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*?תילארשי היגולויצוס תמייק םאה 

**בהנש הדוהי 

שממ לש תע־בתכ ץראב היה אל תילארשי היגולויצוס תעפוהל דעש הדבועה 

,ותעפוה ךשמהל חווט־תכורא תוביוחמ ךירצמ הז טקיורפ .המיהדמ הניה היגולויצוסל 

היגולויצוסה לש התפשו ידוחייה הייפוא ,ימוקמה יאוותה תאיצמל ךכמ תוחפ אל םלוא 
.תילארשיה 

לש הנוחצנ ךא 1.הפש לע קבאמב לחה לארשי־ץ־ואב ידוהיה ימדקאה טקיורפה 

יגולויצוס טקיורפ חרכהב דילוה אל תוטיסרבינואב רקחמהו הארוהה תפשכ תירבעה 

.תיתרוקיב תימוקמ טבמ־תדוקנ לעב ילארשי 

ןכא יכ המדנ היה הניתשלפב תידוהיה הימדקאה תובצעתה לש םינושארה םיבלשב 

ינושאר 2.ןכמ־רחאל הזנגנו רצק ירוטסיה עגרל הדרש איהש אלא ,וזכ תורשפא הרצונ 

,רבוב ןיטרמ ,םולש םשרג ,ןומיס טסנרא אביקע ,ןמגרב וגוה - תירבעה הטיסרבינואה 

ןיב תורזב הנמוס וז תונלדב .הדובעה תעונת ישאר יניעב םינלדבל ובשחנ ־ סנגמ הדוהי 

המרגורפב הכמת "רהה" תצובק .(לאערזי קמע) "קמעה"ו (םיפוצה רה :ונייהד) "רהה" 

תידוהי הנידמ תמקהלו רומטליב תינכותל הדגנתהו ,תוימואל־וד לש תיטילופ 

העצה ,יקריעה דיעס ירונ םע דחי ,1938 ראורבפב חסינ ףא סנגמ הדוהי .הניתשלפב 

הנידמה ןויערל הפולחכ ןיתשלפו ןדריה־רבע ,קריע תופתתשהב יביטרדפ םכסהל 

.1999 ראורבפב תילארשי היגולויצוס לש ןושארה ןויליגה תעפוה דובכל סנכב ואשינ הלא םירבד * 

.תומכחה ןהיתורעה לע לקנרפ לכימלו דמלמ םהושל הדות 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

'מ ,תוניר ;הדסמ :ביבא־לת .לארשי ץראב ירבעה ךוניחה .<ד"ישת> 'י ,והירזע :ואר ,הז קבאמ לע 1 

.[1918-1901] לארשי ץראב ךוניחב "הינמרג ידוהיל הרזעה תרבח" לש התלועפ .<ט"כשת> 

.תירבעה הטיסרבינואה 

םירשפאמ םה ןכש ,בושח יגולויצוס ךלהמ םניה וזכ תילאוטקפרטנואק תורשפא לש הנומיסו הרותיא 2 

.הירוטסיהה לש תיטסינימרטד הסיפתמ ענמיהל םיעייסמו הדשב ויהש תולוקה ןווגמ לש השירפ 

E.P. ,לשמל) "הטמלמ הירוטסיה" לש תיטסיסקרמ־ואינה תרוקיבב ןה וז תרוסמ ןגעל ןתינ 

 Thompson), תרוקיבב ןהו (י'גרט'צ וא קביפס ,לשמל) תילאינולוק־טסופה תרוקיבב ןה

:תונעט שולש לע תנעשנ םייפולח תולוק לש םתשירפ .<וקופ ,לשמל) תיטסילרוטקורטס־טסופה 

תויטרקומד תויצפואל תרשפאמ איהש םושמ ,תירסומ .תיגולודותמו תיגולומטסיפא ,תירסומ 

ףרוטה ךלומה תא םירגתאמ םייפולח תונויער .דבלב תונויער רדגב ןה םא וליפא םייקתהל תויפולח 

