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חיש־חותינ :ינפוג ךוניחל הללכמל םירומל שרדמ תיבמ 
*(היצזימדקאה)לולכמה ךילהת לש 

ןיגייפ ימענ 

םירומ תרשכה לש היצזימדקאה לש הרקמ רקח ראותמ הז רמאמב 

חיש־חותינ לש הטישה תועצמאב .ירוטר עוריאכ ינפוג ךוניחל 
 (discourse), וביטיה ןתרזעבש תוירוטרה םיכרדה הז רקחמב תופשחנ

,תימדקאב וז הרשכה גיצהל ינפוג ךוניחל םירומה תרשכהב םיקסועה 

ידכ ,ימדקא עוצקמכ ינפוגה ךוניחה לש עוצקמה תא התועצמאבו 

םיעצמאה וחתונ רקחמב .ילארשיה רוביצה יניעב ודמעמ תא תולעהל 
תורבוח לכב הרשכהה תינכת תגצומ םתרזעבש םייפרגהו םיינושלה 

לש תורבוחה לכ ךרד ,(ךיראת אלל) הנושארהמ - דסומה לש עדימה 

,הארמ הז חותינ .םיעשתה תונש תישאר דעו ,םינומשהו םיעבשה תונש 

תינכתל תימדקא אל תיתנש תלת םירומ תרשכהמ רבעמה תעבש 

לש ןוקיסקללו םינתשמ םיחונימה ,(1984) תימדקא תיתנש-עברא 
םילימה רצואמ םיחוקלה םיגשומ םיסנכומ עדימה תורבוח 
,הנילפיצסיד ,ימדקא ,ןוירנימס :ןוגכ םיגשומ .יאטיסרבינואה 
לש תיפרגה הגצההו הללכמה םש יוניש ןכו ,יעדמ ,יריפמא ,היגולודותמ 

תא הגיצמה השדח תיטנמס תכרעמ רוציל םירזוע הלא לכ ,תרבוחה 

רתוי םיימדקאכ ומצע עוצקמה תאו ינפוג ךוניחל םירומה תרשכה 
.רתוי םילנויספורפכו 

(היצזימדקאה)לולכמה ךילהת 

וניה טייגניו ןוכמב ןמעז ש"ע הללכמב ינפוגה ךוניחל םירומה תרשכה לש לולכמה ךילהת 

.םינומשה תונש תישאר זאמ לארשיב תשחרתמה ,םירומה תרשכהב המרופרהמ קלח 

תוקינעמה תוללכמל םייזכרמה שרדמה יתבו םירנימסה וכפה וז המרופר תרגסמב 

.International Review for the Sociology of Sport, 1995-ב םסרופ רמאמה לש םדקומ חסונ * 

חותינ !הרקמ חותינ !םירומ-תרשכה !עוצקמ תריחב !תיעוצקמ-הרשכה !ינפוג ךוניחל םירומ :םינואת 
.חיש 
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טייגניוב ןמניז ש"ע הללכמב (היצזימדקאה) לולכמה ךילהת לש חיש-חותינ 

ןיב ירוטסיהה קבאמב ףסונ בלשכ תוארל רשפא לולכמה ךילהת תא .ימדקא ראות 

לארשיב םירומ תרשכה לע תואטיסרבינואבש תילאוטקלטניאה הטילאה ןיבל הנידמה 

םירומה תרשכה :לארשיב םירומה תרשכהב לופכ לולסמ רצי הז קבאמ .(1992 ,רורד) 

שרדמה יתבבו םירנימסב תעצבתמה (ר-ןג םויכו 'ח-ןג תותיכ רבעב)ידוסיה ךוניחל 

(ב"י-'י םויכו ב"י-'ט תותיכ רבעב)ידוסי-לעה ךוניחל םירומה תרשכה וליאו ,םירומל 

קר הארוה תדועת תארקל םידמול םיטנדוטסה ןהבש ,תואטיסרבינואב תעצבתמ 

תוביטחל םירומה תרשכה .יהשלכ הנילפיצסידב ןושארה ראותה ידומיל םויס רחאל 

.וללה תורגסמה יתשב תעצבתמ םייניבה 

שרדמה יתבב תעצבתמ ךוניחה תכרעמ לש םיגרדה לכל ינפוגה ךוניחל םירומה תרשכה 

ךילהת הב םייקתהש הדיחיהו ,םהבש הלודגה איה ןמניז ש"ע הללכמה .םירומ תרשכהל 

קלחכ תימדקא הרכהל הללכמה לש הריתחה תא תוארל רשפא הז עקר לע .לולכמ לש 

תיעוצקמ הרכה תגשה תועצמאב עוצקמה םודיק התילכתש ,תוינידממ 
.(תילנויספורפ) 

הטילש םה ילנויספורפ עוצקמ לש םיירקיעה םינויפאה .ינפוג ךוניחל הללכמב לולכמה 

Tabakin z. Densmore,) תויעדמ הריקח תוטישו ,(יטמטסיס)יתטיש עדי לש ףוג לע 

 1980 ,1986; Parsons, 1968; Hoyle). עוצקמכ לארשיב ינפוגה ךוניחה תא חתפל ידכ ,ןכל

ףוג לע תתתשומה הרשכהכ םירומה תרשכה תא גיצהל ףאו חתפל ךירצ היה ילנויספורפ 

.תורחא תוצראב השענ רבכש יפכ ,יעדמ עדי לש 

תלבקמ תימדקא הרכהל ינפוגה ךוניחל םירומה תרשכה לע םידקפומה לש םתריתח 

תועוצקמ ןיב ולש תוילושהו עוצקמה לש תיסחי ךומנה סוטטסה עקר לע ףקות הןשמ 
םידחא םירקוח .(Kirk, 1992; Evans 8: Williams, 1989; Hendry, 1976) םירחאה האריוהה 

לע ינחורה תא ברעמה תוברת לש הפדעהב ,ראשה ןיב ,הרוקמ ,וז תוילושש םינעוט 

שי ,ןכ לע .(Saunders, 1982; Hargreaves, 1977)יאנפה ייוליב לע הדובעה תאו ינפוגה 

ינפוגה ךוניחל הרומה תרשכהב ירנילפיצסיד-ינחורה טנמלאל הרתי תובישח ןתמש רעשל 

.וז תוילוש םוצמצל ןווכמ ,יקחשמ-יסיפה טנמלאה ןובשח לע 

לש רופישל יעצמאכ קר אל הללכמב לולכמה ךילהת תא תוארל רשפא וז השיג רואל 

סוטטסהו עוצקמה לש תימדתה רופישל ףונמכ ףא אלא ,הארוהה לשו םירומה תרשכה 

,ימדקא עדי לע תכמסנה ,היספורפכ עוצקמה תא תונבל ידכ .וב םיקסועה לש יתרבחה 

תונשל קר אל ,תורחא תוללכמב ומכ ,ינפוגה ךוניחל הללכמב לולכמה ילכירדא ושרדנ 
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ןיגייפ ימענ 

