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רגוני החברה מערכת יחסי הגומלי� המורכבת והמשתנה לעתי� שבי� השלטו� לבי� א

מאמרו החשוב של  .האזרחית זוכה בשני� האחרונות לעניי� הול� וגובר בספרות המחקר

 :The four C's of third sector – government relations) 2000 (�'נאג
Cooperation, Confrontation, Complementarity, and Cooptation , היווה פריצת

 המבקשי� לאפיי� את מערכת יחסי הגומלי� בי� המדינה ,חוקרי�נטו בעבר . דר� במוב� זה

 שיתו& פעולה – להתמקד בשתי חלופות בלבד ,לבי� ארגוני� הפועלי� ללא מטרות רווח

� היא בכ� שהוא מרחיב את מגוו� האפשרויות במערכת יחסי� 'תרומתו של נאג. או עימות

שהשלטו� וארגוני החברה יעדי� : זו על ידי יצירת מודל דינמי המבוסס על שני משתני�

האזרחית יכולי� לשאו& אליה� ואסטרטגיות שונות ששני הצדדי� יכולי� לאמ' בבוא� 
 שני ללעתי� תהיה חפיפה בי� היעדי� והאסטרטגיות ש. להתקד� לעבר היעדי� הללו

.  יהיו שוני�אלה וג� אלה, לחילופי�, שאלה או אלה או ייתכ� בהחלט בל א,הצדדי�

ונות בהקשר זה מובילות לארבעה סוגי יחסי גומלי� בי� השלטו� לבי� האפשרויות המגו

 .  קואופטציה ועימות, השלמה,שיתו& פעולה: ארגוני החברה האזרחית

מערכת יחסי הגומלי� בי� ארגו� אזרחי מסוי� אחד לבי� השלטו� עומדת במרכז ספרה של 

 שו� מ,מעניי� במיוחדהספר .  ˜ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Â˘ –ÌÈÁ¯Ê‡ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ ÂÈ˙Â¯Âפולה קבלו 

_____________ 

 . האוניברסיטה העברית בירושלי�, ש פאול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע  1
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שהוא מאפשר לנו לעקוב מקרוב אחר התפתחותה של מערכת יחסי הגומלי� בי� הארגו� 

הוא מצביע על שינוי מהותי במערכת יחסי� זו כי  ,המקרה הזה מרתק. לבי� השלטו�

 לקד� את אות� היעדי� בשאיפת� ,שני הצדדי� משלימי� זה את זהשממצב שבו נראה 

כל צד עושה ש עד ,בו מערכת היחסי� היא כה עוינתשועד למצב , )תא� כי בדרכי� שונו(

שהתוצאה הסופית , אפואאי� זה מפתיע אולי . אחרכל מאמ' לקעקע את יסודותיו של ה

 . של מאבק זה היא התפרקות הארגו� והישרדותו של השלטו�

 Â˘ ·„�˙Ó‰ÌÈ¯˙. לרבי� מהקוראי�, יש להניח, מוכרעוסק בו ספרה של קבלו שהמקרה 

זכור היטב בזכות המאבק המתוקשר שניהל בשחיתות השלטונית של מדינת ישראל 

 עלבמהל� השני� שהטביעו את רישומ� אי� ארגוני� אזרחיי� רבי� . בראשית ימיה

 שהארגו� היה כה ייחודי  היאכ�להסיבה שתכ� יי. ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Âכמו הציבור הישראלי 

תקופה שרר קונצנזוס רחב באותה  :50)בו פעל בשנות השחברתי ה)בהקשר הפוליטי

שעמדה ) י"מפא(לגיטימיות של פעולות השלטו� ולמעמדה המרכזי של המפלגה בנוגע ל

התנהלה בעיקר אז  הפעילות הפוליטית ,יתרה מזאת; במרכז כל קואליציה ממשלתית

במיוחד , יו מכ� שפעולותהנבעהשפעת הארגו� יתכ� שי. תובמסגרת מפלגות פוליטי
זכו לסיקור עיתונאי יוצא , יו לחשו& ברבי� את השימוש לרעה במשאבי השלטו�ניסיונות

אפשר . דופ� בהיקפו ועוררו פולמוס חרי& ביותר בי� כותבי הטורי� באות� הימי�

 קשור בכ� שהארגו� העלה על פני השטח שורה ‰Â˘ ÌÈ·„�˙Ó¯˙העניי� הגדול בפעילות ש

י� במבנה יטו� ומה כוח� של ארגוני� אזרחכגו� מה ה� מגבלות השל, של סוגיות מהותיות

ואולי התעורר .  שנגעו למהותה של הדמוקרטיה הישראלית הצעירה,הפוליטי הישראלי

זכו להכרה ציבורית ש שחלק מהדמויות המעורבות במקרה זה ה� דמויות משו� ג� העניי�

כזיי� שניי� מהעומדי� בראש הארגו� ימלאו בהמש� תפקידי� מר. קוד� לכ� או אחר כ�

ישעיהו  –) המאבק על עתיד השטחי� הכבושי�(ומנוגדי� בהקשר אחר לחלוטי� 

גוריו�  גוריו� ובנו עמוס ב� מילאו דוד ב�, מצדו של השלטו�. לייבובי' ואליקי� העצני
 . ‰Â˘ ÌÈ·„�˙Ó¯˙חלק מרכזי בדרמת היחסי� ע� 

 בגרות בשנות  שהגיעו לאלהובמיוחד ל,  מוכר לרבי�˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Âא& שסיפורו של 

הדיו� , העושר האמפירי של ספר זה. קריאת ספרה של קבלו היא בעלת ער� רב, 50)ה

המעמיק והשוט& במערכת יחסי הגומלי� בי� הארגו� לבי� השלטו� והניסיו� המוצלח 

לקשור את פעילות הארגו� להקשר הרחב יותר של החברה הפוליטית הישראלית שלאחר 

 . ה באור חדש ומרתקהקמת המדינה מאירי� מקרה ז

ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Â˘ החל כהתארגנות בקרב סטודנטי� באוניברסיטה העברית בראשית שנת 

מאבק ,  ובראש� סיוע לעולי� חדשי�,מקימי הארגו� ביקשו לשלב מספר מטרות. 1952

, הקמת הארגו� באה על רקע ימיה הראשוני� של המדינה. בשחיתות ועידוד פריו� העבודה

 משימות  וע�עול קליטת העולי� החדשי� הרבי�התמודד ע� � תקופה שבה השלטו

 באמצעות כלכלה נעשתהההתמודדות . ביטחוניות וחברתיות בתנאי� של משק מקרטע
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על פי הדפוס המקובל מתקופת עדיי� פעלו שמערכות שלטוניות באמצעות ריכוזית ביותר ו

מפלגות החולקו בי� המשאבי� השלטוניי� ש משמעותה פוליטיזציה קיצונית ש–ב היישו

זוהי תקופה של התפכחות הולכת . י" בראשותה של מפא�שלטוה יתהשותפות לקואליצי

בעיני צעירי� . שבאה בעקבות האופוריה של הצלחת המאבק לעצמאות, וגדלה

 בי� המאבק לעצמאות ,היה הפער, ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Â שהקימו את הכמו אל, אידיאליסטי�

 ,ת המורכבת והאפורה של התנהלות שלטונית יומיומיתוסיסמאות השלטו� לבי� המציאו

 .בלתי מתקבל על הדעת

 בחסות הסתדרות הסטודנטי� באוניברסיטה ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Â  הוק�באופ� פורמלי

 קבוצה של חברהאליה� . י" המייסדי� היו סטודנטי� המקורבי� למפאא� רוב, העברית

כבר בראשית דרכו זכה . 'יבובי'ישעיהו ל' מרצי� צעירי� באוניברסיטה וביניה� פרופ

שירותי� שוני� וא& , תמיכה זו לבשה צורה של תמיכה כספית. הארגו� לתמיכה ממשלתית

הנכונות הממלכתית לסייע לארגו� נבעה בעיקר מפעילות חברי . נגישות למוקדי השלטו�

חברי הקימו , למשל, כ�. מעברות בירושלי�ההארגו� בסיוע לעולי� חדשי� תושבי 

 בתחו� ייעול וג� בפעילות. ו� מרכזיי� חברתיי� במעברות שבתלפיות ובמקור חיי�הארג
היחס ההוג� "המטרה כהחזרת הוגדרה כא� . העבודה זכה הארגו� לחיבוק ממלכתי

 חברי הארגו� דוחות שעסקו  הכינובתחו� זה). 49' עמ)" (פשוטו כמשמעו(לעבודה 

הדוחות הועברו למשרד .  הציבוריליקויי� בתפקוד משרדי� שוני� במגזרב וכשלי�ב

 .מבקר המדינה ולעיתונאי�

המרחק שבי� עידוד הייצור והתייעלות העבודה לבי� ביקורת על האופי הפוליטי של 

המנגנו� הממשלתי ועל העוצמה הרבה שבידי המפלגות במערכות השלטו� וגילוי שחיתות 
חבורה של באליסטיי� ומדובר היה בצעירי� אידישזאת במיוחד כ. שלטונית לא היה רב