רצייל תרשפאמ איהש םושמ ,תיגולומטסיפא .ןילרב היעשי לש ונושלכ ,ירוטסיהה חרוכה לש 

ןיא הבש תינושאר היווח התוא ,יחכונה חישהו םירבדה רדסל סחיב תיתרוקיבו השדח "ספא־תדוקנ" 

.רחא דצל "ירשפא־יתלב"ה תאו דחא דצל "ירשפא"ה תא תוקחודה תוימינפ תוקולח ןיידע 

לש ןתניחב רשפאמו ירוטסיהה חרוכבש תויגולואלטה תא שילחמ הזכ חותינש םושמ ,תיגולודותמ 

.רבו סקמ לש ונושלב "תויביטקייבוא תויצפוא" 
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תחא .םויה־רדסמ דריו םיברעו םידוהי םיגיהנמ ברקב תודגנתה ררוע ןויערה .תידוהיה 

הדבועה איה וז תדחוימ הצובקב תוננובתהמ הלועש תובושחה תויגולויצוסה תונכותה 

.תחא הפיפכב רודל תולוכי אלא ,תוימוטוכיד חרכהב ןניא "תויטילופומסוק"ו "תוימוקמ"ש 

יעדמ ןיב רשקל תיפולח רופצמ־תדוקנ ,םייקתהל ךישמה ול ,שמשל לוכי היה הז בוליש 

.תוימואלו עדמ ןיב סחיל םג ומכ ינויצה טקיורפהו הרבחה 

הלש תימואל־יטנאה היגולואידיאהו הטיסרבינואה ישאר לש תימדקאה היצטניירואה 

תבכרומה הדמעה תא ףקת ןוסלנצכ לרב ,לשמל 3.הדובעה תעונת ישאר תא ודירטה 
:"רהה" לע החסונש תינרתחהו 

אוה בושח רבד ילוא ,המואה תאו הרבחה תא תרשל ןווכתמ ונניאש עדמ 

שורדל רשפא יא .ונל בושח רבד אוהש רמול רשפא יא לבא ,ומצע ינפב 

.ול רז ונלש ונניינע םא הצרעהו הברק וילא שיגרנ ונחנאש 

:וא 

אלא ,בושייה לש םיכרצה ךותמ ינגרוא ןפואב החמצ אל הטיסרבינואה 

דרופסקואב רשא תונילפיצסיד שיש חיכוהל יתיסינ ...ץוחבמ ונילא האבוה 

4.ךרוצ שי םיילשוריבו ןדמלל ךרוצ ןיא 

השעמל אצי אוה ,"םילשוריב ררושה זרפומ םזימדקא" הניכש המב קבאנ ןוסלנצכשכ 

,המואה יוניב טקיורפמ אל הלש היצמיטיגלה תא תבאושש תינרתחה היצפואה דגנ ץצוח 

.היולת־יתלב תיטילופומסוק תילאוטקלטניא הטילא תויהל התרמוימ אלא 

ןורקעב יוטיב הלביקש ,תינוטלש היצמיטיגל לש הסוסיבו הנידמה םוק רחאל 

טעמכ "רהה" ישנא לש תינרתחה היצפואה "הזנגנ" ,םואלה תנידמ ךותב תויתכלממה 

ימואלה טקיורפל המצע תא הפיפכה לארשי־תגידמב תידוהיה הימדקאה 5.ירמגל 

שדח יעדמ חיש חמצ תוימואלל הימדקא ןיב תסיופמה הדמעה ךותמ .הלעפ ותרגסמבש 

אלא ,ימואלה טקיורפל הריתסב תדמוע הניאש תוילסרווינוא ;תוילסרווינואל הרמוי לעב 

.היצמיטיגל ול הקינעמ 

קודיצה תא דוד־ןב ףסוי ימלשוריה גולויצוסה חסינ םישישה תונש תליחתב 

,התע .תילארשיה הימדקאה לש תילסרווינואה־תימואלה היצטניירואל ילנויצקנופה 

לעופה יעדמ טקיורפ עיצהל לוכי דודךב היה ,תיתנידמ תרגסמ ךותב תלעופ הימדקאהשכ 

הלוכי הניא הנטק הנידמש ריבסה אוה ,"הנטק ץראב עדמ" םשב יטמרגורפ רמאמב .הכותמ 

הניא איהו ,םיבאשמ הל ןיא ,תיטירק תיעדמ הסמ הל ןיא 6.םייעדמ םיטרדנטס רצייל 

,(םיכרוע) דה ימו ץכ 'ש :ךותב ."תירבעה הטיסרבינואהו הדובעה תעונת" .(1997) 'א ,אריפש :ואר 

