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:דמלנה עבטה דומיל 
*היידרוב לש ותדובעב סוטיבהה גשומ בוציע 

**יזגלא ידג 

םויכ םוחתל השקש םושמ ,תישאר .הכאלמה תא ונילע לקמ וניא היידרובו ,טעומ וננמז 

תושיגר ,םירבדה לע בושחל ךרד ויארוקל ליחנה היידרוב .ול םיבח ונאש בוחה תא קוידב 

ךכ ,(תוינייפוא תוריינמ לע רבדל אלש)ידוחיי תואטבתה ןונגס וליפא םימעפלו תיפיצפס 

וניש דציכו ןכיה ,קוידב ןמסל השקתמ ,םיטסקטה ךרד וייח לש םינוש םיבלשב רבעש ימש 

תורוחסה קוש" ,1971 תנשמ "תדה הדש לש ובוציע" ןוגכ םירמאמ לע ובשיח .ותוא 

1978 תנשמ "Classement, declassement, reclassement" ,הנש התואמ "תוילמסה 

1980־מ "יחה תא תפול תמה" וא ('68 ישנא לש תודרשיהה תויגטרטסא לש קירבמ חותינ) 

קר רחוב ינאו - (תוינכפהמ תוגלפמ לש תונבאתהה יכילהת םע תקיודמ תונבשחתה) 

Actes de la לש םינושארה תונוילגה םג םיארנ ךכ .ןורכיזב ותרחנש תואמגוד המכ 
 recherches en sciences sociales - לש עפשב םהיתודג לע םילועו לושירב םיספדומ

תיטילופה היגולוטנואה" ,"הפשה לש םזישיטפה" :םימלש םירפסל וכפה םקלחש ,םירמאמ 

תאצמה"ו יקסנטלוב קול תאמ "תפרצב סקימוקה הדש תודסמתה" ,"רגדייה ןיטרמ לש 
.1975 תנשמ םלוכ - רבולפ לצא "םייתונמואה םייחה 

עדומה םזיציטקלקאה ללגב היידרובל יטרואיתה בוחה תא קוידב םויכ ןמסל םג השק 

תותכה יובירל הליעומ דגנ־תפורת ותוא בישחמ ןיידע ינא ךא ,ריחמ םנמוא ול שיש ,ולש 

תקלחמב תיפוס תחני םרטב .הירבח ברקב תלבוקמה םירתסה־ןושלו תחא לכ ,תוימדקאה 

םע הנמנ וניאש ,בושו בוש שיגדה ומצע היידרובש ,ריכזהל בושח ,'םייתפרצ םיגוה' 

:'שבי לעי םייטרואית םיליגרתב קסוע וניאו ,'תוטיש' חותיפב םקוסיעש ,'םיאקיטרואית'ה 

חותיפה דעונ ,תיתרבחה הקיטקרפה לש הירואית תיינב לש לודגה טקיורפה תרגסמב 

ךות ול םיינייפואה םיגשומה תא עבט היידרוב .תירקחמה הקיטקרפה תא תרשל יטרואיתה 

שמשל ודעונ םה .םינתשמה םיירקחמה םירשקהה יפל שדחמ םתוא רידגהו הדובע ידכ 

.(Bourdieu, 1985,12) תויגולודותמ תוערכה ןמסלו ירקחמ ךלהמ תרגסמב ןוויכ־תואירק 
םושב תאצמנ - םימשונ ונאש ריוואה ומכ - הירואיתה םהבש" ,בתכ ",םירפס בהוא ינא" 

.(Bourdieu, 1992,250; 1996,178)ירקחמה ךלהמה םצעב תעלבומ ",םוקמ לכבו םוקמ 

תלחותה רסוח םג ןאכמ ;ותדובעב תויבקעו תובייחמ ,תורומח תורדגה לש ןרדעה ןאכמ 

תווצמ ,םירמוחמ םירהוטמ םיגשומ ןוניש - "היידרוב לש ותוגה" לש טשפומ דומילבש 

.רותפל ודעונש תוירקחמה תויעבל עדוותהל ילבמ ,הדמולמ םישנא 

:היידרוב לש תירוקמה תיגשומה ותמורת יופימב ישילשה ישוקה ןירשימב רושק ךכב 

תנווכמה האירק ,הירואיתב תישומיש האירק התייה םדאה יעדמ לש םיאקיסלקב ותאירק 

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

.ביבא־לת תטיסרבינואב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תיללכ הירוטסיהל גוחה ** 
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ותמורת םוחיתו וימדוק לש םהיתולבגמ ןוחבא היה אל הרקיע .םייפיצפס םיירקחמ םיכרצל 

