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נרטיב הוא גור מרכזי בהתפתחות של חברה ,המעצב את הבחירות ואת הפעולות
הננקטות ,כאשר אנשי מארגני מידע חדש ומחברי אותו לערכיה הבסיסיי
בהתא לנרטיבי קיימי מראש בשיח הציבורי .מכיוו שהממשלה היא דמות
חיונית מבחינת הנרטיבי של המדינה ,יש חשיבות לשאלה א היא נתפסת
כבעלת יכולת וכתומכת בטובת הכלל או כלא מהימנה וחסרת יכולת לדאוג
לאינטרסי המשותפי .הצורה שהממשלה נתפסת בה אינה תלויה רק בפעולות
חולפות שהיא מבצעת ,אלא ג במוניטי ארו הטווח שלה ,כפי שהע מתאר
אותו.
מתו גישה זו מבקש מאמר זה לבחו את הנרטיבי המרכזיי שסייעו בעיצוב
השיח הפוליטי על מדיניות הרווחה החברתית בימינו בארצות הברית .הוא מציע
השקפה רחבה על שיח זה ,ומצביע כיצד השפיעו הנרטיבי ,או לא הצליחו
להשפיע ,על ההקשר הפוליטי שהוביל לשינויי במדיניות הרווחה .המאמר בוח
את השיח בפרספקטיבה היסטורית ,תו סקירת שלבי מפתח בהתפתחות מדינת
הרווחה האמריקנית והדגשת מגמות ורגעי שינוי.

àåáî
הסיפורי שחברות מספרות על עצמ מעצבי באופ ניכר את בחירותיה ואת הפעולות
שה נוקטות עקב כ .ה משפיעי על האופ שבו אנשי מביני את קשריה זה ע זה.
ה מנחי את העתיד שאנשי יכולי לדמיי  .ה מרמזי על הקשרי בי אירועי עבר
_____________
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מאמר זה הוא גרסה מתוקנת של ההרצאה לזכר ריצ'רד מ' טימוס ) ,(Richard M. Titmussשהוצגה באוניברסיטה
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לבי התפתחויות בהווה ובעתיד .ה מזכירי לנו מה ה הדברי שאנו רוצי וכיצד אנו
עשויי להשיג את מטרותינו .נרטיב הוא גור מרכזי בהתפתחותה של חברה .אנו
מתפתחי כישויות מספרות סיפורי ,והסיפורי שלנו חיוניי לצור הבנת הדברי שאנו
עושי .ללא ארגו של הנרטיבי ,אנו נקלעי לי של אבחנות אקראיות.
מעבר לכ ,אנשי מארגני מידע חדש ומחברי אותו לערכיה הבסיסיי בהתא
לנרטיבי קיימי מראש ,המעצבי את השיח הציבורי .מכיוו שהממשלה היא דמות
חיונית מבחינת הנרטיבי של המדינה ,יש חשיבות רבה לשאלה א היא נתפסת כבעלת
יכולת וכתומכת בטובת הכלל או כלא מהימנה וחסרת יכולת לדאוג לאינטרסי
המשותפי .דעת של האנשי על הממשלה אינה רק עניי של הערכת ביצועיה והישגיה,
אלא ג דמותה כפי שהיא מצטיירת בנרטיב המורחב ,המוצג וזמי לאור זמ  .דר אחרת
לומר זאת היא כי שמה הטוב של הממשלה אינו תלוי בעיקר ,או רק ,בפעולות חולפות
שהיא מבצעת ,אלא ג במוניטי ארו הטווח שלה כפי שהע מתאר אותו.
מאמר זה בוח את הנרטיבי המרכזיי שסייעו בעיצוב השיח הפוליטי על מדיניות
הרווחה החברתית בימינו בארצות הברית .הוא מציע השקפה רחבה על שיח זה ומתאר
כיצד השפיעו הנרטיבי ,או לא הצליחו להשפיע ,על ההקשר הפוליטי שהוביל לשינויי
במדיניות רווחה ובניהול ,שבה ד כר זה .הוא בוח את השיח בפרספקטיבה היסטורית,
תו סקירת שלבי מפתח בהתפתחותה של מדינת הרווחה האמריקנית והדגשת מגמות
ורגעי שינוי.
נקודת המוצא שלי היא פנייתה של הפוליטיקה האמריקנית ימינה ,בד בבד ע דחיית
הממשלה ככלי לפתרו בעיות קונסטרוקטיבי .על מעבר זה ,בחלקו ,ניצח מער של
מוסדות משולבי שהוקמו לש כ בידי האינטלקטואלי והפעילי השמרני ואשר
מומנו בידי שותפי להשקפה זו .התפתחות זו מובנת היטב .השאלות המסקרנות שלא
נבחנו כראוי ה מדוע לא התפתחו במהל העשורי הקריטיי מוסדות נגדיי ליברליי
ומדוע תומכי מדיניות מדינת הרווחה קיבלו ללא ערעור את ההשקפה הנרטיבית של
3
הממשל.
תשובה אחת שברצוני להציע היא שהליברלי לא הצליחו להשיב לאתגר השמרני ,משו
שהיו עסוקי בשיח מקביל א שונה .בעוד עסוקי ב"שכלול מדינת הרווחה" ,ה הניחו
כמוב מאליו כי ההתפתחות בפוליטיקת מדינת הרווחה יכולה להמשי רק בכיוו אחד.
ה התעלמו מכ שנית להטיל ספק בהנחות היסוד של מדינת הרווחה.
_____________
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המונחי "שמרני" ו"ליברלי" במאמר זה מתייחסי לפרספקטיבה הרחבה של היחסי של המוסדות הפוליטיי
והמערכות הכלכליות ,כפי שמפורט בהמש .#אנשי המשתייכי באופ כללי להשקפות אלה מכוני שמרני
וליברלי.
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לא אטע שאילו היו מוקמי מוסדות נגדיי ליברליי ,היתה ההשקפה השמרנית
מנוטרלת .טיעו שכזה אינו סביר ,ובכל מקרה לא נית להוכיחו .מעבר לכ ,מדינת
הרווחה נמצאת בנסיגה כמעט בכל מקו בעול ,ומגמה זו היתה משתקפת ללא ספק ג
בארצות הברית .א נראה כעת שלא נית להכחיש שהדיוני שנערכי בארצות הברית על
תנאי מדינת הרווחה מושפעי מאוד מהשקפות אנטי ממשלתיות שצמחו כמעט ללא
ערעור .עקב כ ההגנה על פוליטיקה חברתית איתנה קשה בהרבה מכפי שאולי היתה,
אילו היתה ההשקפה השמרנית זוכה להתנגדות עקיבה יותר.

äçååøä úðéãîå áéèøð
רוברט ריי ) (Robert Reichטע שיש ארבעה סיפורי אמריקניי בסיסיי שבאמצעות
אמריקני מארגני את דעותיה בנוגע לנושאי ציבוריי .ההשקפה השמרנית מורכבת
מהסיפור האמריקני על "ניצחו הפרט" ,אידיאל האד העובד קשה ומסתמ על עצמו
והיכול להצליח לפי תנאיו .השקפת הרווחה החברתית מורכבת מסיפור "הקהילה
הנדיבה" ,נרטיב הנשע על התפתחויות מיתיות כגו הקמת אס תבואה משות וארגו
בתי ספר ביישובי ספר.
ברמת הקהילה לסיפורי אלה מקבילה בסיסית .הטבע האמריקני רואה ה בפרט המנצח
וה בקהילה הנדיבה בסיס לתסריטי ספציפיי רבי .אול ברמה הלאומית הסיפור של
הקהילה הנדיבה מהדהד ,רק א נית לראות את הממשל כשקול לקהילה וכזירה לרצו
הע .א יותר לדמוניזציה של הממשלה לשלוט בשיח הציבורי ,הרי שהיא תבזה את
הקהילה הנדיבה כמשאב תרבותי לפעולה ,מכיוו שלקהילה אי כל מקבילה ברמה
הלאומית .ליברלי מנסי בעקיבות לעורר את הלוגיקה של הקהילה הנדיבה על ידי
התייחסות לחוק  4,G.I.הרחבת רשת החשמל לאזורי כפריי ועבודות ציבוריות ,החל
במסילות רכבת וכלה באינטרנט .להפניות אלה יש משקל ,רק א הפני הציבוריות של
הממשל נתפסות כקונסטרוקטיביות וכפועלות למע טובת הכלל.
באופ עקרוני תמיד היו שתי גרסאות לנרטיב מדינת הרווחה .אחת היא הסיפור של אותה
מדיניות ואות מוסדות המעצבי מערכות תמיכה באנשי שאינ יכולי לתמו בעצמ.
גרסה זו של נרטיב מדינת הרווחה עוסקת ,בי היתר ,בשאלות מי אמור להיות מוג תחת
המטרייה של השירותי החברתיי ,אילו סוגי תמיכה יש להציע ובאיזו רמה .גרסה אחרת
_____________
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חוק שהגדיר סדרת הטבות ללוחמי ששבו ממלחמת העול השנייה )המתרג(.