.סנגאמ :םילשורי .(689-675 'ע) תולחתהו םישרוש :םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תודלות 

.3 הרעה ליעל 

ןויליג ,48־ל 50 ,"תילארשיה היגולויצוסהו רבוב ןיטרמ" .(1999)'ד ,ןונבאו 'ר ,רימש :לשמל ואר 

.55-47 ,(ריפוא 'ע תכירעב) תרוקיבו הירואית לש דחוימ 

תירבעה הטיסרבינואה לש תעיבתכ) הטיסרבינואה ."הנטק ץראב עדמ" .(1964) 'י ,דוד־ןב 

.17-12 ,110 ,(םילשוריב 
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לע ךמתסהל ךירצ ,ןעט ,ןכ־לע .תורחתו תרוקיב םשל קוחירו תוימינונא רוציל הלוכי 

םיגשיהה ,ריבסה אוה ,לשמל .םהב בלתשהלו םלועב םיחתפתמה םייעדמה םיזכרמה 

תורבוד תוטיסרבינואה תובלתשה לש האצות םניה האמה תליחתב ץייווש לש םייעדמה 

.תינמרגה תכרעמה ןמ ילרגטניא קלחכ (ךיריצ לש הטיסרבינואה רקיעבו) תינמרגה 

ךכבו ,תינמרגה הנושארה הקלחמה לש "הנתמה רדח" תויהל וכפהנ וללה תוטיסרבינואה 

תכרעמ לש המויק חינמ דוד־ןב לש יגולואידיאה חוסינה .ןתחלצה דוס ןומט היה 

יפלכ הנווכ איהש יפ־לע־ףא) םיימואלניב תולובגל הפוקש הניהש עדמ לש תילסרווינוא 

השידאו תעצבתמ איה ובש רשקהב היולת־יתלב ,(דבלב יאקירמאה־יפוריאה םלועה 

.(הנידמה לש הנורג ךותמ הבתכנש יפ־לע־ףא) תימוקמ תוברתל 

לארשי לש תילסרווינואה־תימואלה תונייטצהה תמישמו תינעדמה היגולואידיאה 

םיארמ םייטסיטטסה םידדמה .תימיטיגל הקיטקרפכ הדסמתהו רועיש ןיאל "החילצה" 

