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 ש� לו למטרה לשמש במה לדיו� ציבורי בכל היבטי המדיניות ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈכתב העת 
החברתית בישראל מתו� אמונה שרק מדיניות חברתית עקבית ומושכלת יכולה לקד� את 

המאמרי� המוגשי� לפרסו� עוברי� ביקורת . השוויו� במדינהאת הצדק החברתי ו

רוב המחברי� נדרשי� לתיקוני�  פי לעו, קיאי� בתחו�שה שופטי� הבו שלשלאנונימית 

קהל היעד העיקרי של כתב העת הוא כל העוסקי� והמתענייני� . כדי לשפר את המאמר

עובדי� , מנהלי� ועובדי שירותי הרווחה, מתכנני�,  אקדמאי�:בתחו� הרווחה בישראל

כתב ,  הישראליכדי שישמש במה נגישה לקהל. עובדי עמותות רווחה ועוד, סוציאליי�

בישראל אנו עומדי� מול אתגר . )ע� תקצירי� בערבית ובאנגלית(העת מתפרס� בעברית 

 לע, ל" מתפרס� בחואר�חלק לא מבוטל של הכתיבה האקדמית בענייני רווחה ב: מיוחד

על כ� אנו . רוב באנגלית ובכתבי עת שאינ� בהכרח זמיני� לקהל היעד הישראליפי 
ל ואשר "פורסמו בחושמאמרי� של עברית  תרגו� ל– יוזמה חדשהמתחילי� בגיליו� זה ב

ל "פורסמו בחוש שני מאמרי� מביאי�הפע� אנו . להערכתנו ראוי שיפורסמו ויוכרו באר�

ולאו (ל "מאמריה� התפרסמו לאחרונה בחוש ואנו מזמיני� חוקרי� ,בשנה האחרונה

 .ללת� במסגרת זוהכאת  כדי שנוכל לשקול , להביא� לידיעתנו)דווקא באנגלית

 במאמר שפורס� לראשונה , כסברי#אייזנשטדט וחורי. בגיליו� זה חמישה מאמרי�
סוקרות את ההתפתחות הייחודית של המדיניות כלפי , Journal of Social Policy#ב

, מדיניות מתפתחת במסגרת שיח המתייחס למציאות החברתית. נוער עבריי� באר�

האכזבה הובילה ברוב מדינות המערב .  התקופהשללתרבות ולרעיונות המובילי� 

התפנית השמרנית כמו ג� , התמודדות ע� עבריינות נוערלמתוצאות מודל הרווחה 

על פי .  עבריי�נוערללשינוי מהותי בהתייחסות , להגבלת מעורבות המדינה בחיי הפרט

, וופיאלא מתכונות א, בה גדל הנערשעבריינות נובעת מהמציאות אי� ההתפיסה החדשה 

ומכא� שהתגובה החברתית הנדרשת היא כזו המטילה עליו את האחריות למעשיו 

על א$ השינויי� במדיניות שהובילו לקיצו� , לעומת זאת, בישראל. ומענישה אותו בגינ�

 ע� הרחבת הדגש על זכויותיו של בד בבדנשארה בעינה המחויבות לשיקו� , במשאבי�

המחפש דרכי� , ה היתה שמירה על מודל רווחההתוצא. הנער במהל� התהלי� השיפוטי
תו� כדי העברת חלק מהטיפול לידיי� של עמותות , למנוע עבריינות ולשק� את העבריי�

המחברות . לא ממשלתיות וע� זאת הדגשת המחיר הציבורי של הזנחת הגישה המשקמת

, ליהישרא מקשרות בי� הייחוד הישראלי הזה למקו� המרכזי שילדי� תופסי� בדמיו�

 .נוכח צורכי הביטחו� של המדינה ומרכזיות המשפחה בחברה הישראלית
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 בוחנת הבדלי European Sociological Review#במאמר שפורס� לראשונה ב, מנדל

. מעמדיתמאובחני� מבחינה בה ג� נשי� וג� גברי� שנשי� בחברה לשכר בי� גברי� 

 ,מהיבטי� שוני� של מדיניותגו$ הומוגני הנהנה במידה אחידה אל התייחסות לנשי� כ

 מתעלמת מהבדלי� ,העסקה במגזר הציבורי והסכמי שכר קיבוציי�, כגו� עזרה לאימהות

ההשפעות מכישורי� בשוק העבודה ושונות של בכוח המיקוח של נשי� בעלות רמות 

משפחתית #מדיניות פרו. השונות והמנוגדות שיש למדיניות על נשי� ממעמדות שוני�

 נוכח , את האטרקטיביות בשוק העבודה דווקא של נשי� משכילותעלולה להפחית

 א� תשפיע פחות על נשי� ,יעדרו מהעבודה לתקופה ממושכת בגלל לידהיהסבירות שה� 
עבודה במגזר , זאת ועוד; החלפה#מעוטות השכלה שעבודת� פחות מיומנת ולכ� בת