מיכאל ליפסקי

12

של נרטיב מדינת הרווחה ,שוב באופ עקרוני ,היא הסיפור של המדינה :כיצד הלאו נבנה
לאור זמ  ,וכיצד אנשי מתייחסי זה לזה באמצעות המדיניות המתווכת .גרסה זו ,שלה
על פי רוב מוקדשת פחות תשומת לב בדיו על מדיניות הרווחה החברתית ,עוסקת בי
היתר באלה:
•

מטרותיה של המדינה וסדרי העדיפויות בי מטרות אלה;

•

מי נכלל במדיניות;

•

אילו בחירות יהיו הטובות ביותר עבור האומה.

א לתמצת ,אנו יכולי לומר כי יש נרטיב של מדינת ¯ ‰ÁÂÂע דגש על המלה השנייה
בצמד ,ויש נרטיב של  ˙È„Óהרווחה ע דגש על המלה הראשונה בצמד .לצור הטיעו
בעמודי אלה נאמר ,שתומכי מדיניות רווחה חברתית בארצות הברית התמקדו באפשרות
הראשונה והזניחו את השנייה ,בסופו של דבר למרבה צער.
מפתה לחשוב על השקפות מתחרות אלה כעל אלה המגיבות ביותר לתנאי כלכליי
והתפתחותיי .וללא ספק יכולת הקיו של תוכניות חברתיות קשורה לשגשוג לאומי
ולהיתכנות פיננסית .א שללא ספק יש בכ אמת מסוימת ,הרי שמטעה להבי את נמרצות
ההגנה על מדיניות הרווחה רק במונחי כאלה ,משו שפעמי רבות מגמות חברתיות
וכלכליות לוטות בערפל ,ובכל מקרה תמיד יש סחר חליפי בי בחירות של מדיניות .א
לבחור בדוגמה בולטת מהזמ האחרו  ,חלק מהצופי המודאגי מגירעו תקציבי
מאמיני כי יש לקצ #בתוכניות ,ואילו אחרי ,החושבי שחיוני להמרי #את הכלכלה
במהל תקופה של אבטלה גבוהה ,מתעקשי שעוד מוקד לקיצוצי בתקציב.
בפיתוחה של מדינת הרווחה האמריקנית השפיע ללא ספק ההקשר המטריאלי על השיח
הציבורי בזמני שוני .הקיצו #ארו הטווח בהוצאות על ביטחו לאחר מלחמת העול
השנייה ,למשל ,כפי שהסביר יוג'י סטרל )ִ ,(Eugene Steurleאפשר למחוקקי להעביר
כספי למטרות אחרות ,בלי להעלות מסי .האינפלציה דחפה ג היא את משלמי המסי
אל תו מסגרות גבוהות יותר ,ובכ הגדילה את ההכנסות ללא צור בפעולה מצד
הקונגרס .זאת ועוד ,חלק מתוכניות הרווחה נבנו בדרכי שיצרו בשלבי הראשוניי
הכנסות גבוהות יחסית ובה בעת דרשו תשלומי נמוכי.
עיד זה של "מימו קל" הסתיי בהדרגה במהל שנות ה& 60של המאה הקודמת ,והוביל
ליכולת מוגבלת יותר לנקוט פעולות מדיני)ת מהותיות בשנות ה& .70במהל שני אלה
שינתה הרטוריקה השמרנית את מושאי התמקדותה :מדגש על ערכי מסורתיי ,כגו
חופש משליטה ממשלתית מוגזמת ,היא עברה להתמקד בנושאי כלכליי ובתפקידה של
המדינה.
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א אפילו א תנאי חומריי השפיעו על החלטות בנושאי מדיניות ,טבע של תנאי
אלה עולה רק דר הליכי מובני חברתית .ה"עובדות" לא מיתרגמות ישירות להבנה
חברתית .לחילופי  ,ה מסוננות דר נרטיב מנחה .א להשתמש בתצפיות מתיאוריית
מסגור" :א העובדות לא מתאימות למסגרת ,אנשי ידחו אות  ".עובדות שאינ
מתאימות לנרטיב השולט יידחו כפי הנראה ,ואילו עובדות המתאימות לו יוטמעו בקלות
ויתרמו למבנה העל של הרעיונות המנחי את החברה.
במחשבה על נרטיבי מנחי יש לזכור שא שנדמה שה נוצרי באופ טבעי בידי
החברה ,הרי למעשה ,בייחוד בעיד הנוכחות החובקת כול של התקשורת ,ה מעוצבי
ומנוצלי בידי גורמי אינטרסנטיי בעלי אוריינטציה מסחרית ופוליטית ,כדי לסייע
לאלה להשיג את מטרותיה .אולי קשה לאתר את המקורות של הרעיונות השולטי ,א
אנו יכולי להיות בטוחי שכוחות חברתיי מכווני את ייצור של אלה מחו #לעיני
המצלמה .ה משפיעי על מידת התכיפות שבה יחזרו על סיפור ,על עקיבות המסר ,על
בחירות מעבירי המסר ועל האופ שבו מסרי שוני משולבי יחדיו בנרטיב הרחב יותר.
דר אחרת לומר זאת היא שנרטיבי מ)נעי יותר ויותר בידי יזמי המבקשי להשפיע על
התפתחויות דר עיצוב תפיסת האנשי בדבר הערכי הבסיסיי וההיסטוריה של
המדיניות .במוב זה ההיסטוריו הפופולרי כותב את העתיד .נרטיב יציב וחזק של מדיניות
נסמ ,ה על תפיסות המושרשות בחברה עצמה וה על תפיסות פרי הגות של מלומדי
ואינטלקטואלי ,המשפיעות על רצונ של אנשי ועל הבנת את אופ פעולתו של
5
העול.
לפני שאמשי ,ברצוני לציי שבתיאור התוכ והמקור של נרטיבי המניעי התפתחויות
משמעותיות במדיניות יש ללא ספק יותר אמנות מאשר מדע .זאת ועוד ,כדאי להיות
זהירי ולא לראות יתר לכידות בנרטיבי שאת אופיי אנו משערי .סיפורי נוטי להיות
מותאמי לאחור; כלומר :הלכידות מופיעה ,כשאנשי חושבי על התפתחויות ומנסי
להסביר את קשריה זה ע זה .ככל שאירועי מצטברי ,אנשי מתחילי לראות בי
השיטי  ,ולחבר את הנקודות זו לזו .מאוחר יותר ,כששדה פעילות מבוסס ,ההישגי
והתקדימי של העבר מופיעי כמנחי פעולה עתידית )כ שהאירועי באמת ,ולא רק
6
באופ היפותטי ,מתקשרי זה לזה(.
_____________
5
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התייחסויות קלאסיות להפעלת כוח באמצעות השפעה על ההעדפה של ציבורי גדולי כוללות את אלה:
C. W. Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956). M. Edelman, The
Symbolic Uses of Politics (Urbana, Ill: University of Illinois Press, 1964). S. Lukes, Power: A
Radical View (London: Macmillan, 1974).
פול פירסו ) (Paul Piersonהעלה נקודה דומה בWhen Effect Becomes Cause: Policy Feedback and %
)Political Change (1993
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éðøîùä áéèøðä
במחשבה הפוליטית האמריקנית תמיד היה זר שהיה חשד כלפי הממשל ,ובצדק.
הממשל האמריקני קיד את האינטרסי של החזקי על חשבו החלשי ,היה מעורב
באפיזודות של אכזריות קיצונית והסכי להתנהגות פרטית לא צודקת .החלטות מדיניות,
כגו מתי יש לצאת למלחמה או א להגביל את השימוש הפרטי באדמות ציבור ,חוללו
נאמנות רבה אצל אחדי ,א עוררו אצל אחרי התנגדות עזה .עליית התנועה השמרנית
התבססה על רגשות אנטי ממשלתיי ,כשהציגה נרטיב שקרא תיגר במישרי על הרעיו
שאחת המשימות המרכזיות של המדינה היא להג על אוכלוסיות חלשות ולהבטיח את
שילוב המלא בחברה.
לתנועה השמרנית פלגי רבי ,א דיו זה מתמקד בשתיי מההנחות המרכזיות שלה:
) (1חברה שבה השווקי חופשיי ככל האפשר מהתערבות מובילה לתוצאת טובות יותר
מחברה שמשאביה מאורגני ומתפרסי באמצעות מנגנוני מחו #לשוק (2) .השגשוג
גדול יותר ,כאשר מסתמכי ככל האפשר על משאביה של אנשי .האדישות לכאורה של
השמרני לאי שוויו וההסכמה למדיניות שנראית כמשרתת את העשירי על חשבו
העניי נגזרות מהנחות אלה.
לפי השקפה זו חלק גדול מכלי הממשל המודרני מזיקי לחברה טובה .סוכנויות
ממשלתיות מטבע אינ יכולות לפעול ביעילות .ה כפי הנראה בזבזניות ולא יעילות,
משו שה פועלות בסביבה שאי בה משמעת שוק ,ואמצעי אחרי להטלת אחריות
אינ עובדי .ממשלה קטנה יותר היא ממשלה טובה יותר .כשמתאפשר ,יש להעביר את
תפקידי הממשל לישויות פרטיות ,שכ סביר שה יבצעו אות ביעילות גדולה יותר
ובעלות נמוכה יותר .לפי השקפה זו המסי צריכי להיות נמוכי ,משו שה מגבילי
את החופש האישי ומצמצמי את המשאבי שאנשי ועסקי פרטיי יכולי להפעיל
בצורה טובה יותר.
מכיוו שלפי השקפת העול השמרנית הממשלה נחשבת גור המזיק לשווקי ,היא נתונה
למתקפה משני כיווני המתייחסי זה לזה :הדגשת ההשלכות השליליות של פעולות
ממשלתיות וצמצו משאבי לתוכניות ממשלתיות במקומות שבה נית לעשות זאת )מה
שלעתי קרובות מדי יוצר את הנבואה המגשימה את עצמה ולפיה תוכניות ציבוריות אינ
צולחות(.
אי השקפה המנוגדת להשקפת מדינת הרווחה יותר מההשקפה השמרנית .בעוד השקפת
מדינת הרווחה מכירה בחשיבות של סיוע הדדי ואיגו משאבי לטובת הכלל ,תסיט
ההשקפה השמרנית את הסיכוני אל הפרט ותגביר את אחריותו לרווחתו .מדיניות
ציבורית חומלת ,לפי ההשקפה השמרנית ,עשויה לסבסד אנשי שלא יכולי להרשות
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לעצמ לרכוש ביטוח בריאות או ביטוח פנסיוני .א היא לא תתערב בניהול של מוסדות
בריאות קיימי.
באיזה מוב מסגרת ההתייחסות השמרנית מהווה נרטיב? המסגרת השמרנית מהווה נרטיב
במוב זה שהיא אורגת יחדיו תובנות בנוגע לחברה ,כדי להסביר כיצד העול פועל ,מה
מקומו של הפרט בתוכו ואת ההשלכות הסבירות של נקיטת פעולות מסוימות .השקפת
העול השמרנית מקדישה מקו מיוחד לפרט כדמות המרכזית של הסיפור .אל מול כל
מער של עובדות שיוצג לפניו ,דר העדשה השמרנית יוכל הפרט לראות מה יהיו
ההשלכות עבורו ועבור האומה.
כפי שסופר היטב במקומות רבי ,השקפת העול השמרנית קודמה בהצלחה ברמת
המדינה והלאו בידי תשתית של אגודות ,צוותי חשיבה ,עיתונאי ואמצעי תקשורת
אחרי ,כנסי מלומדי ,סמינרי ביקורתיי ,מסעות בחירות לטובת מנהיגי קמפוסי
ולגיוס מועמדי ,פורומי חקיקתיי והתפתחויות מוסדיות אחרות שנבנו במכוו  ,כדי
להניע את סדר היו הפוליטי .ארגוני אלה הפכו שחקני מפתח בדיוני על מדיניות
חברתית ,ושיתפו פעולה לסירוגי  ,ה ע אינטרסי עסקיי וה ע שמרני חברתיי.

