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 הועלה לרומו של השיח )Social citizenship (נושא האזרחות החברתית
 )T. H. Marshall(ה מרשל "תידי החוקר והסוציולוג הבריטי בהחברתי והפוליטי 

 )Social rights(הזכויות החברתיות . בשני� שלאחר מלחמת עול� השנייה
את  ו� זמינותה� מבקשות להבטיח את .בסיס האזרחות החברתיתב עומדות
 לכל לאפשר י� האמור,ביטחו� סוציאליהרווחה והמגוו� שירותי של  �נגישות

לפי הסטנדרטי� המקובלי� בחברה שאנו , קיו� בכבודואד� רמת חיי� נאותה 
ות הזכויאת חזק להתיאוריה של מרשל התמקדה בעיקרה בכוונה  .חיי� בה

 .החברתיות של כלל האוכלוסייה ובמיוחד של הקבוצות החלשות בתוכה

 20�מרשל באמצע המאה ההעלה למרות השינויי� הרבי� שעברו על עולמנו מאז 
� איבדו אליוהתיאוריה שנלוותה לא ולא הוא , האזרחות החברתית  את רעיו

 התחושה של עצמת מרכזי להכליהאזרחות החברתית הפכה ל. מחשיבות�
,  בעיקר ברעיו� האוניברסליותהתבטאזה . שתייכות ולאינטגרציה חברתיתה

ובדר" , מכלול שירותי הרווחה לכלל האוכלוסייהשל  �הבטחת נגישותב כלומר
 . שירותי� אלהת התחושה של נחיתות או סטיגמה בקבלביטולזו ל

המאבק על , כאמור, א# כי הרעיו� של אזרחות חברתית לא איבד מחשיבותו
 ,ו נמש" במידה רבה של אינטנסיביות במדינות רבות וישראל בתוכ�הגשמת

 . ולובש את הצורה של מאבק על צדק חברתי

Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓ:אינטגרציה , מדינת הרווחה, זכויות חברתיות,  אזרחות חברתית
 חברתית 
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בשני� שלאחר ,  שהביא)T. H. Marshall(ה מרשל "תהחוקר והסוציולוג הבריטי היה זה 

 השיח החברתי והפוליטי של  למרכזרעיו� האזרחות החברתיתאת , חמת עול� השנייהמל

  ואת קידומופיתוח הרעיו�את  הגור� שדרב� ו היסבההמלחמה והסבל הרב שה. עולמנו

 של מלכתחילהתפקודה הלקוי מ הגורמי� להתעוררותו נבעו א  כי ,מלחמתי�בתרבעיד� ה
רשל ברעיו� האזרחות החברתית התמקדה מהעלה התיאוריה ש. החברה הקפיטליסטית

הזכויות החברתיות של כלל את חזק ל ובצור!המצב החברתי הנובעות מבעיקרה בבעיות 

האוכלוסייה ובמיוחד של הקבוצות החלשות בתוכה מול הזכויות האינדיבידואליות של 

 טרנספורמציה של החברה לחולל ,מנקודת מבטו, מהל! כזה היה אמור. פרטה

מבחינה זו אפשר . המלחמשאחרי העול� המפותח בתקופה הית בארצות הקפיטליסט

אחד המרכיבי� באסטרטגיה של את  האזרחות החברתית של מרשל יתלראות בתיאורי

ה תההנחה המרכזית בתיאוריה של מרשל הי). Turner, 2009(הכלכלה הקיינסיאנית 

 ו של ומיסודתו המאבק המעמדי בחברות המתועשות המפותחות באמצעות הרחבשיתמת�

 האזרחות חברתית העמיד יתפיתוח תיאורי. בסיס האזרחות וחיזוק היסוד החברתי בתוכו
 ). Mann, 1987(כאחד התיאורטיקני� החברתיי� החשובי� של התקופה ל את מרש

