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עוד לא יבש הדיו על קווי . וע� התקוות ג� האכזבות, תקוות חדשות, ממשלה חדשה
ששר האוצר הקוד� השאיר , כפי שעשו כמעט כל קודמיו,  וכבר שר האוצר מכריז,היסוד

לפני שנוכל להתקד� ולהבטיח את " גזרות"נידרש ל, לו חורבה כלכלית ושאי� ברירה

 מבטיחי� 1לא בפע� הראשונה קווי היסוד. הלוואי. נההרווחה שנגזלה מאזרחי המדי

 צדק ,) בולא לקצ ו( את החינו�  לפתח,)מ"ולא עליית המע (הורדת מחירי� בכל תחו�

ושוב . )ולא הקפאת תוכניות תשתית ( ופיתוח הפריפריה)ולא מסי� רגרסיביי� (חברתי

צדק , יחה כלכליתג� הממשלה הקודמת שמה לה למטרה צמ. כוונות לחוד ומציאות לחוד

על , וג� קווי היסוד של הממשלה שלפניה,  החינו� במרכז סדר העדיפויותתחברתי והעמד

רק מתעתעי� הא� . החינו�את  הצדק החברתי ואת,  לקד� את השוויו�נועדו, ה� סעיפי65

 ?או אולי המציאות באמת חזקה מכל הכוונות הטובות? בנו

שוק חברת , ה הישראליתחברשג� הטענה  מקד� את הÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁË·  שנה40מזה 

 להיות מושתתת על עקרונות , וא& חייבת,ולהיכ, ייחודיי� אילוצי� מגוו�מתמודדת ע� ה

 חברת השוק היא מיסודה ;צדק ושוויו� מוחלטי�אלה לא יהיו . הצדק והשוויו� החברתי

 .)שוויו� יהתחרות יוצרת א, אדרבא(חברה לא שוויונית והתחרות אינה בסיס לצדק חברתי 
.  אוכלוסיות שלמות לשוליי�הדוחקת, פעורה,  היא חייבת להיות חברה מנוכרתא� ג� אי�

ה� , התהליכי� החברתיי�באופ� מדעי את  י�הבלבניית חברת צדק ושוויו� מחייבת אול� 

  שנה150לפני . אשר מעצבי� את פניה ותכונותיה, ה� של קביעת המדיניות ושל החלוקה

פלא  בדיוק כפי שמחוללי נסי� רפואיי� ותרופות"שרקס ואנגלס  מאציינו ויותר

כ� ג� מחוללי נסי� חברתיי� , ‰Ú·Ëמתאפשרי� הודות לבורות בכל הנוגע לחוקי עול� 

  È˙¯·Á‰."2פלא חברתיי� מתאפשרי� בזכות בורות בכל הנוגע לחוקי העול�  ופתרונות

, חברתיתרווחה ב מקדי�המת להיות הבמה הישראלית למחקרי� : משימתנוהי אפואזו

 העת שלא רק ההגיע. אות� תהליכי� חברתיי� שעומדי� ביסוד�במדיניות חברתית וב

ממשיי� שנית� לבחו� א� התקרבנו  יעדי� כנראה אות�אלא ג� , נדבר על רווחה ושוויו�

המטרות אכ� הושגו עלינו ליצור בסיס שיאפשר לנו לומר א� . אליה� או התרחקנו מה�
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כש� שיש יעדי� כלכליי� המנחי� את . ובאיזו מידה, פיעות בקווי היסודהנשגבות המו