לע שרופמב עיבצהל היידרוב לש ותונוכנ .םהלש יתריצי סוכינ אלא םתמועל תירוקמה 

הנתמה לש ,היגמה לש חותינל רוזחל ־ םהלש תשדוחמ האירק עיצהלו םיאקיסלקל ובוח 

חתנל ידכ רבו םקמ לש תדה תייגולויצוסב שמתשהל ,םומ לסרמ לצא ףוגה תוקינכט לשו 

טעמכ וירקחמב עימטהל לבא) תוברתה ימזיו םילאוטקלטניאה לש הלועפה תויגטרטסא תא 

לש םינבואמה םינבמה תא דמלל - ןבומכו ,<סאילא טרברונ לש ותדובע תא הקיתשב 

םיאקיסלקה תא םויה אורקל דואמ השקש ךכל המרג ־ דוקרל יתפרצה םזילרוטקורטסה 

לש תידוחייה ותמורתב ןיחבהל דואמ השקש - רחא דצמו ,םכותל היידרוב תא אורקל ילב 

1.םתוא םישרפמ ונא הבש ךרדל היידרוב 

יסקט םייקל דואמ השק :םויה ונלש ישוקל תקהבומ תיגולויצוס הביס םג ןבומכ שיו 

דוביכה יסקט תא תזחשומ ןושלב ראתל ךכ־לכ הברהש ימל םיילאוטקלטניא הבכשא 

תא דבכלו רחא והשמ תושעל יתטלחה ןכל .םילאוטקלטניאה לש תידדהה תודבכתההו 

שקבמ ינא :םכתחילס תא שארמ ךכ לע שקבמ ינאו ,שממ לש רצק papers היידרוב 

תמיא ,סוטיבהה גשומ :ותדובעב דחא חתפמ־גשומ לש ותדלוה רחא רוציקה אישב בוקעל 

רתוי וא תוחפ םיעדוי םינוירוטסיהש המ הזש םושמ ,תישאר ,תאז השוע ינא 2.םימגרתמה 

גשומ אוה סוטיבההו ,םייניבה־ימי תודלותב אוה יתוחמתה םוחתש םושמ ,תינשו ,תושעל 

.םייניבה־ימי לש תיטסלוכסה הבשחמב ינייפואה ובוציע תא לביק רשא ,קהבומ ילבאידמ 

ךרעו היידרוב סניכ ובש ,1960 הידי'גלא ורפס לש תילגנאה הרודהמל החיתפב 
,<vii, 1979) היידרוב בתוכ ,םישישה תונש תליחת זאמ ועיפוהש ויתודובעמ המכ שדחמ 

רשקהב ,הירי'גלאב ותדובע ךלהמב הנושארל עיפוה סוטיבהה גשומש הרקמ הז ןיא יכ 

:דואמ חיטבמ עמשנ הז ,םיאצמנ ונמצע ונא הבש תילאינולוקה הציבה ךותמ .ילאינולוקה 

הירי'גלאב .הבושח הנבות תוחפל ונל אצת ילוא ,ראווצ דע הב םיעוקש רבכ ונחנא םא 

ןיבל תיטסילטיפקה הלכלכה ינבמ ןיב רעפב ,ותודע יפ־לע ,הנושארל היידרוב לקתנ 

ותדמע תעמטה ינפמ שרופמב ונתוא ריהזהל ןה קיפסה ומצע היידרובש ,ףיסוהל טעמכ רתוימ 

Bourdieu, 1985, 18, note 10; 1996, 375,) שומיש השע ןהבש תוילאוטקלטניאה תורוסמב 

 10 note) - הלא ןללכבו ,תונושה ילאוטקלטניאה סוכינה תוקינכט תא הדח ןושלב ראתל ןהו

לע .(Bourdieu, 1971, 119-120 ;ג ,היידרוב ;ב ,היידרוב) שומיש ןהב השע ומצע אוהש 

.Sheffy, 1991 :ואר ,היידרוב לש תולדביהה תויגטרטסא 

1985 תנשב הנושארל םסרפתהש טסקטב גשומה בצוע ובש רשקהה תא רוציקב ראית ומצע היידרוב 

 (1985 ,Bourdieu) 1992 ורפסב תדבועמ הסרגב ןכמ רחאל ללכנ רשאו,) Les regies de l'art

יל רכומה רתויב בוטה ןוידה תא .(Bourdieu, 1996, 177-184 :ילגנא םוגרת ;249-259 

םייניע־ריאמ רמאמב ןרה האוסנרפ עיצמ תיגולויצוסה תרוסמב וישומישבו גשומה לש הירוטסיהב 

 (1987 ,Heran). ןכש ,תיפצנ םילגרה תכרעמ םע 'סוסיבה' תוהזל ןרה לש ותייטנ לע קלוח ינא

תא בטיה םנמוא ףשוח ןרה .יקמוע ינבמ'ל ,תויציזופסיד לש תכרעמל גשומה תא דחיימ היידרוב 

םע קדצ השוע וניא ,ךכב ודקמתהב ךא ,היידרוב לש ותדובעב תיגולונמונפה תרוסמה לש הדיקפת 

.הלש יטסילרוטקורטסה דמימה 
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םישרדנה תילכלכה הלועפה יסופדו ןמזה תעמשמ .םידיליה לש הלועפה יסופדו םהיתויטנ 

דובכה תוסיפתב ,םוימויה ייח ןוגראב ולקתנ יטסילטיפקה םלועב דקפתל ידכ 

םיגולופורתנא םג ולקתנ ובש רעפ והז .םיליבקה לש תודרשיהה תויגטרטסאבו 
ומכ שממ - הלילשה ךרד־לע הזה לדבהה תא וספת םהמ םיברו ,ונמזב םירחא םיגולויצוסו 

.היצזינרדומ יכילהתל "תרוסמ"ה הביצמש ישוקכ - ותדובע תישארב היידרוב 

וברו ורוממ היידרוב דמלש המ ןיב רבשה תליחת תנמתסמ ןכא הלאה םירקחמב 

תוילסרבינואה תורוטקורטסה רוזחשמ רבוע היידרוב .תיאמצעה ותדובע ןיבל סורטס־יול 

לש םינושארה וירמאמ בורש ,רוכזל השק םויכ) .םוימויה ייח לש תוקיטקרפל סותימה לש 

הלכלכל תרוכשמהו ףסכה תרידחבו העקשהבו תוצירחב ,תילכלכ תוליעפב וקסע היידרוב 

לרסוהמ לאשש תוירוגטק תרזעב ,ךכל ףסונב לבא (.תיטסילטיפק־מורטה תיררגאה 
,הלא תודובעב רבכ .םירכיאה לש תויציזופסידה תא היידרוב חתינ ,יטנופ־ולרממו 

