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 אברה� דורו� לעומק את הסוגיה  בח�)1979, דורו�(במאמר קלאסי מסו� שנות השבעי� 

הצביע על הנחות היסוד השונות העומדות הוא  .של שירותי� בעי� מול קצבאות כספיות

 .הההשלכות הכרוכות בעל רה באופ� ההתמודדות ע� בעיות חברתיות ומאחורי הבחי

פיתוח להעדי� במאמר הוא מזהיר מפני המגמה ההולכת ומתרחבת בקרב קובעי המדיניות 
אשר , אמצעי להתמודדות ע� מצוקה על פני תשלו� קצבאות כספיותכשירותי� חברתיי� 

דורו� . ות שימוש במשאב זהמותירות בידי מקבל הקצבה את חופש הבחירה כיצד לעש

של העדפת ) לעתי�השליליות ו(מדגיש את ההשלכות החברתיות מרחיקות הלכת 

הנית� הדגש : אלהבי� היתר הוא מזהיר מפני . שירותי� בעי� על פני תשלו� קצבאות

השלכות בנוגע לודאות והאי  ;שיקול הדעת הפרופסיונלי בקביעת זכאות לשירותי� בעי�ל

 שבאות )Target Efficiency ( מגבלות היעילות היעדית;שירותי� הללוהחלוקתיות של ה

 הקושי של שירותי� חברתיי� ;לידי ביטוי בהפעלת שירותי� חברתיי�לעתי� קרובות 

 . לצרכי� חדשי��להתמודד ע� הצור$ בשינוי ובהתאמת

א� שחלה התרחבות מסוימת של מער$ תשלומי ההעברה בשני� שעברו מאז פרסו� 

העמדה שזהרותיו על אוזניי� ערלות ונפלו אבשני� האחרונות שניכר , ל דורו�מאמרו ש

יש להעדי� להקצות שהיא , שהתגבשה בקרב קובעי המדיניות בישראל, הדומיננטית

מדובר שבמיוחד כ, משאבי� להרחבת שירותי� חברתיי� על פני מת� קצבאות כספיות

, אה לידי ביטוי ברור וחד משמעיעמדה זו ב. באוכלוסיות מודרות בעלות הכנסה נמוכה

אשר , בדיו� אודות הקיצו% בקצבאות הילדי� והבטחת הכנסה למשפחות ע� ילדי�, למשל

עדי� לספק את שטענה הבתקופה זו הוצגה . נער$ במחצית הראשונה של העשור האחרו�
,  תשלומי העברה להוריה�לתתהשירותי� החברתיי� החיוניי� לילדי� מאשר 

החלטה הוצגה ה, למשל, כ$. ת האחריות לבחירת המענה לידי ההורי�שמשמעות� העבר

 אי יציבותע� ראויה יותר  ותלספק ארוחות חמות לילדי� בבתי הספר כדר$ התמודד

ההנחה .  בקרב ילדי� מאשר העברת כס� להוריה� בדמות קצבאות ילדי�תתזונתי

שו שימוש מושכל לא נית� לסמו$ על ההורי� שיעשהמשתמעת בבירור מדיו� זה היתה 

במקרה זה ארוחות ( ועל כ� יש להעדי� לספק לילדי� שירות ,בסיוע הכספי המוענק לה�

 ).חמות
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הדוגלת בהעדפת שירותי� חברתיי� על , עמדה זו בקרב קובעי מדיניות וחוקרי� בישראל

