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למי יש ? מה בי� עיסוקי הרבי� כעובד סוציאלי לבי� עיסוק במדיניות? למה לי פוליטיקה

אלה לגיטימיות שאלות ? לי ללמוד קורס במדיניותמדוע ע? זמ� לזה ומה זה יעזור

 סטודנטי� לעבודה מפי עובדי� סוציאליי� בשדה וה� מפי ה� ,נשאלות שוב ושוב

ה� משקפות את הפיצול בי� שתי מסורות שונות של . מכללותבסוציאלית באוניברסיטאות ו

וע העוסק עבודה סוציאלית כמקצועבודה סוציאלית כמקצוע טיפולי : עבודה סוציאלית
חיבור עולמות וברוכה ל מרי� תרומה חשובהגל וגל "ספר� המצוי� של וייס. בתיקו� עול�

  תפיסת העול� המקצועית של סטודנטי� ואנשי מקצוע בתחו�ת להרחבובתו$ כ$אלה 

 . ולהעשרתה

כרות עמוקה ע� תחו� הפרקטיקה של יהספר מספק כניסה שיטתית ומאורגנת לה

רות יק בקשר המורכב שבי� בעיותיה� הפרטיות של מקבלי שתחו� זה עוס. המדיניות

אפליה , אלימות, הדרה חברתית,  כגו� עוני,רותי הרווחה לבי� בעיות חברתיות רחבותיבש
,  הסביבה הפוליטית על עיצוב המרחב המקצועי שלה�תלמרות השפע. או דיכוי חברתי

� מצביעי� על כ$ מחקרי. עובדי� סוציאליי� ממעטי� לעסוק בפרקטיקת מדיניות

שסטודנטי� לעבודה סוציאלית ה� בתואר ראשו� וה� בתואר שני נרתעי� מלימודי מדיניות 

מחקרי� אלה מראי� שמעטי� הסטודנטי� הבוחרי� בתחו� זה כתחו� התמחות . חברתית

עובדי� סוציאליי� באר% ובעול� נמשכי� לעיסוק בעבודה קלינית או בפרקטיקה . עיקרי

 וממעטי� לשלב בפרקטיקה המקצועית שלה� תכני� של ,(Direct practice)ישירה 

_____________ 

 עוסק שלו המחקר בתחומי. באוניברסיטת חיפהמרצה בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית , ר רוני סטריאר"ד  1
 . סוציאלית בעבודה ביקורתיות ובגישות קהילה�אקדמיה בשותפויות, מדיניות בפרקטיקת, חברתית ובהדרה בעוני
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מורכב ובלתי רלוונטי לעשיית� , מדיניות נתפסת כתחו� רחוק. פרקטיקת מדיניות

בתי ספר לעבודה סוציאלית באר% ובעול� נעני� . הסיבות למצב זה רבות. המקצועית

ת� עובדי� סוציאליי� לאחר הכשר. לביקוש הול$ וגובר של סטודנטי� למגמות הקליניות

כלכליי� ופוליטיי� מורכבי� ומשתני� המקשי� , נדרשי� לעבוד בתו$ הקשרי� מוסדיי�

פרקטיקת מדיניות מציעה הרחבת תפיסת התפקיד של עובדי� סוציאליי� . על עבודת�

. תחו� זה הוא תחו� ידע הול$ ומתפתח בעבודה סוציאלית. תחו� עשיית�לללא קשר 

תייחסת למאמצי� המקצועיי� של עובדי� סוציאליי� לקד� שינויי� פרקטיקת מדיניות מ

 לפרקטיקת מדיניות היא ניסיונותיה� של עובדי� הדוגמ. בתחו� מדיניות חברתית
 של שירותי י�אופיב ו�איכותב, פ�סוציאליי� באר% ובעול� למנוע מדיניות הפוגעת בהיק

כתיבת , עיי� כגו� איסו& נתוני�ה מסוימת באמצעות כלי� מקצוי לאוכלוסיהניתני�רווחה 

פרקטיקת . אחרותהפעלת אמצעי תקשורת ודרכי� רבות , הפעלת מחוקקי�, ניירות עמדה

 הנחוצי� להגנה על רווחת� של ,כלי� ומיומנויות, ידע, מדיניות מושתתת על גישות

אוכלוסיות מוחלשות באמצעות קידו� מדיניות חברתית שתבטיח שמירה על מערכת 

שירותי� חברתיי� איכותיי� לאוכלוסיות פגיעות ותנאי , ביטחו� סוציאליהולמת של 

עיסוק בתחו� זה . עבודה ושכר נאותי� לאנשי מקצוע המועסקי� בשירותי� החברתיי�

 המאיימות על המקצוע ,מקבל בשני� אחרונות משנה חשיבות לנוכח מגמות שונות

פגיעה בתנאי , רותי רווחהי כגו� צמצומי� תכופי� בש,כמקצוע בעל שליחות חברתית
רותי רווחה ופיחות יהפרטה לא מבוקרת של ש, שכר� של עובדי� סוציאליי�בעבודה ו

 .במעמד� של השירותי� הציבוריי�

 ;הקשר החברתי של העיסוק בפרקטיקת מדיניותה: בנושאי� האלהעוסקי� הספר פרקי 

 ; קביעת מדיניות תהליכי; חזו� ומציאות בפרקטיקת מדיניות;הגדרת התחו� ומהותו

אסטרטגיות ומיומנויות של ,  שלבי�;תרומת הידע התיאורטי לפרקטיקת מדיניות

 הכשרה של עובדי� ; עבודה בוועדות הכנסת כאחת מזירות המדיניות;פרקטיקת מדיניות
 . הספר מסכ� את המחקר העדכני בתחו� באר% ובעול�. סוציאליי� לפרקטיקת מדיניות

� לציי� שהוא ישבהקשר זה .  בתחו� הרואה אור בעבריתספר זה הוא הספר הראשו

משמשי� כספרי הספרי� באנגלית מעט ההמבוסס והמעמיק ביותר בתחו� בהשוואה ל

חובה בקורסי� העוסקי� בתפקיד� של עובדי� סוציאליי� בזירה הפוליטית 

אני תקווה שהופעת הספר תעודד בתי ספר לעבודה . באוניברסיטאות זרות בעול�

ית בישראל לייעד קורסי� ייחודיי� לפרקטיקת מדיניות ה� בתואר הראשו� וה� סוציאל
 ,ספר עשוי לקד� פרקטיקת מדיניות במקצועות אחרי�הכמו כ� אני סבור ש. בתואר השני

, בריאות הנפש, ריפוי בעיסוק, סיעוד, פסיכולוגיה, חינו$, בריאות, כגו� משפטי�

לה ובריאות לעסוק בהכשרת צוותי� מקצועיי� קהי,  ולעודד ארגוני רווחה,גרונטולוגיה

 . בפרקטיקת מדיניות
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. ות בישראלנושא ביטוח הבריאות נמצא באופ� קבוע על סדר היו� של מערכת הבריא

: ı"·‚של עיתו� האר% מאמר תחת הכותרת   דה מרקרוס&ביו� כתיבת סקירה זו הופיע במ
ÔÎÂ˙Ó ˙�˜Â¯Ó ˙Â‡È¯·Ï ‰�È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡ Ï˘ Ì˙ÂÎÊ) 2012 ביוני 24, גנ%"רוני לינדר ,

TheMarker ,%האר � המאמר ד� בקביעת בית המשפט שעדכו� עלות סל שירותי .)עיתו
, לוקה בחסר, ות החולי� במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתיהמחייב את קופ, הבריאות

