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,(Hochschild) דלי'צסכוה ילרא לש הרפס רואל־אצי רשאכ ,םינומשה תונש תליחתב 

הלא ונימאה ,םוחתב הקיסלקל םויכ בשחנש ,{The Managed Heart) להונמה בלה 

לש דמעמ לבקי תושגר לע רקחמש (םיבר ויה אל םהו) תושגרה לש היגולויצוסב וקסעש 

חתפל הליכשה דלי'צסכוה .יתרבח יונישו תוכפהמ ,דוביר ומכ ילוא ,היגולויצוסב םוחת 

המרתש הפש הרציש ,ישגר לוהינו תושגר תדובע ,שגר יללכ ןוגכ ,םיגשומ לש תכרעמ 

תמגוד תוריש ינוגרא לש רצה רשקהב קר אל תושגרו תוברת ןיב םירשק לש היצזירואיתל 

הרכינ תע ־ הרפס רואל־אצי הבש הפוקתה .ןחוב־הרקמכ הרקח התואש הפועת תרבח 
,םייתרבח םיסחיו תויתרבח תוכרעמ לש תוילנויצרב הנומאהמ תרבוגו תכלוה הבזכא 

(היתורוצ לכ לע הידמה תועצמאב) םזילטיפקה לש תיפוסה היצזינולוקה השחרתהשכו 

תומרונ ,םיסקט ,הפש ןיב רשקה לע םירקחמ לש החירפ הבינה - םישנא לש םבבלב 

לע םירקחמ לש היצמיטיגלל םג הליבוהו ,תושגר לש הינבה ןיבל תויתרבח תוקיטקרפו 

תרבוח רואל־האצי ,asa-2 תדחוימ היצקס המקוה :םוחת םק ןכא .סעכו השוב ,הבהא 

תויתרבח תוקילק םג ורצונו ,רשק ףד םג ונשי ,תושגרה לש היגולויצוסה תארוהל הכרדה 

.תוימדקאו 

תא קדצב וריכזיו םוחתה לש ותדלוה עגר יבגל ילע וקלחיש הלאכ ויהיש החינמ ינא 

ןמפוג לש אלפנהו חכשנה ,ןטקה ורקחמ תא ןבומכו ,סמי'ג םאיליוו ,תימס םדא ,וטסירא 

םינשב .םוחתה לש ודמעמ אלא ,יניעב בושח תדלוהה עגר אל םלוא .םינוגראב השוב לע 

םוקמב הכירדה .תיטרואית הניחבמ םוקמב תשדשדמ תושגרה לש היגולויצוסה תונורחאה 

ימצעה לוהינה תא השיגדהש ,"להונמה בלה" לש הירואיתהמ ,ילסקודרפ ןפואב ,תעבונ 

לע ינונקה עדיה־ףוג תריצי תא הפחדו ,םיינוגרא שגר יללכל סחיב טרפה תושגר לש 

ורקיעב קסעש רקחמל ,רמולכ ,ירטס־דח יתוברת ןוויכל (םייתניב חתפתהש) תושגר 

יונישל םימרוג תושגר דציכ ,ךפיהל אלו ,תושגר לש תיתוברתהו תיתרבחה הינבהב 

,דימת שי וז תפרוג הרימאל .םייטילופו םייתרבח םיכילהת םמצעב םירצוי וא יתרבח 

לע רדיינש ןתנ לשו ןומא לע ןמגילס םדא לש םהיתודובע ,לשמל) ללכה ןמ םיאצוי ,ןבומכ 

תא ןחבש ןוויכב רבטצה לודגה עדיה־ףוגש רמול ןתינ הז םע דחי .(תוירדילוסו היתפמא 

.םתעבהו תושגר לש הנבהל בחרמכ תויתוברתה תוקיטקרפה 

יתרבח הנבמ תלעב הרבחב הנבומ סעכ דציכ :םעכ לע בתכנ הברה ,לשמל 

ןילמוג־תוסחייתהב ןנוכמ סעכ דציכ :(טיוואניאה לצא וא ודוהב ,םיניפיליפב) ירטנצויצוס 

רבסהל ןתינ אוה דציכ וא :רחאה לע תויוגש (תויביטמרונ) תוחנהמ האצותכ תישיא־ןיב 

ליטמ תוומה ובש םוקמב (תויח למסמ ןכלו) םייח ןתונ סעכה םהיבגלש םישישקל דסומב 

ססבתהש שגרמ תירוטסיה הנתשה הבהאה גשומ דציכ ולאש הבהא לע םירקחמ .ויללצ תא 

האצותכ ,היצקינומוקו הנבה לע ססובמה שגרל ,בהאנל ,ימצעל ,הליהקל תוביוחמ לע 

תריז הווהמ תיטנמור הבהא דציכ וא :תויתרבחה תוקיטקרפהו םיכרעה תכרעמב םייונישמ 

לורטינ לע םירקחמ .תיטסילטיפקה תכרעמה לש (םיידמעמו םייתוברת) םידוגינל יוטיב 
וא יאופרה ילנויספורפה חישה תא וגחב םיגולוכיספו םיאפור לצא תושגר לש 
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389 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