תוירניבה תומכסה לש הטושפ תרזגנכ תועיפומ ןניא םירכיאה לש תוילכלכה תוקיטקרפה 

־יא תא ,ןמזה דמימ תא ןהל ףיסומ היידרוב .םיקיזחמ םה הבש תונומאה תכרעמ לש 

תשחרתמ איה רשאכ - הנתמב ,האוולהב ,היינקב ,העקשהב - הלועפב הכורכה תואדווה 

תא ראתמ אוה םימדקומה םיטסקטב .עודי־אל ילכלכו יתרבח דיתע לא תונווכתה ךותמ 

עיגמה רוערע ,םירכיאה לש רדסומה יתרוסמה םלועה תורערעתהל יוטיבכ תואדווה רדעה 

בורקה םלועה .תירייגלאה רורחשה תמחלמו יתפרצה םזילאינולוקה ןמ האצותכ ,ץוחבמ 

ענ ךכב .ןילופורטמה וא ינוריעה קושה לש ירותסמהו קוחרה םלועל דגנומ רפכה לש 

ןיבל יאדו יתרוסמ רדס ןיב תומיע לש ,היצזינרדומ לש המגידרפה ימוחתב ןיידע היידרוב 

יתרוסמה רדסה לש ותוביציש ,הלגמו ךלוה אוה דציכ ,ןיחבהל רשפא ךא .החותפ הנרדומ 

םתדובע חוכב שדחמ תינבנ איהש ,תצמואמ ןיע־תיארמ הקלחש ,הילאמ תנבומ הניא ומצע 

שיש דיקפתה לש תיפולח הסיפתל ךרדה תחתפנ ןאכ .םמצע םירכיאה לש תיתוברתה 

לש ןיעה־תיארמ ןוניכבו םתוא םינבמה םינבמה תיינבב םמצע םינקחשה לש תויגטרטסאל 

.הב ונימאי םמצע םהש ,רדסו תוביצי 

לע היידרוב לש םימדקומה וירמאמב חסונ אל סוטיבהה גשומ ,רבד לש ותימאל לבא 

ויחותינב אל םגו ,םהיתונוכסח םע םתדלומל תפרצמ םירזוחה םיירי'גלאה םילעופה 

גשומש ,תולגל דואמ חמש יתייה .םייליבקה םירכיאה לצא ןמזה תסיפת לש םיקירבמה 

ןיידע רבדמ היידרוב 3.םירבדה ושחרתה ךכ אל ךא ,ילאינולוקה רשקהב בצעתה סוטיבהה 

אל ךא - הסיפת תומכסו תויטנ ,תויציזופסיד ןמסמ אוה ;תויגטרטסא לע אלו םיללכ לע 

ולש ראתמה־יווקש ,קמקמח טקייבוא ותואל םש םג ול ןיא .תויטנ לש תינבומ תכרעמ 

סוטיבהה רתונ םויכ םגש ,בשוח ינאש םיירגוסב ףיסוא)ותדובע ךותמ םינמתסמו םיכלוה 

רבסה אלו רקחמל רגתא הביצמה הרוחש הספוק ,רווחמ גשומ אלו תיחרכה הדובע־תחנה 

.(םינכוסה תלועפל הצממ 

:םוטיבהה גשומ לש ובוציעב עירכמ דיקפת אלממ היידרוב לש ותדובעב אבה בלשה 

רוא וארש ,תיתפרצה היגולונתאה לש םיילאינולוקה םירשקהה לע (1974) היידרוב לש וירבד 3 

תונושארה ויתויפצת תא .םיבזכאמו ידמ םייללכ וז הניחבמ םיראשנ ,אשונל שדקוהש ץבוקב 

םלוכ אלש ,םסרפש םימדקומה םיטסקטה .יאבצה ותוריש ךלהמב עודיכ היידרוב השע הירי'גלאב 

Bourdieu, 1961a; 1961b; 1962a; :לשמל) שדוחמ ןויעל םייואר ,וירפסב רתוי רחואמ וסנוכ 

 1962b).
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- יל בושחש המו ,היגולויצוסה לא היגולופורתנאה ןמ ,תפרצל היליבקמ רבעמה והז 