שראו בכשליו של השלטו� תוצאה ', דוגמת ישעיהו לייבובי', אנשי אקדמיה בוגרי� יותר

העניי� מוקד העביר הארגו� את ואכ� תו� זמ� קצר ). 59' עמ" (טוטליטריות מפלגתית"של 

 מפעולות התנדבות למע� עולי� ועידוד פריו� העבודה לחשיפת מעשי שחיתות ושל

אחד המקרי� הראשוני� שעורר את זעמ� של חברי הארגו� . סדרונות השלטו�ועוולות במ

המקרה .  שנחשד בקבלת שוחד,י"חבר מפא, היה מקרה של מפקח על התעבורה בדרכי�

י והסתיי� בזיכוי " אלא לטיפולו של בית הדי� העליו� של מפאבית המשפטלא הובא ל

אשר נחשד בארגו� הברחות , רחימקרה אחר היה זה של סג� שר הסעד מטע� המז. הנאש�

מקורותיו במנגנו� ב ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Â  נעזר ואחרי�אלהבמקרי� . של סחורות לאר'
 לאסו& מידע על מעשי כדידיווחי� של אזרחי� ובעלי תפקידי� ממלכתיי� בהממשלתי ו

 להפי' את המידע ולהביא לידי טיפול כדיהארגו� השתמש בשיטות שונות . השחיתות

 משטרת כמוהעברת מידע לעיתונאי� ולגורמי� ממלכתיי� , סו� חוברות פר–במקרי� 

 הארגו� הקשר שבי�  הל� והתהדקבמסגרת הפעילות הזו. משרד מבקר המדינהוישראל 
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 משת& שהואונראה היה , ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰, לבי� העיתו� בעל הקו האופוזיציוני ביותר לממשל

 . י"ו� מפאבמאבק בשלט, אורי אבנרי, פעולה ע� העיתו� ועורכו

 התמקדה יותר בחשיפות שחיתות שלטונית ובמעורבות ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Âככל שפעילות 

א� להשתמש . בוהתמיכה הממשלתית להתפוגג כ� החלה , המפלגות במערכות השלטו�

 אלא ,ותלא זו בלבד שדרכי הפעולה של הארגו� ושל השלטו� היו שונ, �'במודל של נאג
 לשונות – סיוע לעולי� ועידוד פריו� העבודה –מזהות פעולות הללו הפכו השג� מטרות 

שינוי במשטר לחולל  ש� לו למטרה ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Âשנראה היה . וא& למנוגדות

הדוגמה . ואילו השלטו� ראה בארגו� איו� של ממש על המש� קיומו, הפוליטי הקיי�

  ב�דוד, הבולטת לתהלי� זה של מעבר מהשלמה לעימות היא יחסו של ראש הממשלה

˘Â¯˙ ע� חברי ב� גוריו� י נפגש "בדומה למנהיגי� אחרי� במפא. לארגו�, גוריו�
ÌÈ·„�˙Ó‰, פעמי� אחדות�נאמ� לתפיסתו .  וא& הביע תמיכה במאמציה� בתחילת הדר

הוא ביר� , רבי� אחרי� במפלגה התרחקו מתמיכת� הראשונית בארגו�שג� כ, הממלכתית

 וראה בה� קבוצה של בעלי רצו� טוב המקדמי� על מאמצי חברי הארגו� לסייע במעברות

 לערער על מוקדי השלטו� של הסלי� הארגו� את מאמציו ככל שאבל. את ענייני הכלל
.  והשתנתהגוריו� גישתו של ב�הלכה , י ועל יסודות המבנה הפוליטי הקיי�"מפא

קח שימש כסג� המפש, עמוס, גוריו� ביקורת חברי הארגו� כלפי בנו של ב�שהופנתה כ

נראה . ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Âגוריו� האב למאבק השלטוני ב ב�הצטר& , הכללי של המשטרה

 . ראש הממשלה ראה במאבק הארגו� בבנו ניסיו� בוטה לפגוע בוש

ניהל מול תביעת דיבה של שמשפטי המאבק ה היה ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Â המאבק של שיא ,אכ�

 ו� בדבר קשריו של ב�התביעה באה בעקבות האשמות שהעלה הארג. גוריו� עמוס ב�
התגורר בביתו של ש בנוגע לכ�ובמיוחד , גוריו� ע� בעלי הו� החשודי� במעשי שחיתות

 תגוריו� סייע בידי בעל הו� לבטל חקירה משטרתי ב�ש נרמזבפרסומי הארגו� . אחד מה�

. גוריו� שותפות עסקית שאיננה הולמת קצי� משטרה בכיר לב�שכמו כ� נטע� . כנגדו

 נפתח בבית המשפט המחוזי בראשית ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Âה נגד ארבעה מחברי משפט הדיב

בית המשפט מצא את הנאשמי� חייבי� בהוצאת .  שלושה חודשי�כעבור והסתיי� 1957

בעקבות . דיבה בחלק מהסעיפי� שבה� הואשמו והטיל עליה� לשל� פיצויי� לתובע

אחד מסעיפי ל בנוגעתר  יוהערכאה הנמוכהערעור לבית המשפט העליו� בוטלו ממצאי 

 .  וסכו� הפיצויי� שנקבע הוקט�, א� שניי� נותרו על כנ�,הדיבה

 ומאבקו ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Âמשפט תביעת הדיבה הביא לחשיפה גדולה במיוחד של 

 בה בעת בל א,לתמיכה ציבורית גדולה בארגו�אמנ� המשפט הביא . בשחיתות הממלכתית

 ניסיונות פומביי� וחשאיי� של זרועות השלטו� והאי', חוגי� רבי� זע� רב כלפיובעורר 

 וסיו� משפט התביעה הביא לראשית ,המאמצי� הללו צלחו. י להביא לחיסולו"ושל מפא

 .הארגו�התפרקותו של 
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 50)בשחיתות שלטונית בשנות ה, ˘ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Â, מאבק ארגו� החברה האזרחית

קרטיה הישראלית ולמקומו של  מעלי� סוגיות מרתקות הנוגעות למאפייני הדמויוותוצאות

אי אפשר כמוב� להימנע מהשוואת מאבק זה למתרחש . דמוקרטיארגו� מסוג זה במשטר 

 ואחרות בפרק האלהפולה קבלו דנה בסוגיות .  לאחר מכ�ה שנ50באותה דמוקרטיה 

חלק זה של הספר מאפשר לכותבת להשלי� מהמקרה הפרטי . הסיכו� הקצר של הספר

רצוי היה שיתכ� י ו,יי� ביותר הנוגע להיבטי� מגווני� של המקרהזהו פרק מענ. לכלל

 . להרחיבו או א& לחלקו בי� פרק מבוא לבי� פרק סיכו�

 הוא ספר חשוב המצטר& למספר קט� ˜ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙¯Â˘ :ÌÈÁ¯Ê‡ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ ÂÈ˙Â¯Âהספר 

אשר פורסמו במהל� השני� אודות ארגוני� הפועלי� במסגרת , למדי של חקרי מקרה

עפרה , 1990 ,למשל עבודותיה� של יעל ישי(עבודות מסוג זה . ברה האזרחית בישראלהח

 מרכיב עלמאפשרות לנו לעמוד מקרוב ) 1989 , ותמר הרמ�,1978 ,גרינברג וחנה הרצוג

שנשאר מוסתר מעי�  –ת  ארגוני� הפועלי� בחברה האזרחי– של הדמוקרטיה הישראלית

בהתחשב . וליטיי� של החברה הישראליתבגו& המחקר המרכזי העוסק בהיבטי� פ

בתפקיד ההול� ומצטמצ� של מפלגות פוליטיות במשטר הישראלי ובתפקיד� הגדל 
 . תרומת מחקרה של קבלו חשובה במיוחד, של ארגוני� הפועלי� בחברה האזרחיתוהול� 
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אי� ש שרוב החוקרי� מסכימי� א&. מדינת הרווחה עומדת בעשורי� האחרוני� למבח�

 קיימא)שאלות על האופ� שבו תוכל להמשי� ולהתקיי� קיו� בר, מדובר בהתרסקותה

 ).2000, קט�(עומדות בשני� האחרונות בלב השיח המחקרי והציבורי 

הלגיטימציה שיש לה בציבור  –ה  מדינת הרווחאושיות מתהספר הנסקר כא� עוסק באח

מה מידת התמיכה של האזרחי� בהסדרי� השוני� של חלוקה שואל למעשה הספר . הרחב

 . ני� במדינות המערבמחדש של משאבי� הנגזרי� מהסדר המוסדי שנוצר לאור� הש

לתרו� לספרות המתרחבת הדנה בעמדות "מטרת הספר , כפי שמצייני� העורכי� במבוא
נוכח ההתפתחות ). 1' עמ" (הציבור כלפי מדינת הרווחה בהקשר הכלכלי והפוליטי שלה