לש היגולויצוסב" וקסעש םיבר םירקוח ,ןכ םא .תושגר לש הינבהל הריזכ יטיופרתוכיספה 

םירצותב וילא םריזחהל תנמ־לע ישפנה םוחתהמ םינוש תושגר ועיקפה "תושגרה 
.םייתרבח 

בושו בוש תוארהל וסינש הלא םירקחמב (ךומתל יאדוובו) קידצהלו ןיבהל תולקב ןתינ 

אל יאדוובו היגולויצוסב אל ,וילאמ ןבומ וניא ןיידעשו - וילאמ ןבומ היה אלש המ 

ידימת ןתמו־אשמב םיאצמנ ,ונלש תוימינפה תויווחה בור ומכ ,תושגרש - היגולוכיספב 

עדי ירצוי תודסומ ידי־לע םיגצוימש םיכרעו תונומא ,םירוסיא לש תוינוציח תוכרעמ םע 

לכ ומכ ,תושגר .תויתוברת תוצובק וא םיילנויספורפ םינוגרא ,תוטיסרבינוא ןוגכ חישו 

לע ,םתפוקת תא (השיגב יולת)יביטטרפרטניא וא ןיימודמ ןפואב םיגציימ ,יתרבח רצות 

ירחא .תיטרואית הניחבמ המצע תא התצימ וז השיגש אלא .הבש םידוגינהו תומכסומה לכ 

תולאשב רתוי םיינרמוי תויהלו הפיאשה תא תונשל ךרוצ שי הביתכו רקחמ תונש םירשע 

הנבה לע תססובמה וז ,(emotive) תיביטומא תיגולויצוס הירואיתל םתמורתו תושגר לע 

וז הנעט גיצמ (J.M. Barbaiet) טלברב .םייתרבח םיכילהת רוצייב תושגרה םוקמ לש 

Emotion, Social Theory, and)יתרבח הנבמו תיתרבח הירואית ,היצומא שדחה ורפסב 

 Social Structure).
תינאירבווה היגולויצוסה םע חכוותמ טלברב ,יתביתכל הליעה םג אוהש ,הז ורפסב 

תושגר הכפהו תיביטומא היגולויצוס חותיפל תורשפאה תא ,ותנעטל ,הלטיבש 

טלברב ,רחא דצמ .תיעדמ הבישחו תילנויצר הלועפ לכ לש תינשמ יאוול־תעפותל 

העבהב הדקמתהש (תיתרבחה הינבהה תשיג) תושגר לוהינ לש השיגה םע םג חכוותמ 

רוציי תמועל (representation)יתרבח גוציי לש הירואיתבו ,תיביטקלוק תמועל ,תימצע 

תושגרה לש תיגולויצוס־ורקמ הירואית חתפל הצור טלברב .(production) יתרבח 
ורפסב יוטיב ידיל האבש יפכ) תימס םדא לש תילכלכה הבישחה תודוסי לע תססובמה 

 The Theory of Moral Sentiments> ורפסב) סמי'ג םאיליוו לש תיפוסוליפה הבישחהו

 Principles of Psychology>. תויצומא דציכ תוארהל ןתינ ,ןעוט אוה ,םתרזעב

יתרבח רדס לש הנבהל תויזכרמ ןניה ,ןומאו תונמקנ ,השוב ,דחפ ,ןובלע ןוגכ ,תויפיצפס 

קר אל ןה תויצומאש תוארהל איה טלברב לש ורפס תרטמ ."ינומרה יתרבח יוניש" לשו 
תומדב תויתרבח תואצות שי תויצומאלש ,םתביס םג אלא ,םייתרבח םיסחי לש האצות 

