הדיצמ ,תססובמ 

Yona, :1996 ,ואלסרב :ואר ,תידסומה הלכלכה לע .1999 ,טיבש :ואר ,ןלבו ןייטסרות לע 2 

 1998.

ןמל רקיעב תיטנוולרש ,תירוטסיה הרדגה אלא ,תיחצנ הרדגה הניא תאזש ,ףיסוהל שי קוידה ןעמל 3 

.הרשע־עשתה האמה ףוס 
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תמילב תא םירשפאמ וללה הטילשה יסחי קר .םייתרבח הטילש יסחי לש ידממ־בר הנבמ 

.םיחוור תקפהו הרחתמה תינרציה תוליעפה 

"הלודג הלכלכ" תמייק םויה לש לארשיב :רופיסה לש ופוסב אקווד ליחתמ רפסה 

תויטננימוד ןוה־תוצובק שמח לש ןיערג תללוכ "הלודגה הלכלכה" ."הנטק הלכלכ"ו 
תא הנומ רפסה) םייזכרמ םיפנעב תוטלושה תולודג תורבח תורשע המכ לש "הרוגח"ו 

לש בר רפסמ םנמוא תללוכ "הנטקה הלכלכה" .(טורטורפב וללה תורבחהו תוצובקה 

רופיסה ."הלודגה הלכלכה" לש הילושב קר םויכ תמייקתמו תרזובמ איה ךא ,תורבח 

ליבוהש ךילהתה רואית ,הז הנבמ לש ותורצוויה רופיס אוה ךליאו ןאכמ ראותמה 

'ע> "תוימואלסנרטו תודקפנ תויולעב לש ימניד םזילטיפקל חושק יטסיטטא םזילטיפק"מ 

דקמתהל יתרחב העיריה רצוק תאפמ .היצזילבולגה ןדיעל דעו טדנמה תפוקתמ <140 

םיעבשה תונשו ("יטסיטטאה םזילטיפקה" תונש) םישימחה תונש ־ חתפמ־תופוקת יתשב 
.("יאבצה־יסנניפה רבצהה" תונש) םינומשהו 

תא קתנל" ןויסינכ ענצה תפוקת תא הנורחאל ראית יול ליגי תאמ ןיינעמ רמאמ 

לש םרואית .(039 'ע ,1999 ,יול)"תיטרפה הכירצה ןיבל םייטרפה םיעצמאה ןיבש הקיזה 

רתוי רחואמ ךפהייש המ לש ותושבגתה הלחה הפ ,םתעדל :ירמגל הנוש ןצינו רלכיב 

םינותנ רדעהב ,םהילע םינעשנ םהש תורוקמה .קשמב תולודגה תורבחה לש ךיערג"ל 

,םינש ןתואמ תסנכב םינויד ,תונורכז־ירפס םה ,תע התואמ םיטרופמו םינימא םייטסיטטס 

תיטילופ הלכלכ לע םירחא םיבתוכל דוגינב .תויתרבח תותשר לש יתטישו ריהז רוזחשו 

ןיב תיטילנאה הנחבהה תא םישטשטמ ןצינו רלכיב ,(1996 ,גרבנירג ;ט"נשת ,תרופ־ןב) 

תואמגודה ןמ המכ תרזעב הזה שוטשטה תא ריבסהל רשפא ."הנידמה" ןיבל "תונגרובה" 

שאר־בשוי ,ןהכה דוד ןיב םייתחפשמה םירשקה תא ,לשמל ,םיראתמ םה :םיאיבמ םהש 

,<161 'ע)"טדנמה תפוקת לש יתורדתסהה רוטקסב תיטננימודה המריפה" ,"הנוב ללוס" 