התיכב היצקארטניאה לע - םיטנדוטסה לע היידרוב לש ויתודובעב .םיטנדוטסל םירכיאמ 

- תימדקאה הכרעההו יתרבחה אצומה ,םינויצהו םיביבחתה לע ,םידימלתל םירומ ןיב 

ןללכבו ,תורחואמה ויתודובעל תיתשתה ויהיש ,תורכומה תוזתופיהה רבכ תונמתסמ 

םיאיבמ םיטנדוטסהש החנהה '.{La distinction)תולדביהה ,ולש תיתימאה תפומה־תריצי 

תוברתלו םמצעל ידוחיי סחיו תימצע תימדת ,תונבומ תויטנ ימדקאה םלועה ךות לא םתיא 

,1964 תנשב רואל אציש ,(Les heritiers) םישרויה רפסה לש גשיהה רקיע .ההובגה 

תא ריבסמ םיטנדוטסה לש יתרבחה םאצומ יכ ,וארה ןורספ דולק־ן'זו היידרובש ךכב וניא 

תולוע הלא תונקסמ .תוברתה תורצוא םע הווש־יתלבה םתורכיהו םהיתועידי תמר 

היידרובש ינפל הברה - ורבידש םיגולויצוס םתוא לש םתדובע םע דחא הנקב תינורקע 

ודיקפת לעו 'ישונא ןוה' לע - 'יתרבח ןוה'ו 'יתוברת ןוה' ןוגכ םייוטיבב שמתשהל לחה 

ןורספו היידרוב לש םנויסנב איה םישרויה לש תיתימאה ךרדה־תצירפ .ידמעמ דובירב 

תדימב - תוברתל םסחיב םילדבנ הנוש ידמעמ אצוממ םיטנדוטס יכ ,תוארהל 

לע םילאשנ םה רשאכ םילגמ םהש ימצעה ןוחטיבב ,התיא םתורכיה לש תוימיטניאה 

,םילעופה ינבו םינגרוב־ריעזל דוגינב :םהילע םיביבחה עונלוקה־יאמב לע וא הקיזומ 

תלחנו םתלחנ אליממ איה ןכש ,תוברת שוכרל רפסה־תיבל ואב אל םיבוטה־ינב 

התוא ולביקש ןוויכמ תיבב הב םישיגרמ םה ,םייוארה הישרויכ םישח םה :םהיתובא 

תועידיב רעפ וניא ןאכ ןמתסמש המ .הינפמ הדרחו דובכ־תארי םישח םניא ןכלו ,תיבהמ 

4.ותוא גישמהל םישקתמ ןורספו היידרוב ךא ,רחא והשמ אלא ,םיטנדוטסה ןיב תואיקבבו 

תא לידבמ המ ,ריהבהל ידכ הרישע תירואית ןושלב שומיש םישוע םה ,תאז םוקמב 

לש תיסופיטה םתייטנ תא םיראתמ םה לשמל ךכ .םיגושה תודמעמה ינב םיטנדוטסה 

רמייתהלו תוחונינ ןיגפהל ,הברהו ןוחטיבב התיכב רבדל ןוילעה דמעמה ןמ םיטנדוטס 

תוטטוש ףידעהלו האיגשב םיספתנ םהשכ תולקב הזמ תאצל ,םיעדוי םניאש המ תעדל 

.הרצ תוחמתה ינפ לע תישפוח תימוחתניב 

תימשרה היגולואידיאה תחת השעמל רתוח רפסה־תיבש ,הנעטה היובח רפסה בלב 

הדיקשה ,םיגשיההו םידומילה הרואכל אוה וב עבוקש המש תורמל :ומצע ולש 

ךופה רסמ ־ חורה יעדמב רקיעב - תחא הנועבו תעב דסומה רדשמ ,תונייטצההו 

לש רצות הניא תיתימא תונייטצה :(Bourdieu Passeron, 1964, 39-40) תילכתב 

ץמאתהל םיכירצ םניאש הלא תא ליגרכ ןנח הבש ,לאה תתמ אלא השק הדובעו תונדקש 

,םהל דוגינב .םרשבמ רשב ,אליממ םהלש איהש ןוויכ ,תוברתה תורצוא תא שוכרל ידכ 

תיטרקוטסירא היגולואידיא וז .עמשמ יתרת ,םיצמואמ םיארנ םהל ןיאש ימ לש םהיגשיה 

.דיגהל ונלוכ ונדמלש יפכ ,'תוניוצמ' אלא תונייטצה אל הרקיעש ,תקהבומ 

תויציזופסידב ןוידה תא קיתעהל היידרובל תרשפאמ םיטנדוטסה לע םירקחמה תרדיס 

לא יטסילטיפק־םורטה םלועה ןמ ,םיליבקה ברקב ולש הדשה־תדובעב ןמתסהש ,תועמטומ 

־םורט תויציזופסיד תודרוש דציכ ,קודבל םוקמב .וימי לש תפרצ לש ידמעמה םלועה 

תויציזופסיד לש קותעשה ינונגנמב התעמ דקמתמ אוה ,יטסילטיפק םלועב תויטסילטיפק 

רשפאמ םיטנדוטס לע רקחמל םירכיאב קוסיעמ רבעמה :ךכמ רתוי .דמעמ־תויולת 

תויציזופסיד־הרפ /םעטיו 'תואיקב' ;'תושיג' ,'םילגרה' לע לשמל ךכיפל םירבדמ םה 4 

 (predispositions) עדי־סרקיו' (Bourdieu 1964, 30, 34) (presavoirs).
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405 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

יתריצי ןפואב בושחל :רבעשל־טנדוטסכו םירכיא־ןבכ ומצע לע שדחמ בושחל היידרובל 

לש םייטסיטילאה רפסה־יתבל (Bearnais) הנראבב ותדלוה־רפכ ןיב וילע רבעש המ לע 

,וז השוחת) הכותב תיב־ןב שממ אל ךא ,יאזירפ הימדקא־שיאל ותוא ךפהש לולסמה ,זירפ 

הניארקואמ םידוהי םירגהמ לש םנב ,ןמפוג ןיבל וניבש הברקה דוסיב תדמוע ,שחנמ ינא 

5.(תיאקירמאה הימדקאה לש יפסאוה םלועה יככותב טטושמה ,הדנקל ורבעש 

טקייבואה תא ןמסי התרזעבש ,תידוחיי תיוות היידרובל ןיידע ןיא הז בלשב םג ךא 

ובש ,1966 תנשמ קירבמ רמאמב אוצמל רשפא ךכל תקהבומ תודע .ותדובע הגח וביבסש 

יתטיש ןויסינ :תולדביהה ורפסב וגצוי היתואצותש ,רקחמה תינכות לכ תא הרצקב חסינ 

ןיב ,ידמעמה הנבמה ןיבל תוימוימוי תוקיטקרפו תויתוברת תופדעה ןיב סחיה תא חיכוהל 

שקבמ ותרזעבש ,גשומה ךא .םיספות םהש תויציזופה ןיבל םינקחשה לש תויציזופסידה 

הדמע תוטיקנ ןיבל יתרבחה הנבמב תודמע ןיב סחיה תא ןמסל הז רמאמב היידרוב 

ןיידע בורקה יביטמרונ גשומ ־ ינאירבווה סותאה ןיידע אוה ,תויתוברת תופדעהו 

תא הקיפסמ תוריהבב ןמסמ וניאו םינקחשה לש תוחכומהו תועדומה תויצטניירואל 

תויביטמרונה תויצטניירואה תא חרכהב תומלוה ןניאש ,תוקיטקרפ םירציימה קמועה־ינבמ 

,1962 תנשמ חתפמ־רמאמב רבכ 'סוטיבה' חנומב םנמוא שמתשמ היידרוב .םינכוסה לש 

תוקינכט" לע יסאלקה ורמאמב יוטיבל םומ לסרמ קינעהש הז ־ לבגומ ,רחא ןבומב ךא 

תנייפאמה בחרמב עונל תדחוימה ךרדה ,ףוגה תחונת ,הביציה תא ןייצל ידכ "ףוגה 

Mauss).6, 1985 [1936], 368) תורדגומ תויתרבח תוצובק 

הלאל קר אל ךא ־ םיטנדוטסל היידרוב קקזנ סוטיבהה גשומ תא שדחמ עובטל ידכ 
םירפסה תרדסב היידרוב םסרפמ 1967 תנשב .םייניבה־ימי לש הלאל םג אלא ונמז לש 