éìøáéì áéèøð
באופ עקרוני יש מודל ליברלי ,אמנ מורכב יותר ,של אופ פעולתו של העול .לפי
ההשקפה הליברלית ,פעולות ציבוריות סוללות את הדר להצלחה כלכלית – של פרטי
ועסקי ושל האומה – על ידי יצירת מסגרות עבודה חוקיות ורגולטוריות שהשוק תלוי
בה ובאמצעות השקעה בתשתיות ובהו אנושי .במודל הליברלי ,השווקי פורחי ויש
שגשוג ,כשהממשלה מקבלת בחירות אסטרטגיות לפי האינטרס הציבורי ,ומאזנת את
צורכי היוזמות המסחריות ע הדרישות שיובטחו שגשוג ,בריאות וביטחונ הכלכלי
של האזרחי.
לפי השקפת העול הליברלית ,המדינה היא יוצרת הכלכלה ,ויש לה מספר מטרות.
הממשלה מבקשת להבטיח את השגשוג ,ובו בזמ יוצרת חוקי ומדיניות ,המגיני על
אנשי שאינ יכולי להג על עצמ והממתני את ההשלכות השליליות של כוחות שוק
לא מרוסני .בניגוד להשקפה השמרנית ,ההשקפה הליברלית מקדמת חשיבה לא&
אידיאולוגית ,משו שהצור ליצור איזו מחייב לשקול את הערכי והאינטרסי
המנוגדי.
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א ראייה זו באשר לתפקיד הממשלה בכלכלה מעורבת אינה הסיפור שפעילי מדינת
הרווחה מספרי במש השני .אולי תומכי מדינת הרווחה לא הטרידו עצמ במטרות
המדינה ,משו שראו כמובנת מאליה את העובדה שארצות הברית התקדמה במדיניות
הרווחה החברתית ותמשי לשגשג ,כ שמשאבי עבור תוכניות חברתיות ימשיכו להיות
זמיני 7.ה לא יצרו מוסדות שיבטאו ישירות השקפה ליברלית בנוגע למדינה ,וג לא
שילבו את אות לקחי במהל דיוני אחרי .לחילופי הניע את תומכי מדיניות הרווחה
החברתית מער שונה של שיקולי .היתה זו המשימה של "שכלול מדינת הרווחה".

äçååøä úðéãî áéèøð
אי זה מפתיע שתומכי מדינת הרווחה נוטי להתייחס לתפקיד הממשלה כמוב מאליו.
אחרי ככלות הכול ,במש עשורי אחדי הרחיב הע האמריקני את האמנה החברתית.
האמריקני "גילו" ,כפי שנהוג לומר ,את העוני בתחילת שנות ה& 60של המאה הקודמת
באמצעות כתביה של מייקל הרינגטו ) ,(Michael Harringtonדווייט מק'דונלד
) ,(Dwight McDonaldהארי קאודיל ) (Harry Caudillואחרי ,וחוקקו חוקי שוני
שיצמצמו את העוני בזמ ממשל של הנשיאי קנדי ,ג'ונסו וניקסו  .זאת ועוד,
העימותי והשינויי של שנות ה& 60החלו לתק את מעמד של האפרו&אמריקני
ולהסיר חסמי כלכליי ,חברתיי ופוליטיי שמנעו את השתתפות בחיי האמריקניי.
בעקבותיה התרחבה האמנה החברתית והחילה את המעמד השווה על נשי ,ומאוחר
יותר על הומוסקסואלי ועל לסביות.
במהל תקופה זו התרחבה המדינה האמריקנית ,לא רק בשירותי החברתיי שהיא
מספקת ,אלא ג בתפקידיה הרגולטוריי .כשה מתארגני סביב חקיקה חדשה בתחומי
כגו איכות הסביבה והגנת הצרכ  ,חשבו הליברלי ,כפי הנראה ,שה מרחיבי ג את
דאגת מדינת הרווחה לטווח רחב יותר של נושאי צדק חברתי .בעשורי לאחר מכ
התרחבה רשת ההגנה והתמיכה החברתית והוחלה על קבוצות ייחודיות עוד יותר .לעתי
8
ניתנה עזרה זו באמצעות זכאויות ,כמו במקרה של חינו לילדי ע צרכי מיוחדי.
לעתי קרובות יותר היא התרחבה באמצעות תוכניות מענק מיוחדות שהופעלו בידי
הממשלה ,רשויות מקומיות וארגוני ללא כוונת רווח .בעשורי האחרוני הוכרו
_____________
7
8