םייעדמה םירמאמה רפסמב םלועב ןושארה םוקמב םיעבשה תונש ןמל תאצמנ לארשיש 

הידווש ,הדנק ,ץייווש ,הינמרג ,תירבה־תוצרא רכינ קחרמב תורגפמ הירחא .שפנל 

חותיפו רקחמב תועקשהה רועישב םג םלועב דואמ הובג םוקמב תמקוממ לארשי .הילגנאו 

םיבושח םיימואלניב םיגשיה הלא ,הרואכל 7.הייסולכואה לדוגל סחיב םירקוחה רועישבו 

תורחתב הייכז רשאמ תוחפ אל ,ימואל ןסוח ןיגפהל הסנמה ,תילאיצניבורפ הנידמל 

.הדאיפמילואב בהז תוילדמ תגשה וא תימלועה יפויה תכלמ תורחתב הייכז ,ןויזיווריאה 

םימק וזה "תילסרווינואה" היגולואידיאה לע םויא ןמתסמש םעפ לכב ,ךכמ רתוי 

התנומ 1984 תנשב ,לשמל .הקזחל ףאו הילע ןגהל תנמ־לע ץוחבמו םינפבמ ףס־ירמוש 

רקחמב הקיחש תמייק יכ הריהזהו ,חתפי תדעווכ העודיה ,ץראב עדמה תקידבל הדעו 

ןרק םיקהל הצילמה חתפי תדעו .ץראב עדמה דיתעל ןוכיס הווהמש ,לארשיב יסיסבה 

יעדמה עדיל המורת לש תרוסמה תא קזחלו ,תיאקירמאה NSF^ תנוכתמב תימואל רקחמ 

הדימ־תומא יפ־לע תלבוקמו תדדמנ איהש יפכ תוניוצמ דודיע לשו ימואלניבה יסיסבה 

אוה םג ריהזה ,תיעדמה הליהקה לש עובק רבודו ןמציו ןוכמ אישנ ,יררה םייח .תויאקירמא 

.תילסרווינוא תוניוצמ סיסב לע תורחתב ךומתל שיש תחא־אל 

,לשמל .ץוחבמ םהיתימע ידי־לע ךמתנ םיילארשיה םינעדמה לש יטסיטילאה קבאמה 

תבייח לארשי יכ אוה םג ריהזהו הדעווה תבוטל סייגתה Nature םסרופמה תעה־בתכ 

.םלועב תרגפמ המצע תא אצמת איה תרחא ןכש ,יסיסב רקחמל התוביוחמ תא שדחל 

איהש המדנש םוקמב תינעדמה הטילאה לש הדמעמ תא קזחל תונויסנ ןניה הלא תואירק 
.החוכמ תדבאמ 

הרצי - תויברעמה תוטילאה רשק רקיעב - תיתוברתה־תימלועה הדובעה תקולח 

Science Citation) םייעדמה םיטוטיצה חתפמ .תילארשיה הימדקאל ילסקודרפ בצמ 

 index) - םודיק לע תוטלחהב וילע תוססבתמ לארשיב םייונימה תודעווש רוטינומה -

םהמש ,תע־יבתכ םיפלא תשולשכ דגאמ אוה .תיברעמ תיתוברת תוירטנצונתא לע ססובמ 

לש הינומגהב (OECD) תורישעה תונידמב םימסרפתמ םישימחו תואמ עבש םייפלאכ 

םיילארשי םירקוחש הארמ קדקודמ חותינ 8.תילגנאה ירבוד ויחפסנו יאקירמאה עדמה 

יטסיטטס ח"וד ."תויוחתפתהו תומגמ ,לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ" .<1977> 'ש ,ץיבוקשרה 7 

.בוצקתו ןונכתל הדעווה ,ההובג הלכשהל הצעומה :םילשורי .1997 

 Shenhav, Y. and Kamens, D. (1991). "The 'Costs' of Institutional Isomorphism: 8
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.תדמתמ היילע תמגמב אצמנ םש םוסרפה רועישו ,הלא תע־יבתכב רכינ ןפואב םימסרפמ 

.לארשיב תיעדמה הליהקה לש היצזילאיצניבורפ ידיל האיבה ,ררבתמ ךכ ,וז היגטרטסא 

אצמנ ,sci^ םימסרפתמה םיילארשיה םירמאמל םיטוטיצה רועיש תא חתננ םא 

,ןמזה םע הנטקו תכלוה ףאו הכומנ םהלש תויטנוולרהש 

הינומגהל דגנ־תבוגת הלחה יברעמ־אלה םלועב םינוש םיקלחבש ןייצל בושח 

רוטינומ ותוא לע םימשרנ םניא ןהיגשיהש תויפולח תוכרעמ שבגתהל ולחהו ,וז תיתוברת 

לש םייזכרמה תעה־־בתכ העשתו םיעברא האמ ךותמ העבראכ קר ,לשמל .ירטנצונתא 

לש תומישרב וא (Who Is Publishing in Science) wipis^ םיעיפומ ליזרב 
 9.UNESCO הטוב הרוצב תאז חסננ םא .וזכ תיפולח תכרעמל היצפואה "הזנגנ" לארשיב,