רווחו בשנות התשעי� בקרב מעצבי מדיניות ש תאמה את העמדות ,פני תשלו� קצבאות

. דוגמת הבנק העולמי וקר� המטבע הבינלאומי,  השפעהיפי� בינלאומיי� בעלחברתית בגו

אשר ביקשו להשפיע על המדיניות הכלכלית והחברתית במדינות שונות , גופי� אלה

הוצאה הנטו לדגול בצמצו� ההוצאה הממשלתית בתחו� החברתי ובמיקוד , בעול�

 .  תשלו� קצבאותשירותי� המיועדי� לאוכלוסייה הנזקקת על פניבהחברתית 

שמקורה במדינות , מגמה מרתקת. חל שינוי של ממש בגישה זושנראה לאחרונה אול� ו

תרמה ככל הנראה למהפ$ בעמדות הללו ולאימו% גישה שונה , שונות באמריקה הלטינית

במרכזה של מגמה זו אימו% תוכניות המכונות . לסוגיית השירותי� לעומת קצבאות

Conditional Cash Transfers (CCT's) . תוכניות מהסוג הזה מופעלות כיו� ברבות

ניסויי� חברתיי� . ממדינות אמריקה הלטינית וא� במדינות שונות באסיה ובאפריקה

 .בארצות הברית ובטורקיהג�  הוקמו -CCT'sהמבוססי� על עקרונות ההפעלה של ה

הקצבה קבלת ש כ, ה� תוכניות המספקות קצבאות למשפחות החיות בעוני-CCT'sה

, פעולה כזו יכולה לכלול. מותנית בפעולה של המשפחות שמטרתה קידו� רווחת הילדי�

ביקורי� סדירי� במערכות טיפול , ספרהילדי� בבית ההבטחת נוכחות של , בי� היתר

זו ידועות ביותר ה� ה הגדולות וCCT's&תוכניות ה. בתינוקות או שימוש בתוספי מזו�

ידי הנשיא לולא בוזו שהוקמה ) Oportunidates(קו  במקסי1997 כבר משנת הפועלת

היקפי התוכניות ). Bolsa Família) Rawlings, 2006; Molyneux, 2006 –יל בברז

 44ידי התוכנית על במספר המשפחות המכוסות עמד בברזיל , למשל, כ$. גדולי� מאוד

ר משפחות אוכלוסיות היעד של הקצבאות ה� כאמו). Hall, 2006 (2006מיליו� בשנת 
מטרה מרכזית של התוכניות היא .  וה� משולמות בדר$ כלל לאמהות,החיות בעוני קשה

דבר שבא לידי ביטוי בתשלו� קצבאות שמעלות את , התמודדות ע� עוני בטווח הקצר

 לצד מטרה זו התוכניות א$. רמת הכנסת� של משפחות הסובלות ממצוקה כלכלית קשה

 ההו� האנושי של תגבורוח הארו$ יותר על ידי ע� עוני בטוג� מבקשות להתמודד 

נית� לשנות את התנהגות� של המשפחות באמצעות שהנחת היסוד כא� היא . הילדי�

בחלק מהתוכניות הוא שיפור מצב� היעד , למשל, כ$. מערכת הביטחו� הסוציאלי

 של  במרפאהביקורי� סדירי�הקצבה מותנית בבתוכניות אלה . הבריאותי של הילדי�

בתוכניות אחרות המגמה היא להתמודד ע� בעיות של תעסוקת . י� לילדי� קטני�הור

 .ספרה מותנית בנוכחות� של ילדי� בבתי קצבה ועל כ� קבלת ה,ילדי� או העדר השכלה

היוזמה לתוכניות באה מהממשלות . 90& החלו להתפתח בסו� שנות הCCT&תוכניות ה

ית מדינות אמריקה הלטינית וא� זכו  בשני� האחרונות ה� פרחו במרבאבל ,המקומיות

על א� הקושי בהערכת תוכניות מסוג . גורמי� בינלאומיי�ממדינות אירופיות ומלסיוע רב 

מחקרי ההערכה שנערכו מצביעי� על הצלחות מרשימות למדי בכל הקשור , זה

הגדלת הצריכה במשפחות ל, להתמודדות ע� מצוקות כלכליות מידיות של משפחות עניות
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 במערכת �השתתפותלשיפור מצב בריאות� ותזונת� של ילדי� במדינות השונות ול ,הללו