חבר בקהילייה ה, מהותו של רעיו� האזרחות החברתית היתה ההכרה שלכל אד�

כלכליי� נאותי� וליהנות �יות בתנאי חיי� חברתיי�יש הזכות לח, המדינתית שהוא חי בה

). Marshall, 1963; Marshall & Bottomore, 1992 (ההולמת אות�מרמה תרבותית 

 ,' תוכנית בוורידגלמשל – בחברה הבריטית באותה תקופה ההתפתחויות בתחומי� אלה

  מפלגתהעבירה והרפורמות החברתיות החשובות ש,שהוכנה עוד בתקופת המלחמה
 השפיעו על – )Glennerster, 1995( שהגיעה לשלטו� מיד לאחר המלחמה ,הלייבור

 . רקע לפיתוח התיאוריה שלוה היומרשל ו

ה� מבקשות להבטיח . על פי מרשל הזכויות החברתיות ה� הבסיס של האזרחות החברתית

 אפשרל י� האמור,ביטחו� סוציאליהרווחה והמגוו� שירותי של  �נגישותאת  ו� זמינותאת

לפי הסטנדרטי� המקובלי� בחברה שאנו חיי� , קיו� בכבודולכל אד� רמת חיי� נאותה 

תנאי , דיורוביטחו� סוציאלי , חינו!, בבסיס הזה כלולי� הזכות לשירותי בריאות. בה
 ). ICESCR, 1966ראו ג� לדוגמה (עבודה הוגני� והשתתפות בחיי� התרבותיי� 

ק לדוגמה המובאת לעיל של החברה הבריטית שמרשל רלא  נוגערעיו� האזרחות חברתית 

 והוא שזור באופי ההתפתחותי של המאבק לתיקו� ,הבסיס שלו רחב יותר. פעל בתוכה

זכויות  לעהרעיו� צמח בהדרגה ועלה מ� המאבק הראשוני . המצב החברתי על פני הזמ�

 לע  במאבקהתמקד 20�מאה הבו, זכויות פוליטיות לשעבר ע� הזמ� לתביעה , אזרחיות

כל שלב בתהלי! ההתפתחות . ל קידומ� הלכה למעשהעת ווהכרה בזכויות חברתי
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הפוליטית הזאת על פני ציר הזמ� היה מלווה במאבקי� ע� כוחות חברתיי� חזקי� 

באמצע  – החברתיוהפוליטי , האזרחי – התלכדות שלושת המרכיבי� האלה. שהתנגדו לה

 צעדי� לנקוט הרעיו� של מרשל וקד� אתלפשר  היא שיצרה את הרקע שִא20�המאה

 ). Breiner, 2006(למימושו 

 נתקלה בהתנגדות חזקה תביעת�.  בקלותהגיעהההכרה בזכויות החברתיות לא , כאמור
ההתנגדות נבעה  .�פגיעה במעמדשחששו מ ,מצד קבוצות האוכלוסייה החזקות והאמידות

, ובעות ממנוזכויות הרווחה הנעל ,  בי� מעמד האזרחותמטבע הדברי� השוררהמתח מג� 

במובנה הרחב האזרחות החברתית מגלמת בתוכה את . עול� הקפיטליסטיתהתפיסת לבי� 

 כדי לגבור על התוצאות השליליות של הפעולה בלתי ,חלוקה מחדש של משאבי�העקרו� 

 השוק החופשי תפעולעומד בסתירה לרעיו� זה ). Turner, 2009(מרוסנת של שווקי� 

הותו במת� תמורה להישג האינדיבידואלי של הפרט ויש בו מקו� מועט בלבד במהדוגל 

הזיכרו� ש כ, של המאה הקודמת50� וה40� נחלשה בשנות הוהתנגדות ז. לרעיו� החלוקתי

 ,שהכה ברוב האוכלוסייה, 30�המשבר הכלכלי הגדול של שנות השל  הקרוב למדי

יצירת בגיבוש דעת הקהל וומאורעות מלחמת עול� השנייה מילאו תפקיד חשוב ב
שלטה בכיפה באי� מפריע  שבו הקשה כדי למנוע חזרה למצב החברתי ,קונסנזוס פוליטי