הגיצהלו ,רוביצב תספתנ איה ובש ןפואה תא תונשל ףא אלא ,הרשכהה יפוא תא 

דבל ,ןכל .ישעמה עדיל ףסונב יעדמ עדי ילעב םינעוצקמ הרישכמה ,תימדקא הללכמכ 

תוינכתב םייוניש ןוגכ ,יתוהמ ןפואב הללכמב ולחש םייונישה תא ןחובה רקחמה ןמ 

,ןיגייפו ריפכ)םידומילל םילבקתמה םיטנדוטסה תמרב ,(1991 ,'חאו ריפכ)םידומילה 

ןפואב ולחש םייונישה תא םג ןוחבל שי ,(1993 ,ןמבילו ריפכ)הארוהה לגס תמרבו (1992 
.רוביצב הללכמה לש הגצהה 

חיש-חותינ 

ןוחבל לכונ ,םיבותכב ףקתשמה עוריאכ רמולכ ,ירוטר עוריאכ היצזימדקאה תא 

םינלכלכ ,םיגולויצוס ידי לע גצוה חישה-חותינ .(discourse analysis)חיש-הותינ תרזעב 

(Postman, 1985; McClosky, 1985; Hall, 1985; Brown, 1987; Wexler, 1987) םיפוסוליפו 

שומישה .תיתרבח תואיצמ תונבל הרטמב ןושלב שומיש השענ דציכ תוארהל ןויסינכ 

דציכ ןיבהל רשפאמ ,(Wittgenstein, 1953; Foucauit, 1972) טסקט יחותינ לש הקינכטב 

ידי לע היגולואידיא תרשמ חישה .תמיוסמ היגולואידיא תרשמה ,עדי הנוב חישה 

ןיב וא תודבוע ןיב ,םיענמנ יתלבו תואיצמה יביוחמ ,לוכיבכ ,םהש ,םירשק תגצה 

.(Hail, 1985) תויטילופו תויתרבח תוכלשה םהל שיו ,תונויער 

תא תולגל ידכ ינפוגה ךוניחה רקחל חישה-חותינ תא םשייל שי .ינפוגה ךוניחב ןידה אוהו 

תניחבמ קר אל ,רפסה תיבב ינפוגה ךוניחה תארוהב םישחרתמה םייומסה םיכילהתה 

,(Bain, 1975)ןייב תנעוטש יפכ ,ןיפיקעב םידמלמ הלא םיכילהתש תומרונהו םיכרעה 

ונל רשפאי ,הזכ חותינ .(Kirk, 1992) םיפקשמ םהש תוחוכה יסחי תניחבמ ףא אלא 

רובע רפסה תיבב ינפוגה ךוניחה תארוה ןפוא לש תויתרבחה תואצותה תא ןיבהל 

ידכ חיש-חותינב שומיש השענ המוד חרואב .(םש) תויתרבח תוצובק רובעו םידיחי 

תסחיימה תינימ היצזילאיצוסל םרות רפסה תיבב ינפוגה ךוניחהש ,ןועיטה תא םיגדהל 

םיפיטואירטס לש תורצוויהה תא תדדועמו ,תונבלו םינבל םינוש םייתרבח םידיקפת 

.(Wright, 1993) םיינימ 

דציכ ריבסהל םנויסינב טרופסה לש םיגולויצוסה תא םג שמשמ חישה-חותינ ,ןכ םא 

רוציל םירזוע םה דציכו ,רבודמה וא בותכה חישב םיפקתשמ םייתרבח םיכילהת 

.המויק ךשמה תא דדועל וא תיתרבח תואיצמ 
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טייגניונ ןמניז ש"ע הללכמב (היצזימדקאה) לולכמה ךילהת לש חיש-חותינ 

ינפוגה ךוניחל םירומה תרשכהב לולכמה לש תיתרבחה תועמשמה תא חתנמ הז רקחמ 

ךלהמב ,שרדמה תיב תפוקת זאמ ידסומה חישב ולחש םייונישה תניחב תועצמאב 

.םויה דעו ,המרופרה הלח הבש הפוקתה 

וב רשא *ינשרפ רקחמ לש גוס אוה חישה-חותינ .ינשרפ רקחמב חישה־חותינ 

יגשומב שומישה ןוגכ ,רבודמה וא בותכה חישב תוטלוב תוינושל תועפות רתאמ רקוחה 

םיגשומ לע תורזח ,םייומידבו תורופאטמב שומישה ,רחא ןכות םלועמ םיחוקלה חתפמ 

ףא ,הרבחה יעדמ םוחתב םויכ לבוקמ הז רקחמ .דועו תופדרנ םילמ רפסמב םימיוסמ 

רקיעב עבונ םיאצממה לש ףקותה .ולש תויביטקייבואב קפס םיליטמה שיש יפ לע 

תופרטצמ ורתואש תוינושלה תועפותה לכ םא .יבקע ןפואב ןויער גיצהל רקוחה תלוכימ 

ךמסמה בתוכ ןווכתה ךכל סא הלאשל סחייתהל ןיאו ,ףקת ןועיטה - דחא ינויער וקל 

.(1990 ,עשוהי-ןב רבצ) 

רקחמה תרטמ 

ןתרזעבש ,(תינושלה הגצהה יכרד)תוירוטרה םיכרדה תא ףושחל איה הז רקחמ תרטמ 

,(ןושאר ראות לעב הללכמ רגוב) הנוש רצות ופוסבש ךילהתכ הללכמב לולכמה גצוה 

תויצפואה תניחבמ םגו שכרש עדיה תניחבמ םג יאטיסרבינואה רצותל רתוי המודה 

הרשכהה תינכת תגצהב ולחש םייונישה םינחבנ רקחמב .וינפב תוחותפה תויתקוסעתה 

היצזימדקאה ינפל הללכמה לש עדימה תורבוחב העיפומ איהש יפכ ,רוביצה ינפב 

.הירחאלו 

רקחמה תטיש 

הרקמ רקח 

םינחבנ ובש הרקמכ הז רקחמב תגצומ טייגניו ןוכמב ןמעז ש"ע ינפוג ךוניחל הללכמה 

םניא "סיקדבנ"ה ,ןכל .לולכמה ךילהתב (בותכה) ידסומה חישב ולחש םייונישה 

.1992 ,ןייב 'ר ,ינפוגה ךוניחב ינשרפה רקחמה םוקמ לע * 
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ןיגייפ ימענ 

עדימה תורבוח לכ וקדבנ ידסומה חישב םייוניש רתאל ידכ .םיכמסמ אלא ,םישנא 

ךיראת הילע ןיאש ,שרדמה תיב תפוקתב הנושארה תרבוחה :הנש לכ רואל תואצומה 

םדק תפוקתבש תורבוחה לכ ,(1974) תכראותמה הנושארה תרבוחה ,(1970-ב הארנכ) 