דיקפת םג ןהל שישו ,ירוטסיה רשקהב םיכילהת לע העפשהו םיביטקלוק לש היצזיליבומ 

תוידמעמ תויונגראתהו םירטשמ לש םתליפנ ,םישדח םינוגרא לש םתחימצב יזכרמ 

תיגולויצוס הירואיתל דרפנ םירפס ףדמ תוארל הצור טלברב ,דועו תאז .תושדח 

רדגומש המ תא שדחמ ןמסל הלוכי תושגר לש הביטקפסרפש ןימאמ אוה .תיביטומא 

.היגולויצוסב הקיסלקכ 

םיקסועה םיקרפב יתרבח יוניש לש זרז תושגרב האורה השיגה תא חתפמ טלברב 

,(class resentment) םילעופה דמעמ לש תונייוע ןוגכ ,רבעב קסע רבכ םהבש ,םיאשונב 

ןויד ףיסומ אוה הלא םיאשונ לע .המקנו תונייוע ,תויסיסב תויוכז ןיב רשקהו ,דחפ 

לכב .(Scheff) ףש סמות גולויצוסה לש ותדובע לע רקיעב ססבתמה השובבו תוימרופנוקב 

,תיתרבח הלועפל םינושה תושגרה תובישח תא תוארהל הסנמ אוה וללה םיקרפהמ דחא 

םיסחי לש רשקהב הלילעה תוחתפתהב יזכרמ םרוג תווהמ תויצומא יכ הדבועה תאו 
.םייתרבח 

לש תרתוכ־תתהש יפ־לע־ףא ,תורהצהה תמרב הניא טלברב לש ורפס םע היעבה 
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וא ,םחותיפב אלא ,תויטמגודב הליחתכלמ ותוא הדישחמ ,"תיגולויצוס־ורקמ השיג" ,ורפס 