ה לקחו ג כמובנת מאליה את העובדה שהיחס בי מספר העובדי ,המשלמי דמי ביטוח ,מול מספר מקבלי
קצבאות הזיקנה ימשי #לאפשר מער #פנסיה נדיבה )סמואלסו ] 5 ,[Samuelsonבדצמבר .(2011
החל בחוק הפדרלי של חינו #לכל הילדי הנכי ).(1975
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קורבנות של אלימות במשפחה ,ילדי בית ספר הזקוקי לשיעורי עזר באנגלית כשפה
9
שנייה ונשאי איידס כזכאי חדשי לקבלת הטבות ציבוריות בארצות הברית.
בדומה לשמרני שהשתמשו בתשתיות שהקימו כדי לקד את סדר היו שלה ,ג
התומכי במדינת הרווחה השתמשו בסוכנויות ממשלתיות שהקימו כדי לייש ולנהל
מדיניות חדשה של רווחה חברתית .בשנת  1964הוק ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÓ„Ê‰Ï ÈÏ¯„Ù‰ „¯˘Ó‰
כדי לנהל תוכניות כגו  Head Startו˘ ,ÌÈÈÚÏ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˙Â¯Èכמו ג כדי לנהל את
המימו של תוכניות הפעולה הקהילתית לטיפול בסוגיות של עוני ברמה המקומית.
הסוכנות הפדרלית שעסקה יותר מכול בתנאי חייה של אמריקני בעלי הכנסה נמוכה,
בתחילת שנות ה& ,60היתה  ,ÌÈ˙· ÔÂÓÈÓÏÂ ¯ÂÈ„Ï ˙ÂÎÂÒ‰שעזרה לממ דיור לאנשי
בעלי הכנסה נמוכה .בשנת  1965הורחבו תחומי העניי שלה באופ משמעותי ,כשנטמעה
ב ,ÈÂ¯ÈÚ‰ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ¯ÂÈ„‰ ˙˜ÏÁÓמסגרת רחבת היק שהוקמה אז ,ובהיבטי מסוימי
שימשה מוסד סנגור בתו הממשל לתמיכה בתוכניות דיור לאנשי בעלי הכנסה נמוכה.
מחלקות פדרליות אחרות ,כולל בריאות ,חינו ורווחה )מאוחר יותר נקראה בריאות
ושירותי אנוש( והמחלקה לחינו ,סיפקו בסיס לתמיכה ומחקר בנושאי רווחה חברתית.
ע הקמת סוכנויות ממשלתיות אלה ,פיתחו תומכי הרווחה החברתית יכולת מוסדית ,א
כי בתו הממשל ,לתמיכה במחקר ובקידו נושאי מדינת הרווחה .על כ ה לא חשבו
10
שיש צור מהותי להקי מוסדות בעלי השקפה פילוסופית תואמת מחו #לממשלה.
בשנות ה& 60פרחו בתי הספר לתארי מתקדמי במדיניות ציבורית ,כמו ג השקעות
במחקר שיטתי של מדיניות ציבורית ÈÂÚ‰ ¯˜ÁÏ ÔÂÎÓ‰ .של אוניברסיטת ויסקונסי קיבל
בשנת  1966מימו פדרלי כדי לחקור סוגיות של עוני ממגוו פרספקטיבות ,וסלל את הדר
ע מחקר על השפעותיו של מס הכנסה שלילי תיאורטי על מאמצי עבודה.
לפתע היה כס לחקור עוני ותוכניות חברתיות .סגלי מבתי הספר למדיניות ,יחד ע
חוקרי בארגוני ייעו #פרטיי ,כגו אגודת  ,Abtומרכזי מחקר ללא כוונת רווח כגו
˙‡‚ Ì„‡ ÁÂÎ ÁÂ˙ÈÙÂ ‰˜ÈËÓ˙Ó ¯˜ÁÓ „Èעבדו על תכנו מדיניות נגד עוני וניהלו הערכה
של תוכניות .תאגיד  RANDוקבלני מחקר אחרי הוסיפו לתיק העבודות שלה מחקר על
שירותי אנוש ) .(human servicesהפגישות השנתיות של האגודה לניתוח וניהול מדיניות
_____________
9

פסקה זו נסמכת על

M. Lipsky, Revenues and Access to Public Benefits. In J. de Jong & G. Rizvi (Eds.), The state of
access. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2008, p. 140.
 10בכתבו על תנועת זכויות האזרח ,ג'ו סקרנטני ) (John Skrentny, 2002מציי תובנות מקבילות – הקמת של

סוכניות המוקדשות להגנה על זכויות אזרח בשנות ה 60%תרמה לירידה של ניידות המונית ולעלייה של מנהיגות
זכויות אזרח מקצועית.
אינדיקציה אחת לכ #שסוכנויות אלה מייצגות מבנה התומ #בסדר היו של מדיניות ליברלית היא מאמצי של
מתנגדי מדינת הרווחה לרס סוכנויות אלה ,כשהרפובליקני שלטו בנשיאות ). (2008%2001 ,1992%1981

מיכאל ליפסקי

18

ציבורית ,שסדר יומה הציג באופ סדיר את המחקר העדכני ביותר על עוני ,הפכו
11
לסמינרי על סוגיות חיוניות של עיצוב תוכניות.
מלבד המאמצי התקופתיי להעמקת התחייבויות מדינת הרווחה באמצעות חקיקה,
נדרשה עוד עבודה רבה כדי להכשיר את הקרקע לרפורמה .נושא עקיב אחד לאור
העשורי היה פיתוח הבנה מורכבת יותר בנוגע למשמעות של להיות עני באמריקה.
התשתית של חוקרי ,פקידי ממשל וחברי צוות באגודות של מדיניות חברתית בחנה ג
את ההשפעות של שינוי שוק העבודה על משקי בית שבה עובדי שני בני הזוג וביקשה
לפתח מדיניות שתשלב באופ טוב יותר עבודה וחיי משפחה 12.ה ביקרו את סטנדרט
העוני הרשמי הנודע לשמצה והראו את חוסר ההתאמה שלו לתיאור המשאבי של אנשי
נזקקי 13.ה קראו תיגר על מערכת התמיכה בילדי שבכישלונה לא אפשרה לאבות
להרוויח די כס כדי שיוכלו לשל דמי מזונות או לקרב לילדיה.
ה השקיעו ג במדיניות לפיתוח נכסי .ההבנה שצמחה כי אפרו&אמריקני פיגרו אחר
לבני ,לא רק מבחינת הכנסה ,אלא באופ א דרמטי יותר בבעלות על נכסי אישיי,
הובילה להתמקדות ב"בניית נכסי" בקרב אנשי בעלי הכנסה נמוכה ,כולל הרחבת
הזכאות למשכנתאות ,יצירת חשבונות חיסכו לילדי ולחינו ,עידוד תוכניות מיקרו&
פיננסיות ועוד.
פעילויות אלה הסתמכו על נרטיב שלקח כמוב מאליו את העובדה שהמדינה היתה על
נתיב של חיזוק מלמטה של צורכי האנשי בעלי ההכנסה הנמוכה .התומכי הליברלי
של המדיניות החברתית עסקו בשאלות טקטיות שבחנו כיצד לנצל הזדמנויות לממש
באופ הול וגובר את הביטוי המלא של מדינת הרווחה .לא היה כל דיו גלוי על מטרות
מדינת הרווחה או על תפקיד הממשל.

_____________
 11להסבר על מגמות במחקר על עוני ראו
A. O’Connor (2001), Poverty knowledge: Social science, social policy, and the poor in twentiethcentury U.S. history.