רואל האציש עדימה תרבוחו (1984-5) לולכמה תפוקתב תורבוחה ,(1984 דע) לולכמה 

.1991 תנשב 

תא ווילש םיבר םיכמסמ וקדבנש רחאל הלבקתנ עדימה תורבוח תא חתנל הטלחהה 

ןתמ תארקל ההובג הלכשהל הצעומה ינפב וגצוהש םיכמסמ ןוגכ ,לולכמה ךילהת 

םירומל תויחנה ,םינוש םירועישל היחנה יפד ,ןושארה ראותה תארקל דמלל רתיהה 

םלוכבו ,הקימעמ הניחבל םייואר וללה םיכמסמה לכש יפ לע ףא .ב"ויכו םידימלתלו 

תוגיצמ ןהש םושמ ,רתויב תוניינעמה ןה עדימה תורבוחש ירה ,לולכמה תובקע ואצמנ 

,הרשכהה תורטמ :םירחאה םיכמסמב םיגצומה םיטביהה לכ תא תתצמותמ הרוצב 

הלא תורבוח .םירומה תווצו הלבקה יאנת ,םידומילה תינכת ,תודועתהו םיראתה 

לש רוקיבה סיטרכ ,השעמל ,ןהו ,ךוניח תודסומבו םיילאיצנטופ םידמעומ ןיב תוצפומ 

ולחש םיינושלה םייונישה תא רתאל רשפא ,הנש לכ תומסרפתמ ןהש ןוויכמ .דסומה 

.תיסחי תולקב ןהב 

םינותנה חותינ 

יגשומב שומישה ,ירק ,תוירוטרה םיכרדה תא ףושחל ןויסינ שי חישה-חותינ תועצמאב 

דסומה ןה םיגצומ ןתרזעבש ,תיתוזח הגצהב שומישהו תורופאטמב שומישה ,חתפמ 

.וירחאלש הפוקתבו לולכמה ינפלש הפוקתב וינכרצ ןיבל דסומה ןיבש םיסחיה ןהו 

,ןושלה ישומישב סייוניש רתאל רשפא םאש איה הזכ חותינ דוסיב תדמועה החנהה 

הנקומה ראותב ,םידומילה תינכתב ,דסומה תגצה ןפואב ,תורטמה תרהצהב לשמל 

תיב לש רבעמה תפוקתב םירוק הלא םייוניש םאו ,הסינכה תושירדבו םידימלתל 

ןפואב ומצע תא גיצהל ידסומה ץמאמל םתוא סחייל רשפא ,תימדקא הללכמל שרדמה 

.םינכרצה יבגל ויתונורתי תאו שדחה ויפוא תא טילביש 

רקחמה תרעשה 

ןושלה ישומישב םיעיפומ םהש יפכ ,ידסומה חישב םייונישהש איה רקחמה תרעשה 
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טייגניוב ןמניז ש"ע הללכמב (היצזימדקאה) לולכמה ךילהת לש חיש-חותינ 

:הטיסרבינואל רתוי המוד תואריהל דסומה לש ץמאמה תא ופקשי ,םינושה 

.תוחפ ינפוגו רתוי יעדמ ,רתוי ילאוטקלטניא 

םיאצממה 

םה עדימה תורבוחב התגצה ןפואבו תידסומה תואיצמב םייונישהש יפ לע ףא 

ימדקאה בלשל ומדקש תורבוחה ןיב רורב ילאוטסקט יונישב ןיחבהל רשפא ,םייתגרדה 

הלכשהל דסומכ הללכמה לש הרכהה תלבק רחאלש תורבוחה ןיבל (ד"משת ל"הנש דע) 

תואבה עדימה תורבוחב ,ה"משת ל"הנש רחאל ,תאז םע .ה''משת ל''הנשב ההובג 

.תימדקאה הללכמה רואית תא טילבהל םיאבה םיירוטר םיכבדנ םיפסונ 

דסומה םש 

הז ןיא ןכל ,ולש רוקיבה סיטרכב רתויב בושחה טרפה יאדווב אוה דסומה םש 

םירומל שרדמה תיב .תימדקאה הרכהה תלבקל דאמ ךומס הנתשמ אוהש עיתפמ 

שרדמה תיב" ןכל םדוק היה רשא) טייגניו ןוכמב ןמניז ש"ע ינפוג ךוניחל 

ךוניחל הללכמל ומש הניש ,(תולעבה יוניש בקע ול ןתינ שדחה ומשו "...יתכלממה 

.ןושארה ראותה תארקל דמלל רתיהה תלבק ינפל הנש ,ג"משתב "...ינפוג 

איהש ,הללכמל ךפה שרדמה תיב ,תישאר :םשב םייונישה ינשל בל םישל יואר 

םשה תפלחה .ןושארה ראותה תארקל םידמול ובש ,יאקירמאה 'גלוקל ירבעה םוגרתה 

דסומ אוה דסומהש ךכמ קיסהלו ול רכומה םוחתהמ הרבעה תושעל ארוקל תרזוע 

הנקמ וא ,דומיל ימוחת רפסמ תללוכ איהש עמתשמ "הללכמ" םשה ןמ .ימדקא 

ףא .הב םידמולש תעדה ימוחת לש םיללכ יפ לע תלעופ וא ,הב םידמולל תיללכ הלכשה 

ירה ,קוחשו ץופנ רבכ הב שומישהש הלמה שוריפ תא חנעפל רצענ וניא ארוקהש יפ לע 

םיקסוע זבש דסומ לש הנומת רוציל םירזוע דחי םלוכו ,וללה םישוריפהמ דחא לכש 

.דבלב ישעמ ןומיאב אלו תללוכ תיעדמ הריקחב 

תרשכהל קר דעוימה דסומ דוע הז ןיא רמולכ ,םירומ הלמה לע ורתיו שדחה םשב ,תינש 

תויצפוא רתויו דומיל ימוחת רתוי ,ילוא ,ללוכה ,רתוי בחר והשמ אלא ,םירומ 
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ןיגייפ ימענ 

ללוכ אוה םגש ,הטיסרבינואה לש ךוניחל רפסה תיבל רתוי המוד הז םש .תויתקוסעת 

לע "ךוניח"ה תטלבה .ובש תוקלחמה תחא קר יהוז ךא ,םירומ תרשכהל הקלחמ 

־ישעמה ינפ לע יללכה-ירקחמה-יעדמה תפדעה תפקשמ הארוההו "םירומ"ה ןובשח 

.יפיצפסה-יתוסנתהה 

ןייצל שי ,1991 דע עדימה תורבוחב םייונישה וקדבנ הז רקחמ תרגסמבש יפ לע ףא 

תומשה תצקמ הלא .שדחמ ןוידל הלעוה הללכמה םש יוניש ,ה"נשת םידומילה תנשבש 

ידומילל ינפוג ךוניחל הובגה רפסה תיב" ,"טרופסלו ינפוג ךוניחל הימדקאה" :ועצוהש 

לבקתנש שדחה םשה ."טרופסלו ינפוג ךוניחל הובגה רפסה תיב" ,"תואירבה יעדמו יאנפ 

."טרופסלו ינפוג ךוניחל הללכמה" :אוה 

הקלחמ לש וא הללכמ םש לש יונישה ךילהתש ,שגדוה הז יונישב ןוידה תרגסמב 

המכב הנורחאל שחרתה ,ינפוג ךוניחב תקסועה (הטיסרבינואה תרגסמב) 