יש לקבוע ג� יעדי� חברתיי� , ב"גודל הגרעו� וכיו, יעדי אינפלציה, מדיניות הממשלה

, ברמת הפרט) לפני ואחרי מסי� וקצבאות(חלוקת הכנסות : קונקרטיי� במגוו� תחומי�

 זכאי כל �להשנימו� של הכנסה ורווחה רמות מי; משק הבית וקבוצות חברתיות מזוהות

הנתוני� והמדדי� . ב" יעדי� במת� שירותי� וכיו;הישגי� חינוכיי�; מי ששיי� לחברתנו

 מה שנדרש הוא מאגר לאומי שירכז את כל המידע ויאפשר מעקב אחר יישו� .כבר קיימי�

 . המדיניות החברתית ותוצאותיה

אנו פותחי� במאמר . � בדיוק בשאלות אלהליו� הנוכחי מכיל מספר מאמרי� הנוגעייהג

, הוא טוע�. של ליפסקי אודות שיח המדיניות בארצות הברית בחצי המאה האחרונה

הצליחו מתנגדי מדינת , בעוד מצדדי מדינת הרווחה היו עסוקי� בשכלול השירותי�ש

הרווחה לערער על עצ� מחויבות המדינה לרווחת אזרחיה ולהנחיל את הטענה שרק השוק 

בנקל נית� לראות תהליכי� . הפרטי מסוגל לפעול ביעילות לקידו� יעדי� חברתיי�
של ) היחיד(השוק הפרטי הוא המנוע "כשטענות ודימויי� כגו� , נוימקבילי� במחוזות

 , הפכו]" הציבורימגזרה[ סוחב על גבו את השמ� ] פרטימגזרה[הרזה "או , "הקידמה

 מתרחשאינו הזה אול� השיח .  הציבוריות נחלת הכלל על הבמות,כמעט ללא עוררי�

המדיניות הספציפית משרתת .  עומדי� בעלי עניי� וסדרי יו� שוני�וומאחורי, בחלל ריק

& בנוגע להתמודדות המדינה ע� צורכיה� פכפי שמראה קרמ, לא פע� סדר יו� רחב יותר

, כגוש אחידהמדינה עצמה אינה פועלת : יתרה מזו. של מובטלי� ומדיניות מענקי אבטלה

 יש לבחו� את ,כדי להבי� את הלי� קביעת המדיניות ותוכנהשוכה� במאמרו מראה 

פקידי� וג� גופי� , שרי�,  מקבלי ההחלטהי� שלדרגההדינמיקה של היחסי� בי� 

שני מאמרי� נוספי� בוחני� את ההיבט היישומי . ובי� משרדי הממשלה השוני�, חיצוניי�
 וסויה ברנשטיי�,לויטה.  הראות של מקבלי השירותשל המדיניות החברתית מנקודת

התפתחותית במסגרות ,גבלות שכליתושביעות הרצו� של אנשי� ע� מרמת מדווחות על 

ת יולוי בוחנת את חווי;  גדולה יותרגוברת ככל שלאנשי� ניתנת עצמאותה, דיור שונות

 השירות על פיע הש וכיצד, המשרתי� במסגרת זו,השירות הלאומי בעיני צעירי� בסיכו�

 .בה ה� רואי� את עתיד�שהדר� 

מגיליו� זה אנו מפרסמי� תקצירי� למאמרי� ג� : א� חשוב, חידוש קט� בגיליו� זה

בכ� אנו מקווי� להגדיל את חשיפת כתב העת ). נוס& על התקצירי� באנגלית(בערבית 

אפשר מעתה יהיה , נוס& על כ�. לאוכלוסייה דוברת הערבית בישראל וא& מחוצה לה

להגיש מאמרי� לפרסו� ג� בערבית ובכ� אנו מקווי� לעודד הגשת מאמרי� של מחברי� 

, מאמרי� לשיפוט יהיה אפשר אפוא להגיש מעתה בעברית. ששפת הא� שלה� ערבית

 על מחברו יהיה ,מאמר באנגלית או בערבית שיתקבל לפרסו� (באנגלית ובערבית 

 ). לתרגמו לעברית
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בלתי על עצמי את תפקיד העור� לאחר פטירתו הכואבת של יוסי קי. אסיי� בנימה אישית

 ברצוני ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈבש� . שאת נעליו הגדולות אנסה למלא כמיטב יכולתי, ל"קט� ז

' גב, מרכזת המערכתל,  אשר חזר למלא את תפקיד העור� בחלל שנוצר,וני גל'להודות לג

 .א היה רואה אור ולכל שאר הצוות שבלעדיה� כתב העת ל,הטל,מיה עורב

 יונת� אנסו�

 העור� הראשי

 



 

 