 12לסיכו על התפתחוית בתחו זה ,פנו לרשת סלוא למחקר על עבודה ורווחה ,מ 20%לדצמבר:2011 ,
http://wfnetwork.bc.edu/template.php?name=polresources

 13על היכולת של הסטנדרטיי הרשמיי של עוני לענות על צרכי בסיסיי ראו :ÌÈ˘Ï ¯˙ÂÈ ˙Â·Á¯ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰
Economic security across generations: Background, analysis, and policy recommendations (2008).
Accessed January 15, 2012, http://www.wowonline.org/resources/publications/index.asp.
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úçúôúî úéð÷éøîà äçååø úðéãî
התיעוד ההיסטורי האמריקני כולל פרקי רבי של קשיי הנובעי ממשברי פיננסיי
ומתנודות במחזור העסקי .הוא חוש ג היפו מצער ספציפי אחד בהתקדמות החברתית
– קריסת המעמד החוקי החברתי של האפרו&אמריקני ,שקדמה לו תקופה של התקדמות
שבאה בעקבות מלחמת האזרחי של המאה ה& 14.19ע היוצא דופ האפשרי של רפורמת
הרווחה בשנות ה& 90של המאה הקודמת )כפי שנדו מיד( ,אי כל היפו בר השוואה
במדיניות הרווחה החברתית 15.לחילופי  ,מאז שנות ה& 30של המאה הקודמת היה הסיפור
של מדינת הרווחה האמריקנית סיפור של התקדמות עקיבה ,אמנ מושהית לעתי ,אבל
תמיד שבה לנוע .נית לתאר נרטיב זה של התפתחות בארבעה שלבי חופפי.
˘ :1 ·Ïבחלק הארי של התקופה שלאחר מלחמת העול השנייה תוארה מדינת הרווחה
האמריקנית כ"יוצאת דופ " ,משו שהמדינה פיגרה באימו #מרכיבי מפתח של שירותי
חברתיי ,ויחסית למדינות ה&  ,OECDשאליה משווי בדר כלל את ארצות הברית ,היו
מעט התרחבויות של הגנות חברתיות קיימות .יש לציי במיוחד את כישלונה של ארצות
הברית להציע טיפול רפואי לכול ואת היעדרה של תמיכה איתנה במובטלי .ההשקפה
שארצות הברית פיגרה באופ יוצא דופ כמדינת רווחה הוערכה מחדש באופ חלקי
מאוחר יותר ,א למרות זאת היא מהווה חלק מהנרטיב.
˘ :2 ·Ïלמרות תדמיתה כמשתרכת מאחור ,מדינת הרווחה האמריקנית אכ התקדמה,
בייחוד ביצירת תוכניות  Medicareו& Medicaidבשנת  .1965האחת היא תוכנית ביטוח
בריאות למבוגרי ,והאחרת שותפות ביטוח בריאות פדרלית&מדינתית שכיסתה את העניי
ואת הנכי .מדינת הרווחה האמריקנית התרחבה ג באמצעות מדיניות של העברת הכנסה
שהיתה מחו #לסל הרגיל של תוכניות מדינת רווחה .התרחבות תקופתית של תוכנית
תלושי המזו במש שני רבות הפכה אותה ממאמ #ניסויי מסורבל בשנת  1964לגור
בעל תרומה משמעותית להכנסה של משקי הבית של אנשי בעלי הכנסה נמוכה .תוכנית
תלושי המזו  ,שכעת מכונה תוכנית סיוע בתזונה משלימה ) ,(SNAPהורחבה ,והיא
מעניקה תמיכה לא רק לעניי ביותר ,אלא ג למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה .היא
מספקת עזרה לחלק מהאנשי בעלי הכנסה נמוכה ללא ילדי ,לאחר שהופסקו תוכניות
הבטחת ההכנסה ברמת המדינה ).(General Assistance
לאחרונה הפכה תוכנית זיכוי מס ההכנסה לעובדי בשכר נמו ,ה&Earned) EITC
 ,(Income Tax Creditשתכליתה לעזור בהפחתת העוני ,לתוכנית רבת עוצמה .הזיכוי,
_____________
 14עוד אחת עשויה להיות מגבלות על הגירה בשנות ה 20%של המאה הקודמת.
 15המדיניות כלפי האינדיאני השתנתה ללא ספק במש #השני ,א #עד לאחרונה היא נשארה מקפחת למרות
השתנותה ).(The State of Native Nations, 2008, p. 1-14
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המגיע רק לאנשי עובדי הממלאי החזר מס ,הוציא בשנת  6.5 2009מיליו איש אל
מחו #למעגל העוני ,והפ לכלי חיוני במטרייה של מדינת הרווחה.
עוד בתחילת הדר אימצו תומכי המדיניות אסטרטגיה מכוונת לבניית מדינת הרווחה
האמריקנית שלב אחר שלב .איש מדעי המדינה לורנס ג'ייקובס )(Lawrence Jacobs
כתב ,שרפורמות בריאות ,שהכירו בכישלונות לכונ ביטוח בריאות לאומי תחת הנשיאי
רוזוולט וטרומ  ,אימצו "אסטרטגיה תוספתית שתנקוט סדרה של צעדי הדרגתיי לאור
זמ כדי להרחיב את ביטוח הבריאות לכל האמריקני" 16.התקדמות תוספתית בחקיקה
האמריקנית אינה מוגבלת רק לנושאי הרווחה החברתית .רבי מההישגי הבולטי ביותר
17
של הממשל לאחר מלחמת העול השנייה הושגו באמצעות שינויי תוספתיי.
˘ :3 ·Ïבעשורי האחרוני הלכו תומכי הרווחה החברתית באמריקה והסכינו ע החזו
האמריקני של מדינת הרווחה .ה החלו להבי כי מדינת הרווחה האמריקנית יכולה
להיחשב כיצור כלאיי ציבורי&חברתי .מנקודת מבט זו ,כשנלקחו בחשבו תרומות של
מעסיקי ,נראה שמדינת הרווחה האמריקנית יכולה להתחרות יותר ע מקבילותיה
האירופיות ,בייחוד בנושאי בריאות ופנסיה.
חלק זה של הסיפור הפ בעייתי יותר לקראת סו העשור האחרו  ,כשמעסיקי שינו
באופ מאסיבי את מערכת הפנסיה שלה מהטבות מוגדרות לתוכניות תרומה מוגדרות ע
תרומה משמעותית מהעובדי ,והעבירו אל העובדי עלויות גבוהות יותר לאי שיעור של
של הביטוח הרפואי או שהסירו את הכיסוי לחלוטי  .התפתחות זו מילאה תפקיד חשוב
בסלילת הדר לתמיכת של עסקי ברפורמת ביטוח הבריאות בעיד אובמה.
˘ :4 ·Ïבתקופת ממשל של קלינטו ובוש היתה הרחבת מדיניות מדינת הרווחה תוצר
של פשרות פרגמטיות בי הליברלי לשמרני שחיפשו בסיס משות  .זיכוי מס ההכנסה
שילב את תמיכת הליברלי בסיוע בהכנסה למשפחות עובדות ע תמיכת השמרני
בתוכניות שהפחיתו את ההכנסות הפדרליות ועזרו לעובדי ,ולא למקבלי קצבאות
הרווחה .פשרה אחרת שהתרחבה דר הקצבאות שנתיות ולא כזכאות היתה כיסוי ביטוח
הבריאות לילדי עניי שההכנסה של משפחת היתה גבוהה מדי עבור זכאות למדיקאייד
18
).(Medicaid
_____________
 16נכו לסו .שנות ה 90%של המאה הקודמת ,רפורמות בבריאות עדיי פעלו לפי ההנחה כי כיסוי מורחב יושג על ידי
הרחבת .(Jacobs, 2007, pp. 90-91) Medicare
 17תוכנית תלושי המזו ממחישה זאת טוב ,ע הוצאות והתאמות משמעותיות בשני  1987 ,1985 ,1977ו .1993%ראו
A Short History of SNAP. Accessed December 26, 2011,
http://www.fns.usda.gov/snap/rules/Legislation/about.htm
 18מימו תוכנית יוזמת הבריאות לילדי מיוחדי ) (SCHIPבשנת  1997באמצעות הקצבה ולא זכאות מייצג פשרה

ע מציאות פיסקלית ,א #יריבי בקונגרס עדיי חשבו שהתוכנית היתה למעשה תוכנית זכאות ,משו שהמדינות
יתקשו לקצ 0בטיפול הבריאותי לילדי.
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פשרות פרגמטיות אלה ואחרות חוללו ניצחונות משמעותיי .א כפי שציי איש מדעי
המדינה איירה כצנלסו ) ,(Ira Katznelsonפרגמטיז מספק בסיס פילוסופי רעוע שעליו
נית לבנות מדיניות שיכולה לשמר סדר יו ארו טווח של מדיניות חברתית .פרגמטיז
המבקש להשיג ניצחונות במדיניות מתייחס לממשל כאל מוב מאליו .אי הוא מחזק או
מאמ #הבנה של מטרת הממשל .ניצחונות תוספתיי אינ מוסיפי לבסיס ההבנה שעליה
יש להסתמ בעתיד.
שלבי אלה של התפתחות מדינת הרווחה האמריקנית כוננו נרטיב להתקדמות מתמדת.
ה שיקפו את מה שנראה כאמונה משותפת בקרב ליברלי רבי בגישה שיטתית ,א לא
מדעית ,לרפורמה במדיניות.