יעדמל הקלחמ"ל םשה ףלחוה הלא תוקלחמב .ב"הראב תוללכמו תואטיסרבינוא 

תוללכמה וא הקלחמה ישאר ."היגולויסניקל הקלחמה" וא "ץמאמהו טרופסה 

םיטנדוטס ויתובקעבו ,תימדתה יוניש לע ,הארנכ ,עיפשמ םשה יונישש ךכ לע םיחוודמ 

תוקלחמ ןיבל הקלחמה ןיב רשקהו ,םילדג רקחמה יביצקת ,הקלחמל םינופ רתוי םיבר 

הללכמה םש יונישב ןוידה .(Brassie ä Razor, 1989) קזחתמ הטיסרבינואב תורחא 

בצינ אוהש ןייצל בושח ךא ,םלועב הלא םייונישל ,םנמא ,ליבקמ טייגניוב ינפוג ךוניחל 

הארוהב רגוב ראות הקינעמה הללכממ ,הללכמה תוהמ יונישל ךילהת לש וזכרמב בוש 

 (.B.Ed) המודב ,טרופסהו ינפוגה ךוניחה יעדמב רגוב ראות קינעתש הללכמל ^B.A.

היגולואידיאו תורטמ 

תא גיצמה ףיעס לולכמה ינפלש עדימה תורבוחמ תחאב ףא אצמנ אל ,עיתפמ ןפואב 

טעמל)ולש היגולואידיאה תא וא ידוחייה יפואה תא ,ולש הירוטסיהה תא ,דסומה 

םייונישה תאו ,שרדמה תיב לש הירוטסיהה תא הגיצמה ,ה"לשת ל"הנש תורבוחמ 

וא תיתרבח היגולואידיאל רשאב תורהצה ןיא .(הרשכהה ךרואבו תולעבב ,םוקימב 

לש המוד ןועידיל האוושהב דאמ טלוב הזכ ףיעס רדעה .תיכוניח היפוסוליפל רשאב 

ולוכ ןושארה דומעה ובש ,לשמל ,םיצוביקה רנימס לש ינפוג ךוניחלו העונתל ןוכמה 

הבר תיתעונת תוסנתה ךרד"ש החנהה הזכרמבש תיכוניחה הסיפתה רואתל דחוי 

ידכ םדא ינבכ םהיתונוכת תרכהו םהישוח דודיח ,םפוגל תועדומ םידימלתה םישכור 
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טייגמוב ןמניז ש"ע הללכמב (היצזימדקאה) לולכמה ךילהת לש חיש-חונרינ 

הללכמה) "םיישק וא קזנ אלל ,םפוג םע החמשב תויחלו םתעונת תא ללכשל ולכויש 

.(1990 ,םיצוביקה רנימס ,ךוניחל 

הרהצהה רדעה תא .וב אצמנש המ ומכ תועמשמ ןועט אוה חישב אצמנ אלש המ םג 

לכהש דסומ לש ימצע ןוחטיבכ שרפל רשפא טייגניוב שרדמה תיב לש תיגולואידיאה 

תוינידמה יבצעמל יאדכ היה אלש רעשל שי .ודוחיי המו םייק אוה המ םשל םיעדוי 

שממ לש םירחתמ ול ןיא ,השעמלש םושמ ,ולש ידוחייה יפואה לע םילמ ריבכהל דסומב 

ןדיקפתש החנהה תא לבקנ םא .הז הרשכה םוחתל םיידוחיי םייאמצע תודסומ תומדב 

וא העונת לש הכרדב וא)םיוסמ דסומ לש וכרדב םיוסמ רוביצ ענכשל תויגולואידיא לש 

ףא ,הזכ ךרוצ ,הארנכ ,היה אל טייגניו ןוכמב ינפוג ךוניחל שרדמה תיבלש ירה ,(הגלפמ 

.התייה יאדווב תיכוניח היפוסוליפ יכ 

הצעומה ידי לע הרכהה רחאל םינש עברא)ךליאו ח"משת ל"הנש לש עדימה תורבוחמ 

:רתויב םירצק םיטפשמ ינשב דסומה תא רידגמה ןושאר ףיעס עיפומ ,(ההובג הלכשהל 

הרכהה .ההובג הלכשהל הצעומה קוח יפ לע ההובג הלכשהל רכומ דסומ הניה הללכמה" 

איה יכ ףאש ,ההובג הלמה םיימעפ עיפומ ןושארה טפשמב ."1984-ב דסומל הנתינ 

םוחתמ החוקל איהש ךכל בל םישל שי ןיידע ,ימוימוי שומישב הקוחש הרופאטמ 

ןדיקפת ,(Lakoff 8■ Johnson, 1980) רקחמה תורפס יפ לעש ,תויבחדמה תורופאטמה 

רצה לע בחרל ,ךומנה לע תופידע דימת הובגל םהבש ,הכרעהו ןוויכ לש םשור רוציל 

הללכמה תקפתסמ הז יתילכתו רצק טפשמב .יוכו חוטשה לע קומעל ,רוגסה לע חותפל 

.וב םידמלמ המו דסומה גוס המ טרפל ילבמ ,ההובג הלכשהל דסומכ המצע תגצהב 

ןיאו ,םירחתמה ןמ הלידבמו התוא דחיימה אוה ההובג הלכשהל דסומ לש הז ראות 

.רבד ףיסוהל ךרוצ 

דע ."התרטמו הרשכהה ךשמ" :איה לולכמה ינפלש תורבוחה לכב הנושארה הקספה 

ךליאו ה"משת ל"הנשמו ,ינפוג ךוניחל םירומ רישכהל וז הרטמ התייה ד"משת ל"הנש 

.שפונהו טרופסה ,ינפוגה ךוניחה ימוחתב אכמס ינב םיכנחמ רישכהל איה הרטמה 

ינב גשומל ותכמסהו ,םירומ חנומהמ רתוי הבחר תועמשמ לעב אוה םיכנחמ חנומה 

ךרוצה .םימכח ןושלמ בואש ותויה בקע תדמולמ-תינבר היצטונוק תרצוי אכמס 

,ינפוג ךוניחל םירומ ףוריצה ךותב ,השעמל ,תאצמנ רשא ,םיכנחמ הלמה תא םידקהל 

ןיבו ךוניחה ןיב םיסחיה לש תויתייעבה לע דיעמ ,טפשמה שארב התוא ביצהלו 

תא תכפוה ,שפונהו טרופסה ,ינפוגה ךוניחה לש םימוחתה טוריפ ינפל וז הבצה .ינפוגה 
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ןיגייפ ימענ 