ססבל תורשפאה לע ורתיווש ,םידחא םיפלא ,םישגא לש הליהק הפ תלעופ יכ רמול ןתינ 

.םישדע דיזנ תרומת תרחא טבמ־תדוקנ 

תייגולואידיא לש םינייפאמה דחא .המצע תיעדמה הליהקה לש םילכב חותינ ןאכ דע 

לכש הפקשהה ,רמולכ ,"הטישה תודחא" הניכ יאניווה גוחהש המ אוה תוילסרווינואה 

יעדמל תרשפאמ "הטישה תודחא" .םיקוח םתוא יפל תודבוע תויעדמה תונילפיצסידה 

ןניאו יתרבחה רדסב תוננובתמש תוילרטינ תונילפיצסידב םמצע תא ןנוכל הרבחה 

תספתנ םייאקירמא םייעדמ תע־יבתכב הביתכה ,ךכ ךותמ .ובוציעל הרואכל תומרות 
.הטישה תודחא לש רורשאב 

םיאטוח ןיידעו ונאטח ונלוכ .קודא ןפואב הלא םיללכל תדגוס תילארשיה היגולויצוסה 

.תיפולח הביתכ ןובשח־לע תירבה־תוצראב םייזכרמה תעה־יבתכב םסרפל הזע הפיאשב 

לבא .טעמ־אל הנממ ונדמל םגו ,תוחיתפ המיע האיבה וז תוימואלניבש תודוהל רשפא 

לעש םיאשונה ןמ םיקתונמ םיגולויצוסהש םושמ קר אל :דבכ ריחמ ונמליש ליבקמב 

לש הנשמ־ינלבקל ונכפהנ ןכש ,יתוברתה דובעשה לשב קר אל ,לארשיב םויה־רדס 

וניסנתנ ונלוכ) םייטנוולר־אל םילהק תוצרל ךרוצה לשב קר אל ,תויאקירמא תומגידרפ 

תירקיעה היעבה ;תיגולויצוסה הליהקב הרצונש תוילאיצניבורפה לשב קר אלו ,(ךכב 

(indigenous perspective) תימוקמה טבמה־תדוקנ דוביא ,יגולומטסיפאה דובעשה ,דניה 

.ילסרווינואה חישה לש תויטסילאינולוקה תויטהה ןמו ימואלה יוויצה ןמ תררחושמה 

ול השועו יטילופה תא חיטשמ אוה רתיה ןיב ?איבחמ הזה ילסרווינואה חישה המ 

תויכרריה ררשאמו רציימ אוהש ךות םיילקולה םיסחיה תא שדחמ ןגראמ אוה :היצזילירטס 

תא ריהבת "ילירטס טסקט" לש הנטק המגוד .תומייק תוימואלו תוירדגמ ,תויתד ,תוינתא 

יביסקלפר רמאמב .תוילקולה דוסיה־תוחגה תא "ןיבלמ" ילסרווינואה ובש ןפואה 

םסרפו "זרא" ובש ןפואה לע רפסמ הדגוק ןועדג ,2 'סמ תרוקיבו הירואיתב םסרפתהש 

international Journal תעה־בתכב) לארשיב ןחבמ־יניצק לע ורקחמ תא תירבה־תוצראב 

 .Science in Non-Western Countries". Social Studies of Science, 21, 527-545

 Shrum, W. and Shenhav, Y. (1994). "Science and Technology in Less Developed 9

 Countries". In Sh. Jasanoff, G. Markal, J. Peterson and T. Pinch (eds.), The

 Handbook of Science, Technology and Society (pp. 627-651). Newbury Park, CA:

 .Sage Publications
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 Management and Organization /'10.(c היה םסרפש רמאמה .אטח לע הכמ הדנוק