ןיורא תונמאה תודלות רקוח לש ןטקה ןורפסה תא Minuit תאצוה רובע ךרוע אוהש 

אשנש תואצרה תרדס לע ססובמה ,תיטסלוכס הבשחמו תיתוג הרוטקטיכרא ,יקספונפ 

םירקוחה רודל ךייש יקספונפ .(Panofsky, 1957 [1951]) 1948 תנשב יקספונפ 
השק .הכלהמבו היינשה םלועה־תמחלמ ברע תירבה־תוצראל ואציש ,םיינמרג־םידוהיה 

.ולשמ רבד־תירחא ול ףיסומו רפסה תא םגרתמ היידרוב .ותדובע תובישחב םיזגהל 

.1973 תנשמ יקסנטלוב קול לש הפיה ורמאמ תא דחוימב ךכ לע ואר 

סוטיבהה תומלגתה תא ןייצל ידכ hexis חנומב שמתשהל היידרוב דיפקי תורחואמה ויתודובעב 

תויציזופסידה לולכמ תא ןייצל ידכ habitus חנומב שמתשהלו ,ותעונת ןפואב ,ףוגה תביציב 

קסוע 1962 תנשמ חתפמה־רמאמ .הזב הז ןבומכ םירושק םיחנומה ינשש תורמל - תועמטומה 

איה תושירפה יכ ,וב הארמ היידרוב .אב ונממש רוזיאה ,הנראבה ירכיא לש היופכה תושירפב 

,םיינבמ םייונישמ האצותכ הנראבה ירכיא לש ןותיחה תכרעמ תוטטומתה לש קהבומ םוטפמיס 

דלומה־גח ףשנב םידוקירה תבחרב שחרתמה חותינ אוה רמאמה יאישמ דחא .םייתוברתו םיילכלכ 

ךכל םינתונ ןותיחה לגעממ תאצל םהילע רזגנ יתרבחה םלרוגש הלא רשאכ ,רפכה הפקב ךרענה 

גשומל היידרוב קקזנ ובש רשקהה והז ;(Bourdieu 1962c, 96-100) םפוג תחונתב יוטיב 

לע עיבצהו אשונל היידרוב בש טעמכ הנש םישולש רחאל .סומ לסרמ ול קינעהש ןבומב סוטיבהה 

.(Bourdieu, 1989)ויתולבגממ המכ לעו ותדובע תוחתפתהב רמאמה תובישח 
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ןיבל תולרדתקה ןיב ימינפ סחי שי יכ ,איה ורפסב יקספונפ לש תירקיעה ותנעט 