הקופות ה� הגור� מכיוו� ש.  שאינו לוקח בחשבו� את העלאת תערי& יו� האשפוזמשו�

וה� מקבלות חלק מתקציב� , המבטח את האזרחי� כנגד הוצאות על שירותי רפואה

ירותי�  לא יכללו את השינויי� במחיר השהשתקציבי� אלייתכ� לא  ,מהממשלה

 ?ויכוח זהומה הרקע ל.  קובעתהממשלה עצמהש

. הרקע לוויכוח המתמש$ הוא הדיו� בהפרטת המימו� של מערכת הבריאות בישראל
נציגיה ש, האסכולה הראשונה. בעשור האחרו� התפתחו שתי אסכולות העוסקות בעניי� זה

ביטוח בריאות טוענת שמאז חקיקת חוק ,  מלומדי� מאוניברסיטת ב� גוריו�העיקריי� ה�

. חל כרסו� מתמש$ ומדאיג במקורות המימו� הציבורי של מערכת הבריאות ממלכתי

במימו�   מההוצאה הלאומית לבריאות42%"כמקור� של  שכ$ מצביעה על ואסכולה ז

 בהפרטת מימו� צות הבריתמציב את ישראל במקו� שני בעול� אחרי ארמה ש, פרטי

 בעיקר לביטוחי� מופנית אסכולת ב� גוריו� הביקורת המרכזית של. מערכת הבריאות

 כמו ג� להשתתפות ,ד בעשור האחרו�ו שצמחו מא,המשלימי� של קופות החולי�

 . 1998שמוסדה בחוק ההסדרי� בשנת , העצמית בצריכת השירות הרפואי

, מלומדי� מהאוניברסיטה העברית בירושלי�ה�  יי�עיקרנציגיה הש, האסכולה השנייה

 הביטוח המשלי� מייצג דווקא תזוזה לכיוו� ציבורי יותר של הלפיו ,חרתמציעה פרשנות א

"הביטוחי� המשלימי� נתוני� לרגולציה פרומכיוו� שזאת . מימו� מערכת הבריאות

תו$ , שוויונית הכוללת דרישה מהקופות לקבל כל מבוטח ללא התחשבות במצב בריאותו

). community rated by age group(קביעת דמי חבר קבועי� לפי קבוצות גיל 

_____________ 

האוניברסיטה העברית , דוד חיני� מרצה במחלקה למדיניות ומינהל בריאות בבית הספר לבריאות הציבור' פרופ 1
 .ה להשוואות בי� לאומיות של רפורמות במערכות בריאותוהדסה בירושלי� ומומח
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יה מרחיבה את י מהאוכלוס80%"התרחבות� של הביטוחי� המשלימי� עד כדי כיסוי כ

הבעיה של מידת . ה מכל השכבות לשירותי� רפואיי�יהנגישות של קבוצות אוכלוסי

באי הלאמת המימו� , לפי אסכולת ירושלי�, המימו� הפרטי במערכת הבריאות נעוצה יותר

שהכללת� בסל השירותי� הנית� , בריאות הנפש והטיפול הסיעודי, הש�לשירותי בריאות 

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי היתה מורידה את אחוז המימו� הפרטי בהוצאה 

 .OECD"כמקובל ברוב מדינות ה, 20%"הלאומית לבריאות לפחות מ

ה מקיפה נדרשת מפ, בו לשני הצדדי� יש טענות מוצדקותש, כדי להבי� ויכוח מתמש$ זה

, מפה כזאת מוגשת לעוסקי� בתחו�. ומסודרת של תחו� הביטוח הרפואי בישראל

פרי , ·ÁÂÂ¯Ï ‰Ë¯Ù‰ ÔÈ‰חברתית וא& לציבור הרחב בספר המדיניות הלחוקרי� מתחומי 

, איל�"המבוסס על חיבור הדוקטור של שוור%, ספר זה. איל�"ר דנה שוור%"עטה של ד

דוגמאות של מביא , הבנת נושא ביטוח הבריאותמציג את הרקע התיאורטי והמושגי ל

תיאור מקי& של מער$ ביטוחי הבריאות באר% מציע , מערכות ביטוח בריאות בעול�

 מסכ� אתמער$ זה ול באשר� מרכזיי� יעמדות בעלי עניושל והתפתחותו ההיסטורית 

פני מקבלי החלטות והחברה הישראלית בכל הקשור להדילמות העומדות את הסוגיות ו
 .לביטוח בריאות

בדי ו רתשלושאת הממפה , "מודל הרבדי�" המושג הואציר אנליטי מרכזי של הספר 

ממלכתי הביטוח הרובד הוא הרובד הראשו� . ביטוח השכיחי� במערכות בריאות בעול�ה

  קובעתהממשלהשמסי� הוא המימו� לביטוחי הבריאות מקור בו ש, ממשלתיהאו 

או הקצאות ) � במשק כמו מעסיקי� ועובדי�לפעמי� תו$ משא ומת� ע� מגזרי(

 כרוכות במידה כלשהי של הדרכי מימו� אל. ממשלתיות ישירות מתקציב המדינה
 ממער$רובד שני מורכב . כאשר סכו� המס עולה ע� ההכנסה של הפרט, פרוגרסיביות

 לרגולציה, לעיל שנאמר כפי, נתוני� א$ וולונטריי� שה�, למיניה� המשלימי� הביטוחי�

 תצהיר ללא מועמד כל לקבל אלה ביטוחי� על: היתר בי�, הקובעות וחוקתית ממשלתית

 מצב פי על ולא גיל קבוצות לפי קבועות פרמיות לקחת אלה ביטוחי� על; בריאותי

 בסל נכללי� שלא שירותי� רק לכלול אלה ביטוחי�  על;הפרט של הסיכו� או הבריאות

מער$ הביטוחי� הוא הרובד השלישי  .קבחו שנקבע כפי החולי� קופות של הבסיסי

הפרמיות לפי מצב הבריאות של המועמד לביטוח המבטח קובע את בה� ש, הפרטיי�

 .כנית הביטוחולא לקבל אנשי� לתהוא רשאי ו

 לא תמיד נית� להפריד :למשל. הספר ד� בתכונות הרבדי� השוני� ובאינטראקציות ביניה�

, ד הראשו� לבי� השירותי� הכלולי� ברובד השנירובבהפרדה מלאה בי� שירותי� הניתני� 

מהיבט .  פתרונות ברורי�שלא תמיד יש לה� גור� לכשלי שוק ולאתגרי� רגולטוריי� זהו

ביטוחי� משלימי� ופרטיי� נותני� ביטוי לרצו� של פרטי� בציבור לצרו$ כיסוי , אחר

יממנו את הרובד ושירותי� נוספי� והעדפה לממש את הרצו� הזה לא דר$ הגדלת מסי� ש

�, א$ היעילות של מימוש רצו� זה. אלא דר$ תשלומי� שה� בשליטת הצרכ�, הראשו
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 ,בריאותהכשל זה נובע מכ$ שבתחו� . נתונה לכשל שוק, במיוחד בשוק הפרטי המסחרי