של מאגרי המידע ושיטות המחקר ולאור ההבנה הגוברת של הקשרי� בי� המבנה המוסדי 

קיבצו העורכי� מאמרי� של מיטב החוקרי� בתחו� וניסו ליצור , לעמדות הציבור

 . באמצעות� דיו� בשאלות של צדק חברתי ולגיטימציה למדינת רווחה

במבוא לקוב' סוקרי� העורכי� את הספרות המרכזית בעניי� תפיסות כלפי מדינת 

� המאופיי, א� עוד לפני כ� ה� מצביעי� על הדיו� בבסיס הנורמטיבי שלה, הרווחה
שהגיוני , מצד אחד היא נתפסת כמנגנו� אפקטיבי לניהול סיכוני�. בתפיסה דואלית

 אליה כאל מנגנו� מתייחסי� האחרצד הא� מ, שהפרט ייקח בו חלק לש� הגנה על עצמו

הטוב "כלומר מנגנו� המקד� את , שוויו�)שתפקידו לחלק את העושר בחברה ולהפחית אי

חקר עמדות הציבור כולל שאלות אמפיריות של צדק ). 2' עמ(ואת הדאגה לאחר " החברתי

, הדיו� במחקרי עמדות הוא אמפירי מטיבו? לו תנאי�יובא? מתי? למי מגיע מה: והגינות

 הספרות המחקרית מקדמת מגמה זו שוניכר , פילוסופי)א� מולי� ג� לדיו� נורמטיבי

)Wolf & De-Shalit ,2007 .( 

הוא נחלק .  ולהסביר את תפיסות הציבורבקוב' שלפנינו מבקשי� החוקרי� לתאר

בחלק הראשו� שלושה מאמרי עמדות ביחס . עשר פרקי�)שבה� אחד, לארבעה חלקי�

_____________ 

מרצה בתחומי מדיניות ציבורית ומדיניות חברתית במכללה האקדמית ספיר ובמסלול האקדמי של המכללה  2
 . ודדות עמוהגורמי� לו ודרכי ההתמ, חוקרת תפיסות של מעצבי מדיניות כלפי העוני. למנהל
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הראשו� שבה� הוא .  הפרספקטיבה הבינלאומית המשווההמדגישי� את, למדינת הרווחה

הבודק מדוע , ) 46)19' עמ ()Kumlin & Svallfors (מאמר� של קומלי� וסוולפורס

.  קטני�במדינות אחרותות מסוימות הבדלי העמדות בי� קבוצות מעמדיות גדולי� במדינו

 מדינות מערביות מסיקי� החוקרי� שההבדל בעמדות מושפע 15) נתוני� מעל סמ�

ונובע ג� , הוא תוצר של השיח המפלגתי בנושאי חלוקה מחדש: מההקשר הפוליטי

א� אינ� משקפי� בהכרח , תמעמדו)מהשתייכות לאיגודי� המדגישי� את הקשר עמדות

' עמ ()Rehm(מאמרו של ר� . את קיומ� של פערי� אמיתיי� בי� מעמדות בתו� המדינה

מציע משתני� חדשי� ומענייני� לבחינת הגורמי� המשפיעי� על תמיכת פרטי� ) 72)47
 , מדינות מערביות מצא החוקר17ל שבמחקר השוואתי . במדיניות של חלוקה מחדש

הנגזרת לא פע� , "שאיפה של פרטי� לקידו� הצדק"מדיניות כזו בשל מעבר לתמיכה בש

יש , ")שאיפה לביטוח למצבי סיכו�("ממצב� הכלכלי הנחות או מחשש� ממצב כזה 

הבולטי� שבה� ה� מידת .  המסבירי� תמיכה במדיניות חלוקתיתאחרי�משתני� 

מכא� שבעלי . קהספציפיות שבעיסוקו של הפרט והסיכו� לאבטלה במסגרת תחו� העיסו

ואנשי� שתחו� , מקצוע שקשה לשנותו או להתאימו למגמות ההשתנות בשוק התעסוקה

. נוטי� באופ� בולט לתמו� במדיניות כזו, עיסוק� מועד יותר להיקלעות למצבי אבטלה

נצרכות " תמיכה דומה באוכלוסיות הנתפסות כישבודק א� ) 94)73' עמ) (Jæger(גר 'גא

ומנסה , בשמונה מדינות שונות,  בעיקר קשישי� וחולי�,)deserving needy" (ראויות
. בחברות ובתרבויות שונות" אוכלוסיות ראויות" המושג  שונות שלתו תפיסעלמוד על

 תמיכה גבוהה באחריות המדינה כלפי שא& שבכל המדינות ישמסקנתו העיקרית היא 

ות תופסי� ומפרשי� את יש הבדלי� באופ� שבו הנשאלי� במדינות השונ, אוכלוסיות אלה

 ). 89' עמ ()deservingness" (ראויות"המינוח 

כלומר , חלקו השני של הקוב' מתמקד בשאלת הצדק או מידת ההגינות שיש במערכת

. בחלק זה שני מאמרי�. תפיסת נטל המיסוי בהשוואה להטבות שמספקת מערכת הרווחה
אולרי� , ווה'והשני של סאצ , )122)97' עמ) ( Liebig & Mau(הראשו� של ליביג ומיו 

ליביג ומיו בודקי� את ) . 142)123' עמ) ( Sachweh, Ullrich, & Christoph(וקריסטו& 

. ואת תפיסת נטל המס האישי,  באופ� כולל,תפיסות ההוגנות של מערכת המס בגרמניה

ממצא מעניי� . מערכת המס נתפסת כהוגנתשומצא , המחקר נער� על דגימה של אזרחי�

תפיסת ההוגנות של המערכת תוצר ישיר של ההטבות שאי� ציגי� החוקרי� הוא שמ

ג� המחקר השני נער� . יש הבנה שהמערכת תורמת לטובת הכללששמקבלי� האזרחי� ו

החוקרי� מצאו . ובדק את מידת התמיכה של הציבור בסיוע לאוכלוסיות עניות, בגרמניה

אלא ג� ,  נתפסת אחריותה של המדינה�אי התמיכה בסיוע לעניי� תלויה רק בשאלה שאי�

של העניי� בסיוע ולאופ� " צור�"ג� לתפיסת ה. בהערכת מידת התמיכה שיש להעניק לה�
ממצאי מ. ההתנהגות של אוכלוסיות עניות יש השפעה על מידת התמיכה בעזרה לה�

, מאמיני� שמקרי ההונאה של מקבלי קצבאות הרווחה מעטי�שאלה ה ,המחקר עולה
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וני תוצר של התנהגות הפרט ושהעניי� מנסי� באופ� פעיל לשפר את מצב� העאי� ש

 ). 136' עמ(מלחמה בעוני לנוטי� לתמו� בסיוע נדיב של המדינה 

חלקו השלישי של הקוב' מתמקד בהקשר הפוליטי ובהשפעתו על עיצוב עמדות כלפי 

שאו , טהבפרק השביעי מוצג מאמר� של וג. בחלק זה שלושה מאמרי�. מדינת הרווחה

צות הבוח� את ייחודה של אר, ) 168)145' עמ ()Veghte, Shaw, & Shapiro (ושפירו
כמדינה שרוב אזרחיה אינ� תומכי� במדיניות ,  בהשוואה לרוב מדינות אירופה,הברית

ולמרות . חלוקתית ואינ� רואי� במדינה את הגור� האחראי לשיפור מצב� של פרטי�

' עמ(בהגדלת ההוצאה החברתית בתחומי� שוני� תומכי� רוב הנשאלי� במדינה זו , זאת

של הדיו� ) framing( ניסוחהחוקרי� מצביעי� על ההקשר הפוליטי ועל אופ� ה). 147

ומראי� כיצד צרכי� ביטחוניי� כדוגמת , בהוצאה החברתית אל מול ההוצאה הביטחונית

ביעי� ג� על ה� מצ. המלחמה בטרור מצמצמי� את התמיכה בהגדלת ההוצאה החברתית

אידיאולוגיה ושיו� מפלגתי לתפיסות כלפי הוצאה חברתית , תרומת המשתני� הכנסה

 שואל דרקס ) במיוחד בהקשר הישראלי(במאמר מעניי� . צות הבריתוביטחונית באר

)Derks) (נית� להסביר את תמיכת� של אוכלוסיות חלשות בבלגיה ) 192)169' עמ �אי
שכ� מדובר (הוא מסביר את הסתירה . וק מדינת הרווחההתומכות בפיר, במפלגות הימי�

בכ� שמפלגות אלה תומכות באידיאולוגיה ) לכאורה בפעולה המנוגדת לאינטרס האישי

שנפגע מחוסר היחס של מוסדות מדינת " אד� הפשוט"המתמקד ב, "פופוליז� כלכלי"של 

יקאי� בימי� הפוליט. אידיאולוגיה זו מאפשרת התקוממות נגד מוסדות אלה. הרווחה

" דאגה לאנשינו"ה, המחאה, כורכי� היבטי� לאומיי� פרטיקולריי� ע� החשש ממהגרי�

 . והאנטגוניז� כלפי מוסדות מדינת הרווחה

מבקש להסביר ) 213)193' עמ(מיכאל שלו . הפרק התשיעי בוח� עמדות בהקשר הישראלי

)למדינות סוציאלבדומה , את ייחוד� של תפיסות הציבור במדינת ישראל המתאפיינת

 מדינות רובואול� בשונה מ. בתמיכה גבוהה במדינת הרווחה, דמוקרטיות מערביות

בכ� דומה ישראל . יש בישראל הבדלי� מעטי� בי� המעמדות ברמת התמיכה בה, הרווחה

 . צות הבריתרק לאר

פוליטית של ה)שלו מסביר את ייחודו של המקרה הישראלי בהתפתחות ההיסטורית
השוני . וני בדפוסי ההצבעה הפוליטיי� בהשוואה למדינות מערביות אחרותהמדינה ובש

מתמיכה בחלק� נובע לדעתו בעיקר מכ� שההבדלי� בי� ימי� לשמאל באר' נובעי� רק 

)יחסי ערבי�, אתניות( מושפעי� יותר מנושאי� אחרי� בעצ� ה� ;במדיניות חברתית

 ).מידת הדתיות ועוד, יהודי�

ובוח� את עמדות הציבור נוכח ,  מתמודד ע� אתגרי מדינת הרווחהחלקו הרביעי של הספר

בפרק העשירי בוחני� . ההבדלי� החברתיי� והשונות האתנית הנובעת מהתגברות ההגירה
את הגורמי� המעצבי� ) 238)217' עמ() Van Oorschot & Uunk(אורשוט ויונק )וא�
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צעות בדיקת משתני� ברמת באמ,  מדינות רווחה18)תפיסה של סולידריות ע� מהגרי� ב

במדינות שבה� ההוצאה לרווחה גבוהה יותר יש שמהממצאי� עולה . כללהפרט וברמת ה

 ,א� הגור� המשפיע על הסולידריות אינו מידת ההוצאה, סולידריות רבה יותר ע� מהגרי�

אחד מממצאי החוקרי� הוא שפרטי� שאינ� נתוני� לאיו� . אלא מספר המהגרי� במדינה

נוטי� לחוש סולידריות רבה יותר ע� , מקצועי טובה)לומר אלה שמצב� הכלכליכ, כלכלי

 . מהגרי�

בשאלת ) 259)239' עמ ()Halvorsen (במאמר החות� את הספר עוסק ג� הלוורס�

הוא מתמקד . אתנית המאפיינת את ההגירה למדינות המערבה)ההטרוגניות החברתית

למשטר שמסקנתו היא . חד ממרכיביועל ידי בחינת האמו� כא" הו� החברתי"במושג ה

דוגמת (משטר רווחה המאופיי� באמו� רב יותר . הרווחה השפעה על תפיסת האמו�

הבעיה . מתאפיי� ג� בתחושת סולידריות יחסית ע� מהגרי�) דמוקרטי)המשטר הסוציאל

מה שמצביע על האתגר המצפה לה� נוכח , היא שבשאר המשטרי� אי� רמת אמו� גבוהה

יש יכולת השפעה על יצירת , טוע� המחבר, למדיניות. ת הגדלה של האוכלוסייהההטרוגניו

 . בסיסי אמו� בהקשר זה

 ,Formaלדוגמה (מאמרי� וספרי� רבי� נכתבו על עמדות הציבור כלפי מדינת הרווחה 
כניות מדיניות ספציפיות או בעמדות כלפי אוכלוסיות ו בתו חלק� התמקד.)1999

א העובדה ובספר הנסקר הוחשוב מה שמעניי� ). Kreidl , 2000ראו לדוגמה(ספציפיות 

ל תפיסות עארבעת חלקיו מציגי� מבט השוואתי . שהוא מביא נקודות מבט שונות

 גורמי� , בחינת ההוגנות של מערכות חלוקתיות במושגי� של צדק חברתי,במדינות שונות

 התפיסות נוכח פוליטיי� המעצבי� תפיסות כלפי מדינת הרווחה ובחינת)מוסדיי�
כל אלה יוצרי� מארג מעניי� . ההטרוגניות המתעצמת בשל ההגירה למדינת הרווחה

. התור� להבנת תפיסותיה� העדכניות של אזרחי� את מדינת הרווחה ואת מורכבותה

המאמרי� בספר מספקי� ידע רב על האופרציונליזציה של המשתני� השוני� התורמי� 

 . ומסמני� כיווני מחקר מענייני�, חהלהבנת תפיסות כלפי מדינת הרוו

א� , חוזקה של אסופת המאמרי� הוא כאמור בגיוו� הרב של פרספקטיבות מחקריות

 העשויי� להסביר את התמיכה או ,פריסת מגוו� המשתני�: בנקודה זו טמונה ג� חולשתה
 הסברי� אחרי� חסרונ� שלמבליטה לעתי� את , תמיכה בתפיסות השונות האיאת 

את תמיכת� של אוכלוסיות ) Derks(בוח� מאמרו האמור של דרקס , למשל,  כ�.לתופעה

השאלה שהוא מציב היא כיצד מתיישב הפרדוקס של . חלשות בבלגיה במפלגות ימי�

. תמיכה בעמדות שוויוניות מחד גיסא וקריאה להרס מוסדות מדינת הרווחה מאיד� גיסא

 שבו מפלגות הימי� מציעות ההסבר שמציע החוקר מתמקד בשיח הפוליטי ובאופ�

תכ� יבהקשר זה ישואול� נראה . המשלב את השניי�" פופוליז� כלכלי"אידיאולוגיה של 

, ניות נובעת מנורמות ומהקשר תרבותי והיסטורייושהתמיכה הגבוהה בעמדות שוו
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 או הקונצנזוס של תמיכה במדינת צות הבריתבאר" אידיאולוגיה השלטת"כדוגמת ה

 . שאינו נידו� דיו במאמר, זה הסבר אלטרנטיבי לזה של החוקר. הרווחה בישראל

חסר בו פרק סיכו� שהיה עשוי להביא את הממצאי� הרבי� שבו , באשר לספר בכללו

דוגמת זה של , חלק מהמאמרי�. לאמירה מגובשת ולהצביע על כיווני המחקר העתידיי�

פרק סיכו� . אי� למדיניות ג� על הקשר שבי� הממצי� מצביע,)39' עמ( קומלי� וסוולפורס
 . יכול היה להציע ג� קישורי� לתחומי מדיניות

אחת התובנות שעלו בי בעת קריאת , כחוקרת את תחו� העמדות בקרב מעצבי מדיניות

מאגרי הנתוני� , התפתחות שיטות המחקר, הספר היא הפער שיש בי� המחקרי� הרבי�

 המחקרי� וההתפתחות הדלה של והאופרציונליזציה של המשתני� השוני� לבי� מיעוט

פער זה מעניי� בעיקר בשל ההשפעה שיש . חקר עמדות מעצבי המדיניות כלפי העוני

כפי שמראי� חוקרי� ג� בכר� הנוכחי , לעמדות אלה על עיצוב דעת הקהל ועל המדיניות
)Veghte, Shaw, & Shpiro, 2007, p.153( . 

אבל יכול ג� להועיל , כלפי מדינת הרווחההספר עשוי לעניי� בעיקר חוקרי עמדות שנראה 

בעיד� שבו ביקורת על פועלה של מדינת הרווחה היא עניי� . לעוסקי� בה באופ� כללי

 .  שלה הוא מספק מידע רב על בסיסי הלגיטימציה,נפו'
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ìàøùéá éèøôä úåàéøáä çåèéá 

õøååù äðã-ïìéà 

 2006 .אוניברסיטת חיפה,  לבריאות הציבורת הספרבי: חיפה

 ÏÙ ·„3‚: סקר
 

 לבריאות הציבור באוניברסיטת בית הספראיל� נכתב במסגרת )מחקרה של דנה שוור'

 באוניברסיטת ב� גוריו� בנגב והושלמה זה נעשתה חלק מעבודת דוקטור שואוה, חיפה

קראתי תקציר שלו שכ, ·ÏÏÎ-ÁÂËÈביקשתי לסקור את המחקר אשר קיבל את פרס . כברמ
 ÛÈ„Ú שחולקה בכנס ÂÂË‰ ÍÂ¯‡ ÔÂÎÒÈÁ‰ ˙ÙÓ Á–  ˙�˘Ï Ë·Ó2008 בחוברת 78 'בעמ

 .שעסק בנושא זה

את ביטוח הבריאות הפרטי על המפה הביטוחית מציב  שהוא כ�חשיבותו של המחקר ב

המחקר מציג את המקורות ההיסטוריי� להתהוות המגזר . טוח הבריאות הציבוריילצד ב

 ומתאר את השלבי� העיקריי� , למאה הקודמת30)שנות הבהפרטי בביטוח הבריאות החל 

התפתחות הביטוח הפרטי מתוארת . להתפתחותו וכ� את חברות הביטוח שפעילות בענ&
)החלוצי�. רי� האידיאולוגיה הפוליטית של שני המגזתבהקבלה למגזר הציבורי ובהשווא