ישארמ דחא םע הנתחתה הילד ותבש) ןיבר קחצי לש ומא ,ןהכ ,דזור ותדוד־תב ןיבל 

ותוחא ."םיצ" להנמ ןגס היה ,ןהכה למרכ ,ןהכה דוד לש ויחא .(םיניישעתה תודחאתה 

ןתינ םתחפשמ־יבורק רתי ןיב ."בושייה תרשכה" להנמל ךפהנש ,ןיפור רותראל האשינ 

,יקסבולטז עשוהי .םינומשה תונשב "רוכ" ןרצנוק ילהנממ דחא ,במולוג דוד תא תונמל 

־בורק וניה ,"ש"עת" להנמ םישימחה תונשבו "הנוב ללוס" לש םירחאה םילהנמה דחא 

תונשב היהש ימ ,ץיבורוה לאגי לשו (ןייד לש וסיג)ןמציו רזע לש ,ןייד השמ לש החפשמ 

."הגנ אנט" ילעבמו דוכילה םעטמ רצוא רש םינומשה 

לש הנומת הלוע תסנכב םינוידה ןמ .םייתחפשמ םירשקב קר רבודמ ןיא םלוא 

רובעב 4אבוימ ןוהו םיילכלכ תונויכז ביבס הלא םע הלא םיששוגתמה תסנכ־ירבח 

,םויכ בושחל לבוקמש המל דוגינב" :תיגולואידיא הניחבמ םג םהילא םיבורקה ,םהיברוקמ 

םהיתודמעב םיבורק ויה תורדתסהה רוטקס לש םינושה םינוגראה ילהנמו י"אפמ ינקסע 

.<157 'ע) "םידבועלו הדובעל עגנש המ לכב רקיעב ,יקסעה רוטקסל םתבישח חרואבו 

תיקסעה תוליעפה ןמ ויתונורכזב גייתסמ ,זאד "טנוקסיד" תצובק להנמ ,יטאנקר יראה 

:הפוקתל תינייפואה 

יבקע שומיש לע ךרוצה יד םידיפקמ םניא ןצינו רלכינ» רתוי ילנויצנוונוקה ןבומב ןוהל הנווכה הפ 

םיזמר המכ םיפשוח םהש ,1948 תמחלממ יניטסלפה ללשה תא םג המישרל ףיסוהל ןתינ .(הלימב 

.ולרוג לע םינרקסמ 
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םע םינושה ונילהנמ לש םתודידי ילע הביבח התיה ךכמ תוחפ דוע 

גוס לכמ תובטה םהילע ךושמל דימתמ קבאמ ותואו ,םילשוריב םידיקפה 

ונתצובק .ימואלה ןיינעה תוסכב ,םינושה ונילעפמ ןעמל תונוטלשה דצמ 

דבוכמ אל ףא קדוצ הז היה אל ךכיפלו ,ירוביצ דסומ אלו יטרפ קסע ,דתיה 

ילעב ףאו םידימא םבורש תוינמה ילעב תבוטל הלשממה יקנעמל קקדזהל 

ישנא ןכש ,לארשיב לבוקמ וניא יתבשחמ חרוא יכ יתעדי בטיה .ןוה 

אלל הנוזינש ,םואלה יסכנ תקולחמ ונהנ ידמ םיבר םיקסע ישנאו םיסנניפ 

תודהי לש הפסכמו תירבה תוצרא יקנעממ ,הינמרגמ םימולישה ןמ ףרה 

(156 'ע ,ןצינו רלכיב לצא טטוצמ) .הלוגה 

םיקסע לש הרושמ דחא קר היה ,הפוקת התואב ולדוגב ינשה קנבה ,טנוקסיד קנב 
.ענצה ימיב תוריהמב וטשפתהש 