 הצרכ� מקבל החלטות על צריכת השירותי�, )Risk aversion (בשל שנאת סיכו� מופרזת

הפרסומת של חברות ביטוח מ המושפע, דע לקוי או חלקימוצרי� על בסיס מיה או

 .בעיקר בריאי�,  רבי� ככל האפשרנות לעודד הצטרפות של מבוטחי�ימסחריות המעוני

כמו כ� . הספר נות� בסיס מקי& לשקילת החלופות למדיניות ולאסדרה בתחו� מורכב זה
 האתגרי� ת מפאתשתאפשר לו להבי� הוא מנגיש לקהל את המסגרת המושגית והניתוחית 

שבלעדיה� אי� בסיס לקביעת עמדות ולקבלת , העומדי� מול מער$ הביטוח הרפואי באר%

 .החלטות

הדגש הוא על תיאור המבנה של מער$ , בסיסי וראשו� מסוגו בתחו� באר%שהוא  ,בספר

לא מפתיע שלא עלה בידי המחברת לנתח לעומק את . ביטוח הבריאות באר% ובעול�

מבנה השלטו� וערכי החברה . ה במערכות אלהדינמיקהוהתרבותי של ההקשר הפוליטי 
ד על התהוות המבני� המוסדיי� בתחו� ביטוח הבריאות ועל התמורות ומשפיעי� מא

 ,)managed competition(המבנה של תחרות מנוהלת , למשל, לכ�. המתרחשות בה�

ש� בגלל מחסומי� � לא מיוש, צות הבריתמנתחי ביטוח בריאות דווקא בארהציעו כפי ש

הצליחה מערכת דווקא בשל הקשרי� פוליטיי� ותרבותיי� כאשר , פוליטיי� ותרבותיי�

בישראל התחרות המנוהלת .  על תחו� ביטוחי הבריאותוהבריאות בישראל להחיל שיטה ז

בכפו& לרגולציה משמעותית מצד ,  ביניה�מתחרותהחולי� המתבססת על קופות 

 .מועמד לביטוח ופיקוח על מחירי�שיתקבל כל ,  בי� היתר, להבטיחשתכליתההממשלה 

 שהממשלה במדינות משו�בי� היתר , ובשויי%, בגרמניה,  בהולנדשיטה זו היא הנוהגת ג�

 הפועלי� כבראת השיטה על מער$ של ביטוחי� סוציאליי� וולונטריי� " הלבישה "האל
יטה הזאת על מער$ הרבה יותר קשה להחיל את הרגולציה הדרושה לש.  רבותשני�

, הע� כתיבת שורות אל. ינהביטוחי� הפרטיי� והמסחריי� השולטי� בשוק האמריק

החותר לסוג של תחרות מנוהלת בי� גופי� , התבשרנו שחוק הבריאות של הנשיא אובמה

יצא   וככל הנראה,ינקי חוקיותו מבית המשפט העליו� האמרעלקיבל אישור , מבטחי�

 מערכות בידיהתחרות המנוהלת אומצה  שבישראל ובאירופה יש לזכור, א$ שוב. לדר$

� יישו� הרפורמה של א וימי� יגידו ,בריאות שפעלו בכפו& למגבלות תקציביות ואחרות

 צות הבריתרעו� הממשלתי באריהגירקיע , � לא כ�שא, אובמה יניב ג� ריסו� הוצאות

 . באופ� משמעותילצמצמושחקי� בדיוק בעיד� הדורש 

 הוא שעומד בבסיס כל מער$ של ביטוח בריאות אוניברסלי אחרי ותרבותי היבט מוסד

�בי� התובנות המרכזיות . השיטה להגדרת סל שירותי הבריאות המובטח ברובד הראשו

קרו� שאי� מוסיפי� פריטי� לסל ישל חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל נכלל הע

 ה אמיצה זו מול ההתמרה עמיד. הבריאות בלי לערוב לתקציבי� הדרושי� למימונ�

)tradeoff (שירותי� מתחרי� שוני� �היא ייחודית ,  תו$ היצמדות למגבלה תקציבית,בי

ועדה לעדכו� וקרו� זה בא לידי ביטוי ביע.  בכלכלה הפוליטית בישראלג�א$ אולי , בעול�
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פועלת מדי שנה תו$ הוועדה , להפנות אליהקורות שאפשר י ע� כל הב;סל השירותי�

,  ומקבלת הכרעות קשות ביותר,שיקולי� כלכליי� ומודעות ערכית, ב של ידע מדעישילו

מעניי� להבי� יותר כיצד . כנראה בלי לאבד את אמונ� של מקבלי החלטות ושל הציבור

 .יחסית" ממושמעת"מתנהלת באר% בצורה ,  דווקא בתחו� ביטוח הבריאות,מדיניות

א& , של תחו� ביטוחי הבריאות, נמיקההדי, הספר ג� לא מסביר את תהליכי השינוי
המשכיות מול חידוש ,  כמו פלורליז� קבוצתי– גישות תיאורטיותמוצגות שבפרק השני 

 לשמש בסיס להסבר ההתפתחות של מערכת ות המיועד– נטרסי� של בעלי עניי�יוכוח וא

 כל של הסגולית והתרומה תיאורטיות אלה הרלוונטיות של גישות. ביטוח הבריאות

 מובנה באופ� נעשתה לא בישראל הבריאות מערכת של המקרה והבנת לניתוח אוריהתי

תהליכי מדיניות על  ית עלטמה נלמד מבחינה תיאור, שאלה לדו� בנשארלקורא  .מספיק

 . של מערכת ביטוח הבריאות באר%, המתואר בעושר רב, בסיס המקרה

משה לבחירת מדג� י המתודולוגיה ששת הצגהוא שהיה ראוי לחזק בספר אחר היבט

"�שפרה שוור% ' ואול� ההנחיה של פרופ. שרואיינו ושיטת איסו& הנתוני�" בעלי העניי

 ערובה לתוק& אהי, מבכירות חוקרי מערכת הבריאות באר%, המנוחהרויטל גרוס ' ופרופ

  .עליו מבוסס הספרשהמחקר 

. ביטוח בריאותספר זה מספק רקע מושגי והיסטורי הדרוש להבנת מערכות של , לסיכו�

נראה ואול� .  תיאור מפורט של התפתחות מערכת ביטוח הבריאות באר%מציגהוא 
שההסברי� התיאורטיי� להתפתחות המערכת וחלופות שעשויות להוות פתרונות לסוגיות 

לא הייתי , ע� זאת. שהוא מציג ומנתח בכישרו� רב נותרו סמויי� או לא מפותחי� די�

החלטות להתקד� בהתייחסות� למערכת ביטוח הבריאות מקבלי למציע לחוקרי� או 

 .בישראל בלי לקרוא ספר זה ביסודיות

 

˙Â¯Â˜Ó 

‰ı :ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙‡ ‰˘·ÈÈ ‰�È„Ó‰;"  ˙Â‡È¯·Ï ˙ÂÎÊ"·‚ ).2012('  ר,גנ%"לינדר
ÔÎÂ˙Ó ˙�˜Â¯˙Ó". %האר ,The Marker ,24 2012 ביוני. 
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בי# חברת הכנסת , Á ·¯Ú„˘ עימות טלוויזיוני חרי  בתוכנית חולל הת2011 ביולי �17ב

וריה וממנהיגות  סטודנטית לתואר שני בפילוסופיה ובהיסט,מירי רגב לבי# סתיו שפיר
 היתה שחברת הכנסת רגב גורשה יומיי� ת העימותסיב. 2011המחאה החברתית בקי$ 