 .כלכלת שוק חופשי

ההכרה ברעיו� הזכויות החברתיות והניסיו� לקדמ� הלכה למעשה במדינות המפותחות של 

לאחר  להקמתה ולפיתוחה של מדינת הרווחה בתקופה שו שהביא�אירופה ואמריקה ה

פיתוח הרעיו� של ל יש זיקה הדוקה סביבהקונסנזוס שנוצר ל.  העול� השנייהתמלחמ

פריחתה של מדינת רווחה בעשורי� הראשוני� שלאחר על כ� . הזכויות החברתיות
ראו ג� (המלחמה היא גולת הכותרת של המאבק להגשמת הרעיו� של האזרחות החברתית 

 ).2009, אדט'ג

 בעשורי� הראשוני� שלאחר מלחמת רחבקונסנזוס לזכתה ההכרה באזרחות החברתית 

בו קונסנזוס זה איבד הרבה מ� התמיכה . ממנה למרות ההסתייגויות השונות ,העול�

מעמד מזכויות החברתיות כחלק בלתי נפרד בההכרה אמנ� . עשורי� האחרוני�ב

שי! חשיבותה במסגרת השיח הפוליטי שהתנהל וממאת האזרחות לא איבדה את תוקפה ו
ביטוי ידי  באה לושחיקה ז. דואבל התמיכה בה נשחקה מא, להתנהל ללא הר  בנושא

 צמצו� מערכות שירותי הרווחה שעמדו במרכז פעולותיה ב מדינת הרווחה ותבנסיג
)Pierson, 1994 .(אסכולת הניאובהשראת ממשלות שאימצומדיניות החברתית ה �

ההיבטי� מחברתיי� של האזרחות וגלובליזציה היא נסיגה מהתכני� ההליברליז� ו

ממנה  והגישה הקולקטיביסטית ש אלהתכני�. החלוקתיי� שה� חלק בלתי נפרד ממנה

פינו את מקומ� לאינדיבידואליז� כלכלי ולהתמקדות גוברת בבעיות של שונות נבעו 

 . פמיניז� וכדומה, פוליטיקה של זהויות, תרבותית
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ויכוח על המש! דרכה של מדינת ו המינונטוש אפוא בי מדינות העול� המפותח רובב

 במובני� רבי� ואשה, ובקידומ�זכויות החברתיות בובמוב� זה על המש! ההכרה , הרווחה

המאבק המתנהל בעצימות גבוהה ). 2007, על צדק חברתי ראו דה�( מאבק על צדק חברתי

כי� זכויות החברתיות ועל הדרבשמירת ההכרה נסוב על , ישראלב וג�, בארצות רבות

מערכות השירותי� באו לידי ביטוי באלה הלכה למעשה כפי שאלה ה את הזכויות לממש

המאבק הוא . 20�מאה ההשל מדינת הרווחה שהתפתחו במחצית השנייה של החברתיי� 

 צות והמתנגדי� נמר,ליברליי� שזכו לבכורה בימינו�בי� הרעיונות הקפיטליסטיי� הניאו

הנלחמי� על בי� ל ,)Harvey, 2007(ה וכלכלה להתערבותה של המדינה בבעיות חבר
מקומ� של הזכויות החברתיות שזכו להכרה במסגרת החברה הקפיטליסטית לאחר 

 הזכויות החברתיות סיכוי אסכולתהיא א� יש להשאלה שעל הפרק . מלחמת עול� השנייה

�  השולטי,ליברליי�� הקפיטליסטיי� הניאות הכוחות מול עוצמהלהבטיח את המש! קיומ

כוחות אלה שוללי� את רעיו� האזרחות החברתית ופועלי� . ציבורי ובמרכזי הכוחהבשיח 

 ולראות את ולבחו� סוגיה זהיא מאמר ה תכוונ. לביטולו או לפחות לצמצומו הדרסטי

 . האפשרויות העשויות להתפתח בהקשר זה

 