äçååøá äîøåôø ìò ú÷åìçîäå íéáéèøð
סימ לכ שליברלי "שכללו את מדינת הרווחה" עשוי להימצא ,באורח פרדוקסלי,
בהסברי לנסיגות המשמעותיות ביותר בהתקדמות של מדינת הרווחה בשני לאחר
המלחמה – הטרנספורמציה של תוכנית הליבה לרווחה במדינה – סיוע למשפחות של
ילדי ) (AFDCבשנת  .1996רפורמה הרווחה בארצות הברית כוננה כלי חקיקתי חשוב
לקידו שינויי בי העבודה לבי מדינת הרווחה.
במש עשורי ,א שזכתה  AFDCלהגנה כתוכנית חיונית למת סיוע לילדי במשפחות
עניות ,א מעטי באמת אהבו את התוכנית .הליברלי ביקרו את הניהול הפטרנליסטי
ולעתי גזעני שלה ,והכירו בכ שהתמקדותה בילדי יצרה חסמי לסיוע לאנשי עניי
ללא ילדי או לכאלה שילדיה בגרו .בסו שנות ה& 60הפכה  AFDCלמוקד של תנועת
זכויות רווחה מוסכמת ,ולעתי רבת השפעה ,שיועדה להדגי את אי ההתאמה של מת
תמיכת הכנסה לאנשי בעלי הכנסה נמוכה באמצעות המבנה המסורבל של  .AFDCבו
בזמ טענו השמרני כי  AFDCאינה מעודדת הסתמכות של אד על עצמו וכי היא
משופעת במעשי רמאות והשתמטות.
ביקורת דומה הושמעה בשנות ה& 80במדינות רבות .המבקרי טענו שתוכניות מעי אלה
אינ מעודדות עבודה ופוגעות שלא בחוכמה באחריות האישית .מתו כ שינתה מדיניות
הרווחה האמריקנית מגמה ,והעבירה את הדגש לחיפוש עבודה ולהשמה .בעוד חלק
ממומחי מדיניות הרווחה התנגדו למגמה זו ,אחרי שאפו לתכנ מדיניות שתספק
לרפורמות מכוונות&עבודה את הסיכויי הטובי ביותר להצלחה‰ÎÈÓ˙‰ ˜ÂÁ .
· (The Family Support Act) ˙ÂÁÙ˘Óמשנת  1988הסמי מדינות לייש תוכניות
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מרווחה לעבודה ,וסיפק לה משאבי לש מת ייעו #תעסוקתי והשמה בעבודה .תוכנית
ה& (Greater Avenues for Independence program) GAINבקליפורניה זכתה
באותה העת לתשומת לב נרחבת ,כשחוקרי שאפו לגלות א או באיזו מידה תגדל
הכנסת של מקבלי קצבאות ויקטנו הוצאות הרווחה ,בשל תכנו חדש וזמינות
משאבי 19.כשה פועלות תחת כתבי ויתור שהעניק הממשל הפדרלי ,החלו מדינות לערו
ניסויי במודלי של "מרווחה לעבודה" .הבולטות בה היו מסצ'וסטס בשנות ה& ,80ע
התוכנית  ,(Employment and Training) ETוויסקונסי בשנות ה& 90ע התוכנית
.(Wisconsin Works) 2&W
במהל מסע הבחירות לנשיאות ,בשנת  ,1992התחייב ביל קלינטו "לשי ק #לרווחה כפי
שאנחנו מכירי אותה" .ליברלי הבינו שהוא יבקש להחלי את  AFDCבתוכנית שתהיה
בהתא לקווי שהתווה פרופ' דייויד אלווד ) (David Ellwoodמהרווארד ,שייע #לו
במסע הבחירות .בספרו ˙ (Poor Support) ÌÈÈÚ· ‰ÎÈÓטע אלווד שהאומה יכולה
להתחיל לצמצ את העוני הרווח וליצור חלופה ל& AFDCעל ידי השלמת הכנסה ע
זיכויי מס שיוחזרו ,חיזוק מערכת התמיכה בילדי ,מת סובסידיות לטיפול בילדי
לאימהות עובדות והענקת טיפול רפואי .כשנכנס הנשיא קלינטו לתפקידו בשנת ,1993
נראה היה בתחילה שממשלו דוגל בנתיב רפורמה קונסטרוקטיבי ברווחה ,כשאלווד שולב
בו והיתה תמיכה מרומזת בגישתו לרפורמה ברווחה.
אול לאחר שסוכל בשל אופוזיציה רפובליקנית ,התפשר הנשיא וקיבל את העקרונות
ולפיה תשלומי הרווחה אינ זכות ,הזכאות מוגבלת לחמש שני ודרישות חיפוש
העבודה נוקשות יותר .פשרה זו הפכה בסופו של דבר לחוק בשנת  .1996בכ אכ הביא
קלינטו את הק #על "הרווחה כפי שאנו מכירי אותה" ),(welfare as we know it
כששבר את האמנה החברתית האומרת שהמדינה תתמו בילדי של הורי עניי.
ליברלי רבי התנגדו נמרצות להתפתחות זו ,והתנגדות הוכחה כמוצדקת 20.העניות
ביותר בי המשפחות העניות של אמריקה ה כעת הרבה יותר עניות משהיו .במהל
המיתו קיצצו מדינות בהוצאותיה הכלליות בנושאי רווחה ,כדי לממ סדרי עדיפויות
אחרי ,בעוד שיעור האימהות בעלות השכלה נמוכה במעגל העוני לא השתנה.
_____________
 19הפוטנציאל של התוכנית בקליפורניה היה כפו .למחקר קפדני של תאגיד מחקר התפתחות כוח האד )Riccio,
.(Friedlander & Freedman, 1994

 20עומס התיקי ברווחה ירד בשני שלישי מאז הגיע לשיא בשנת  ,1994א #הירידה אינה מיוחסת לכ #שהזכאי
השיגו עבודות דר #תוכנית חדשה לסיוע זמני למשפחות נזקקות .ראו

Elizabeth Lower-Basch, TANF policy brief. Updated January 21, 2011:
http://www.clasp.org/admin/site/publications/files/CashAssistance.pdf

היבט אחר של הרפורמה היה שבסיו זכאויות ומת מענקי למדינות ,אי מערכת הרווחה האמריקנית מספקת עוד
רשת ביטחו תקציבית בזמני קשי .לביקורת על הרפורמה ברווחה ראו .Edelman, 1997
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אול אחרי התייחסו להתפתחות זו כדר לשמר את ההתקדמות בענייני מדינת הרווחה.
בשיח הפוליטי המרכזי הוגדרה רפורמה זו ברווחה כהתקדמות ,משו שהחוק החדש
"הוריד מהשולח " את הסוגיה של תשלומי רווחה למשפחות ע ילדי ,שמשכה אליה
ביקורת ציבורית רבה ,ובכ אפשר למפלגה הדמוקרטית לתמו בתוכניות אחרות שסייעו
לאנשי בעלי הכנסה נמוכה.
התמיכה בעיקרו שעל מקבלי רווחה לחפש עבודה באופ פעיל אינה שנויה במחלוקת.
מערכות רווחה רבות ברחבי העול דורשות כיו ממקבלי סיוע ציבורי לחפש ולקבל
עבודה ,אפילו א אי היא מיטיבה את מצב הכלכלי .ואול ליברלי יקבלו מדיניות כזו,
א למקבלי הקצבה יהיו הזדמנויות עבודה טובות ,זמינות ונגישות המתאימות לרמת
מיומנות וא יוצעו לה אפשרויות נגישות ובנות השגה שייתנו מענה לאחריות כהורי
או כמטפלי.
במהל תקופה קריטית זו כמעט לא היה מי שיג על אדמיניסטרציית הרווחה .המחלוקת
אולי הוצגה מדי פע ,כדי למשו תשומת לב לתפקידו של הממשל כמג על אנשי
שאינ יכולי להג על עצמ .ייתכ שהיה זה זמ לקרוא למדינה להגיב יותר לבעיות
העוני בקרב הקבוצה הגדולה ביותר אי פע של אנשי עניי שלעול לא יקבלו שירותי
רווחה .ועדיי רוב הזמ התנהל הדיו כולו במסגרת הדיוני בנוגע לאחריות אישית וכיצד
לנהל אוכלוסייה שכעת נדרשת לחפש עבודה.