קרפב ןאכ דקמתא יתנעט תא םיגדהל תנמ־לע .םחותיפ לש יטרואיתה ןוויכב ,קויד רתיל 

.יונישו דחפב קסוע טלברב ובש ,ורפסב יעיבשה 

ןמזב תיטירבה תיטילופה הטילאה לש הדחפ תעפשה תא הז קרפב ןחוב טלברב 

םידבוע יקבאממ האצותכ ינומגהה הדמעמו החוכ דוביא ינפמ היינשה םלועה־תמחלמ 

היווחכ אל) דחפב טולשל הנויסנב .הדובעה תעונת לש תיטילופהו תיתרבחה התוקזחתהמו 

םייוניש תיטירבה תיטילופה הטילאה המזי (ידמעמ־יתרבח םילקאב אלא ,םיטרפ לש 

תונגראתה ,הבוגתב ,ורצי הלא םייוניש .החוורהו הקוסעתה םוחתב םידחא םייתקיחת 

ללכ־ךרדב תקסוע תורפסה .הנידמה הנבמ לש "טקש יוניש"ו הדובעה תעונת לש תשדוחמ 

וז הסיפת .תונרמשו תועיגכל וא הדירמל םרוגה (לשמל םילטבומה) חוכה ירסח לש םדחפב 

.תיתרבח היגולוכיספב (fight or flight) החירב/המיחל לש ימוטוכיד לדומ לע תכמתסמ 

(containment) הלכהה לדומ - תישילש הפולח הנשיש תוארהל הצור ,הז תמועל ,טלברב 

הריזב ינומגהה ךרעמל םתוגיהנמ ףוריצ וא םיפפכנה לש םתשירד סוכינ ידי־לע לעופה 

תונשדח לש ןוויכב תוינוגרא תוכלשה שי ,ןעוט טלברב ,הז גוסמ הלועפל .תיתרבחה 

דחפש ,ןימאמ אוה ,רעשל ןתינ ,םיבאשמל תושיגנ שי תומילאלש ןוויכמ .תוחתפתהו 

םג ללוש וניא טלברב .יתרבחו ינוגרא יונישל אלא ,אקווד תונרמשל םרוג וניא תוטילאה 

לע עיבצהל ףידעמ ךא ,תונרמשו תוימרופנוק ,הדירמ לש תורחאה תויורשפאה תא 

.הרבחה ינפ לש שדחמ ןוגראל עינמכ דחפ לש תויביטקפאה 

ךשמב :אבה עודיה ירוטסיהה רופיסה תא רפסמ טלברב הווטש (יראינילה) שיחרתה 

,הרפסמב תיטירבה הדובעה תעונת הלדג הירחא דיימו הנושארה םלועה־תמחלמ 

ידוגיאב םירבח ויהש םילעופה רפסמ .הלש תונגראתהה תלוכיבו הלש תויטנטילימב 

תונויער ;לדגו ךלה ןהב םיפתתשמה רפסמו רתוי תופוכת ושענ תותיבשה ;לדג םידבועה 

;םינומהה' לש חוכה ןויערל תוריהבו תועמשמ ונתנ םייטסילקידניסו םייטסילאיצוס 

םילקא תיטירבה תיטילופה הטילאב ורצי הלא לכ .היסורב תיקיוושלובה הכפהמה ,ףוסבלו 

חוכה הנבמ תא רמשל הרטמ ךותמ .םידבועה ינוגרא לש תונכפהמהו םעזה ינפמ דחפ לש 

הלשממה הפריצ (תטלשה הטילאה לש החוכ תאו) תיטירבה הלכלכה לש יטסילטיפקה 

ידכ תוטלחהה־תלבק ךילהתל םידבועה יגיהנמ תא (תיתפרצה הלשממל דוגינב) תיטירבה 

ןכ־ומכ .הלשממה תורישל םייעוצקמה םידוגיאה תא םותרלו םהילע חוקיפה תא ריבגהל 

.הדובע יאנתו רכש לע תוטלחהב םייעוצקמה םידוגיאה תוברועמ תא הלשממה הריבגה 

הדובעה תעונתב הטילשו יתיישעת טקש גישהל ידכ תיטירבה הלשממה המלישש ריחמה 

ימואל חוטיב ןוגכ תוילאיצוס תוינכות חותיפו תינשדח תיתרבח הקיקחב הצמתה תיטירבה 

,םלוא .(Moore, 1978 :לשמל ואר) עודי הזה יטסימרופרה רופיסה ןאכ דע .ןגומ רוידו 

אלש םיינוגרא םינבמ ןנוכל ךרוצ היה םייתקוח םייוניש עצבל תנמ־לע ,ךישממ טלברב 

הפוצמהו הפצנה םויאה ינפמ תוטילאה לש דחפה תא טיקשהל ידכ ,ךכו .רבעב םימייק ויה 

תונשדחבו יתרבח םזימרופרב תיטילופה הטילאה הקסע ,םייעוצקמה םידוגיאה לש 
אלש) תיטירבה החוורה־תנידמ לש היתודוסי תחנה ידיל רבד לש ופוסב ואיבהש תינוגרא 

תוליכשמש תוצובקש וז המגודמ קיסמ טלברב .(הדובעה תעונת לש החוכ ןותימ לע רבדל 

םדיחכהל ןויסינ תמועל) םימייאמה םימרוגה לש "הלכה" תועצמאב ןדחפ םע דדומתהל 
.תיתרבח תוחתפתהלו ינוגרא שודיח ידיל תואיבמ (חוכב 

יגולויצוס חותינב חרכהב אל ךא סוטטסו חוכ ןוגכ םייגולויצוס םיחנומב קסוע טלברב 
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391 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

חוכ לש תויכרע־ודל רע וניאש םושמ (ולש יטילופה־ירוטסיהה טביהה תורמל) ןיינעמ 

,לשמל .חוכ יסחיב םירצונה םיינמז־ובה םידוגינלו םיטלשנ-םיטלוש יסחיב השלוחו 

האור אוה ןיא .הטילאה לש תילנויצר־תיטילופ היגטרטסא הרקיעב הווהמ ויבגל "הלכה" 