כמה ( ביולי �14ממתח� האוהלי� בשדרות רוטשילד אשר הוק� ב, בבושת פני�, לפני כ#

 .�80השולט בישראל ביד רמה משנות ה, "הקפיטליז� החזירי"במחאה על הגמוניית ) סמלי

" ה� לא נחמדי�"ש שנה קוד� לכ# 40בפנתרי� השחורי� שהטיחה  ,בדומה לגולדה מאיר

מובילי ש ,עימות טלוויזיוניאותו הנכבדה בטענה חברת הכנסת , "ה� מסכני� את ישראל"ו

דבריה של ". שמאל הקיצוני"השייכי� ל, "אנשי� מכוערי� ולא נחמדי�"המחאה ה� 
 למתרחש בחברה האזרחית חברת הכנסת מירי רגב הצביעו על חוסר הבנה מהותי בנוגע

 מדאיג ע� אחת הזירות נתקדבריה של חברת הכנסת הצביעו על , יתרה מזאת. בישראל

 . הזירה הסטודנטיאלית, הסוערות ביותר בחברה האזרחית בישראל

היא היחידה שלא מבינה את המתרחש אי# יאמר שילזכותה של חברת הפרלמנט שלנו 

, למעשה. עירי� בכלל ובקרב הסטודנטי� בפרטבקרב הצ, כיו� בחברה האזרחית בישראל

 כפי שרוב האנשי� בעול� מתקשי� להבי# על ,רוב האנשי� בישראל מתקשי� להבי# זאת
 .מוחי�,  הסטודנטי�ובכלל זה,  הצעירי�ולמהמה 

 אשר מעניק ,אופיר�ר גלית סעדה"בנקודה זו בדיוק מתחיל ספרה החדשני והמקורי של ד

: הספר נחלק לשני חלקי�. �2000בחברה הישראלית בשנות ה המתרחש להבנתלנו כלי� 
_____________ 

 באוניברסיטה ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה במחלקה ומרצה היתה חוקרת, לברכה זכרה, אופיר סעדה גלית ר"ד  1
  נפטרה. אזרחית חברה בארגוני חברתית בפעילות חלק ולקחה שוני� אקדמיי� במוסדות ג� לימדה .העברית

 . קיסרי בניתוח תאומי� תהולד לאחר �2008ב
פרסומיה . ספר למדעי ההתנהגות במכללה למנהלה היא סוציולוגית פוליטית ומרצה בבית ביזאוי� פוגלסלביה  2

ספרה . של המשפחה ושל האזרחות, עוסקי� בחקר המגדר ביישוב ובחברה הישראלית וכ! בסוציולוגיה של הקיבו�
 .בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, �2011ב  אד� יצא לאוראזרחות וזכויות, מגדר: דמוקרטיה ופמיניז�
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בחלקו הראשו# מוצג מחקר היסטורי הבוח# את המשמעויות השונות ואת דרכי הפעולה 

כחלק מהחברה האזרחית , של ההתארגנויות הסטודנטיאליות באוניברסיטה העברית

מנגנוני הכוח על יחסי הכוח ועל חלק זה כולל דיו# ביקורתי . ההיסטורית והעכשווית

בחלקו השני מציג הספר מחקר . המכונני� והמגבילי� התארגנויות אלה לאור* השני�

ניתוחי תוכ# , שיחות לא רשמיות,  על בסיס תצפיות�2000איכותני שנער* בתחילת שנות ה

 סטודנטי� וסטודנטיות מהאוניברסיטה 47של כרוזי� ופרסומי� וראיונות עומק ע� 

 חלק� מפלגתיי� , פעילי� בתאי סטודנטי� מרובי� ומגווני�סטודנטי� אלה. העברית

א השאיפה להגביר את מעורבותו החברתית והמשות  לכל תאי הסטודנטי� ה. וחלק� לא
 מחד , לחולל שינוי שיבטיח היענות לצרכי� של אותו ציבורכדי ,של ציבור הסטודנטי�

נית יותר בהיבט החברתי צודקת יותר וא  שוויו, וחתירה לחברה סולידרית יותר, גיסא

 .מאיד* גיסא הרחב

רב את כמיהת� של הסטודנטי�  אופיר מתאר בתחכו��ספרה של סעדה: לשו# אחר

. נ# אמנה חברתית חדשהולכ, מסורתיי� וחילוניי�, נשי� וגברי�, יהודי� וערבי�, שראיינה

 תקופה שאותה היא מכנה,  בהאנו חיי�שאותה אמנה אמורה להתאי� לתקופה 
�המרקסיסטי� והפוסט, מרקסיסטי�� בעקבות החוקרי� הפסיכו,"דרניות השנייההמו"

יוליה , לואי אלתוסר, אק לקא#'ז, ק'יז'סלבוי ז בה�ו, עליה� היא מתבססתשמודרני� 

המתאפיינת בתהליכי , זו כי בתקופה ,אמנה חדשה זו נחוצה. קריסטבה ואולרי* בק

ירושה של עיד# (ה של מדינת הלאו� ר מעמדעמתער, גלובליזציה ואינדיבידואליזציה

בה גדלי� הסיכוני� לפרט ש חברה ,"חברת סיכו#" וג� מתהווה ,")המודרניות הראשונה"

) ליברליז� הגלובלי�הניאו( שהרציונליות האינסטרומנטלית בגלל התוצרי�ולקהילה 

לעצב מחדש את תפקידה אפוא נדרש , על מנת ליצור מציאות אחרת. מייצרת לאד� ולטבע

המעמיד את הפרט , ידואליז� העכשוויבברוח הדמוקרטיה והאינדי, המרכזי של המדינה

קידו� תהלי* זה המדגיש סולידריות מחודשת יוביל . כעיקרו# המארג# של הסדר החברתי
כ* ה� יזכו לחיי� ראויי� . רכיה� של הצעירי� בכלל ושל הסטודנטי� בפרטולסיפוק צ

 . מרוס# מציע לה� כיו� יאלה שתסריט הקפיטליז� הבלתמיותר 

התמקדותה השיטתית והמעמיקה של החוקרת בזירה הסטודנטיאלית הירושלמית כזירה 

אכ# האקדמיה היא אקדמיה . של חברה אזרחית מאפשרת לנו לחדור הרבה מעבר לזירה זו

. 2011 בקי$ ,ובמדינות רבות אחרות,  ביטוי לכ* נראה בחוצות ישראל;למחאה חברתית

דור של� באר$ ובעול� דורש שאופיר מציב באופ# ברור את הטענה �הספרה של סעד
 .)Occupy Wall Street http://occupywallst.org: למשל את האתר של ורא(עתיד אחר 

אופיר � סעדההלדוגמ(אופיר �ניכר במחקריה פורצי הדר* של סעדהג� כפי שכבר נאמר ו

עוג# זה מאפשר לה לקחת אותנו . עוג# התיאורטי של ספרה חדשני ונועזה, )2001

שילוב פורה זהו  .המשלבי� ממדי� פסיכולוגיי� ופוליטיי�, למחוזות תיאורטיי� חדשי�

 :כפי שהיא עצמה מתארת בהציגה את הלי* המחקר, ביותר
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ביקשתי כאמור לעסוק בתהליכי� של כינו# זהות באמצעות פעילות בחברה 