(.summae)'תומוס'ה לש הביהרמה תילאוטסקטה הרוטקטיכראה ןיב ,תיטסלוכסה הבשחמה 

יפוסוליפה עדיה םלוע לכ תא גיצהל תוגויסנ ־ הרשע־שולשה האמה לש תויגולואיתה 

.תויתוגה תולרדתקה לש הרוטקטיכראה ןיבל ־ תינומרהו תיתטיש תרגסמב יגולואיתהו 

,רצק ןמז ךות וטשפתה תיתוגה הלרדתקה ןהו ,יקספונפ ריכזמ ,תיטסלוכסה הבשחמה ןה 

,םיינשה ןיב רשקה .זירפ ביבס ידמל םצמוצמ יפרגואיג בחרמב ,טעמכ תחא הנועבו תעב 

לש ותניחבמ ,והזו - 'תועפשה'ב הצמתמ וניאו דבלב ינוציחו יטתסא וניא ,יקספוגפ ןעוט 

תיטסלוכסה תוברתה לש םינושה םיעפומה ןיב תימינפה תודחאה .ןיינעה בל ,היידרוב 

.תימדקא תכרעמ התוא יריצי ויה תוטוסה ירבחמו תולרדתקה ירצויש ,ךכב הדוסי 

המ .תויטנ ןתואו הבשחמ לש תויסיסב תומכס ןתוא ךכיפל וליעפה דואמ םינוש םימוחתב 

חור' וניא תויגולואיתה תוטוסה הנבמל תולרדתקה לש הרוטקטיכראה תא רשוקש 

יקספונפ בתוכ ,"םיילטנמה םילגרהה" ,רשב השבלש חור אלא תיאליטרעה 'הפוקתה 

- םיינוכיתה םייניבה־ימי לש םיגולואיתה ילודגמ - סניוקא םמות לש ונוידל הנפמו 

.(Panofsky, 1951 [1951], 21) habitus ,לגרהה גשומב 

ןיבל ילפקאהו ינרדומ־מורטה ןיב ,זירפל היליבק ןיב תאצמנה - םייגיבה־ימי תרבח 

שיש תורבחב :ויאצממ לע שדחמ בושחל היידרובל תרשפאמ ־ תיטסילטיפקה הנרדומה 

ןתוא םהירעשב םיאבב םיעיבטמ דומילה תודסומ ,בתוכ אוה ,םינגרואמ דומיל תודסומ ןהב 

לודיב ןהב ןיאש ,תורבח לש םיסקטבו סותימב ההזמ גולונתאהש ,תועדומ־אל תומכס 

ןעוט ,הבשחמ ילגרה םידמולמב עיבטמ יטסלוכסה הנפלואה־תיב .תחתופמ ידסומו ידמעמ 

שרפמ היידרוב .הרשע־שולשה האמה לש םירחא םיגוהו סניוקא סמות תובקעב יקספונפ 

:ולש ויתורטמל יקספונפ תא 

ףתושמ ראוטרפר אל םגו ,ףתושמ דוק קר הניא ,יקספונפ הארמ ,תוברתה 

תודחוימ הבשחמ תומכס לש הרדס ,תופתושמ תויעבל תובושת לש 

,םייחב םדקומ בלשב ועמטוהש ,תוקומע תומכס לש ךרעמ אלא ,תודחיימו 

תומכס ףוס ןיא - ילקיזומה רותלאל המודב ־ רצייל ןתינ ןכותמש 

Bourdieu,) .תוירלוקיטרפ תויצאוטיסב םושייל תונתינה תוירלוקיטרפ 

 151-152 ,1967).

,תרחאל תחא תירקחמ תרוסממ סוטיבהה גשומ לש אדירג הליאשב רבודמ ןיא ,תאז םע 

יוטיבה תועמשמ ןיב םיבושח םילדבה השולש םנשי .היגולויצוסל תונמאה לש הירוטסיהה ןמ 

ותונשרפב הלא םילדבה שטשט ומצע היידרוב) היידרוב ול ןתונש וז ןיבל יקספונפ יפב 

תא ריהבהל רחואמ ןויסינב ,ןכמ־רחאל הנש םירשעכ דדיח םהיניבמ דחא קרו ,יקספונפל 

ילוש דיקפת אלממ יוטיבה ,היידרוב רציש םשורל דוגינב (א) :<ולש תירוקמה ותמורת 

לגרה' לע בורל רבדמ אוה .וב שמתשמ וניא טעמכ םצעב יקספונפ .יקספונפ לצא ןיטולחל 

'סוטיבה' יוטיבב יטסלוכסה שומישל הנפמו 7('תוילטנמ' לע וליפא םיתעלו) 'ילטנמ 

בר ןמזש םושמ ילוא ־ יזכרמ םוקמ יוטיבל הנקהש הז אוה היידרוב .דבלב םיילוש־תרעהב 

ןייצל ידכ ,סומ לסרמ ול ןתנש ,לבגומה ןבומב יוטיבב ומצע אוה שמתשה רבכ ןכ ינפל 

.תיצוביק תוכייתשה תנמסמו תיתרבח תלחנומה תינייפוא תינפוג הביצי וא החונת 

 7 35 ,(1951) 1957 ,Panofsky; 1987 ואר ,'תוילטנמ' יוטיבה לש היגולואינגה לע ,Raulff.
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ורפס תאירקש ינפל ,תיתפרצה תיגולונתאה תרוסמב יוטיבה לש לבוקמה ונבומ היה הז 

.רתוי תללוכ תועמשמ יוטיבל תתל תורשפאה תא היידרוב ינפב החתפ יקספונפ לש 

ןתנש הרצה תועמשמה ןמ ךכב גרוהו שומישה תורוסמ יתש תא התע דחאמ היידרוב <ב> 

וליאו ,דבלב םיילאוטקלטניא םילגרה ןייצל ידכ יוטיבב שמתשה יקספונפ :גשומל יקספונפ 

,תיטסילאידיאה תרוסמה ןמ גורחל ידכ רתוי הבחר תועמשמ ול תתל שקבמ היידרוב 
חוכל םביבסמש םלועה תא שדחמ בצעל םישנאה לש תינרציה םתלוכי תא הליבגמה 