הדבועל זמר םוש ,לשמל ,וב היה אל .תימוקמ תויטנוולר לכמ (הרואכל) לטרועמ ותנעטל 

.רקחמה ךלהמב ליעפ קלח הב לטנ ומצע אוהשו ןונבל תמחלמ תפוקתב ךרענ רקחמהש 

הרק המ ;ךכמ האצותכ דיספה המ דבעידב דומלל הצר אוה וינמויב טוטיח תועצמאב 

םידברש ול החיכוה דבעידב הקידבה .טסקט ותואב רתסומ דוע המו ,תמלענה המחלמל 

,לשמל .יאקירמא להק תוצרל ךרוצה לשב "ילירטסה טסקטה" ןמ ומלענ תועמשמ לש םיבר 

תיזנכשא ןחבמ־תניצק ובש (םוסרפה ןמ טימשה ותואש) רואית הדשה־ןמויב אצומ אוה 

םייזנכשאה םילייחה רפסמ תא לבא־תועדומ תועצמאב תרפוסו ימויה ןותיעה לומ תבשוי 

םילבקמ ונחנא .לדבהה תא הארת" :םייחרזמה םילפוטמה לע תרמוא איהש ךות ,וגרהנש 

המ לע ןנולתהל םיזיעמ דוע (הלבקה רדח ןוויכל שאר תעונת) םהו ;הפ םינלטבה תא 

אל השק ".ןגראתהל (םירוחשה) םירתנפל ורזע הייריעב םיטפוכיספה דועו .םהל ונישעש 

לש הקיטקרפה ובש ןפואה לע םיעיבצמ םירחא םימוד םיטוטיצו הז טוטיצ דציכ תוארל 

.םהידי־לע תבצועמו םייתדעה םיסחיה תא תבצעמ ןחבמה־יניצק 

תומגידרפל תונעיהבו יאקירמא להקל תיעדמ הביתכב עודמ ריבסמ הדנוק 

ויפואב םגופש "רתוימה ימוקמה שערה" לע רתוול ץלאנ אוה תויאקירמא תוירלוקיטרפ 

יטרפה ןמ טסקטה רבע "תילסרווינוא" הביטקפסרפ תונבל ידכ .רקחמה לש ילסרווינואה 

םייברק ,םייחרזמ םילפוטמ ,םייזנכשא ןחבמ־יניצק ,ןונבל תמחלמ ,םילשורי - ימוקמהו 

.תוכמס יסחי לעו תוכמס יגוס לע םיקתונמ םייטרואית םיגשומב ןוידל - םיליפט לומ 

תלוכסא ךותמ הרזגנ תיאקירמאה ותסרגב רמאמה שמתשה הבש תיעדמה הקירוטרה 

,רמולכ .יברעמה םלועב ןילופורטמ לכב אצמיהל ולכי וליאכ םיגצומ ןחבמה־יניצק .וגקיש 

חישה לש תויטההו תולבגמה לע םיעיבצמ םהל קקזנ הדנוקש גוצייה ינונגנמ 
."ילסרווינואה" 

עדיה לש וכרע תא 1995 תנשמ תומגמב הרמאמב תנחוב ןמלדנה־רגמש האל 
םיטירפ םישימחו תואמ עבראכ הנחב איה ".החפשמה לע רבטצמה יגולויצוסה 

ותונכל ןתינש החפשמ לש סופיט שי םא הלאשה יכ הנעט תאז תובקעבו ,םייפרגוילביב 

ומכ טעמכ תגצומ לארשיב החפשמה יכו ,תורישי הרקחנ אל םלועמ "תילארשי החפשמ" 

יכ םיאצומ םיילארשי םירקוח :רתוי בושח .סנוסרפ חסונב תיאקירמאה החפשמה 

.תירבה־תוצראב םוסרפ ינפל לושכמ ,דניה ילארשיה רשקהל תודובע לש "רתי־תושיגר" 
:הירבדל 

ןוגר'זלו הסיפתל הבסה ורבע אלש םיבתכ יכ םיעדוי םיסונמ םירקוח 

םיקבד םה ,הלא םיצוליא לומ לא .הייחד תנכסל םינותנ םינקירמא 

םישודיח םסרפל םתפיאש תא םינסרמו תוינונאקה תוירואיתב תונדפקב 

.םיימוקמ 

,2 ,תרוקיבו הירואית ."לארשיב תוברת תרוקיבו היפרגונתא :ןחבמב תרוקיב" .*1992) 'ג ,הדנוק 10 

 24-7.