úéúøáçä úåçøæàä úåòîùî 

 רעיו� האזרחות החברתית ?ותוקרטימהי המשמעות בימינו של להיות אזרח במדינות דמ

 לתת מענה לשאלה י�מנס, רה מרשלי כפי שהגד,אזרחותהובהקשר זה התפיסה של מעמד 

קהילייה מדינתית למעמד האזרחות מוגדר על ידי השתייכותו של האד� , ככלל. זו

השתייכות זו מסמנת את זהותו ומשלבת אותו בקולקטיב של הקהילה המדינתית . מוגדרת
)Heater, 1990; Joppke, 2008 .( ל וקוד� כלאד� מעמד האזרחות במוב� זה מקנה

 הזכות לחופש הדיבור והחופש לבחור ולהיבחר בבחירות כמו, זכויות אזרחיות ופוליטיות

 20�למעמד זה נוספו במאה ה. כפי שהתגבשו בתהלי! ההתפתחות ההיסטורית, חופשיות

 & Hvinden( במדינות שונות  א  כי בהיקפי� שוני�,ג� הזכויות החברתיות
Johansson, 2007; Miller, 2000; Roche, 1992; Stewart, 1995 .( הזכויות

 הזכות המכילה בתוכה אתהחברתיות מדגישות את התפיסה החדשה של מעמד האזרחות 

רעיו� האזרחות החברתית משלב בתוכו , א� כ�). Holmwood, 2000(לרמת חיי� נאותה 

השתייכות ה ת ואת תחוש– מערכת של זכויות וחובות – ל האד�את מעמדו המשפטי ש

מעמד זה הוא המארג� את המבנה של הציפיות הלגיטימיות של האד� . הנובעת מכ!
 .  לו לעזר בעת צור!וההכרה שזכויות אלה יעמדאת להוגנות ולצדק בתנאי חייו ו
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ל האזרחות הצירו  של כלל זכויות אלה בראי ההתפתחותי שלה� יוצר את המעמד ש

 של האזרחות הההכרה במעמד. מתאר זאתמרשל פי ש כ,)social citizenship (החברתית

 שירותי� תספקלא,  מערכות מקיפות של שירותי רווחהת להקמהא שהוביליהחברתית ה

חיוב המדינה לנהל ל ו�הסרת תג הנחיתות או הסטיגמה מקבלתל, אלה לכלל האוכלוסייה

ספקת ההטבות בא הזכויות ומימושל למלא את תפקידה ב כדי שתוכ,מדיניות חלוקתית

 הפכה האזרחות החברתית סימ� היכר של המדינות הדמוקרטיות כ!. ה� מותהנובע

כולל , החלקי� השוני� של האוכלוסייה שילובלהמפותחות של זמננו ואמצעי חשוב 

 ,Klausen(בזר� המרכזי של חיי החברה , )social inclusion (הקבוצות החלשות בתוכה
1995 .( 

 בשני� שלאחר  הרחיב עד מאודוילאביסוס מעמד האזרחות והזכויות החברתיות הנלוות 

זו הרחבה . בארצות הדמוקרטיות המפותחותאת ממד השוויו� עול� השנייה המלחמת 

נבעו ר שא ו, בעברנהגול בשבירת התפיסות ההיררכיות של האזרחות שו קוד� כהתבטאה

נקבעו לפי בעלות על רכוש או שבוצות בעלות זכויות מיוחדות  לקפרטמהשתייכותו של ה

 הזאת את ביטויה ת מצאה ג� הגישה ההיררכימיוחדב. ייחוס משפחתי וכדומהאו מוצא 
המרקסיסטיות הגישות  לפי )class membership(בתפיסה של השתייכות מעמדית 

 נועדהיות אלה מול תפיסות היררכ. שרווחו עד לאחרונה במדינות הגוש הקומוניסטי

השוויה אוניברסלית של מעמדו האזרחי של המחולל  סוכ�האזרחות החברתית להיות ה

 . האד�

התייחסות שווה לכל אד� החבר : משמעות ההשוויה נוגעת כא� לשני מובני� שלה

ביסודו . ח תנאי חיי� שוויוניי� יותר לכוליהבטלניסיו� ה ;האזרחית�בקהילייה המדינתית
אבל הזכויות , לושווה לכההתייחסות הות החברתית טמו� עקרו� של רעיו� האזרח