לצאש דועב <ג> .(Bourdieu, 1992, 250-251; 1996, 179-180) דבלב הבשחמה 

הארנה לככ ־ היידרוב ,ךוניח חוכמ עבטומה הבשחמ לגרהכ ספתנ סוטיבהה יקספונפ 

תוזח תא יתוברתה בוציעב תוארל ןיאש שקעתמ ־ םיטנדוטסה לע ולש ותדובע תובקעב 

היידרוב ;תיטסלוכסה הבשחמה ןיבל תולרדתקה הנבמ ןיב הקיז לע עיבצה יקספונפ .לכה 

,תיגוגדפה הקיטקרפב הבישחה ילגרה לש םתיינקה ךילהתל שגדה תא קיתעמ ותמועל 

דוגינב ,ךכ לע ףסונ .(Bourdieu, 1967, 149) הנותנ תידסומ תרגסמב תשחרתמה 

ואצומל זמורו ,סוטיבהה לש דיחיה ורוקמ וניא רפסה־תיב יכ ,שיגדמ היידרוב ,יקספונפל 

ויתואצותש ,יתוברתה ףוליאה תולבגמל ךכב זמור אוה 8.(1967, 148, 165) ידמעמה 

.תמדוק תיתרבח הינתהב תונתומ 

ול שי ,םירפסמ םינוירוטסיהש םירחא םירופיס ומכ .רתוי וא תוחפ ,רופיסה ןאכ דע 

תא קמנל ילב ־ וילע ףיסוהל שקבמ ינא .והמ גשומ חרכהב םהל ןיא לבא ,חקל ילוא 

קסוע ינא ובש רקחמה טקיורפ ךותמ הלועש ,רתוי תיללכ הנעט ־ טורטורפב םירבדה 

.םידמולמה לש סוטיבהה לש הירוטסיהב וניינע רקיעש ,הלא םימיב 

הרשע־םיתשה האמה ןמל .ימדקאה םלועב עבטנ סוטיבהה גשומש ,הרקמ הז ןיא 

ללוחל - םירזנמה לש רפסה־יתב ,םהימדוק תובקעב - םיימדקאה תודסומה םישקבמ 

.(Jaeger, 1994) הנבומ םייח־חרואו תויטנ ךרעמ םהל ליחנהל ,םהירעשב םיאבב הרומת 

הכרדה ירפס ךשמהב ובתכיי ךכ לע ־ habitus inteiiectualis םיטנדוטסל ליחנהל ךיא 

הרומת ,conversio םיטנדוטסב ללוחל םישקבמ םי'גלוקהו תוטיסרבינואה .םיטרופמ 

לש הדמתהה חוכב ,תשקיע תודגנתהב םילקתנ םה ךכ ידכ ךות .םהיתוכילה לכב הקומע 

יסופדל תודגנתה התואל תיגולנא איה וז תודגנתה .ןכל םדוק ושכרנש ,תויטנו םילגרה 

ברקב םיילאינולוק תואבצו םירנויסימ ולקתנ הבש ,םייטסילטיפק תעמשמו הדובע 

הגשמה רובעל לוכי ,היעבכ ,תודגנתהכ ספתנש המ ,םיטנדוטסה לש הרקמב ךא .םידיליה 

ןיאש םושמ רתיה ןיב ־ ךוניחה תודסומ לש תיתטיש הלועפל אשומ ךופהלו תיתטיש 

םדקומ עיפומ אוה רבד לש ותימאל .טסקסב עיפומ 'סוסיבה' חנומהש הנושארה םעפה םצעב וז ןיא 

תרוסמהו יקספונפ תובקעב ,הליחתב .(Bourdieu, 1967, 142) רחא גשומל טעמכ ףילחתכ רתוי 

,תשכרנ תוברת - Bildung דיחיב תועבטומה תויביטקלוקה תומכסל היידרוב ארוק ,תינמרגה 

רבעמ .יניטל habitus^ ינמרג Bildung^ רבוע אוה הרהמ דע ךא ;התוא שכורש ימ תא תבצעמה 

חתפמ־גשומ םע תיתפרצ תיגולויצוס הלוכסא דסייל היה השקש קפס ןיא ,םירחאה םילוקישה לכל 

Angst^ רגדייה לש Holzweg^ ידגנה בטוקב ומצע ביצמש ימ רובע דחוימב ,תינמרגמ לואש 

.וירחא רטראסו רגדייה לש 
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תויהל םירומא םיטנדוטסה :קותעשו השרוה לש אלא ,דבלב הטילש לש סחיב רבודמ 

גציימ אוהש םושמ ,היצנטופב טקייבוס אוהש ,דחוימ טקייבוא םה .םהיכנחמ לש םהישרוי 

אשומ לש ירשפאה ודיתע תאו - ךנחמה לש יתרבחה ורבע תא יקלח ןפואב תוחפל 

םיכוז םיבצעמה םילקתנ וב תויטנה ךרעמו ובוציע לש הקיטקרפה ,ךכ םושמ .ותלועפ 

םינפבמ טבמ לש ,טקייבואו טקייבוס ןיב קוחירו הברק לש הזה ףוריצה .דחוימ דמעמל 

לש יפיצפסה ידסומה רשקהב רצויש הז אוה יתטיש ןויעו תידסומ הלועפ לש ,ץוחבמו 
לש ,דמלנה עבטה לש תיתטיש הגשמה םידדועמה ,םיאנתה תא םיהובגה דומילה תודסומ 

תודסומ לש תימשרה היגולואדיאה תבייחמ תעב הב) הנבומ תויטנ ךרעמכ סוטיבהה 
.<וחוכ תא םיפשוח םמצע םהש ,יתרבחה סוטיבהה לש תיתטישה ותשחכה תא דומילה 

וא) תודסומ השולשב ןיחבהל ןתינ תינרדומ־ םורטה תיברעמה הרבחה לש הירוטסיהב 

תיסחי יתטיש שדחמ בוציעב וחמתהש ,(חווט־תוכורא תוידסומ תורוסמ ,קויד רתיל 

רתאכ רזנמב דקמתה רבו .הטיסרבינואהו רצחה ,רזנמה :םהירעשב םיאבה לש יביסנטניאו 

הרבחל ,'םלוע'ל תיריזנה הרבחב ובצועש םיסופדה לש םתקתעהבו םיטקייבוס רוצייל 

וכז אלש הלא ידי־לע וצמוא הלש ןודיעה ימגד הבש ךרדבו רצחב דקמתה סאילא ;תבבוסה 

יאנפה תא ךופהל ליכשהש רתאה ,רפסה־תיב תא ךכ־לע ףיסוה היידרוב .הילא סנכיהל 

 (schole) תוילנויצר תוקינכט חתיפו הדובע לש ונימב דחוימ גוסל ןויע םשל שורדה

.םאילאו רבו וקסע םהבש ,ינורצחהו יתדה רשקהל ץוחמ םיטקייבוס בוציע לש הרואכל 

ותוא ךפהש ,ומצע ותוא רצייש םלועל וטבמ תא תונפהל היידרוב לש ותלוכי 

ול הרק המ חוכשל אל ותלוכי ,ךכמ רתוי דועו ,סנרפ הד 'זלוקה רבחל םירכיא־ןבמ 

לש ותושקעתה .יטסיסיקרנ וניאש יביסקלפר רקחמל המוצע המורת ייניעב ,דניה - ךרדב 

,עדיה לש יתרבחה םלועב ליחתהל ךירצ יתרבחה םלועה לש חותינ לכש ,היידרוב 

ויתומורתמ תחא יניעב איה - הריקח לכב ןושאר דעצ אוה ימדקאה סוטיבהה חותינש 

.ונינפב דמוע ןיידעש רגתא והז .רתויב תובושחה 

תוינפהו תורוקמ 

תוברתה לש היגולויצוסב תודובע ?םירצויה תא רצי ימו... (א סופדב) 'פ ,היידרוב 

הקיטאופל רטרופ ןוכמ/דחואמה ץוביקה .(יזגלא 'גו רהז־ןבא 'א :םיכרוע) 