תויצפואב ורכזוה תומדוקה תורבוחב רשא) הלאה תועוצקמהמ דחא לכב קוסיעה 

הז ןפואב םירבדה תגצהמ .הארוהל ךרע הוושו ימדקאל - (ךרע תווש אל ךא ,תופסונ 

ישונאה ןוהב שמתשהל תופסונ םיכרד םידימלתה ינפב חתופ לולכמהש עמתשמ 

.ךוניח התעמ ובשחי ןלוכ רשא םיכרד ,ושכרש 

סיאטיסרבינוא םירשקו תודועת ,םיראת 

.תודועתו םיראת וירגובל קינעהל ותלוכי אוה דסומה לש רוקיבה סיטרכב בושח טרפ 

ךמסומ הרומ לש ראותו הארוה תדועת וירגובל דסומה קינעה לולכמה םורט לש םימיב 

ףיעסב ,"םתרטמו םידומילה ךשמ" תגצה רחאל ,תאז םע .ריכב ךמסומ הרומ לש וא 

תטיסרבינואב םידומיל בוליש" רכזומ (ד"לשת ל"הנש תרבוח)ןושארה דומעב ינשה 

תארקל (הפיח תטיסרבינאב סג - ט"לשת ל"הנש תרבוחב - ןכמ רחאלו) ביבא-לת 

לגוסמ ונניא דסומה רשאכ ,בושח טרפ איה הלא םיסחי תגצה ."ןושארה ראותה 

אלו) ישילש וא ינש ףיעסל תקחדנ איה ךא ,יאמצע ןפואב ימדקא ראות קינעהל 

ידיב רשאכ ,םידימלתה ינפב תודמועה תויצפואה תחאכ ,(דרפנ ףיעסכ הטלבהב 

.(ה"משת ל"הנש תרבוחמ)המצע תוכזב הז ראות קינעהל חוכה הללכמה 

טייגניוב ינפוג ךוניחל םירומל שרדמה תיב לש ריהמה לולכמל ךרדה תא ללסש המ 

גוח לש המרג םה הז דסומב ינפוגה ךוניחה ידומילש ,השיפתה תגצה התייה 

םע תורשקתהה תגצה ןפואב הז רבד ףקתשמ עדימה תורבוחב .יאטיסרבינוא 

ןפוא הליחתכלמש ךכב ,הפיח םע ךכ רחאו ,(ט"כשת) ביבא-לת תטיסרבינוא 

ןיא "...םידומיל בוליש" ףיעסב בותכה יפ לע .ןויווש לש סיסב לע השענ תורשקתהה 

תא םיעבוק וא ,טייגניוב דמלל םיאב הטיסרבינואה ירומש ןבומב בולישב רבודמ 

םילבקמ טייגניוב םידומילה ובש ,יגוח-וד ףוריצ לש ןבומב אלא ,םידומילה תינכת 

.בוליש אלו הדרפה ,השעמל ,יהוז .יאטיסרבינוא חוקיפ אלל ,יאמצע גוח לש טידרק 

הניחבמ יכ ףא ,"ינש גוחכ םהל ובשחיי שרדמה תיבב םידומיל"ש ,בותכ תאז םע 

םדוק שרדמה תיבב וידומיל תא סייסל רומא ףאו ליחתמ טנדוטסה תיגולונורכ 

אל ןכש ,ראותה תלבקב תועמשמ ןיא וז העיבקל .הטיסרבינואה ידומיל תמלשהל 

וז .תילמס תועמשמ הל שי ,םלואו .ינשמו ישאר גוח רובע B.A. תדועת ץראב הגוהנ 

דסומל תופיפכ לש תמיוסמ הדימ גיצהל ןכומ דסומה היה הבש ךרדה ,הארנכ ,התייה 
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טיינניוב ןמניז ש"ע הללכמב (היצזימדקאה)לולכמה ךילהת לש חיש-חותינ 

עגרמש תאזב אוצמל רשפא ךכל היאר .ימדקאה ראותה תא קינעהל חוכה וידיבש 

םע םידומיל בוליש לש היצפואה ,(ה"משת) תימדקא תוכמס דסומה לביקש 

הטיסרבינואב גוחה ,רמולכ ."ףסונ גוחב םיבלושמ סידומיל"כ תגצומ הטיסרבינואה 

וליפא ילואו ,טייגניוב םידומילה "גוח"ל ודמעמב הווש גוח אלא ,ןושאר גוח ונניא רבכ 

םע םירשקב יתללכמה חישה שמתשמ ךכ ."ףסונ"ה גוחה הזש םושמ ,ינשמ 

לכ םדוק םיגצומ הללכמב םידומילה הבש ,תיתרבח תואיצמ תונבל ידכ הטיסרבינואה 

לש ימדקא ןוהל םתכיפה ידכ דע ,רתוי םיוושכ ךכ רחאו ,הטיסרבינואה ידומילל םיוושכ 

.שממ 

תגצה ןפואב םג דאמ טלוב תימדקא הללכמ לש וז השדח תואיצמ תונבל ןויסינה 

רחאל היינש היצפואכ גצומ ראותה ,תימדקאה הרכהל הנושארה הנשב .שדחה ראותה 

.רינב ךמסומ הרומ תדועת תלבקל יתנש תלתה לולסמה לש תרכומה היצפואה 

רגוב ןושארה ימדקאה ראותה תלבקל יתנש־עבראה לולסמה" בצינ ינשה םוקמב 

לכ תא םישיגדמו םירזוח םהבש ,(םיפוריצ השולשב)בוליש ןאכ שי "(B.Ed.) הארוהב 

:םייאטיסרבינוא םיראת תוריכזמו ימדקאה ראותל תורשקתמה תוירשפאה םילמה 

הארוה םע ולש בולישהו ,יאטיסרבינוא ראות אוהש ,רגוב ,ימדקא ראות ,ןושאר ראות 

הז ראות רצוי לש ותנווכ שרופמב התייה וז .תימדקאל הארוהה תא םג ךופהל רומא 

,תנווכמ תוריהב־יא שי הז אשונבש רעשל רשפא .B.Ed. םג ףסונ םיירגוסב .(1983 ,ןד) 

,B.Sc.וא B.A.יאטיסרבינואה ראותה ןיבל הז ראות ןיב לדבהה לש רבסה ןיא ןכש 
.האבה היצפואב גצומה 

תא תושיגדמה םילמ תופסותב ךרוצה ךכ ,דסמתמ הללכמה לש לולכמה ןויערש לככ 

ראותה טמשוה רבכ ח"משת ל"הנש לש עדימה תרבוחבו ,תחופ דסומה לש תוימדקאה 

היצפואכ התע גצומה) "ןושארה ימדקאה ראותה" םוקמבו ,"הארוהב רגוב" 