 ÙÂ˜ ÌÈÏÂÁ˙ של המאה הקודמת נאלצו להקי� 20)הפועלי� מחוסרי האמצעי� בשנות ה

סוציאלית שהשתלבה מאוחר יותר )על בסיס גישה ציבורית) ‰ÈÏÏÎ˙בהמש� נקראה (

 30)במקביל הקימה עליית המעמד הבינוני מגרמניה בשנות ה. במדינת הרווחה הישראלית

� פרטית שהתאימה ליכולת� הכלכלית ולגישת� מערכת ביטוח ואספקת שירותי

  קופותמציעי�מאז נמשכה ההתפתחות המקבילה של הרפואה הציבורית ש. החברתית

 . הביטוח  חברותציעות שמת הפרטירפואההלצד החולי� ומשרד הבריאות 

): 43' עמ(היא מציגה שלושה רבדי� של מערכת הביטוח : הערה עיקרית לי למחברת

 –� "שב; ) לא היה ממלכתי1994)יש להעיר שלפני חקיקת החוק ב(ממלכתי )ציבורי

 מופיע תרשי� 44' בעמ, ע� זאת. ביטוח בריאות פרטי; שירות משלי� מעבר לציבורי

ובנפרד ביטוח , ממלכתי באחריות המדינה)ביטוח ציבורי: שונה של מבנה מערכת הביטוח

: כלומר.  חברות הביטוחעותשמציביטוחי� משלימי� וביטוח פרטי : פרטי בשתי מסגרות

ידי המדינה והשתתפות בממומ� ה ,ממלכתי)החלוקה המהותית היא בי� ביטוח ציבורי

" הכיס הפרטי"מהממומ� ) �"לרבות השב(לבי� ביטוח פרטי , )מס סוציאלי(החולי� 

 –� "השב –י הביטוח הפרטי מחולק לקבוצת. ל לפי גילובאמצעות פרמיה שווה לכ
חשוב להדגיש את החלוקה העיקרית בי� פרטי . יטוח בשוק הפרטיחברות הב –י ולאיש

_____________ 

  .ר ועדת התקציב והמאז� של מועצת שירותי בריאות כללית"כיו� יו. ר האג� לביטחו� סוציאלי בהסתדרות"יובעבר   3
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אחת הבעיות המרכזיות של . להוסי& את החלוקה לקבוצתי ולאישימכ� לאחר ו, לסוציאלי

יחלי& ,  לכאורהשהוא ציבורי, �"ואילו השב, המערכת היא הסכנה שהביטוח הציבורי יקט�

 .אותו

אליז� כמקור האידיאולוגי של המגזר  מופיע המושג סוצי35' בעמ: הערה קטנהועוד 

תמיכה שעדיי� , המקור האידיאולוגי הוא התמיכה במדינת הרווחה. ולא הוא, הציבורי
 . רחוקה מהנהגת משטר סוציאליסטי במדינה כולה

ייחודו של המחקר הוא בהתחקותו אחר המקורות האידיאולוגיי� של שני מסלולי 

יחד ע� זאת מובא . ק לגיטימציה לשניה� בכ� הוא העני.הציבורי והפרטי, הביטוח

 . וירידת כוחו של המגזר הציבורי"מהכיס הפרטי"התהלי� השלילי של עליית המימו� 

החוקרת מפרטת את השפעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על התפתחות מערכת הבריאות 

 כמו כ� היא. בכלל והביטוח הפרטי בפרט ואת יתרונותיו והסכנות האורבות להתפתחותו

גישה שיש לחזק את תומכי� בה, מציגה דעות של אישי� מרכזיי� במערכת הבריאות

כנראה  חוקרת נדרשהה.  א� יש מקו� לגיטימי ג� לפרטי,המגזר הציבורי של הביטוח

 .לציי� לפחות את תפקיד�, לדעתי,  א� רצוי היה,להסוות את שמות המרואייני�

מעמדו המתחזק של , ראשית: ערכת של הגורמי� העיקריי� בממעמד�המחקר מנתח את 

משרד זה עוסק ג� . משרד האוצר שמחליש את המסגרת הציבורית בגלל חוסר מימו�

מעמדו הנחלש של משרד הבריאות מול האוצר . בפיקוח על ההיבט הביטוחי של המערכת

אלא , קופות החולי� שאינ� המבטחות; רכי הביטוח הציבוריושאיננו מג� מספיק על צ

חברות הביטוח ומבטחי� פרטיי� ; המדינה ומהחולי�מ, המימו� מהחוקמקבלות את 

 .�" שמקיימי� את הביטוח הפרטי לרבות השבאחרי�

 במשבצת של . של המחקר יש לוח המסכ� את מערכת ביטוח הבריאות בישראל44' בעמ

ביטוח הוא אחריות :  ולא היא"מבטחות ומשווקות"� כתוב שקופות החולי� "השב

א� החוק היו� ,  בעבר ה� עסקו בזה. וזאת אסור לקופות לעשות,מימו�לאקטואריה ול

יכנסו לביטוח יהקופה דואגת למבוטחיה ש. ופעילות המפקח על הביטוח מונעי� זאת

 . במסגרת התחרות בי� הקופותאחרי� משרתת אות� ומושכת כ� וב,"קבוצתי"ה

 כדי לקבל ,זהמומל' לכל העוסקי� במערכת הבריאות בישראל ללמוד היטב מחקר 
מעמד� האמיתי על ו, הציבורית והפרטית, תמונה נכונה על מסגרות הביטוח המקבילות

 .במת� ביטוח בריאות לאוכלוסייה בישראל
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éåëéñì ïåëéñî :úåéìåôéè úåéåáøòúä  øòåðá
ä÷åöîá íéøéòöáå ÷åç øáåò 

ááåç øéàî , ïìåâ íéøîå ìäî íééç)íéëøåò( 

 מודי� ע340. 2008. כרמל: ירושלי�

ÛÈ˘ ÌÈ¯Ó4: סקרה

 

 

וכפי , שימש כקצי� מבח� מחוזי לנוערש, ל"הספר מוקדש לזכרו של יהודה רימרמ� ז

הוא חקר ופרס� רבות . שנכתב בספר היה ממעצבי הגישות הטיפוליות בשירותי המבח�

חקירת , כולל פרסומי� על הטיפול בנוער עבריי� ובנערות סוטות, בנושא עבריינות נוער

זנות ויחסי� אסורי� , עבריינות מי�, אבדות וניסיונות התאבדות של קטיני�הת, ילדי�
 ניתנת רשימה מפורטת של פרסומיו של „·¯ ‰ÌÈÎ¯ÂÚבסו& הפרק הפותח . במשפחה

 . רימרמ�

העשייה המגוונת . הספר סוקר את הנעשה בישראל בתחו� הטיפול בעבריינות נוער

 . וש� ג� ע� מבט לעתידעכשווית ופה , מתוארת מפרספקטיבה היסטורית

 ‰˙È· ¯ÚÂ�Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï– Ú˜¯ ,„È˙ÚÏ ˙ÂÓ‚ÓÂ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÁ˙Ù˘¯‡ ,הפרק הראשו�

את ,  מתאר בהרחבה ובצורה שיטתית את הרקע,)ידי מאיר חובב ולוי עד�בנכתב (

הוא מתעכב על מאפייני עבירות קטיני� . מגמות לעתידאת ההתפתחות שירות המבח� ו

 עד שנת 50) את מספר המופני� לשירות המבח� משנות המסודרת בישראל ומציג בצורה

ומתייחס , בהמש� הוא ד� בהדגשי ההתערבות של שירות המבח� בתקופות שונות. 2006

 . לכ� שבכל אחת מהתקופות היו ניהול הידע והמחקר בסיס לפעולת השירות

"  החלטותמערכת תומכת"ומתארי� הקמת , המחברי� דני� ג� במחקרי הערכת התערבות

הכוונה למערכת ממוחשבת המסייעת לקצי� המבח� לגבש את . 80)בתחילת שנות ה

 ההחלטה להביא או לא להביא את הקטי� לדי� :למשל; קטי� שבטיפולול בנוגעהחלטתו 

המערכת עושה סטנדרטיזציה של . טיפולעל פני השופט על ענישה או לוא� להמלי' 

 ובונה מודל , ונסיבות העבירה וחומרתהתנאי חייו, הפרטי� האישיי� של הקטי�

הפרק מציג את המעט . נקבע על פי הפרקטיקה המצטברתשאוניברסלי של החלטות 

 אול� אינו ,שנעשה בתחו� המחקר במש� שני� כה רבות לפעולתו של שירות המבח�

 . מבקר את המחסור בעשייה בתחו� המחקר וההערכה

_____________ 

עוסקת בתחו� . מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלי�  4
 .ילתיי� ובקרב נשי� מכורות במרכזי מתדו�הטראומה וההתמכרויות בקרב בני נוער במדגמי� קה
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ידי אפרי� ברוור בנכתב ( Á‡Ó ˜„ˆ ¯È˘· ‰˘ÚÓÂ ‰È¯Â‡È˙¯ÚÂ�Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â‰ ,הפרק השני