 .פוליטית�חית ומימוש הזכות לחירות באמצעות הפרדיגמה הפסיכוהאזר

המפגש בי# הפרדיגמה לבי# הדיו# אודות החברה האזרחית פותח פתח לדיו# ]...[

לא על , חדש על האופ# שבו אפשר לכונ# זהות באמצעות פעילות בחברה האזרחית

ווקא על אלא באופ# פרדוקסלי ד, ידי השתחררות מכבלי� של סדר חברתי מגביל

 ).7' עמ(ידי כפיפות לחוק אוסר 

 את התובנות ג� להציבהיא יודעת , כחוקרת מלומדת של החברה הישראלית, יחד ע� זאת

 :בהקשר הישראלי הספציפי

שבמרכזה הרצו# לממש את החירויות , הפעילות האזרחית הסטודנטיאלית

פת את חוש, הצרכניות והנהנתניות של הסטודנטי�, הלימודיות, הפוליטיות

 ]בישראל. [)97' עמ(המורכבות העכשווית של כינו# מודרניות שנייה בישראל 
יבות ומתהוות הכלאות שונות בי# הרצו# לספק את צורכי הסטודנט לבי# המח

העמדת הסובייקט במרכז הסדר החברתי לא באה על . �ילמדינה ולערכיה ההגמוני

העניק לגיטימציה למערכי זו האחרונה נדרשת לעתי� ל. חשבו# המחויבות למדינה

 ).98' עמ(העוצמה הקטני� וא  לאפשר את קיו� סגנונות החיי� שלה� 

 נראה שבעבודתה של ,ת את הדיו# התיאורטיובהתחשב בחדשנות ובנועזות המאפיינ

ניתוח , ה לדוגמ,כ*. אופיר לא מורגשת מספיק תרומתה של התיאוריה הפמיניסטית�סעדה
ממד מדלג על ה , בהתבסס על כתביה של קריסטבה,"אחרות"וה" חריגות"מושגי ה

קישור למושגי המגדור שנראה .  בדיו# בממצאי�ג� שיטות המחקר והצגת בג� ,המגדרי

 :למשל. ברמה התיאורטית והמתודולוגית היה יכול להקנות תובנות מקיפות עוד יותר

 Sonia( סוניה אלוורז ובה#, שענות על חוקרות פמיניסטיות של החברה האזרחיתיה

Alvarez(,אד' אסלאח ג) Islah Jad(היתה מחדדת סוגיות מרכזיות בספר,  או חנה הרצוג ,

או סוגיית " כינו# זהויות באמצעות פעילות בחברה האזרחית"כגו# סוגיית הזהויות ו

 הזירה הסטודנטיאלית  היתהכ*". השתחררות מכבלי� של סדר חברתי מגביל"החירות ו

גרת את הסדר המגדרי הקיי� ומהווה מקור להעצמה אישית עשויה להיבח# כזירה המאת

 . וקולקטיבית של נשי�

המאפשר לנו להבי# , מעי# ארגז כלי�, אופיר הוא ספר חשוב ביותר�ספרה של גלית סעדה

, �2000את מעורבות� החברתית של הסטודנטי� באוניברסיטה העברית בשנות ה לא רק

בארצות , טי� במוסדות להשכלה גבוההאלא ג� את מעורבות� החברתית של הסטודנ

אשר , ארגז כלי� זה"). האביב הערבי "ורא" (דרומיות"תעשייתיות ובארצות ה�הבתר

פותח פתח להבנת הזעקה של הדור , מוצג על בסיס תיאורטי רחב ובאופ# מלומד וחדשני

 ליברלית� השיטה הניאו– המוחי� נגד שיטה כלכלית אכזרית, סטודנטי� ואחרי�, הצעיר
 אלא ג� את הזכות ואת , מה� לא רק את תנאי הקיו� הכלכליי� הבסיסיי�שוללתאשר 
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ר "ר אורלי בנימי# וד"כפי שכותבות בהקדמה ד. האפשרות לחלו� לכונ# מציאות אחרת

,  להביא את הספר לדפוס, כחלק מקבוצת עמיתי�,אשר עמלו בהתמדה, הלר�פנינה מוצפי

כדי להשלי� את מה שהיא , ל"אופיר ז�ת סעדהילכו בדרכה של גליייש לקוות שרבי� 

 .התחילה בצורה כה מבריקה

 

˙Â¯Â˜Ó 

הכלאות מוסיקליות מ# העיר : בי# ישראליות למזרחיות). 2001(גלית , אופיר�סעדה

 .ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ ,‚ )2(, 253�276˙ .שדרות
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1פורת�גיא ב#: קרס

 

 

 מהווה תוספת חשובה למד  הספרי� של מדעי ‰Ï‡¯˘È· ˙È·¯Ú‰ ‰¯·Áסדרת הספרי� 

È¯ÙÒ  כמו( שהתפרסמו בשני� האחרונות אחרי� ויחד ע� מחקרי� ,החברה בישראל
˙È·¯Ú‰ ‰¯·Á‰#עאדל , מאיסי' בעריכת ראס� ח,ליר והקיבו$ המאוחד� בהוצאת מכו# ו

, את המבני� הפוליטיי�, ללמוד וללמד את החברה הערביתמאפשרת ) מנאע ועזיז חיידר

. הרוב היהודי ומדינת ישראללבי#  נההחברתיי� והכלכליי� שלה ואת יחסי הגומלי# שבי

עשירי� בנתוני� , כתובי� בבהירות) textbooks(הספרי� במתכונת של ספרי לימוד 

) או הפלסטינית(ממדית של החברה הערבית � ומשרטטי� תמונה מורכבת ורב,ועובדות

המבנה הדידקטי של הספרי� והשאלות המוטמעות בטקסט מתאימי� . בישראל

 .  א* אינ� פוגעי� בשט  הקריאה,לתלמידי�

בכתיבת ספר מסוג זה בידי כותבי� שוני� צפויות לצו$ דילמות הנוגעות לא רק להסבר 

וחלק , ערביתהיא החברה הכותרת הספר . � ביותרי למושגי� הבסיסי  אלא א,התיאורטי

 בעוד אחרי� מעדיפי� ,)על הכללת הדרוזי� המקלה (הגדרה זומהכותבי� מתייחסי� ל

מעיד  בהכרח לא חוסר אחידות זה ."החברה הפלסטינית"או " פלסטינית�קהילה ערבית"

עמה נדרשו ש) אמפירית ופוליטית, תיאורטית(עדות למורכבות מהווה עוד  אלא ,בעיהעל 

 העוסקי� במדיניות הקדמינשי א ואפקידי�,  כמו ג� פוליטיקאי�,להתמודד כותבי הכרכי�
 .ציבורית

_____________ 

 ב� עוסק שלו המחקר בתחו�. גוריו��ב� באוניברסיטת ציבורית ולמדיניות למינהל במחלקה מרצה הוא פורת ב� גיא 1
 . תרבותיות�רב בחברות ציבורית ומדיניות ומדינה דת יחסי, שלו� בתהליכי פורת
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ולעתי� (י תבעיני חלקי� נרחבי� בחברה היהודית מצטיירת החברה הערבית כגוש מונולי

 ולהצמיד ,נוצרי� ודרוזי�, אותו נית# להפריד לכל היותר למוסלמי�ש) קרובות ג� עוי#

‰È·¯Ú‰ ‰¯·Á˙ כר* ב של . קידמההת ונאמנורמת הלקבוצות אלה חלוקה גסה של 
Ï‡¯˘È·, ‰È˙¯·Á‰ ÒÙÈÒÙ :‰„Ú ,‰ÁÙ˘Ó ,¯„‚Ó,ממדיות � ממיר את ההגדרות החד