תרבוחבו ,"B.Ed. ןושאר ראות תארקל םיימדקא םידומיל" לע רבודמ (הנושאר 

םידומיל" :םייוניכ ינש קר ורתונו "םיימדקא" הלמב ךרוצ ןיא רבכ ט"משת ל"הנש 

דוסימ לע הדיעמ תורחאה םילמה יתש תטמשה ."B.Ed. ןושאר ראות תארקל 

םשל B.A.ונניא B.Ed.-ש הדבועה לש תרבגומ האווסה לעו ,דחא דצמ ,תוימדקאה 

םג ןייצל שי הז רשקהב .רחאה דצה ןמ ,ךרע יווש הלא ינש ויהי הבש תואיצמ תיינבה 

עוצקמ לש רוכזאה אלל ,הארוהב רגוב םושר לבקמ רגובהש הדועתה יבג לעש 

.ללכ רכזומ ונניא ינפוגה ךוניחה .הארוהה 
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ןיגייפ ימענ 

הסיצבה תושירד 

רפסמב םוצמצ לע הרומ ןהב דומעל םיטנדוטסה לעש הסינכה תושירד לש הניחבה 

ל"הנש דע .תואטיסרבינואב לבוקמה ןוירטירקה לע שגד תמיש לעו םינוירטירקה 

הניחב ,(תירטמוכיספ הקידב וא) תורגב תדועת :םינוירטירק השיש םיגוהנ ויה ג"משת 

.ישיא ןויארו ,ינפוגה ךוניחה ימוחתב עדיבו ינפוג רשוכב הניחב ,תילגנאב הניחב ,תירבעב 

,םידומע השימח ינפ לע ערתשמה ,ריואמ טוריפ שי ,לשמל ,ז"לשת ל''הנש לש תרבוחב 

.םידימלתה ונחביי םהילעש םיליגרתה יגוס לש 

עדיב תינויעה הניחבהש רחאל)ינפוג רשוכב הניחבה ןיטולחל המלענ ז"משת ל"הנשמ 

ורתונו ,(תירבעב הניחבה םע דחי ,ד"משת ל"הנשב רבכ הלטוב ינפוגה ךוניחה ימוחתב 

רבכ שומישל סנכוהש)יצראה ןוימה ןחבמ ,תורגב תדועת :דבלב ןוימ ידדמ השולש 

ויתונורתי םיגצומ ישעמה ןחבמה לוטיבל דגנ לקשמכ .ישיא ןויאירו (ד"משת ל"הנשב 

ןיבמ רוחבל עייסמ ךכבו ,םידמעומה ירושיכ לע עדימ קפסמ "ה יצראה ןוימה ןחבמ לש 

דועו ."החלצהב םידומילה תא םייסל רתויב םיהובגה םייוכיסה ילעב תא םידמעומה 

יתומכה ,ינרוצה ,ילולימה :םינוש םימוחתב הבישח ירושיכ ךירעהל דעונ ןחבמה" :בותכ 

ןכל םדוק דחויש תרבוחה חטשמ קלחש ,אופא הארנ ."תיללכ הלכשהו עדי ןכו ,ירפסמ 

תשגדהל התע דחוימ אוה ,ןהב דומעל טנדוטסה לעש תוינפוגה תושירדה רואיתל 

רשוכה תניחבמ .םידומילב חילצהלו הללכמל לבקתהל ידכ שרדנה ילכשה רשוכה 

קיסהל רשפא ןאכמ "...רתויב םיהובגה םייוכיסה ילעב" תא רתאל ךרוצ ןיא רבכ ינפוגה 

םידומילהש וא :תרהצומ אלה תיכוניחה היפוסוליפב וא היגולואידיאב יוניש לחש 

ףא אלא ,דבלב םירומל תדעוימ הניא הרשכההש םושמ ,רתוי םיבושח םויכ םיינויעה 

החנה תמייקש וא ;רתוי םיילאוטקלטניאו תוחפ םיישעמ ,םירחא םידיקפת ילעבל 

,רשוכ יפ לע ןוימב ךרוצ ןיאו דמעומ לכל טעמכ דמלל רשפא ישעמה קלחה תאש היומס 

בל םישל יואר .םירומ תרשכהב אלא ,םייתורחת םיאטרופס ןומיאב רבודמ אלש םושמ 

דומעב ףא אלא ,טסקטה ךותב קר אל ,םידמעומ גשומב ברה שומישהש ךכל םג 

לכ אלש ,ןייממו ןחוב ,יניצר דסומ הזש םשורה תא ריבגמ ,(ז"משת ל"הנשמ) רעשה 

.וב בלתשהל לוכי דחא 

םידמעומל דעוימה ,יצראה ןוימה ןחבמ ןיב רוחבל םידימלתל רתוה ,רתוי רחואמ 

,תאז םע .יאטיסרבינוא-ןיבה ירטמוכיספה ןחבמה ןיבל ,םירומ תרשכהל תודסומל 

ב"נשת ל"הנשמו ,יאטיסרבינוא-ןיבה ןחבמה תא ףידעהל םידמעומה תא דדועמ דסומה 
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טייגניוב ןמעז ש"ע הללכמב (היצזימדקאה)לולכמה ךילהת לש חיש-חותינ 