."יאבצה־יסנניפה רבצהה" לש אישה תונש הלא :הנוש הנומתה 1967 תמחלמ ירחא 

לע תונעשנה תומריפ לש תשר תוחתפמ <רוכ ,ללכ ,טנוקסיד) תויזכרמה ןוהה־תוצובק 

תוחולש תועצמאב יאבצה אוצייה דוסביס ,תוימוקמ תוריכמב" ןוחטיבה דרשמ יביצקת 

,תואוולה דוסביס ,סכמ תנגה ,(לארשי קנב ,רחסמהו היישעתה דרשמ ,רצואה) הלשממה 

סויג ־ תויתרבחה תותשרב אוה תוחתפמה דחא ,ןאכ םג .(193 'ע)"םממ םירוטפו םיקנעמ 

םיליעפ ויה הלאה םיניצקה ןיבמ םיבר .םינרצנוקה תלהנהל םומידב םיניצק לש יביסמ 

;"טנוקסיד" ליבשב דבע יקסבוקלוט ןד רבעשל ריוואה־ליח דקפמ :המגודל ,ש"דבו י"פרב 

."רוכ" לש ךארידת" ילהנמ ןיב היה ,(י"פר שיא) סרפ ןועמש לש ויחא ,יקסרפ ןועדגו 

ןיב ענכשמ ןפואב רשוק ןצינו רלכיב לש רקחמה ,חלצומ יטילופ־ילכלכ חותינ לכ ומכ 

לש ןוחטיבה תואצוהב לודיגה :הלאמ הלא ירמגל םידרפנכ ללכ־ךרדב םיגצומש םימוחת 

םיתורישל םיביצקתה תנטקה :ירוזאה קשנה ץורימ :הלשממה לש ימינפה בוחבו לארשי 

ץירהל" רתוי רחואמ ןהל רשפאש ,תולודגה תוצובקה לש ןהיחוורב לודיגה :םייתרבחה 

רכשה לש ותיילע בצקמ רתוי ריהמ בצקב םיחוורה לודיג תא החפינש ,היצלפניא 

קשנ אוצייל תונויכז ןתמ ןיבל לארשי לש ץוחה תוינידמ ןיב רשקהו :(197 'ע)"ןגרואמה 

,הירגנוהב סרפ ןועמש רקיב 1988 יאמב" :הז ןורחא םוחתב ,לשמל .הלש ןוהה־יליאל 

לע םרפ םתח ,השעמל .הירגנוה ןיבו לארשי ןיב םיירחסמ םימכסה לע המיתח תרטמל 

לע ידעלב ןויכיז לבקל גאד ףא רשא ,גרבנזייא ידי לע ראורבפב רבכ וגשוה רשא םימכסה 

תא םג וז הנומתל םיפיסומ ויה רדגמה םוחתב םירקוחו תורקוח .(415 'ע> "הלא תואקסע 

.הפוקתה לש תוישנהו תוירבגה ירטשמ ןיבל וללה תויתרבחה תותשרה ןיב רשקה 

הנבמ לש ותוחתפתה ןיב תוארהל םיסנמ ןצינו רלכיבש רשק לע זמרמ רפסה לש ומש 

הפ אקווד ךא .יברעה-ילארשיה ךוסכסה תוחתפתה ןיבל לארשי לש תיטילופה הלכלכה 

ךרוא לכל םיגעול םהש יפ־לע־ףא .םהלש אצומה תודוקנמ הבר הדימב גורחל םיצלאנ םה 

הקיטילופהו םיאקיטילופהש תוחינמה ,תוילנויצנוונוקה "תויטסיטטא"ה תושיגל רפסה 

רתיה ןיב םינעשנ םה תומחלמ לש ןתצירפ תא ריבסהל םנויסנבש ירה ,םיימונוטוא םניה 

לש םולש תועצה התחדש ,ריאמ הדלוג תלשממ לש "העודיה התומיטא" ןוגכ םירבסה לע 

ןיב המרגנ םימיה־תשש תמחלמש הנעטה וא ,(357 'ע) םירופיכה־מוי תמחלמ ינפל תאדאס 

םה ,טאל טאלו ;הירוסל שולפל תדמוע לארשיש תועומש וציפה םיסורה"ש םושמ רתיה 

םה הלאכ םירבסהש דואמ ןכתיי .(353 'ע) "הלאה תועומשה תונוכנב ןימאהל ולחה 
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253 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