כ* באי� לידי ביטוי מערכות היחסי� בי# החלקי� השוני� של . בתמונה מורכבת יותר

החלוקות הפנימיות בתו* הקטגוריות המוכרות והשינויי� שהתחוללו , החברה הערבית

 ,מתארת הכותבת,  אילנה קופמ#השכתב, )4יחידה (בפרק הראשו# . * השני�בה# במהל

 את תמונת המורכבות האתנית , ההיסטורי הפוליטיהקשרדתי ובהבאמצעות דיו# בשוני 
 בוחני� את הקבוצות  המשנהפרקי. והדתית של החברה הערבית וההבדלי� בי# הקבוצות

 את המוסדות –דרוזי� ונוצרי� , �בדווי�ערבי�,  מוסלמי�–דתיות המרכזיות �האתנו

את הפיצולי� בתו* הקבוצות ואת , השינויי� שהתחוללואת , המרכזיי� של הקבוצות

בסיו� הפרק מוצגי� שני מקרה . הרוב היהודיע� הדילמות שלה# ביחסי� ע� המדינה ו

) נוצרי�למאבק בי# מוסלמי� (ת המסגד בנצרת י בני– מבח# של מתחי� בי# עדתיי�

 . ושלוש פרשנויות לאירועי� האלה– )דרוזי�לבי# נוצרי� (אר 'ת ביישוב מעוהמהומו

 עוסק במבנה המשפחה הפלסטינית ,אולה אבו בקר' חה שכתב,)5יחידה (הפרק השני 

 אבו .מבנה המשפחה ברשות הפלסטינית ובעול� הערביבי#  לנובישראל ובהשוואה בי

של ) פטריארכלי�או הניאו(בקר מציגה תמונה ביקורתית של המבנה הפטריארכלי 

שנוצרה במפגש בי# המסורת , מודרניזציה מעוותת"תוצאה של , המשפחה הערבית

, במקרה הישראלי). 172' עמ" (והמודרנה בתנאי� של תלות כלכלית של המזרח התיכו#

 , ג� ממבנה הזדמנויות לא שוויוני, לטענת אבו בקר,המשפחה הפלסטינית מושפעת

אי השוויו# על ני� הפטריארכליי� של המשפחה המורחבת והמשפיע על שימור המב

 הלמרות המאפייני� הכלליי� המשותפי� מצביע הפרק ג� על רבגוניות, ע� זאת. המגדרי

על השפעות של שינויי� כלכליי� ופוליטיי� ועל , של המשפחה הפלסטינית בישראל
 .התפתחויות של מגמות חדשות

 נכתב בידי עמליה סער ,ר וביחסי� בי# המיני� העוסק במגד,)6יחידה (הפרק השלישי 

פותח , המציע ניתוח מגדרי, פרק זה.  בפרק הקוד�שעלו לסוגיות אחרתונות# פרספקטיבה 

)  הדרה,פטריארכליות, מי#לכמו ההבדל בי# מגדר (בהגדרות בסיסיות של מושגי� 

לנתח את מנגנוני השליטה המופעלי� על נשי� כדי , משתמשת בה�המחברת ש

שליטה .  ממוקדי הכוח והזהות הקולקטיבית בישראלת#לסטיניות ואת מנגנוני הדרפ
בדחיקת# , והדרה זו באות לידי ביטוי במשטור המיניות באמצעות קוד הכבוד המשפחתי

של נשי� פלסטיניות לשולי שוק העבודה בישראל ובחסמי� במערכות החינו* 

במושגי� התיאורטיי� מאפשר לא השימוש . עליה� צריכות נשי� להתגברשובפוליטיקה 

אלא ג� , מערביותלא רק השוואה והבנה כי ניתוח ביקורתי פמיניסטי תק  ג� בחברות 
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לאומיות והכלכלה הפוליטית של ,  רחב יותר של מדינההקשרמיקו� הפטריארכליות ב

 .הפטריארכיה

מפלגות , כר* ג של הספר עוסק בהיבטי� הפוליטיי� של החברה הערבית בישראל

 סוקר , שכתב בנימי# נויברגר,)7יחידה (הפרק הראשו# בכר* . מנהיגות ותקשורת, בחירותו

 יש חשיבות לא מבוטלת לעצ� ,כמו בפרקי� הקודמי�. את המפלגות במגזר הערבי
המכנה המשות  של . ההצגה של המפלגות הערביות והמיו# הסוציולוגי והאידיאולוגי

ינו מבטל הבדלי� בהשקפות הכלכליות א, לאומי�המרכיב האתנו, המפלגות הללו

הפרק סוקר את התפתחות# . אליו ה# מכוונותש כמו ג� בקהל הבוחרי� ,והחברתיות

את דפוסי ההשתתפות הפוליטית ואת דפוסי ההצבעה , ההיסטורית של המפלגות הערביות

,  תו* התייחסות לגורמי� אתניי�,של האזרחי� הערבי� בבחירות הארציות והמקומיות

 .שבטיי� וחמולתיי�, יי�מעמד

חילופי הדורות את שנכתב בידי ראוב# אהרוני מציג את התמורות ו) 8יחידה (הפרק השני 

 ,שני� ארוכות מעשייה של ממשמנותקת מנהיגות זו היתה . בהנהגה של החברה הערבית

קביעת מדיניות ג� בנושאי� שנגעו לאוכלוסייה הערבית למכיוו# שלא היתה שותפה 

עלייתה של מנהיגות חדשה ואקטיבית יותר של  ה# ב, התחולל שינוי�90ות המשנ. עצמה

בו יכלה המנהיגות להשפיע על שתיעול האנרגיות הפוליטיות למישור המקומי של וה# ב

 בהמש* י�הפרק סוקר תפיסות שונות וסגנונות שוני� של מנהיגות המשמש. יו�מחיי היו

ניתוח , יגות הערבית נעשית ה# כרונולוגיתבחינת המנה. לחקר המנהיגות הערבית בישראל

וה# בבחינת עמדות הציבור כלפי , היסטורי של התפתחות ופעילות במישורי� השוני�

, שחיקת הדפוסי� המסורתיי� של יחסי הסמכות בחברה הערבית. המנהיגי� וגופי ההנהגה
 ,צמיבעלת השכלה וביטחו# ע, הביאה לצמיחתה של מנהיגות חדשה, מראה הכותבכפי ש

 אלא ג� , ולתבוע לא רק זכויות פרט,המעזה לקרוא תיגר ג� על הגדרת המדינה היהודית

בתו* החברה הערבית , הצלחתה של מנהיגות זו לחולל שינוי. צדק היסטורי קולקטיבי

 .נותרת שאלה פתוחה לדיו#, ומול מוסדות המדינה

  מגויסתה שהית,ת מוסטפא כבהא עוסק בתקשורת הערבימאת) 9יחידה (הפרק השלישי 

עוברת ג� היא ו, בידי מוסדות המדינה או מוסדות המבקשי� לייצג את המיעוט, ברובה
, תקשורת זו.  כאשר לזירה נכנסי� אמצעי� חדשי� ושחקני� חדשי�,שינויי�כעת 