 לצמצ� את מידת אלא, שוויו� בי� כול�ליצור  אמורות לא בהכרחהחברתיות של אזרחות 

קידו� השוויו� בתנאי . חופשיהשוק ה כלכלת בעקבותאי השוויו� בתנאי החיי� הנוצרת 

שלה בנושאי הכלכלה החיי� נעשה באמצעות מדיניות התערבות מכוונת של הממ

הרעיו� אי�  אול� .לוהרחבת המערכת של שירותי הרווחה הפתוחה לכאמצעות וב

 ).Cohen, 2010(שוק הנסיגה מכלכלת לשלעצמו מכוו� כ

תכליתו . התיאוריה של מרשל התמקדה בכל ההקשר הזה בסטטוס של האזרחות החברתית

צב של מעמד העובדי� ושל שיפור במחולל ה לת מרשל היזה על פי של סטטוס יתעיקרה

סטטוס הרחב הזה של אזרחות כדי לשנות את היה ב. קבוצות חלשות אחרות באוכלוסייה

 יה העובדי� ולצמצ� בכ! את תוצאותת של אוכלוסיי)class position( המעמדי הקומימ

הבסיס של שינוי זה הונח .  המעמדית של החברה הקפיטליסטיתההתפלגותשליליות של ה

האוניברסליות שלה כאחד הכלי� העמדת דה של מערכת שירותי הרווחה וכאמור ביסו

 ).Deacon, 2002( של שינוי זה תוהשגל ומימושוהמרכזיי� ל
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 אפוא הביטוי המוחשי החשוב של האזרחות יאמערכת מקיפה של שירותי רווחה ה

ות הגור� היכול לקד� ולאפשר השוויה של המעמד הכלכלי יחברתית שנועדה להה

בלו על עצמ� ארצות העול� יבאמצעות מערכת זו ק.  מלאה בקהילה המדינתיתוחברות

,  קשת רחבה של שירותי� בתחומי החינו!ספק לכלל האזרחי�המפותח את האחריות ל

, ) הגמלאות להבטחת קיו�לרבות(סוציאלי הביטחו� ה, תעסוקהה, דיורה, הבריאות

הביטוי המעשי אפוא ה תת הימערכההתפתחות . את הנגישות אליה� בעת הצור!לאפשר ו

של האסטרטגיה של הרחבת מעמד האזרחות כדר! יעילה במאבק לצמצו� אי השוויו� 

 .  שלנו צודקת ושוויונית יותרההחבראת  להפו!ושל החתירה 

של האזרחות החברתית בפרט מגדירי� מחדש את יחסי זה מעמד האזרחות בכלל ו, א� כ�

 האזרחות החברתית מגל� בתוכו את תחושת רעיו�. אזרחיהלהגומלי� בי� המדינה 

חברתית בי� חברי הקהילייה המדינתית ואת החשיבות של ההסכמה ההסולידריות 

 של הבהתא� לכ! האזרחות החברתית יוצרת את מחויבות. הדמוקרטית המונחת בבסיסה

ונושאת ,  מצד אחדהמדינה להבטיח רמה נאותה של תנאי החיי� והרווחה של אזרחיה

כמו נאמנות כלפי , נורמות מסוימותב האזרחי� לעמודחויבות מקבילה של בחובה מ
שני הצדדי� האלה של האזרחות החברתית .  מצד אחר בנטל המיסויהשתתפותהמדינה ו

 .מבטאי� אפוא את גבולות ההסכמה במסגרת יחסי הגומלי� שהתגבשו

ר בציפיות האקלי� החברתי והפוליטי של השני� שאחר מלחמת עול� השנייה היה חדו

 עוד בשנות נזרעואלה הציפיות הזרעי . לשיפור תנאי החיי� של כלל האוכלוסייה

ת עול� טוב יותר ומאמ/ המלחמתי וההבטחות לבנ התרומה להמלחמה במסגרת עידוד

נסיבות אלה הקלו כמוב� על הממשלות לאמ/ את הרעיו� של . ע� מיגור הרודנות הנאצית
העול� הדמוקרטי המתועש רפורמות חברתיות אזרחות חברתית ולהנהיג בארצות 