.הקיטוימסו 

םוגרת)(א סופדב) היידרוב 'פ :ךותב ."דמולמה חישה תרוקיב" .<ב סופדב)'פ ,היידרוב 

.(Bourdieu, 1975b לש 

לש םוגרת)(א סופדב) היידרוב 'פ :ךותב ."םיילמסה ןיבוטה קוש" .<ג סופדב)'פ ,היידרוב 

 .(Bourdieu, 1971b

 Boltanski, L. (1973). "Erving Goffman et le temps du soupgon: A propos de la

 publication en fran§ais de La representation de soi dans la vie quotidienne".

 Information sur les sciences sociales, 12(3), 127-147.

 Bourdieu, P. (1961a). Sociologie de l'Algerie. Paris: PUF.

 Bourdieu, P. (1961b). "Revolution dans la revolution". Esprit, January 1961,
 27-40.
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 Bourdieu, P. (1962a). "De la guerre revolutionnaire ä l'Algerie de demain". In

 Algerie de demain (pp. 3-15). Paris: PUF.

 Bourdieu, P. (1962b) "La hantise du chömage chez l'ouvrier algerien". Sociologie

 du travail, 4(4), 313-331.

 Bourdieu, P. (1962c). "Celibat et condition paysanne". Etudes rurales, 5-6, 32
 136.

 Bourdieu, P. (1966). "Condition de classe et position de classe". Archives
 europeennes de Sociologie, 7(2), 201-223.

 Bourdieu, P. (1967). "Postface". In: E. Panofsky, Architecture Gothique et

 pensee scolastique, precede de L'Abbe Suger de Saint-Denis (trans.
 P. Bourdieu; pp. 135-167). Paris: Minuit.

 Bourdieu P. (1971a). "Genese et structure du champ religieux". Revue frangaise

 de sociologie, 12(3), 295-334.

 Bourdieu, P. (1971b). "Le marche des biens symboliques". L'Annee
 sociologique, 22, 49-126.

 Bourdieu, P. (1972). Esquisse d'une theorie de la pratique, precede de trois
 etudes d'ethnologie kabyle. Geneva: Droz.

 Bourdieu, P. (1974). "Les conditions sociales de la Production sociologique:
 Sociologie coloniale et decolonisation de La sociologie". In H. Moniot
 (ed.), Le mal de voir (pp. 416—427). Paris: Collection 10/18.

 Bourdieu, P. (1975a). "L'invention de la vie artistique". Actes de la recherche
 en sciences sociales, 2, 67-73.

 Bourdieu, P. (1975b). "Critique du discours lettre". Actes de la recherche en
 sciences sociales, 5-6, 2-3.

 Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice (trans. R. Nice).
 [Cambridge Studies in Social Anthropology, 16]. Cambridge: Cambridge

 University Press (translation of Bourdieu, 1972).

 Bourdieu, P. (1978). "Classement, declassement, reclassement". Actes de la
 recherche en sciences sociales, 24, 2-22.

 Bourdieu, P. (1979a). La distinction: Critique sociale du jugement. Paris:
 Minuit.

 Bourdieu, P. (1979b). Algeria 1960 (trans. R. Nice). Cambridge and Paris:
 Cambridge University Press/ Editions de la Maison des Sciences de
 l'Homme.

 Bourdieu, P. (1980). "Le mort saisit le vif. Actes de la recherche en sciences
 sociales, 32-33, 3-14.

 Bourdieu, P. (1985). "The Genesis of the Concepts of Habitus and Field".
 Sociocriticism, 2, 11-24.

 Bourdieu, P. (1989). "Reproduction Interdite: La dimension symbolique de la
 domination economique". Etudes rurales, 113-114, 15-36.
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 Bourdieu, P. (1992). Les regies de l'art: Genese et structure du champ
 litteraire. Paris: Seuil.

 Bourdieu, P. (1996). The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary

 Field (trans. S. Emanuel). Stanford: Stanford University Press (translation

 of Bourdieu, 1992).

 Bourdieu, P. and Boltanski, L. (1975). "Le fetichisme de la langue". Actes de la

 recherche en sciences sociales, 4, 2-32.

 Bourdieu, P. and J.C. Passeron (1964). Les heritiers: Les etudiants et la
 culture. Paris: Minuit.

 Heran, F. (1987). "La seconde nature de l'habitus. Tradition philosophique et

 sens commun dans le langage sociologique". Revue frangaise de
 sociologie, 28, 385-416.

 Jaeger, C.S. (1994). The Envy of Angels: Cathedral Schools and Social Ideals

 in Medieval Europe, 950-1200. Philadelphia: University of Pennsylvania
 Press.

 Mauss, M. (1985 [1936]). "Les techniques du corps". In Sociologie et

 anthropologic (9th edition; introduced by C. Levy-Strauss, pp. 363-386).
 Paris: PUF.

 Panofsky, E. (1957 [1951]). Gothic Architecture and Scholasticism: An Inqiry

 into the Analogy of the Arts, Philosophy, and Religion in the Middle Ages.

 New York: New American Library.

 Raulff, U. (1987). "Die Geburt eines Begriffs: Reden von 'Mentalitäten' zurZeit

 der Affäre Dreyfus". In U. Raulff (ed.), Mentalitäten-Geschichte: Zur

 historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse (pp. 50-68). Berlin:
 Wagenbach.

 Sheffy, R. (1991). "Rites of Coronation (review article)". Poetics Today, 12(4),
 801-811.
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