,םידבועה יפלכ תומילאו ןומא לש תינמז־וב הלועפ הלשממל םידבועה ףוריצב 

וניא טלברב ,דועו תאז .דחאכ תונרתחו תוימרופנוק לש השעמ םידבועה לש םתופרטצהבו 

הטילאה תלחנ וניא דחפה .תיטילופה הריזב דחפה לש הנושה ומוקימ ךילהת תא האור 

דחפה) הטילאל (לשמל ,הלטבאמ םידחופה) םידבועה ןיב רבוע אוה ,דבלב תיטילופה 

יטילופ תומיע םייקתמ ובש ישגר םייניב־בחרמ רצונ ךכו ,(םידבועה לש תויטנטיליממ 

אל רידגמה ,טקילפנוקו ףותיש לש יכרע־ וד יביטקפא רשקב הטילאהו םידבועה תא דחאמה 

חותינב .םידבועה לש םתנובתו תיטילופה םתוימצע תא םג אלא ,הטילאה תנובת תא קר 

דספהו חוור לש ןובשחב סוטטסו חוכ החיוורמ וא הדיספמ הצובק ,טלברב לש ימוטוכידה 

־אשמה חותינו ,םימלענ (תיביטקלוקה םתוימצע) םידבועה לש תורטמהו תונוצרה .יטקט 

.םלאנ םיידמעמ םילדבה לש ףתושמה ישגרה בחרמה לע ילובמיסה ןתמו 

אל םג םא) רחא םוקמב דחפ לש רחא הרקמ איבא ,טלברב לש ותשיגל דוגינב 

1850 םינשה ןיב :ןמזה .רחא יטילופ־ירוטסיה רשקהבו (תיטירבה הירפמיאל רושק־יתלב 

"in a Spirit of)"הטקש תומילא לש חורב" ורמאמב .הזכרמו ודוה ןופצ :םוקמה .1860־ו 

 "Calm violence), אבאב ימוה (1995 ,Bhabha) המדקש הפוקתל יטילופ ביטרנ בתכשמ

םתוהז הכרדש תיביטקפא היגטרטסא גיצהל וניינע .םיטירבה דגנ ידוהה דרמל 

תא ובינהש םייטילופו םייררגא םייוניש לש םכלהמב .תננוכמ םיפפכנה לש תיביטקלוקה 

הרבעה ,רוקמה תא והשימ עדיש ילב ,עתפל הלחה (the Indian mutiny) תידוהה הדירמה 

ריבעמו עיגמ היה חילש .הזכרמו ודוה ןופצ לכב רפכל רפכמ (חוטש ידוה םחל) הטפ'צ לש 

יתצמה םחלה רבע ךכו ,ןכשה רפכה שארל וריבעמ היה הזו הטפ'צה תא דחא רפכ שארל 

קפס ליטה וא תולאש לאש דחא אל ףא .רערע וא בריס אל שיא .הקספה אלל רפכל רפכמ 

הרבע ,העומש ומכ ,הטפ'צה .(333 'ע)"ןבוה רשאמ רתוי שגרוהש חרכה והשזיא" יבגל 

והשמ תארקל הנכהו הרהזא תוא הטפ'צב האר לודגה בודה .הקינפ הרציו םוקמל םוקממ 

רפכמ הלוגלגבו ,םדאה לש ונוזמל למס הטפ'צב ואר םירחא .אובל שגרתמש לודג 

.םייסיסבה םויקה יעצמא לע םויאה ינפמ םירפכב תודחאה תרימשל רסמ תרבעה - רפכל 

ןיב ,תושגרתהה םג ךכו תוברו תונוש ויה תועידה .הלפת הנומא הב וארש הלאכ םג ויה 

םיירפכה לש םתלחנ התיה אל הרצונש הקינפה .ואל םא ןיב תועמשמ הטפ'צל הקנעוה םא 

הקינפ תצפהל המרג הטפ'צה .אבצבו תיטירבה היטרקורויבה ברקב םג התפצנ איה .דבלב 

/תיתוברתה הימוטוכידל רבעמ ,ןעוט אבאב ,הטשפתה איה .םידדצה ינשב תינוציק 

חוכ יסחי לע ןתמו־אשמ ךלהמב יתוברת לדבה לש (hybrid)ידירביה ללח הרציו תינתאה 

.(335 'ע) םיילאינולוק 

הירוטסיהה םע ןאכ דכלתמ ,הל הוולתמה הקינפהו ,הטפ'צה לש התולגלגתה רופיס 

הינבהה תנבהב בושח םוקמ תושגרל שי ובש שדח יטילופ ביטרנ רצויו ,דרמה לש תימשרה 

יתוברת למס - הטפ'צה רופיסב .יתרבח יוניש לש הנבהבו תיביטקלוק תוימצע לש 

לש היגולויצוסל השוע אבאב - םיילאינולוק חוכ יסחי לש ןמסמלו (תואבל)ןמיסל ךפהנש 

ןיב ,ורקמל ורקימה ןיב דחאל חילצמ אבאב :תושעל רמייתמ טלברבש המ תושגרה 

.בכרומו יטמלבורפ ,לצופמ ,יכרע־וד ןפואב ,יביטקלוקל יטרפה ןיבו ילאירטמל ילובמיסה 

לש ,תושגר לש הנבה רשפאמש ןפואב השלוחו חוכ לש יתוברת־ירוטסיה חותינ גיצמ אוה 
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,םיצוחנה םירטמרפה לכ - יתרבח יוניש לשו תיביטקלוק תוהז לש ,תיתרבח הלועפ 

הזמ רתוי ינרתחו קתרמ ןפואב - תושגרה לש תיפוקסורקמ השיגל ,טלברב יפ־לע 
.עיצמ טלברבש 
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