םג תואטיסרבינואל המוד השענו דסומה ךלוה ךכ .דבלב וז היצפוא םהל ריתמ 

הטיסרבינואה ןמ הללכמה תא לידבמ ישיאה ןויאירה קר ,ולש הסינכה תושירדב 

.םירומ תרשכהל םירחא תודסומל התוא ברקמו 

םידומילה תינבת 

תוינכתב םייוניש עצבל םירומ תרשכהל תודסומה ושרדנ תימדקא הרכהב תוכזל ידכ 

,(1983 ,עבקה תדעו) החנמה םגדה תוצלמה יפ לע ,הלא םייוניש .םהלש םידומילה 

היגולוכיספ ,היפוסוליפ) ךוניחה יעדמב םידומילה לש הבחרהב רקיעב ודקמתה 

םיסרוק בולישב ,תונילפיצסידה לש יעדמה סיסבה תבחרהב ,(ךוניחה לש היגולויצוסו 

רקחמ תדובעב םידימלתה תוסנתהבו רקחמ תוטישבו הקיטסיטטסב םייסיסב 

םייונישה לש םושייה תלאשב קסוע וניא ןלהלש חותינה .םינוירנימס ינש לש הביתכו 

.תירוטר הניחבמ םתגצה ןפואב אלא ,הלאה 

דסומ לש הלופכה היעבה תא ףקשמ ,םידומילה תינכת תגצהב קסועה ,יתללכמה חישה 

תרשכהל םירחא תודסומלו וז הללכמל תפתושמה היעבל םיזמר ןאכ שי ,דחא דצמ .הז 

וזמ הנוש ךא ,רתוי תימדקאכ הארוהל הרשכהה תא גיצהל שי דציכ :םירומ 

לע רבגתהל ןויסינ שי ,רחאה דצה ןמו ?(1983 ,ןד)ןד ץילמהש יפכ ,תואטיסרבינואבש 

לע םיססובמכו םיילאוטקלטניא-סיימדקאכ ינפוגה ךוניחב םידומילה תגצה לש היעבה 

היעבה .םרקיעב םיינפוג-סיישעמכ םתוא האור יעוצקמ יתלבה רוביצה רשאכ ,יעדמ עדי 

םימוחתה ינשל יאטיסרבינואה ןוקיסקלהמ םיגשומ ינש רושיק תרזעב תרתפנ 

.ינפמ ךמיחו היגוגדפ :וללה םייתייעבה 

לש תיגוגדפ-תימדקא הרשכה םיללוכ םידומילה" :בתכנ ה"משת ל"הנש לש תרבוחב 

זאמ התייהש היגוגדפ ןיב רושיקה ."ינפוגה ךוניחה לש הנילפיצסידב תוחמתהו הרומה 

,השדח השיפת רצוי תימדקא ןיבל ,םירומ תרשכהל םירנימסה לש םזועמ םלועמו 

הריקחה לש תויעדמה תא הפיסומו ,אסיג דחמ רנימסה לש תוידוחייה תא תרמשמה 

גיצמ "הנילפיצסיד"ו "ינפוגה ךוניחה" ןיב רושיקה .אסיג ךדיאמ תיאטיסרבינואה 

ונניא אוה ,יללכה ךוניחה ומכש יפ לע ףא ,יעדמ תעד םוחתכ הזה םידומילה סוחת תא 

ףקשמ הז חוסינ סגש ,הארנ .תעד ימוחת רפסממ באוש אלא ,יאמצע תעד םוחת 

.ילאוטקלטניאה לא וברקלו ינפוגהמ ארוקה תא קיחרהל ץמאמ 
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ןיגייפ ימענ 

םיחוקלה חתפמ יגשומ רפסמ םיסנכומ (ן"שת ל"הנש) םידומילה תינכת רואיתב 

ךוניחה" ןוגכ ,ימדקא-סורטה חישב ועיפוה אלש ,יאטיסרבינואה ןוקיסקלהמ 

םיגשומ םיפילחמ םידחא םיגשומו ,"רקחמ תוטיש" "תיעדמ הנילפיצסידכ 

,(ישעמ)ינפוגה ךוניחב "תועוצקמ" םוקמב "תויונמוימ" ןוגכ ,םינשוימ םיעמשנה 

ךרעמ תיינבב םירזוע םיגשומה לכ ."תיגוגדפ הכרדה" םוקמב "תישעמ הרשכה"ו 

.תימדקא הללכמכ דסומה לש ותגצהב ךמותה ,שדח יטנמס 

יפארג גוציע 

תורבוח לש יפארגה בוציעב םייונישה .תיתוזח הגצה ףא אלא ,םילמ קר אל ללוכ חישה 

תפוקתמ תורבוחב .ינפוגה ןמ ארוקה תא קיחרהל ןויסינה תא םה ףא םיפקשמ עדימה 

יבג לעו ,ןוכמה תואשדמ לע תוצר תודלי רעשה דומע יבג לע תוגצומ ,שרדמה תיב 

ירחא םינש רפסמ .טייגניו לש לדגמה עקר לע תולמעתמ תורענ תירוחאה הכירכה 

תונומת עברא תוגצומ ,תולמעתמ לש תונומתה םוקמב ,(ח"משת ל"הנש) לולכמה 

,ףערודכ ,דוקיר :הללכמב םיטנדוטסה ייחמ םינוש םיטקפסא תופקשמה ,רתוי תונטק 

ןויסינ שי רבכ ןאכ .תירוטומוכיספה הדבעמב תיטנדוטסו טנדוטס ,הדבעמב רשוכ ןחבמ 

.תימדקאה תוליעפה ןיבל תינפוגה תוליעפה ןיב והשלכ ןוזיא רוציל 

תימדקה הכירכה לע ןמוקמ תאו תומלענ תונומתה לכ (ן"שת ל"הנש) רתוי רחואמ 

:תרדשמ וז תרבוח .הללכמה לש וגולה לע רזוחה ,טשפומ בוציע ספות תירוחאהו 

.ימשגה לש ומוקמ תא ספת טשפומה 

ןוידו םוכיס 

ש"ע ינפוג ךוניחל הללכמה לש לולכמה ךילהת גצומ ובש ןפואה תא חתנמ הז רקחמ 

לש עדימה תורבוחב גצוהש יפכ ,חישה חותינ .תירוטר הניחבמ טייגניו ןוכמב ןמעז 

,"ימדקא" ןוגכ ,יאטיסרבינואה ןוקיסקלהמ םיבואשה םיגשומ בוליש הלעמ ,הללכמה 

תריצי ,"ךוניחה יעדמ" ,"יריפמא" ,"היגולודותמ" ,"רנימס" ,"הנילפיצסיד" 

הנוש םידומיל תינכת ,תונוש תורטמ ,הללכמל שדח םש ,(הארוהב רגוב) שדח ראות 

.תונוש הסינכ תושירדו 
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טייגנייב ןמניז ש"ע הללכמב (היצזימדקאה) לולכמה ךילהת לש חיש-חותינ 

הרכהל הללכמה לש הריתחה תא ףקשמה ,שדח יטנמס הדש םירצוי הלא םיחוסינ 

תאו ,אסיג דחמ דסומה תרקי תא תולעהל איה התרטמש ,רוביצה יניעב תימדקא 

תונבל תרזוע וז תיטנמס הריצי .אסיג ךדיאמ ינפוגה ךוניחה לש היספורפה תרקי 

לש ףוג לע םיכמסנה ,םילנויספורפכ הז עוצקמב םיקסועה וספתיי הבש ,השדח תואיצמ 

.רקחמה ןיבו השעמה ןיבש רשקה תא םיקזחמו ימדקא עדי 

ךרוצכ קר אל םירומה תרשכה לש לולכמה ךילהת תא תוארל רשפא וז הניחבמ 

יתרבח ךלהמכ ףא אלא ,רתוי םיבוט םירומ רציילו הרשכהה תא רפשל ילנויצקנופ 

רתוי תוושש תודועת תקנעה ידי לע עוצקמב םיקסועה לש םדמעמ תא רפשל דעונש 

הרבחב .(the credential society), (Collins, 1979) תודועתה תרבח לש הקוסעתה קושב 

בחרתמש לככו ,ול שי תודועת וליא אלא ,תושעל דבועה עדוי המ בושח ךכ לכ אל ,וז 

רתוי תוהובג תודועת תגשהב ךרוצ שיו ,הכרע תחופ ךכ ,תמיוסמ הדועת ילעב לש עציהה 

ודביא ,תורגבה תודועת ילעב םיריעצה רגאמ בחרתהש עגרהמ לארשיב םג ךכ .(סש) 