 היא חלק חשוב בגיבוש הזהות של המיעוט , של מוסדות המדינהמשליטת�שהשתחררה 

את היחסי� , �יאת ההתפתחות של אמצעי התקשורת הערביהפרק סוקר . הערבי בישראל

הפוליטיקאי� והציבור ואת עליית� של אמצעי , המוציאי� לאור, שבי# העיתונאי�

 ).אלקטרוניי� ווירטואליי�, מסחריי�(התקשורת החדשי� 

 ÈÓÂ‡Ï ËÂÚÈÓÏ ·Â¯Ó: האחרי�יחד ע� שני הכרכי� (הפרקי� השוני� בשני הכרכי� 
�ממדי על החברה הערבית�מאפשרי� מבט מקי  ורב) Â�ÂÚË ˙ÂÈ‚ÂÒ :Ú˜¯˜Â ÍÂ�ÈÁ˙ו
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 וביחסיה ע� הרוב היהודי כהפלסטינית בישראל ומצביעי� על הדילמות והבעיות בתוה

למרות ו, רבי� בישראל אינ� מכירי� את המורכבות של החברה ערבית. ומוסדות המדינה

 העוסקי� אצלתי בעיקר חסר זה מהו.  עבור�היא אזור לא נודע, קרבתה הגיאוגרפית

הנדרשי� להכיר לעומק את הקבוצות השונות , פקידי�תלמידי� או , במדיניות ציבורית

הכרת החברה הערבית חשובה להבנת . בעיקר אלה המודרות שבה#, בחברה הישראלית

בינה הסיכויי� של רפורמות מתקנות וחיזוק הקשר , השפעותיה של המדיניות הציבורית

בה� פוליטיקאי� חסרי אחריות עושי� הו# פוליטי ש ,בימי� אלה. בורינהל הצייבי# המל

 . סדרת ספרי� זו חשובה מאי פע�, מהסתה ומחקיקה מפלה נגד המיעוט הערבי
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מציג בספרו ניתוח ביקורתי מקי  ) Dani Rodrik(הכלכל# הפוליטי הנודע דני רודריק 

בעיקר בנוגע ,  כפי שהתפתחה בעשורי� האחרוני�,ונוקב של הכלכלה הגלובלית

יי� כ# הוא חוש  ומבקר חלק מהיסודות הרעיונ כמו. למרכזיות של הפעילות הפיננסית בה

על מהות " מדעיי�"הכוונה היא לאות� טיעוני� . המרכזיי� שעמדו בבסיס תהלי* זה

 שהשפיעו והעניקו לגיטימציה למיסוד ,הכלכלה ויחסיה הראויי� ע� החברה והפוליטיקה

רודריק מבקש להציג תפיסה אנליטית חלופית לתפיסה . הקפיטליז� הפיננסי הגלובלי

כשה� מובעי� בזירה , יותר פשטניי� ההופכי�ה יולביטוי, קלאסית�הכלכלית הניאו

ממלאי תפקידי� בבירוקרטיה המדינתית ובארגוני� ,  פוליטיקאי�מפיהציבורית 

מהבחינה הזו ספרו של רודריק מצטר  . עיתונאי� ומעצבי דעת קהל אחרי�, בינלאומיי�

קשר של בה, ידי כלכלני� וכלכלני� פוליטיי� בשני� האחרונותבלספרי� אחרי� שנכתבו 

כגו# זה של הכלכל# , ספרי� אלה.  וטר� חל 2007הגלובלי שפר$ בשנת הפיננסי המשבר 

מעלי� ביקורת נוקבת על , )Stiglitz, 2010(וז  שטיגלי$ 'זוכה פרס נובל ג

חשוב . ליברלי ועל התצורה המוסדית של הכלכלה הגלובלית�הפונדמנטליז� הניאו

 נקטו עמדה ביקורתית כלפי האידיאולוגיה ,לרבות רודריק, להדגיש כי חוקרי� אלה

�כמעט"א* ה, מרוסנת ג� לפני המשבר ליברלית והגלובליזציה הפיננסית הבלתי�הניאו

 לה� הזדמנות ושל המערכת הפיננסית הגלובלית והשלכותיה העמוקות סיפק" התרסקות

קוד� מאשר יותר � הביקורתיי� ולהציג� בזירה הציבורית לקהל קשוב הלחדד את טיעוני

 .לכ#

_____________ 

 המחקר תחומי. הפתוחה באוניברסיטה ולתקשורת המדינה למדע, סוציולוגיהל המחלקה ראש הוא רוזנהק זאב ר"ד 1
 הוא כעת. מוסדי שינוי של ודינמיקות כלכלה�מדינה יחסי, הרווחה מדינת של הפוליטית את הכלכלה כוללי� שלו

� . הפיננסי הגלובלי המשבר של בהקשר מוסדי שינוי של הפוליטיקה על מחקר עור
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מערערי� על ,  בנושאי� של כלכלה פוליטיתהדיוטותאשר מיועדי� לקהל , ספרי� אלה