יש נתוני� אחדי� המצביעי� על כ$ , זאת ועוד). Hall, 2006; Rawlings, 2006(החינו$ 

שהתוכניות תורמות במידה מסוימת להצטמקות הפערי� החברתיי� העמוקי� במדינות 

 בעיות ביישו� חסרותלא , יחד ע� זאת. )Soares et. Al., 2007(אמריקה הלטינית 

תוכניות מסוג זה יכולות שאי� ברור . )Álvarez, Devoto, & Winters, 2008(התוכניות 

 בלי ,להביא לידי שינוי של ממש בפערי� החברתיי� ובתחולת העוני במדינות הללו

 .כלכלי&שייעשו שינויי� משמעותיי� אחרי� במבנה החברתי ובמישור המקרו

בניגוד .  ובראש� הבנק העולמי,י�יות הללו זוכות לתמיכה רבה בארגוני� בינלאומיהתוכנ

ספקת שירותי� מוצג כיתרו� ברור של תוכניות אהשימוש בתשלומי העברה במקו� , לעבר

. דית על שירותי� בעי�בשענות בלי קצבאות על פני הלשל� העדפה ברורה יש. CCT's &ה

 לפני שלושה  במאמרו אברה� דורו�שהעלהת הנימוקי� לכ$ דומי� להפליא לטענו

 : מסבירה את הדברי� כ$, חוקרת בכירה במוסד זה, לאורה רולינגס. עשורי� כמעט

סימטריות במידע על ידי כ$ שה� מעניקות &קצבאות מאפשרות להתמודד ע� בעיות של א"

. למשקי בית את שיקול הדעת באשר להקצאת הקצבה בעבור צורכי משק הבית עצמו

לו� קצבאות ג� מונע היווצרות� של שווקי� משניי� ועיוותי מחירי� הנובעי� תש

 שתשלומי העברה שו� וזאת מ,שיטה זו מאפשרת מיקוד אפקטיבי יותר. ספקת מוצרי�אמ

 יותר י�תשלומי העברה יעיל, ככלל. יעדהיות בזיהוי אוכלוסיית ומצמצמי� את טווח הטע

 ,נית� להעביר את המשאבי� ישירות למשקי הבית ו, שהעלויות הנלוות נמוכות יותרשו�מ

 כנגד תוכניות רווחה המושמעת תדירטענה ביקורתית , בלי שיושקעו משאבי� בציוד

השימוש בקצבאות מאפשר לקובעי המדיניות להתאי� את גובה תשלומי , לבסו�. לעבודה
 ). Rawlings, 2006, p. 146-7" (העברה על פני זמ� בי� אוכלוסיותה

הטענה בדבר היתרונות של תשלו� קצבאות איננה באה לבטל את הצור$ בהפעלת שברור 

 CCT's&ג� במקרה של ה. לומקיפי� ונגישי� לכ,  חברתיי� מפותחי��מער$ שירותי

 לאפשר לתלמידי� ללמוד בבתי ספר כדיההצלחה קשורה בכ$ שמער$ מעי� זה קיי� 

 נית� להתמודד בהצלחה ע� לאשאי� ספק . מהות לגשת למרפאות ע� תינוקותיה�יולא

אל א$ . מצוקות חברתית ולקד� צדק חלוקתי ללא מער$ משוכלל של שירותי� חברתיי�
צמצו� קצבאות והעדפת שירותי� ש ,מול הטענה העולה לעתי� קרובות בשיח הישראלי

י לקחת בחשבו� אכד,  על אקסיומה כלכלית ברורה ובלתי ניתנת לערעורי�חברתיי� נשענ

דעות חוקרי את ריו של אברה� דורו� בעבר אלא ג� את הניסיו� הבינלאומי ולא רק את דב

 . הבנק העולמי בהווה

 

 וני גל'ג 

 העור$ הראשי 
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