.  מסביר את גישת הצדק המאחה ומתאר את דרכי פעולתה בשירות המבח�,)ורחל שרביט

 : המחברי� מציגי� שלושה מודלי�

 לדבר על ההשפעות של מעשה כדיפגישה מרצו� של הפוגע והנפגע  –ע נפג)גישור פוגע

 לפוגע לקחת אחריות למעשה העבירה לאפשר, להחלי& מידע ולענות על שאלות, עבירה
 . ולמצוא דר� לתיקו� הנזק

הנפגעי� ובני ,  הפוגעי�:מערבות טווח רחב יותר של אנשי� –ת קבוצות דיו� משפחתיו

 .  משמעותיי�אחרי�קצי� המבח� של הנער ואנשי מקצוע וקהילה , יה�משפחות

יי� בישראל ע� נוער  דיו� במעשה העבירה במעגל חברתי רחב אינו מיוש� עד– מעגלי�

 . עובר חוק

 להמחיש את דר� הפעולה של כל אחד שנועדוהפרק מלווה בהצגות מקרה קצרות 

 לקחי� אלה א� , לקחי� הנלמדי� מהפעלת המודלי� השוני�בסיומו מובאי�. מהמודלי�

˘ÔÈˆ˜ ÈÏÂ˜È  , שהפרק הצמוד לואפואטוב . מעקב שיטתיעל אינ� מסתמכי� על מחקר או 
Ù‰· ÔÁ·Ó‰Ï ˜ÂÁ ¯·ÂÚ ¯Ú� ˙ÈÈ�ÈÏÈÏÙ ¯Â˘È‚ ) נות�  ,)ידי אורי ינאי ושרי גרבליבנכתב

צור� בהערכה מחקרית של המודלי� של גישור פלילי על פי עקרונות הצדק ל חלקי מענה

שיקולי קצי� המבח� בהפניית נער עובר חוק  –ד  מתמקדי� בהיבט אחהכותבי�. המאחה

 הגישור או ההיוועדות ית� מגדיר את סוגיהראשו. לפרק זה ארבעה חלקי�. לצדק מאחה

 נפגע לתק� עד כמה שנית� את הנזק שנגר� לכדיבי� הקטי� עובר החוק לבי� נפגע העבירה 

החלק השני סוקר כללי� להיוועדות על פי עקרונות . ולשק� את הפוגע ולא להפלילו

לנוער ח�  קציני מב142הקי& שבחלקו השלישי מוצג הסקר . הצדק מאחה במדינות המערב

 באשר לנסיבות המתאימות לדעת� להעביר נער הנמצא ה�ונועד לבחו� את שיקולי

. החלק הרביעי ד� בממצאי הסקר ובמשמעות�. בטיפול� להלי� של גישור פלילי

 הלי� בבחירת שיקול  הוא–� ג� וג, רכוש,  גו& עבירת–ה החוקרי� בחנו א� סוג העביר
 במאפייני� מסוימי� בי� הפוגע לנפגע או היכרות א� דמיו�, נפגעלשל גישור בי� פוגע 

מחקר הו זכמחקר ראשו� . אחרי�שיקולי� יש  וא� כזה בהלי� בחירה שיקול לה� ביניה�

 געהמחקר בוח� למעשה עמדות כלליות של קציני המבח� בנו, יחד ע� זאת. חשוב ביותר

 בכל ·ÏÚÂÙ שיקולי� להפניה לגישור פלילי ואינו מתחקה אחר ההחלטות שהתקבלול

כל קציני המבח� אינ� מודעי� לשייתכ� . ההנמקות להחלטות אלהאחר מקרה ומקרה ו

גורמי� המשפיעי� על החלטותיה� ובוודאי לא למשקל שה� מייחסי� לכל אחד ה

בפועל תהלי� ההחלטה שלה� להפניה לגישור פלילי שונה שועל כ� ייתכ� , מהגורמי�

יש חשיבות רבה להערכה של מדידת ש� בטע� רב מדגישיג� החוקרי� . מזה המתואר כא�

בלעדיה לא נית� להסיק מסקנות שכ�  ,תוצאות ההתערבויות על פי הליכי צדק מאחה
 . הנחוצות לאימו' השיטה או להתאמתה למציאות הישראלית
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שני מחקרי� המתייחסי� לבחינת מערכת אכיפת החוק בישראל באשר עוד בספר נסקרו 

האחד הוא מחקר איכותני פנומנולוגי ). הגנת ילדי�(י הראיות ליישו� חוק תיקו� דינ

‰‚�‰ ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„ÏÈ ÏÚ˜  שי אינהור� ומאיר חובב ומתואר בפרק ערכוש
Ï‡¯˘È· : ˙ÂÈ‡¯‰ È�È„ ÔÂ˜È˙Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÒÈÙ˙· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰Â ÌÈÈÂ�È˘)ÌÈ„ÏÈ ˙�‚‰( ,

Ë˘˙" Â1955Â˙ÏÚÙ‰·Â  .והאחר, ¯Â¯„ :ıÂÁ ˙¯‚ÒÓ-È„ÂÁÈÈ ˙È˙È·È·ÒÏÂÓÂ‰ ¯ÚÂ�Ï ˙, 

של מאפייני הנערי� והנערות וכ� , ראשוני, עוסק בתיאור כמותיה, הוא מחקר חלוצי

ידי בהפרק נכתב . לבני נוער הומולסבי„¯Â¯ חירו� המאפייני השהות והעזיבה במקלט 

 . מרי� גול� ושמעו� שפירו, אילי)רונית חיימוב, בתיה פנחסי

כלדיא� וליאת )ריקי טולדו. ערבויות טיפוליות פרקיו של הספר מתארי� הת11)שישה מ

 התערבות קבוצתית ,‰˙È· ¯ˆÚÓ· ÌÈ¯Ú� ˙– ˙È˙ˆÂ·˜ ˙Â·¯Ú ,מור מתארות בפרק�

 בשירות המבח� לנוער ע� נערי� השוהי� בתנאי מעצר 2006)2004שנערכה בי� השני� 

ו במהל� ההתערבות גובש. מטרת הקבוצה היתה להוות מקור תמיכה לנער ולהוריו. בית

זיהוי רגשות , מטרות טיפוליות כמו הכרת דרכי התמודדות במצבי לח' ומשברעוד 

, פול בהמש�יהבנה ולמידה של ההלי� המשפטי וגיבוש המלצות לט, ושימוש בה�
למחיר שמשלמי� בני המשפחה עקב השהות , העלאת מודעות הנערי� לתחושות הוריה�

 המפגשי� 18רק מתאר בקצרה את הפ. במעצר בית וחיבור רגשי בי� הנערי� להוריה�

: Â‡‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ,Í˘ÂÁ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï¯בפרק . הנחו הכותבותשבאחת משתי הקבוצות 
˙Â¯Ú� ÔÚÓÏ ˙Â¯Ú� ‚�È¯ÂË�Ó ˙È�ÎÂ˙צדוק )מיכל קומ� ואביטל קאי,  כותבות מרי� גול�

 שהיו שרויות במצוקה ובטיפול של שירותי 24)17על תוכנית הכשרה לנערות בגיל 

התוכנית החלה . מסייעות לנערות במצוקה –ת  להיות מנטוריוו הכשרהעבררווחה וה

תחת הגג של  אקדמית אחת השנשל מחזור לימודי� מדי שנה  נפתח ומאז ,2002)לפעול ב

)היחידה ללימודי המש� והשתלמויות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל

) מנטורינג(בה הסייעות שהדר�  את, ה השוני� של התוכניתיהפרק סוקר את מרכיב. אביב
 פעולתוכ� מפרט את עקרונות , מקדמת את הנערות במצוקה עצמ� ואת אנשי המקצוע

 –ÙÂËÓ‰ ˙Â„ÈÓ ÈÙ ÏÚ „·‰ Â˙Â‡Ó ‰¯ÈÙ˙ Ï ,טליה אתגר ונוע� נדר בפרק�. התוכנית
ÌÈ�ÈË˜ ÔÈÓ È�ÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ ˙È�Ë¯Ù ˙ÂÒÁÈÈ˙‰, מתארות התייחסות פרטנית 

 במרכז למניעה ולטיפול טיפול שנעשה ,עברייני מי� קטיני�לידות המטופל על פי מ

עקרונות ההתערבות כוללי� לקיחת . ÌÏÚבאלימות מינית בקרב ילדי� ביוזמת עמותת 

הפרק מציג בקצרה . שימוש בגור� מרתיע ופיתוח אמפתיה לקורב�, אחריות על המעשי�

)הקוגניטיבי, הטיפול המסורתיאי� דוגמאות של טיפולי� פרטניי� ומסביר מדוע 

˜‰ÚÂ�‰ ˙ÂÏÈ¯  ,אתי גונ� מתארת בפרק.  הקבוצתי מתאי� למטופלי� אלה,התנהגותיה
ÚÂ˘ÈÎÏÓ· :ÌÈÈ�Â·È¯ Ì„‡ È�·Ï ˙ÈÏÂÙÈË ‰ÏÈ‰˜Ó, את קהילת הנוער במלכישוע המשקמת 