íéëéùîî äçååøä úðéãî úà ììëùì íéöîàîä
רפורמת הרווחה ייצגה כישלו של תומכי הרווחה החברתית שחיפשו יכולת מקיפה יותר
לעזור לאנשי בעלי הכנסה נמוכה להשתלב היטב בכלכלה .הרפורמות בבריאות תחת
ממשל של טרומ וקלינטו נכשלו ,כפי שנכשלו מאמציו של ניקסו להציג מס הכנסה
שלילי כתחלי למערכת רווחה של השלמת הכנסה .אול נראה שבטבעה של מדיניות
חברתית לספוג ולעבד כישלונות ,כשהציבור מטמיע את לקחיה בתו גישות חדשות.
מבחינת קובעי המדיניות תבוסות עשויות להיות רבות חשיבות .ה הופכות במהרה חלק
מהנו  ,ותורמות להבנה חדשה שמובילה להתקדמות.
נכו לסו שנות ה& 80של המאה הקודמת ,נדמה שהרפורמי האמריקני האמינו
והתנהגו ,כאילו היתה משימת "להשלי" את מדינת הרווחה .במהל תקופה זו ,למשל,
היתה קר פורד ,הקר הגדולה במדינה באותה העת ,מעורבת במאמ #ארו שני להמשיג
ולקד ,פע אחת ולתמיד ,מערכת רווחה אמריקנית שתספק תמיכה מקיפה לאנשי
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נזקקי .הקר יזמה סדרה של תוכניות שיעזרו לאנשי מהלידה עד סו ימיה ,אשר
21
ישולמו על ידי מיסוי הטבות ביטוח לאומי כהכנסה רגילה מעבר למגבלות הקיימות.
הנושא של שכלול מדינה הרווחה עדיי עומד בעינו .בשנת  ,2009שנה מתחילת המיתו
הגדול ,בי קיצוצי עצומי בהוצאה של המדינה ודאגה הולכת וגוברת בנוגע למימו כל
היבטי הממשל ,המשיכו בארט ונייטינגייל ) ,(Burt & Nightingaleשני חוקרי
מוערכי נגד&עוני מ ,(Urban Institute) È·¯Â‡‰ ÔÂÎÓ‰לחפש מדינת רווחה טובה יותר,
כשפרסמו את ספר ˙Repairing the U.S) ˙È˜È¯Ó‡‰ ˙È˙¯·Á‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˘¯ ÔÂ˜È
.(Social Safety Net

ìùîîä ãé÷ôúå éìøáéìä áéèøðä :äçååøøúá úåîøåôø
בשנות ה& 90של המאה הקודמת לא נית היה עוד להתעל מהשפעת מסע התעמולה
השמרני אשר קרא להטיל ספק ביכולתו ובתפקידו של הממשל .מה עשו הליברלי כדי
לקרוא תיגר או להגיב על הפריחה יוצאת הדופ של הגישה השמרנית? באופ בסיסי ה
הגנו על מרכיבי מדיניות של מדינת הרווחה ,שה הצליחו להתקי במקומ .ה תמכו
במחקר כדי לחדד את יעילות התוכניות .ה אימצו קווי אחדי של פילוסופיית המדיניות
החברתית השמרנית תו בחינה מחודשת של גישות עתיקות יומי לבעיות חברתיות .ולא
רק ברפורמה ברווחה .לדוגמה :ליברלי הודו ג שדר שוברי נית לספק דיור לאנשי
עניי ביעילות גדולה יותר מאשר באמצעות מיזמי מסורתיי של דיור ציבורי.
בו בזמ ה חברו למקהלה השמרנית המשמיצה את הממשל ,כשה מקבלי את הביקורת
ובוחרי שלא להג על הממשל מפני מבקריו .בעוד שהגנו על כמה נושאי מדיניות
ספציפיי ,הרי הגנה על תוכנית אחר תוכנית ,נחוצה ורצויה ככל שתהיה ,אינה נותנת
מענה לקריאת התיגר העמוקה יותר של השמרני על הנחות היסוד של תכנו מדינת
הרווחה.
ברוב המקרי עברו התקפות השמרני על הממשל בנוגע לבזבוז ולאי יעילות ללא
התנגדות 22,אפילו לא התנגדות של דמויות ציבוריות שהיו אמורות לתמו בפעולה
_____________
 21היוזמה תתבסס על סולידריות הרווחת בחברה על פי ההנחה .לפי דו"ח הפרוייקט" ,רווחה חברתית היא כפי הנראה
נושא שאמור להטריד את כל האמריקני ,לא רק משו שכול עשויי להפיק תועלת משיפורה ,אלא משו שזהו
הדבר הנכו לעשות .היושרה המוסרית של החברה שלנו תלויה לא מעט ביכולתנו להתאחד מאחורי אמונה זו"
).( The common good: Social welfare and the american future. Ford Foundation, 1989, p. 9
 22יוצא דופ ראוי לציו היה העבודה של רוברט קוטנר ).(Kuttner, 1997
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ממשלתית נמרצת .פקידי ממשל נבחרי שיבחו את הישגיה שלה ,ללא ספק ,א כמעט
לעול לא משכו תשומת לב לתפקיד הבסיסי של הממשל .קוצר הרואי של פקידי ממשל
שכשלו בכ שלא משכו תשומת לב חיובית לתפקיד המגזר הציבורי היה משמעותי א
יותר ,משו שהתקשורת שהתייחסה לכל כישלו של הממשל כאל חדשות לא ראתה
באותה עי את הצלחותיו .א לנקוט לשו פשטנית ,בעוד שהפוליטיקאי השמרני
קידמו באופ עקרוני ממשל קט יותר ,קידמו פוליטיקאי ליברלי תוכניות ,אבל לא
למע תפקיד הממשל ככזה ,אפילו כשה שיבחו הצלחה ממשלתית מוכחת ,כגו ההגנות
של הביטוח הלאומי ואוויר ומי נקיי יותר.
בשנות ה& 80וה& 90של המאה הקודמת אימצו פקידי ציבור ליברלי את ההשקפה
שהעוינות לממשל תתמת  ,א הממשל יהיה קט יותר וניסיו האזרחי עמו יהיה נעי
יותר .הנשיא קלינטו אימ #את הביקורת השמרנית ,כשהכריז ב& 1996ש"עיד הממשל
הגדול הסתיי" .הוא עשה אותו הדבר ,פחות או יותר ,כאשר בקידו רפורמת בריאות
המבוססת על תחרות מנוהלת ,הוא ביקש להגביר את סיכויי הצלחת הרפורמה בכ
שהודה באי יכולתו של הממשל ותמ בכוחות השוק החופשי.
מסע התעמולה המפורס של סג הנשיא גור "להמציא מחדש" את הממשל ,ג א
הצליח במידה מסוימת כשלעצמו ,טמ בחובו א מרכיבי פרדוקסליי .באמרו
שהממשל מתייחס לאנשי כאל "לקוחות" ,הרי הודה במרומז ,שעל פי רוב אזרחי זוכי
ליחס לא טוב .ההמצאה מחדש של הממשל ג נתפסה בציבור כסדרה של אנקדוטות
הסובבות סביב כשלי בירוקרטיי .מנהיג פוליטי האומר כי יש דבר מה שדורש תיקו ,
א לנסח מחדש את דבריו של חוקר מדעי המדינה מאריי אדלמ ),(Murray Edelman
אומר שיש בעיה גדולה שהציבור צרי לדאוג בגללה.
במהל תקופה זו היו סימני רבי לכ שתומכי מדינת הרווחה חשבו שה יכולי
למקס את רווחיה על ידי קיצו #התמיכה ,הימנעות מפוליטיקה מעוררת מחלוקת
וחיפוש אחר מכנה משות ע יריבי אידיאולוגיי .בזירה הלאומית ביקשו הנשיא
קלינטו ו (Domestic Leadership Council) ÌÈÙ‰ ˙Â‚È‰Ó ˙ˆÚÂÓהמתונה לחפש
"דר שלישית" דר הצעות מדיני)ת שלא היו ימניות או שמאליות ,וכ היו עשויות לזכות
בתמיכה בסביבה עתירת המחלוקות .רפורמת הרווחה בשנת  1996היתה אולי ההישג
הבולט ביותר בתחו זה.
התפתחויות בנות השוואה התרחשו מתחת לרדאר של הפוליטיקה הלאומית .מכו אספ ,
למשל ,כינס יחדיו במש שני רבות אנשי בולטי משני הצדדי של הקשת הפוליטית,
כדי ליצור "פגישה של מוחות" סביב נושאי רווחה .התיאוריה של ˜·˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙ˆÂ
 ,(Aspen’s Domestic Strategy Group) ÔÙÒ‡ Ï˘ ÌÈÙ‰שמומנה בידי קרנות שונות
מהזר המרכזי ,אמרה שא יריבי אידיאולוגיי יוכלו להכיר זה את זה ,נית יהיה לבנות
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אמו ולהשיג תוצאות חיוביות .באותה תקופה מימנו קרנות ג התכנסויות דו מפלגתיות
של הקונגרס מתו המחשבה שפגישות לא רשמיות עשויות להוביל לשיתו פעולה גדול
23
יותר בי המפלגות.
בסקר שנער בשנת  2004שאל צוות חשיבה ומחקר ב„ (Demos) ÒÂÓפקידי בקרנות
אמריקניות בעלות אידיאולוגיה של מרכז ,לכאורה מקור לתמיכה במדיניות רווחה איתנה,
בנוגע למענקי התמיכה שה נותנות למגזר הציבורי .החקירה חשפה מגוו דרכי שבה
תמכו קרנות במדיניות ציבורית ,א מעורבות נמוכה בבעיה הגדולה יותר שדנתי בה –
שחיקת התמיכה בממשל 24.נראה שרק יוזמה של קר אחת קידמה הבנה של תפקיד
הממשל או משכה תשומת לב להישגיו – תוכנית מענק שנתי באוניברסיטת הרווארד
25
שהדגישה את הישגי הממשלי האמריקניי.