רתיב הגצוהש וזמ ירמגל הנוש תיטרואית תרגסמ לע םינעשנ םהש איה היעבה ךא ,םינוכנ 

לש סרטניאה תא הדיפקב דעותמו ענכשמ ןפואב םיגיצמ םירבחמה ,הז םע דחי .רפסה 

,ןוכיתה חרזמב יאבצה חתמה תא רמשל תולודג תויאקירמא טפנ־תוצובקו קשנ־תוצובק 

םיכוסכסב ברעתהל תירבה־תוצרא לש התונוכנ תדימ ןיבל הז סרטניא ןיב רשקה תאו 

.קאריע לש יאקירמאה שוביכה תפוקתב דימתמ םייטנוולר םימדג הלא םירבסה .רוזיאב 

רואית ,םינושה "רבצהה ירטשמ" לש היצזיטרואית :םיפסונ םיבר םיאשונב קסוע רפסה 

לש ואיש תא הווהמה רואית) תיביסמ "שדחמ הקולח" לש הפוקתכ הלודגה היצלפניאה 

םיאשונ רוקסל יתורשפאב ןיא .היצזילבולגה ןדיע לש ימואלסנרטה ןוהה תיילעו ,(רפסה 

הכז אל תויגולויצוס תונכותב ךכ־לכ שודג רפס עודמ לואשל קר רתונ .הבחרהב הלא 

לש תיסחיה התוינומלא ןוגכ ,תויאזורפ תוביס םג ןבומכ שי .הכ דע בל־תמושתב טעמכ 

םיסחיב רישי ןוידמ העיתר שי תילארשיה היגולויצוסבש ןכתיי ,הז םע .םירפסה תאצוה 

וא "םיירגלוו"כ רידת םיגיותמ הזה גוסה ןמ םינועיט .םיאקיטילופו ןוה ילעב ןיב 

םזיסקרמה ןיב םיחוכיווה ידהמ המכ ץראל םיאבוימ ךכ 5."היצריפסנוק תוידואית"כ 

טעמכ ,הפוריאב וא תידבה־תוצראב חוכה יסחי לע ילטנמורטסניאהו ילרוטקורטסה 

־ וללה תולוכסאה ןמ תחא לכ לש ןתמאתה תדימ לש תיניצר הניחב תכרענש ילבמ 

תיממע תרוסמ לש לארשיב הרדעה" איה הביסה ילואו .תילארשיה הרבחל ־ ןהיאצאצו 

'ע ,1993)ולש לאכימ םעפ ןייצש יפכ ,"יקסעה רוטקסב ןומא יא לש תילאוטקלטניאו 

םינינא םיגולויצוס םג ןיינעל םיכירצ הלעמ רפסהש םינועיטה ,םינפ לכ לע 6.(151 

לש ופוסב ,םיעיפשמ ןוטלשו ןוה ןיב םיסחיה .םירקוחה ינש לש םהיתופקשהמ םיקוחרה 

.ונלוכ לע ,רבד 

תורוקמ 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .<ט"נשת> רימא ,תרופ־ןב 
.סנגאמ :םילשורי 

תואיצמה תיינבה לש הקיטילופה - תיטסיטטס תומילא .(1996) לאינד ,ואלסרב 

.174-165 ,9 ,תרוקיבו הירואית .תילכלכה 

תיטילופה הלכלכב םימרז :םיקזח םידבוע ,םישלח םידבוע .(1996) בל ,גרבנירג 

.80-61 ,9 ,תרוקיבו הירואית .1994-1967 - תילארשיה 

ןוכמ :ביבא־לתו םילשורי .הנומשו םיעבראל םישימח .ענצה רטשמ .(1999) ליגי ,יול 

.דחואמה ץוביקהו דיל ןו 

םי ילעפמ ןיב - ימואל םזילטיפק .(1996) הדוהי ,בהנשו הנח ,גוצרה ,לכימ ,לקנרפ 

.40-15,9 ,תרוקיבו הירואית .םידרווה ריעל חלמה 

היצמיטיגל המצעל תשכור תיתרוקיבה היגולויצוסה ותרזעבש יעצמאכ הזה גויתה תא שרפל ןתינ 

.םיימדקא*ץוח םייטילופ םיחישמ המצע תא הניחבמו תיעוצקמ 

לש תאזה תיטילופה היטההו ,ןוהמ תוסנכהה תוגלפתה לע םינותנ ץראב םירסחש םג רוכזל שי 

.תקפסמ הכשלהש םינותנה לע םיססבתמה ,םיבר םירקחמ לע העיפשמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.יגולויצוסה רקחמב םתופיקשב אופיא תאטבתמ ןוהה ילעב לע יתנידמה חוקיפה תשלוח 
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תריקס) Thorstein Vehlen: The Theory of the Leisure Class .(1999) יסוי ,טיבש 
.356-353 ,<1>ב ,תילארשי היגולויצוס .חפס 

:ךותב .לארשיב תינידמ הלכלכ :רבשמו הנידמ ,םידבוע .(1993) לאכימ ,ולש 

:ביבא־לת .(171-148 'ע> םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א 
.תורירב 

 Latour, Bruno (1986). The powers of association. In J. Law (Ed.), Power, action

 and belief (pp. 264-280). London: Routledge 81 Kegan Paul.

 Yonay, Yuval P. (1998). The struggle over the soul of economics:
 Institutionalist and neoclassical economists in America between the

 Wars. Princeton, NJ: Princeton University Press.

חספ םות 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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