."לארשיב החפשמה רקח :הנטק תימדקא הליהקב החפשמה לש היגולויצוס" .(1995)'ל ,ןמלדנה־רגמש 11 

.166-136 ,זל ,תומגמ 
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ךות לא "זורא" ימוקמה לש בכרומה גראמה ובש ןפואה תא תפשוח ןמלדנה־רגמש 

תילארשיה החפשמה תא תננוכמ וז הקיטקרפ .(ready made) תונכומ תוילירטס תוירוגיטק 

.רחא םלועמ החוקלה "תינרדומ" תיביטמרונ תיתרבח היכרריה ךותב 

םייובש (ןיידע ונא הבר הדימבו) ונייה המכ דע םיעדוי וניניבש דובירה ירקוח 

ונמש שגד המכ ;תויטרקוטירמ דוסי־תוחנה םע ילרביל יפוא תולעב רקחמ תומגידרפב 

.טרפה לש יתרבחה ומוקימ תעיבקב יזכרמ ביכרמכ הדובעה קושב (םימש ןיידע ונאו) 

תוקיטקרפ ונשפיחש םושמ ונזבזב ןויכרא־תועש המכ רפסל םיעדוי וניניבש לוהינה ירקוח 

םירקחמ .ירמגל םירחא םירצות דילוה ימוקמה רשקההש הנבות אלל תויאקירמא לוהינ 

היגולואידיאה לש תויטסירלוקיטרפ תויטהמ םילבוס םג םה םלוא םיבושח םניה הלא 

.תיאקירמאה 

תושיגר דימת אל ןה :עודיה דוכלמב תודכלוממ - ונלוכ לש - וללה תודובעה 

ךדיאמו ,(ותוא תוררשאמו תובצעמ םג ןה ילסקודרפ ןפואבש יפ־לע־ףא> ימוקמה רשקהל 

היגולויצוסלש הנורחאל רמא טדטשנזיא לאומש .ץוחב טעמ ךא תועיפשמ ןה ,אסיג 

המל רורשא ןיעמ - םלועב הדוהת ןיא (םיילארשי םיגולויצוסמ לידבהל) תילארשיה 

,שדח םוי־רדס טעמכ הרצי אל תילארשיה היגולויצוסה .םיטוטיצה חותינ םדוק הארהש 

.השדח טבמ־תדוקנ ,השדח היצזיטרואית 

הבר תונלבוסב אטבתמה ,תילארשיה תואיצמב יוניש ןיעמב םילקתנ ונא הנורחאל 
,תילארשי היגולויצוס :םיילארשי תע־יבתכל ההימכב וליפאו תירבעב הביתכל רתוי 