úéð÷éøîà äçååø úðéãîá äëéîú :çéùä ìù ùãçî øåâñî
מרכיביה השוני של מדינת הרווחה האמריקנית זוכי לתמיכה ציבורית נרחבת ,כפי
שסקרי דעת קהל מצייני באופ קבוע .למרות ההיסטריה התקשורתית ,האמריקני
יכולי להיות די בטוחי כי תוכניות הליבה יישארו כמעט ללא שינוי ,למרות הצור
להאט את הצמיחה בתוכניות ביטוח הבריאות ולעדכ את הביטוח הלאומי .א המחלוקת
בנוגע לעתיד מדינת הרווחה מטרידה .כשליברלי מגיני על התוכניות או מתנגדי
להצעות של שמרני לשנות באופ קיצוני ,ה עושי זאת על בסיס אינטרס אישי.
בדיוני על עתיד הביטוח הלאומי מבטיחי לאזרחי קשישי שזכאות לא תושפע.
בדיוני על רפורמת ביטוח בריאות מובטח לאזרחי כי "תוכלו לשמור על הכיסוי שיש
לכ" ,תו חיזוק ההשקפה שכל אחד נמצא במשחק בשביל עצמו .מה שחסר הוא
_____________
 23כמו כ בשנות ה 90%ביקשו ארגוני מדיניות חדשה דחיפה )ומימו( בהבטיח גישות בתר%מפלגתיות למדינות .קר
אמריקה החדשה ) (The New America Foundationמתאימה לתיאור זה .היא נוסדה על בסיס האמונה
שמצביעי אינ נמשכי עוד למערכת הדוגמטית הדו%מפלגתית ושפרספקטיבה חדשה עשויה לאחד ציבור
בוחרי שאינו חלק מהקצוות ).(Lind & Halstead, 2001
 24דוגמאות להתדיינות ע הממשל ,שהוזכרו בידי פקידי בקרנות ,כוללות ועדות מימו להערכת המשבר בגיוס
לשירות הציבור ,הנגשת המדיניות הציבורית לאזרחי דר #ניתוח איכות תוכניות הרווחה לילדי והוצאות
ממשלתיות פדרליות ושל המדינות השונות ).(Lipsky et al., 2005, p. 17
 25ראו
Innovations in American government awards. Accessed December 27, 2011,
http://www.innovations.harvard.edu/award_landing.html

כמנהל תוכנית בקר פורד ,בי השני  ,2003%1991הייתי אחראי על מענק שתמ #בתוכנית מלגות של הרווארד.
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התזכורת הקבועה שתמיכה עמוקה בתוכניות אלה מבוססת על האמונה שרווחת כל
האזרחי היא הסימ לחברה טובה.
התומכי במדיניות רווחה פזרנית לא זנחו לחלוטי  ,במהל שני אלה ,את הפנייה
לאינטרס הקולקטיבי .הנשיא קלינטו תיאר את המחלוקת בנוגע ל& Medicareבשני
 ,1996&1995לדוגמה ,כ"מחלוקת ] [...על שני עתידי מאוד שוני] :[...בי א נמשי
] [...להתקד תחת המוטו שלנו] ,[...מתו רבי ,אחד ] [...ובי א נהפו לחברה מפולגת
יותר שבה המנצח לוקח הכול".
כשהוא משמיע קול שונה אל מול מתקפה מסיבית נגד הממשל ,התבסס הנשיא אובמה על
הנושא של אחריות קולקטיבית ,כשהתעקש שיש לאז אינדיבידואליז ואחריות אישית
דר הרעיו של גורל משות  .בדיו על נושאי פיסקליי ,באפריל  ,2011הוא אמר:
תמיד היתה אמונה שכולנו מחוברי ושיש משהו שנוכל לעשות רק יחד ,כאומה.
] [...חלק מאמונה אמריקנית זו ] [...מתבטא בתחושה שכל אחד מאיתנו זכאי
למידה בסיסית של ביטחו  .אנו מכירי בכ שלא משנה עד כמה נחיה את חיינו
באחריות ,זמני קשי או מזל רע ,מחלה קשה או פיטורי עשויי להכות בכל
אחד מאיתנו" .לולא החסד האלוהי ,ג אני הייתי ש ",אנו אומרי לעצמנו..
הוא המשי:
] [...וכ אנו תורמי לתוכניות כמו  Medicareוהביטוח הלאומי ,המבטיחות לנו
טיפול רפואי והכנסה בסיסית לאחר חיי של עבודה קשה :ביטוח אבטלה ,המג
עלינו מפני פיטורי לא צפויי ,ו& ,Medicaidהמספק טיפול למיליוני אזרחי
מבוגרי בבתי אבות ,לילדי עניי ולאנשי ע נכויות .אנחנו מדינה טובה יותר
בשל מחויבויות אלה .ארחיק א לכת ואומר :לא היינו מדינה גדולה ללא
מחויבויות אלה.
דבריו של הנשיא אובמה יוצאי דופ  .הצהרות כאלה לא מתקבלות כמובנות מאליה  .אי
ה חלק מהפעימות של הדאגות המשותפות המעצבות את מסגרת ההתייחסות האמריקנית
על בסיס יומיומי.
נית לטעו שהמחלוקות הנוכחיות ה על פרטי תוכניות הרווחה החברתית ,ולא על
השאלה א יש מקו לתוכניות כאלה .א פרטי ה לב רפורמת מדיניות הרווחה
החברתית ,כפי שתלמידי מדיניות חברתית מזכירי לנו כל העת .כשהפרטי שנויי
במחלוקת ,יפיקו תומכי מדיניות רווחה חברתית איתנה את התועלת הרבה ביותר ,כשיציבו
את הדיוני על מנגנוני התוכניות בהקשר הרחב יותר של המטרות הבסיסיות של הממשל.
כשזוכרי מטרות בסיסיות אלה ,הדיוני על פרטי התוכניות עשויי להיות פוריי הרבה
יותר ,והסיכוי להגיע לפשרה המתאימה לשני הצדדי גדל.
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על פי רוב מוב שהמפתח לאסטרטגיית תקשורת מוצלחת הוא לחזור על מסרי ונושאי
שוב ושוב .בדר זו קודמה בהצלחה הביקורת השמרנית על מדינת הרווחה .כשארצות
הברית מתעמתת סו סו ע אי היכולת לשמר את עוג מדינת הרווחה שלה ,ימשיכו
ההרגלי שפיתחה התודעה לאור עשרות שני להטות את השיח הציבורי הרחק
מהאמונה ביכולת הממשל ובהכרה שעל המגזר הציבורי למלא תפקיד מרכזי ,כשעולי
נושאי חיוניי.
לפני  20שנה ויותר כתב איש מדעי המדינה סטיב קלמ ) ,(Steven Kelmanשכדי
להתגבר על "הכוחות הרועמי של האינטרס האישי" ,האנשי רואי בממשל את אחת
הזירות שדרכ ה יכולי להציג את דאגת לאחרי .זוהי אחת ממסגרות השלטו  ,שבה
המגזר הציבורי נחשב זירה שבה חברות גואלות את עצמ דר מעשי חמלה ואינטרסי
אישיי נאורי .קשה לאי ערו לפעול למע טובת הכלל ,א משמיצי את הכלי
לחקיקת חוקי וליישו מדיניות סיוע לאנשי במצוקה.