כמו האמונה , ליברלית שהיתה דומיננטית טר� המשבר�תקפותה של הד3גמה הניאו

לווסת את , במיוחד השווקי� הפיננסיי�ו, "חופשיי�"של השווקי� ה" טבעית"ביכולת ה

בכ* . ר של משאבי� ולתרו� לצמיחה כלכלית יציבהלהביא להקצאה יעילה יות, עצמ�

 הוא לא רק ערער את –באה לידי ביטוי תוצאה חשובה של המשבר הגלובלי העמוק 

אלא ג� החליש את האמינות , פוליטי הגלובליה�היסודות המוסדיי� של המשטר הכלכלי

העניק שגי ואידיאולוגי ששימש לו בסיס מו" מוב# מאליו"אותו , של יסודותיו הרעיוניי�

משבר , כפי שקרה במשברי� עמוקי� קודמי� בהיסטוריה של הקפיטליז�. לו לגיטימציה

הלגיטימציה הנוכחי של הסדר הקפיטליסטי הגלובלי יכול להוביל לניסוח מסגרות 

זהו ההקשר הרחב . רעיוניות חלופיות ובעקבות זאת לתרו� לשינויי� מוסדיי� משמעותיי�

 .ספרו של רודריקשבו יש לקרוא לדעתי את 

. התפיסה האלטרנטיבית שרודריק מציע נשענת על שני טיעוני� אנליטיי� בסיסיי�

�ומערער על ההנחה הניאו, הראשו# נוגע ליחסי� בי# השדה הכלכלי לשדה הפוליטי

תחת זאת הוא מדגיש כי .  ההפרדה והניגוד המהותיי� בי# השוק למדינהבדברליברלית 

נשעני� " החופשיי�"למעשה קיומ� ופעילות� של השווקי�  וש,זה את זהה� משלימי� 

בהקשר זה צרי* רק להזכיר את טריליוני .  על מגוו# רחב של פרקטיקות מדינתיות�ביסוד

 על מנת להציל 2008�2009המדינות המפותחות בשיא המשבר בשני� הזרימו הדולרי� ש

א* הטיעו# הוא כללי . "חופשיי�"שווקיה העל מקריסה את המערכת הפיננסית הגלובלית 

משאביה של המדינה לא על ליברלית נשענת על פעילותה ו� הכלכלה הניאו–  יותרויסודי

כאשר תומכיה חוגגי� את יעילות� של השווקי� , אלא ג� בעת שגרה, רק בעת משבר

הכלכלה הפוליטית . מהתערבות מקלקלת מצד המדינה והפוליטיקהלכאורה חופשיי� ה

, א* לאו דווקא יוצאת דופ#, בי# ההו# לבי# המדינה ה� דוגמה ברורההישראלית והיחסי� 

" חופשיי�"כ* שווקי� . זה את זהשל האופ# שבו השדה הכלכלי והפוליטי תמיד מכונני� 

הטיעו# . ה� תופעה פוליטית לא פחות מאשר כל צורה אחרת של ארגו# חיי הכלכלה

. דר הקפיטליסטי יכול ללבושהבסיסי השני נוגע לתצורות המוסדיות המגוונות שהס

מודל ב הדוגל ,ליברלי�מה שמשתמע מהפונדמנטליז� הניאול בניגודרודריק מדגיש כי 

כלכלה יעילה ויציבה יכולה להיות מושתתת על ,  ומוביל אליואחיד של כלכלה פוליטית

אשר מעצבי� דפוסי� מגווני� של יחסי� בי# , הסדרי� מוסדיי� שוני� באופ# מהותי

 .והפוליטיהכלכלי 

ובוודאי מוכרי� היטב למי שמתמצא בספרות התיאורטית , שני הטיעוני� הללו לא חדשי�

 היחסי� המהותיי� בי# –שתי הסוגיות הללו , למעשה. והמחקרית בכלכלה פוליטית

 המוקד המרכזי ה# –המדינה והשוק והגיוו# המוסדי הקיי� בדפוסי� שוני� של קפיטליז� 
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 לקורא שלא מומחה א*. מפירי בחקר הכלכלה הפוליטיתשל הדיו# התיאורטי והא

לאור* הספר . עליה# הסבר קולח ונהיר ,כאמור, ספרו של רודריק מספק, בכלכלה פוליטית

הוא ממחיש בצורה מעניינת ומאלפת את האופני� המגווני� וההקשרי� השוני� שבה� 

העיצוב והדינמיקה יחסי הגומלי# ההדוקי� בי# כלכלה ופוליטיקה תמיד עומדי� ביסוד 

מאפיינות הכ# הוא מתאר ובוח# תצורות מוסדיות שונות  כמו. של הסדר הקפיטליסטי

המסר בהקשר זה הוא שדפוסי� , כאמור. דפוסי� שוני� של אותו סדר קפיטליסטי

 כדי ,ליברלי יכולי� להתגלות דווקא כיעילי� במיוחד�חורגי� מהמודל הניאוהמוסדיי� 

 . כלכלה צומחת תו* כדי שמירה על יציבותלהבטיח את פעילותה של

ומציגי� , פרקי הספר דני� בסוגיות שונות הקשורות לכלכלה הפוליטית של הגלובליזציה

עולה מההתייחסויות הפשטניות התמונה הרבה יותר מורכבת ומעמיקה מאשר זו 

אות# התייחסויות אשר רואות בה תהלי* ; רווחות בזירה הציבוריתה ,לגלובליזציה

. לרציונליות ולהגברת הרווחה החברתית, אחיד וחיובי שמוביל בהכרח לקידמה, ניארילי

תהליכי� , גלובליזציה של השדה הפיננסיבשני פרקי� דני� בליברליזציה ו,  לדוגמה,כ*

רודריק סוקר תהליכי� אלה תו* . שה� הבסיס המרכזי של המשטר הקפיטליסטי הנוכחי

לרבות תפקיד המפתח שמילאו , י� שעמדו ביסוד�כדי שימת דגש על הגורמי� הפוליטי

ששימשו , יעילות של שווקי� שמווסתי� את עצמ�ביחס ל כלכליי� תיאורטיי�מודלי� 

פרקי� אחרי� מתמקדי� בליברליזציה . השראה ומקור לגיטימציה לליברליזציה הפיננסית

 . יה# ובינהשוויו# בתו* מדינות השלכותיה על דפוסי איבשל הסחר הבינלאומי ו

הוא שגלובליזציה ,  שלוהאשר מוצא את ביטויו בכותרת המשנ, עו# המרכזי של הספריהט

. מדינת הלאו� והמשטר הדמוקרטי לא יכולי� להתקיי� בעת ובעונה אחת, בלתי מרוסנת

א* , במשולש הזה יכולות להתקיי� עקרונית שתי צלעות בכל שילוב אפשרי, לפי רודריק

ס כי ההתהוות של שווקי� גלובליי� אמיתיי� מכרסמת באורח הוא גור. לא שלושת# ביחד

כ* שא� התהלי* הבלתי מרוס# , נמנע במשטר הדמוקרטי ברמה של מדינת הלאו� בלתי

בי# שמירה על המסגרת המדינתית תו* ויתור על הברירה תהיה , של גלובליזציה יימש*

 תו* ויתור על המסגרת סיו# לבנות מוסדות דמוקרטיי� ברמה הגלובליתיהדמוקרטיה או נ

,  אלה ה# בעיני רודריק בלתי רצויות או בלתי ישימותשתי אפשרויות. המדינתית הריבונית

רק ויסות , לטענתו. כ* שהברירה האמיתית היחידה היא לרס# ולווסת את הגלובליזציה

. ר לשמור על המשטר הדמוקרטי ברמת מדינת הלאו�שהדוק של תהלי* הגלובליזציה יאפ

ע� . מעניינת ומעוררת מחשבה, מוצג בספר בצורה חדההוא א* ,  חדשאינוו# זה עיג� ט

נוסחת המשולש הבלתי אפשרי של רודריק היא לדעתי גורפת מדי ומשקפת חשיבה , זאת

מדינת הלאו� ,  מתחי� משמעותיי� בי# גלובליזציהשישאי# ספק . ית במקצתתסכמ

אול� המחקר . דמוקרטיה בכלללליז�  מתח בי# קפיטישבדיוק כפי ש, והמשטר הדמוקרטי
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וי מתחי� וסתירות בי# עקרונות והסדרי� ותמיד ר, כל סדר חברתי, מלמד כי הסדר החברתי

מתחי� וסתירות אלה לא מתבטלי� בהכרח באמצעות יצירה של מצב . מוסדיי� שוני�

נית# . אלא ממשיכי� להתקיי� תו* כדי מיסוד� באמצעות מנגנוני� שוני�, כביכול הרמוני

א* ברמה ,  כפי רודריק עושה,אפשריי� לנסח נוסחאות תיאורטיות של משולשי� בלתי

רבי� מדגישי� את ,  לדוגמה,כ*. האמפירית משולשי� אלה עשויי� להתקיי� לאור* זמ#

. הסתירה המבנית בי# גלובליזציה מואצת ומקיפה לבי# המשכיותה של מדינת הרווחה

מדינת הרווחה ממשיכה להיות יסוד , אלה  מתחי� ובכל זאת מחקרי� מלמדי� כי על א

 תצורתה המוסדית ודפוסי פעולתה השתנו א�ג� , ויוחשוב בסדר הקפיטליסטי העכש

 . מאוד

פוליטיי� א* �כלכליי� י�ספרו של רודריק מיועד לקהל רחב אשר מתעניי# בנושא, לסיכו�

,  ספרות מסוג זההמשבר הגלובלי הנוכחי הביא לפריחה של, כאמור. ה�לא מומחה ב

ליברליות ועל המודלי� �בעיקר של ספרי� המבקשי� לערער על האמיתות הניאו

מאלפי� ומבוססי� , קהל זה ימצא בספר הסברי� נהירי�. שעומדי� ביסוד#" מדעיי�"ה

זאת . היטב של כמה מהמאפייני� היסודיי� של המשטר הקפיטליסטי הגלובלי והשלכותיו

קר לדרכי התבוננות בקפיטליז� הגלובלי שמהוות אלטרנטיבה הקוראי� ייחשפו בעי, ועוד

 .ליברלי�למוב# מאליו הניאו
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