בה  עלולי� א�תעסוקה הציבורי והסכמי עבודה קיבוציי� יגנו על נשי� בתחתית סול� ה

 מדינות #21 בהמנדל בוחנת טענות אל. להגביל את הישגיה� של נשי� במרו� הסול�בעת 

 את פערי השכר בי� גברי� ונשי� לא מצמצמתדמוקרטית #אכ� מדיניות סוציאלש ,ומוצאת

 את הפערי� בקרב העובדי� המשכילי� בעלי מרחיבהא� , שכר נמו�משתכרי משכילי� ו

נשי� מאחדת בי� שתי לשל פערי שכר בי� גברי� לא מאובחנת  בחינה .השכר הגבוה

 . ולכ� עלולה לתת תמונה מעוותת של המציאות,מגמות הפוכות אלה

 מרשל פרס� אותומאז , דורו� סוקר את תולדות רעיו� האזרחות החברתית והביקורת עליו

ית הוא שלכל עקרו� האזרחות החברת. בשני� שלאחר מלחמת העול� השנייה ועד ימינו

. וזכויות אלה ה� בלתי מותנות, אד� השיי� לחברה זכויות מסוימות לקיו� חומרי מינימלי

 :#20קרו� זה בצל שתי טראומות שפקדו את העול� המערבי באמצע המאה הימרשל הציג ע
מאז קמו .  והמלחמה נגד גרמניה ומשטרה הטוטליטרי#30המשבר הכלכלי של שנות ה

בעיקר בשל הסתירה שבינו לבי� עקרונות השוק ומחיר , מעטי�לרעיו� מתנגדי� לא 

מכא� שעקרו� .  בחובונהיישומו במסי� המוטלי� כדי להבטיח את החלוקה מחדש הטמו

המתנה זכויות , קרו� של אזרחות פעילהי בע$מתחל,  הבלתי מותנותועל זכויותי, האזרחות
עקרו� האזרחות החברתית ה זכבאר� .  בעיקר דר� שוק העבודה,אזרח בשותפות חברתית

 של המאה הקודמת '#80ומאז שנות ה, רק לתמיכה חלקית בשני� הראשונות של המדינה

צמצו� בבנסיגה מתמדת תחת הנהגה הדוגלת בעקרו� השוק החופשי ונמצאת תמיכה זו 

 ,צדק חברתי שרירה וקיימתלאול� הכמיהה לשוויו� ו. התערבות המדינה בסדר החברתי

ה� כבסיס ,  מאבק על הזכויות הבסיסיות הכרוכות באזרחות החברתיתוממשי� ומתנהל

לחברה צודקת ושוויונית יותר וה� כדי לקד� את הסולידריות והאחריות ההדדית שה� 

 .ביסודה של כל חברה דמוקרטית

אודות ויותר  ישראלי� 1,000כה� ופילק מדווחי� על סקר שנער� בשנה האחרונה בקרב 

תשלו� לא חוקי שנועד לשפר את השירות שה� מקבלי�  – השימוש ברפואה שחורה

אול� כרבע , ווחו על תשלו� שכזהי ד#12%לפי ממצאיה� כ. במערכת הבריאות הציבורית

יש כא� אמנ� . שימוש בפרוטקציה לשיפור השירותעל ווחו על תשלומי� אפורי� או יד
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ו שירותי הרפואה  כנגד זאת התרחבאבל, ירידה לעומת המצב שדווח לפני כעשרי� שנה

כ� שחלק , ידי הצוות הרפואיב, לעתי� באופ� אגרסיבי,  ואלה משווקי�,)פ"שר(הפרטית 

. מהרפואה השחורה באר� הולבנה בלי שהיה בהכרח שיפור במצב הרפואה הציבורית

רפואה ב להשתמש י�נוטה אלה המצביעות על אבחנות חברתיות מספר מציגהמאמר 

 האמו� שיש לאיקשר שבי� שימוש ברפואה שחורה ב ד�וכ� ,  ולהצדיק אותהשחורהה

 את צמצ�הוא מציע מספר צעדי� שנית� לנקוט כדי לעוד  .לחולי� במערכת הבריאות

 .התופעה

שמיר בוח� את היזמות החברתית כמודל לפעולה פוליטית חו� מוסדית הבאה לשנות 

אלא כפעולת , מפלגתית#לא כהתארגנות פוליטית מוסדית: מדיניות באמצעי� עקיפי�

 לנקוט , ואת המדינה,החברות המסחריות שעל הכוונת, מחאה שתחייב את בעלי העניי�

 להעניק תו חברתי ÈÏ‚ÚÓ ˆ„˜פעולת : הוא בוח� שתי דוגמאות. פעולה מתאימה

בתי קפה המבטיחי� נגישות לבעלי מוגבלות ותנאי העסקה הוגני� ללמסעדות ו

 עד להורדת 2011בקי� ' רמת גבינת הקוטג להחÂ�Ï ‰¯˜È Ï‡¯˘Èפעולת ; לעובדיה�

א� לא שינתה , בתי קפהמספר המערכה הראשונה זכתה להיענות מסוימת מצד . המחיר
; באופ� מהותי את מדיניות הענ$ או הממשלה האמורה לאכו$ את החוקי� המחייבי�

' ואילו הפעולה השנייה זכתה לתהודה ציבורית רחבה והביאה לירידה במחיר הקוטג

ו� ציבורי ער בכול הנוגע להשלכות השליטה של מספר מצומצ� של בעלי עניי� בשוק ולדי

 . המזו�

.  על תרומתה לכתב העת,שפורשת מחברותה במערכת, חיה שטייר'  לפרופאנו מודי�

 אשר ,לשופטי� ולכל הצוות המנהלי והלשוני, למחברי�ג� אנו מודי� , כהרגלנו
 .ריאה מהנה ומשכילה לכל קוראינוומאחלי� ק, ליו� זהימאפשרי� פרסו� ג
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