תרוקיבו הירואית ,הקיטילופ ,ןאכמ ,ךוניחב םינויע ,הבשחמל םוקמ ,םייפלא ,בורקמ 

הביתכל המגמ יהשוזיא םיפקשמ םה לבא םימלשומ םניא וללה תעה־יבתכ .תלכת וא 

.תברועמ תימוקמ 

םיקומינב תקמונמ הניא תוימוקמל העיבתה .תצק הנושמ ךילהת הפ שחרתמש אלא 

ךותמ האב הניא םג איה .םוקמה תובישחב הרכהמ חרכהב תעבונ הניאו םיילנויצקנופ 

ףא איה .ירבעה רמזה קוחב ילוא הרקש יפכ ,תיתוברת תונלדב לש תירנויצקאיר הדמע 

ןפואב ,הניה תוילקולל העיבתה .ימואלה טקיורפל תודגנתה ךותמ חרכהב האב הניא 

ברעמה תוברת ,םירושע השולשכ הזמ :רוכזל ךירצ .הרוקמב תילסרווינוא ,ילסקודרפ 

ןמ ־ תוברתה ידומיל .םידקת תרסח הפקתמ ינפב תודמוע תוילסרווינואל הלש הרמויהו 

 literary critiqued ™־critical legal studies דע ^subaltern studies, יתפרצה ביתנה■

תועונתה דע חישה קוריפמ ;אבאבו קביפס דע דיעמ ךרד וקופו הדירדמ :ידוהה 

הלא לכ - ןושארה םלועל תודגנתה ךותמ ודלונש תוילאינולוק־יטנאה תוילאוטקלטניאה 

תוינגומוהה דגנ ואצי םה .תדבעשמה תוילסרווינואה לש ינומגהה טקיורפה דגנ ואצי 

־לע הירפירפו זכרמ ןיב הימוטוכידה תא שטשטל וסינ םה .וב העובטה תונוילעהו היודבה 

,םיטועימל םוקמ תחיתפו ,םיינגורטה חיש ינימ תריצי ,םייפולח םיבחרמ לש החיתפ ידי 

.אכדמה ילסרווינואה ןמ ררחושמה ילקולל דובכלו תויתוברת־ברל 

.ילאוטקלטניאה חישב אל תוחפל ,ונילע םג תחסופ הניא איהו תימלוע המגמ יהוז 

יטנוולר בחרמ רוצילו םיימוקמ םיטקיורפב רתוי בר ןיינע תולגל תרשפאמ וזה המגמה 

הניא וזה המגמה לבא ;תיניטלה הקירמא ,הפוריא ,הקירפא ,ודוה ,יברעה םלועה :שדח 

תולבגומל רגתא אלא ,םיימוקמ םיטקיורפל רתוי הבר תונלבוס חרכהב תפקשמ 

.תילטנדיסקואה הינומגהה לש תימטסיפאה 

חישב הרוקמ חישה יזכרמ לש היצזילקולהש השוחתה ןמ אופיא ררחתשהל השק 
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קב ךירלוא םע םיכסמ ינא ןאכ .תילסרווינוא התויה םצעב איה הלש תוידוחייהשו ,ימלועה 

םילעופה תונורקע אלא ,תויבטוק תויתוברת תוירוגיטק ןניא ילקולהו ילבולגהש 

תוחיתפה לע ישחומ ןפואב העיפשה תילסרווינוא־תוילקולל וז המגמ םאה 12.ליבקמב 

.החותפ הלאש יהוז ?תוימוקמל העיבתה לעו תילארשי היגולויצוס תמקהל 

דצמו ,יטילופומסוקה ךוישה תא חונזל אל ,דחא דצמ :יניצר רגתא ינפב םידמוע ונא 

לבלובמה "רחא"ל ירטנצונתאה "ינא"ה ןיב חתפנש יטרואיתה ללחה לא סנכיהל ,רחא 

היגולויצוסה העלקנ הילאש תוילאיצניבורפה ןמ ונתוא ררחשל יושעש רגתא והז .ןיידע 

ךות ,ילסרווינואה דובעשהו ימואלה דובעשה ךותמ הרצונש תוילאיצניבורפ ,תילארשיה 

.תיביסקלפרה טבמה־תדוקנ לוטיב 

תימוקמ תיגולויצוס תוברת ךותמ קר תונביהל לכות תויטילופומסוקל הנעטה 

היגולויצוסל תוקלחמה רפסמ .הרקי הזש ןטק־אל יוכיס שי .תירסומו תיביסקלפר ,תברועמ 

תיכרע־דח־דחה תודמציההו ,רבעב רשאמ רתוי רישע ילאוטקלטניאה ןווגמה ,לדג 

הפמ תאצל םיכירצ ונא הזכ םוי־רדס םדקל ידכ .תצקמב הקחשנ תימואלה היגולואידיאל 

התושעל :תימדקאה םילומגתה תכרעמ תא חותפל הטיסרבינואה תודסומל האירקב 
תילארשי הביתכבו תירבעב הביתכב ריכתש :תוחפ תירטנצונתאו רתוי תיטסילרולפ 

יהמ הלאשה םע דדומתתש תימוקמ היגולומטסיפא םע הביתכ ,תימיטיגל הביתככ 

המו ,הלש תויטנוולרה תולובג ןהמ ,(תילאיצניבורפ הניאש תילקול) תימוקמ היגולויצוס 

היגולויצוס ,הרהזאה האב ןאכו ,הרקי אל הז םא .םוקמה ןיבל היגולויצוס ןיב רשקה 

םימוסרפה ןמ ורתונש תויראשה וקרזיי וילאש הפשא חפל ךפהיהל לולע תילארשי 

.דואמ הלודג הבזכא היהת וז .םימגרותמ םירמאמ לש המבל וא ,ץראל־ץוחב 

 Beck, U. (2000). "The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age .12

 •of Modernity". British Journal of Sociology, 51, 79-105
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