 המטופלי� תורמי� לכל הפעילויות בקהילה :‰˜‰ÈÏÂÙÈË‰ ‰ÏÈ˙נערי� ונערות במודל 

 מתקיי� משוב בעזרת ;פעילות חברתית מגוונת בדרגות שונות של אחריותבאמצעות 

 ; חברי הקהילה משמשי� מודל לחיקוי לחבריה� בתהלי� השינוי;קבוצת השווי�
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התנהלות הקהילה היא שיטתית וכוללת כללי משמעת והסכמה לפיקוח על חבריה מתו� 

בסופו הוא . בי הטיפולהפרק סוקר את מרכיבי הטיפול השוני� בקהילה ואת של. כבוד

פרקי� .  בקהילה זונוהגטיפולי הה)מנסה לתת מספר המשגות לביסוס התהלי� החינוכי

 סוקרי� מגוו� רחב של התערבויות המספקות מידע ,המתארי� התערבויות טיפוליות, אלה

על העשייה המקיפה והמגוונת בתחו� הטיפול  –ה סטודנטי� ואנשי שד –� לקוראי

ה� דני� במגבלות הידע הקיי� עד כה אי� , יחד ע� זאת. ועוברי חוקבצעירי� במצוקה 

 של טליה אתגר ונוע� נדר מציג מודל המשלב בי� מספר �פרק,  למשל,כ�. בנושאי� אלה

גישות תיאורטיות באשר לעקרונות הטיפול בעברייני מי� קטיני� ומדגי� עקרונות אלה 
 בו מגבלות ההתערבויות הללו או דונותילא נ, יחד ע� זאת. באמצעות תיאורי מקרה

 המתאר ,כלדיא� וליאת מור)פרק� של ריקי טולדו. הדרכי� להערכת דרכי הטיפול

  מתייחס למבנה המפגשי� ע� הנערי�,התערבות קבוצתית בקרב נערי� במעצר בית

היה מאפשר יישו� והרחבה של ש, )manual(דרי� ממספק אי� הוא , ע� זאת. ולתוכניה�

מבוסס על בפרק זה חלק ההערכה של ההתערבות . לשירותי� אחרי�ההתערבות ג� 

אנו מעריכות : "כפי שמציינות הכותבות בסו& הפרק, מאשר על נתוני�יותר שיפוט קליני 

, נראה כי בעקבות השתתפות� בקבוצה, מניסיוננו, כמו כ�... שהמטרות הראשונות הושגו

מביני� את , מלא בתהלי� הטיפוליהנערי� והוריה� מגלי� נכונות רבה לשיתו& פעולה 

)מיכל קומ� ואביטל קאי, פרק� של מרי� גול�). 143' עמ" (חשיבותו וא& נשכרי� ממנו
היא שנג לנערות מציג היטב את עקרונות התוכנית והערכי� יצדוק על תוכנית מנטור

 הוא ד� במגבלותיה ובדרכי� להערכתה ועוסק יותר  אי�יחד ע� זאת.  עליה�מושתתת

 שהוא ,אנו מקוות כי החלק העיקרי של התוכנית ":מוכפי שנית� ללמוד מסיו, וקהבשיו

תקוותנו שמאמר זה יהווה מקור השראה . הצליח לעבור מבעד לשורות אלו, החזו� שלה

לעבודה מסוג זה הנעשית בתוכנית במסגרת תוכניות ושירותי� אחרי� לנערות 

 ). 215מ "ע" (�ולאוכלוסיות אחרות שחוו מצוקה בעבר

ידי אנשי� בכירי� בשדה ומתארי� את בהספר הוא אסופה של פרקי� שנכתבו , לסיכו�

דילמות , דר� עבודתו של שירות המבח� לנוער מפרספקטיבה היסטורית ועכשווית

מרכזיות בעבודת קציני המבח� לנוער וכ� מגוו� רחב של התערבויות טיפוליות בנוער 

. ודוגמאות קליניות של דרכי יישומ�עליה� שתתות ה� מוש תו� ציו� העקרונות ,עובר חוק

 המתבססת על ,הספר מצליח להעביר לקוראי� את התחושה של עשייה רבה ומגוונת

השילוב בי� הפרקי� השוני� וכ� בי� .  עשיר בשדהניסיו�חקיקה והתפתחות היסטורית ו

 הספר מומל' לכל.  פחותההתערבויות המתוארות לבי� המחקרי� הנסקרי� ברור

מתענייני� בנעשה בעבר ובהווה בתחו� הטיפול והחקיקה בנושא עבריינות נוער ונוער ה

 . במצוקה בישראל

 



 171 עיו� ראשו� 

ïåùàø ïåéò 

ìàøùéá éáçøî ïåðëú : 

ò÷ø÷á úðâåòî ä÷éèéìåô 

õéáå÷ùøä äéøà 

  עמודי�140. 2009. המרכז לחקר העיר והאזור: חיפה

ת ציבורית בתחו� השליטה במרחב התכנו� המרחבי בישראל הוא תהלי� של עיצוב מדיניו

, הספר מסביר את המודלי� התיאורטיי� העיקריי� של תכנו� מרחבי. ובקרקע של המדינה

מתוארי� . וממשי� בהתפתחות התכנו� המרחבי בישראל במהל� שנות קיו� המדינה
שלב המאבק החברתי ,  שלב בניית האומה–שלושה שלבי� בתולדות התכנו� המרחבי 

החברתיי� והכלכליי� , המחבר מנתח את המתחי� הפוליטיי�. סביבתיה)והשלב הכלכלי

 . המתחוללי� בכל שלב

 

úåø÷ôåî 

øåâ úðò 

  עמודי�262. 2008. קו אדו�, הקיבו' המאוחד: תל אביב

ספרה של ענת גור על נשי� בזנות מבוסס על מחקר שבו רואיינו נשי� שעסקו בזנות רחוב 

בספר . כו� שבו היא מטפלת בנשי� שמחלימות מזנותבישראל וג� על עבודה טיפולית במ
שני . על החיי� בזנות ועל הזנות כדיסוציאציה, פרקי� על הזנות בספרות המקצועית

 לרשות הנשי� בתהלי� העומדי�הפרקי� האחרוני� מוקדשי� לשיקו� ולשירותי� 

, �הספר מביא את סיפורי הנשי. ההחלמה ולטיפול הפסיכותרפי בנשי� שעסקו בזנות

הספר . ילדות� הרכה ולאור� כל חייה�בכול� עברו התעללויות מיניות קשות החל שומגלה 

 אותה כמכשיר לשמירת ציגקושר בי� הזנות לבי� היחסי� בי� גברי� לנשי� בחברה ומ

 . הנשי�נחיתותעליונות� של הגברי� ולהמחשת 
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äìéä÷äî íéáàùî ñåéâ 

áãäî åîåî 

 י� עמוד172. 2008. שתיל: ירושלי�

בעל נסיו� , הוא עובד סוציאלי ומוסמ� במדיניות ציבורית, ÏÚÓ‰ל "סמנכ, מומו מהדב

בליווי צוות מקצועי של המחלקה לפיתוח . עשיר בהובלת קמפייני� לשינוי חברתי
הפרק . הכי� מהדב מדרי� ב� שמונה פרקי� לגיוס משאבי� מהקהילה, ל"משאבי� בשתי

 – לש� כ�י� מהקהילה ומה צרי� לעשות הראשו� מסביר מדוע חשוב לגייס משאב

לתכנ� מער� גיוס משאבי� בקהילה ולבקש כס& שנחו' לפעילות , להודות שיש צור� בכ�

:  מוקדשי� לתוכניות מיוחדות של גיוס משאבי� בקהילהשלאחר מכ�הפרקי� . הארגונית

 להפקת פרק מיוחד מוקדש. דיוור ישיר, טלמרקטינג, הקמת אגודת ידידי�, תוכנית חברי�

ידי בפרק מוקדש להפקת הכנסות ממוצרי� המופקי� עוד  ו,רכי גיוס כספי�ואירועי� לצ

 . הארגוני� עצמ� ומשווקי� בקהילה

 