ןויכ .רתוי תוהובג תודועת תגשהל םיקיפא םישפחמ םיבר םיריעצו ,ןתובישחמ הלא 

םיריעצ לש הז רגאמ טולקל רשפאמה ,קפסמ בצקב ובחרתה אל תואטיסרבינואהש 

.רצונש ללחה תא תוימדקאה תוללכמה ואלימ ,תוהובג תודועתו הלכשה ירחוש 

תימדקאה םידומילה תינכת םא הלאשה :ינפוגה ךוניחל םירומ תרשכהל רשאב סג ךכ 

הניחבמ עירכמה םרוגה ןכש ,תיטנבלר הנניא טעמכ רתוי םיבוט םירומ תרציימ 

הרושק ךכל הבושתהו ,ןוכיתה ירגוב רגאמ ךותמ הז עוצקמב רחבי ימ אוה תיתרבח 

םידמעומל עיצת הללכמהש (human capital), (Coleman, 1988)ישונאה ןוהל תורישי 

תודועת חיטבהל הללכמה לכותש לככ .הדובעה קושל ואצי ןמעש ,תודועתה תרוצב הלא 

,תאז םע .רתוי םיבוט םירושיכ ילעב םידימלת רוחבל לכות איה ךכ ,רתוי ההובג המרב 

תשיכרל השירד הלחו ,וכרע םג תחופ ךכ ,רתוי ילסרבינוא ךפוה ןושארה ראותהש לככ 

םידומילל תינכת תחיתפב הקפסל הכרענ רבכ הללכמה רשא השירד ,םיפסונ םיראת 

.ינשה ראותה תארקל 
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ןיגייפ ימענ 

תורוקמה תמישר 

.54-30 :4 ,העונתב .טרופסה לש היגוגדפב רקחמה .(1992).ל ,ןייב 

.הארוהל הרשכהה לש היצזימדקאל םיווק .(1994).נ ,ןיגייפ .ד ,ןורמיש ,.א ,בילטוג 

.78-55 :2 ,הארוהל םיכרד 

רנימס :ביבא-לת .םיכלהמ .םירומל שרדמה יתב לש לולכמה ךילהת .(1983).י ,ןד 

.יקסניול 

תישארמ לארשיב םירומ תרשכהב "היצזינאמוה"ל "היצזימדקא" ןיב .(1992).י ,רורד 

.38-11:1 ,הארוהל םיכרד .םינומשה תנש ףוס דעו האמה 

החנמ םגד .(1981).הארוה ידבוע תרשכהל תודסומב םיימדקא םילולסמל עבקה תדעו 

הצעומה :םילשורי .(B.Ed.) "הארוהב רגוב" ראותל םידומיל תינכתל 
.ההובג הלכשהל 

.תומר :ביבא לת .הרומה לש ומלוע םג אוה רפסה תיב .(1985).ת ,ץיבורוה ,.א ,קיז 

תוללכמב םידומילה תוינכת חותינ .(1991).ד ,לאונמעו .נ ,ןיגייפ ,.ת ,באירא ,.ד ,ריפכ 

הרשכהל תודסומה לש היצזימדקאה רקחמ לש 1 'סמ ח"וד .תוימדקאה 

.לרב תיב תללכמ :לרב תיב .הארוהה עוצקמ לשו הארוהל 

היצזימדקאהו הארוהל הרשכהל תודסומב הארוהה לגס .(1993).צ ,ןמבילו .ד ,ריפכ 

תודסומה לש היצזימדקאה רקחמ לש 8 'סמ ח"וד .הארוהל הרשכהה לש 

.הארוהה עוצקמ לשו הארוהל הרשכהל 

לש היצזימדקאהו הארוהל הרשכהל תודסומב םידימלתה .(1992).נ ,ןיגייפו .ד ,ריפכ 

הרשכהל תודסומה לש היצזימדקאה רקחמ לש 4 'סמ ח"וד .הרשכהה 

.הארוהה עוצקמ לשו הארוהל 

רנימס :ביבא לת .המשרהל עדימ תרבוח .(1990).םיצוביקה רנימס ,ךוניחל הללכמה 

.םיצוביקה 

.הדסמ :ביבא-לת .הדימלבו הארוהב יתוכיאה רקחמה .(1990).נ ,עשוהי-ןב רבצ 
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טייגנייב ןמניז ש"ע הללכמב (היצזימדקאה) לולכמה ךילהת לש חיש-חותינ 

 Bain, L. (1975). The hidden curriculum in physical education. Quest, 24, 92
 101.

 Brassie, P.S. 8z Razor, J.E. (1989). HPERD unit names in higher education: A
 view towards the future. Journal of Physical Education Recreation and
 Dance, 17, 33-40.

 Brown, R.H. (1987). Society as text: Essays on rhetoric, reason and reality.
 Chicago: University of Chicago Press.

 Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital.
 American Journal of Sociology, 94 (Suppl.) 177-20.

 Collins, R. (1979). The credential society. New York: Academic press.

 Evans, J. 8t Williams, T. (1989). Moving up and getting out: The classed and
 gendered career opportunities of physical education teachers. In: T.
 Templin 8t P. Schempp (Eds.). Socialization into physical education:
 learning to teach. Indianapolis, IN: Benchmark Press.

 Foucault, M. (1972). Archeology of knowledge and the discourse of language.
 New York: Pantheon Books.

 Hall, S. (1985). Signification, representation, ideology: Althusser and the
 post-structuralist debates. Critical Studies in Mass Communication,
 2(2), 91-114.

 Hargreaves, J. (1977). Sport and physical education: Autonomy or
 domination? Bulletin of Physical Education, 13,19-29.

 Hendry, L.B. (1976). Survival in a marginal role: The professional identity of
 the physical education teacher. In: N.J. Whitehead 8t L.B. Hendry
 (Eds.). Teaching Physical Education in England-Description and
 Analysis. London: Lepus.

 Hoyle, E. (1980). Professional development of teachers. In: E. Hoyle 8t J.
 Megarry (Eds.). World Yearbook of Education (pp. 42-54). London:
 Kegan Paul.

 Jackson, P.W. (1968). Life in classrooms. New York: Holt, Reinhart 8t.
 Winston.

 Kirk, D. (1992). Physical education discourse and ideology: Bringing the
 hidden curriculum into view. Quest, 44(1), 35-56.

 Lakoff, G. 8t Johnson, L. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of
 Chicago Press.

 McCloskey, N.D. (1985). The rhetoric of economics. Madison: University of
 Wisconsin Press.
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 Parsons, T. (1968). Professions. International Encyclopedia of the Social
 Sciences (Vol. II, pp. 347-356). New York.

 Postman, N. (1985). Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of
 show business. Harmondsworth, England: Penguin.

 Saunders, E. (1982). Sport, culture and physical education. Physical
 Education Review, 5,4-15.

 Tabakin, G. 8z Densmore, K. (1986). Teacher professionalization and gender
 analysis. Teacher College Record, 88, 257-279.

 Wexler, P. (1987). Social anaylysis of education after the new sociology. New
 York: Routledge &C Kegan Paul.

 Wittgenstein, L. (1953). Philosophical investigations. Translated by G.E.M.
 Anscombe, Basil Blackwell: Oxford.

 Wright, J. (1993). The construction of gendered subjectivity in physical
 education: A study of discourse and discourses. A paper presented at
 the AERA 1993 annual meeting. Atlanta, GA.
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