åàéðä úøå÷éáë éúôîà êåðéç-íæéìèéô÷ 

èøôîì ïç 

  עמודי�243. 2008. רסלינג: תל אביב

 היא מנסה כי, נטיות לילדי�וו כושל וחסר רלפרויקטמערכת החינו� הנוכחית היא 

בדידות� ודיכוי� , להבליג על כאב�, להכשיר אות� להשלי� ע� חיי� חסרי תכלית אישית

 . ולהשלי� ע� היות� חסרי ער� חברתי

הוא טוע� בספרו . חינו� ביקורתי וחקר תרבות, המלמד פילוסופיה, כ� טוע� ח� למפרט

לילדי� נית� לבסס  חזרה רדיקלית אל הקשר האנושי הבסיסי בי� מבוגרי� באמצעותרק ש

הוא מציע את . È˙ÙÓ‡ ÍÂ�ÈÁפדגוגיה אלטרנטיבית משמעותית שלה הוא נות� את הש� 

החמלה הרדיקלית והאמפתיה כבסיס החינוכי שבאמצעותו נית� להתמודד ע� התניות 

כי ה� מפגישות את המורה ע� כאב� של ילדי� וילדות , חברתיות וע� דיכוי חברתי

 .  לשינוי מצב�ויוצרות את הציווי לפעול
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éùéìùä ìãåîä : 

äáéùç úìéä÷á äãéîìå äàøåä 

æôøä íøåé 

  עמודי�224. 2008. מחשבות על חינו�. ספריית הפועלי�: תל אביב

 ,‰ÊÎ¯Ó· ˘‚ÙÓ , פיתח מודל של למידה בקבוצות,‰„ ‰ÍÂ�ÈÁמחנ� ועור� ,  הרפזיור�ר "ד
 ˙ÊÎ¯Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È�ÎÂ, בתחו� החינו�אחרי� שהוא מציג אותו כחלופה לשני מודלי� 

 נפגשי� הלומדי� כפעילי� ע� תוכנית לימודי� ‰ÊÎ¯Ó· ˘‚ÙÓמודל ב. ‰ÊÎ¯Ó· „ÏÈו
˜‰ÌÈ„ÓÂÏ ˙ÏÈ‰˜ , ˙ÏÈשמקבלת את הש� , משמעותית לה� במסגרת של קבוצת למידה

 ‰¯È˜Á אוÚ„È ˙�Â· ‰ÏÈ‰˜והמטרה שלשמ� מוקמת המסגרת �זוהי .  על פי הצור

ומקדמת את הידע על , מבוססת על הנגדה ע� קודמותיהפרקטיקה חינוכית חדשה ה

מקובלי� הידע ותודעה מעבר למה שמאפשרי� המודלי� הראשו� והשני , הוראה, למידה

 ,אלא ד� ג� באפשרויות שונות של יישומו, הספר מסתפק בהתוויית המודלאי� . יותר

בבתי הספר יו� כ א& מציג את ההסתייגויות מהמודל הזה לאור מצב ההוראה פו הואובסו

 . בישראל

 

åððîæ úá úéúøåù÷ú ä÷éèéìåô : úðåå÷î úåçøæà
 äéãî ìù ïãéòá0n-line. à ÷ìç' 

éìéìâ úéøåà-ø÷åö 

  עמודי�268. 2008.  אוניברסיטת תל אביב–הוצאת רמות : תל אביב

מספק כלי� להבנה , חוקרת בתחו� התקשורת הפוליטית, צוקר)ר גלילי"ספרה של ד

י� המתחוללי� בזירה הפוליטית ובזירה התקשורתית בדמוקרטיות ולניתוח השינוי

כיו� לא נית� עוד להתייחס אל שתי שצוקר טוענת )גלילי. המערביות בעשורי� האחרוני�

כי הסימביוזה ביניה� מחייבת ללמוד את המערכת , זירות אלה כאל מרחבי� נפרדי�

בי� את השינוי שעבר על בלי לה, ובמקביל, הפוליטית תו� לימוד ייצוגיה בתקשורת

הספר . תונות עצמהי לא נית� להבי� את הע– השחקני� הפוליטיי� –תונות יהמיוצגי� בע

מעונייני� אלה המיועד לסטודנטי� למדעי המדינה ולסוציולוגיה ותקשורת כמו ג� ל

להכיר היטב את מושגי היסוד ואת כללי המשחק בתחו� התקשורת הפוליטית 
בספר תשעה . בישראל מאז המחצית השנייה של המאה העשרי�בדמוקרטיות מערביות ו

על מרחב ציבורי וטכנולוגיית , על תקשורת פוליטית, תונות בעיד� של שינויי על ע:פרקי�
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על , על פרסונליזציה ורטוריקה, על קביעת סדר יו� ומסגור, על דעת קהל, האינטרנט

 . מפייני� פוליטיי�על פרסו� ושיווק פוליטי ועל ק, ידוענות ותקשורת חדשה

 

ìàøùéá íãà úåéåëæå úéúøáç äøãä 

ïðåø øéàé ,ïåøåã ìàøùé ,íéðåìñ ãøå- åáð)íéëøåò .( 

  עמודי�351. 2008.  אוניברסיטת תל אביב–הוצאת רמות : תל אביב

מרצי� בבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ב� גוריו� ,  הספרעורכי

הגרונטולוגיה והעבודה , המשפטי�, מי החינו�חוקרי� בתחו, ובאוניברסיטת חיפה
בהקדמה לספר . הכינו אוס& מאמרי� שעיסוק� הדרה חברתית וזכויות אד�, הסוציאלית

ה� מעמידי� במוקד את הפער בי� הרטוריקה על זכויות אד� שנפוצה למדי באר' לבי� 

ספר ה. מיוצגת במאמרי� שקובצו בספרוהמציאות של הדרה חברתית שנפוצה ג� היא 

פותח במאמרי� אחדי� על הדרה חברתית וממשי� במאמרי� על הדרת� של קבוצות 

 . בדווי� ופלסטיני�, נשי�, זקני�, נוער, ילדי�: חברתיות שונות

 

íéð÷ãæî àì íéøáö : íéðéö÷ ìù íééç éøåôéñ
ùú øåãî íéøéëá"ç 

øåè÷ôñ äìàéøáâ- ìæøî 

  עמודי�360. 2008. מאגנס: ירושלי�

מרזל מלמדת גרונטולוגיה חברתית ופסיכותרפיה באוניברסיטה )ספקטורר גבריאלה "ד
 וחוקרת זהות, גוריו� בנגב ובמכללה האקדמית בית ברל)באוניברסיטת ב� ,העברית

איונות ע� קציני� בכירי� יבאמצעות ר .מגדר וסיפורי חיי�, קנה בהקשרי� של תרבותיבז

קנה בחברה יז לבי� באיותוצ צבריות בי� ח היא מבטאת את הדיסוננס"מדור תש

אנשי צבא , בעשור השמיני לחייה� הקציני� מספרי� על עצמ� כצברי�. הישראלית

לעומת הזמ� שנעצר . זקני�)ומעל לכול כלא, חייה� למע� המולדתאת שהקדישו  וגברי�

מכירי� ה� אמנ� . הזמ� בחייה� הפרטיי� של הקציני� זור� ללא הר&, בסיפורי�

וצעירה לבי�  רואיתיא� באמצעות מידור בי� זהות ה, חייה� ובגופ�בתמורות שהתחוללו ב

פירושו  קנה ה� משמרי� זהות מוערכת בעול� שבו להיות זק�יהתמודדות פרטית ע� הז

  .להיות מיותר
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The case for the child:  
Towards a new agenda 

Ya'ir Ronen & Charles Greenbaum (Eds.) 
Antwerp: Intersentia. 2008. 334 pages.  

 –ת רלס גרינבאו� מהאוניברסיטה העברי' יאיר רונ� מאוניברסיטת ב� גוריו� וצ– העורכי�

.  מאמרי� על טובת� של ילדי�13 ובינלאומית של בינתחומיתקיבצו בספר זה אסופה 

הספר . עובדי� סוציאליי� וסוציולוגי�, מחנכי�, פסיכולוגי�, הכותבי� ה� משפטני�
בהתבסס על מה שהשתנה במצב העול� ומצב� , סדר יו� חדש למע� הילדי�מבקש לפתח 

. �1989 על זכויות הילד בשנת "ובעיקר מאז אמנת האו, של הילדי� בעשורי� האחרוני�

בספר . הספר פותח במאמר� של העורכי� המציג את המבוא לסדר יו� חדש עבור ילדי�

 הכללת קול� של ילדי� בשיח על  עלי�ובו מאמר, מושגיהראשו� חלק ה :ארבעה חלקי�

על הקשר בי� חוקי אישות וטובת� של ,  ההכרה בחוק בסבל� של ילדי�העדרעל , ילדות

בחלק השני שני . � לזכויות הילד"מאמר המשווה בי� כבוד האד� לבי� אמנת האווילדי� 

חת אחד על רווחת הילד והשני ניתוח השוואתי של רוו, מאמרי� על רווחה חברתית וילדי�

בחלק השלישי מאמרי� מחייה� של ילדי� בהקשרי� תרבותיי� . הילד וזכויות ילדי�

 מאמר אחד על נוער בדרו� אמריקה ושני מאמרי� על ילדי� בבתי הדי� –ודתיי� שוני� 
המנתחי� , ת�והעצמעל ילדי� בחלק האחרו� שני מאמרי� על ההגנה . הרבניי� היהודיי�

  .את הסתירה בי� שני מושגי� אלה



 

 