השגת הסכמה דמוקרטית אחד התנאי� היתה מבחינה סוציולוגית . מרחיקות לכת

 לא והסכמה ז. �כללת רעיו� האזרחות החברתית בתוכההמוקדמי� לאימו/ הרפורמות ול

י�  קואליציות בי� כוחות פוליטיי� שונאליה נדרש ליצור כדי להגיע ו,בקלותהושגה תמיד 

 ,הדעות היו חלוקות בנקודות צומת שונות. מפה הפוליטיתשל השוני� מצדדי� ומפלגות 

התניות אחרות לזכות לקבלת , שאלות של כיסוי אוניברסליהמחלוקות נסבו סביב ו

ההכרעה . סוגיות של מגדר וכדומה , כמו שימוש במבחני אמצעי� למיניה�,גמלאות

 שירותי הרווחה רובבסיס למדינת הרווחה ולשהתקבלה קבעה את קבלת מעמד האזרחות כ

 ו שהתפתחכיווני� השוני�את ה ,כמוב�,  לא מנעהוהכרעה ז.  בהתא� לכ!ופתחתשה
 ).Judt, 2005(בהקשר זה במדינות השונות 

הוא שעיצב את אופיו של  , הפ� החברתי שלוקידו� ובעיקר ,קידו� מעמד האזרחות

. כפי שאנו מכירי� אותו וחיי� בתוכו ,כלכלי של מדינת הרווחהה�המשטר החברתי

המש! קיומו של משטר זה ממשי! להתנהל ג� בימינו מול כוחות על  וורומיהמאבק על ש

 כדי להגדיר את סוגיות ההגנה ,פועלי� בנחישותאלה  .חברתיי� ופוליטיי� חזקי�
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למדינה יש ש , כבעיות פרטיות של האד�, המונחת ביסוד הזכויות החברתיות,החברתית

 אחריותו האינדיבידואלית בלבד תחת להשאיר� יש  ולכ� עליה�ק אחריות מועטת ר
)Breiner, 2006 .( 

 

ìùøî ìù äéøåàéúä úåìáâî 

לאחר מלחמת העול�   מיד, כאמור,ה האזרחות החברתית של מרשל גובשתיאוריית

 .בי� קבוצות רחבות באוכלוסייהגבוהה  סולידריות תתחושב התאפיינה שתקופה ,השנייה

 השינויי� החברתיי� האחרי� ע� ו ובהרכבהע� השינויי� שחלו במבנה האוכלוסייה

 למשל כמו, שחסרה בה התייחסות לסוגיות שונות באופ� טבעי ההתגל,  ע� הזמ�חוללושה

�ולתפיסת מקומ� בהקשר המדינתי, יותהעדתי או סוגיות מגדראו סוגיות השוני האתני 

לב תשומת  ג� העדר בתו! ליקוי זה טמו�. ה�הלאומי ותחושת הסולידריות הקשורה ב
 הקולקטיב של הקהילה המדינתית תו!לחשיבות ההבדלי� הדתיי� והתרבותיי� ב

 ג� הזכויות �ת והאזרחיות וכפועל יוצא מהו מתגבשות הזכויות הפוליטימסגרתושב

 הדיו� בנושאי� אלה הוא חלק בלתי נפרד מ� השיח על רעיו�. )Turner, 2009 (החברתיות

ת  הנמש! למעשה ללא הפסק במסגרת הפוליטית והחברתית של ארצו,האזרחות החברתית

 ;Bulmer & Rees, 1996ראו לדוגמה (ג� בעול� האקדמי  וול� הדמוקרטי המתועשהע
Dwyer, 2000.( 

 שלו בנקודת זמ� מסוימת על רקע החברה התיאוריהאת הגה חשוב לזכור שמרשל 

 הועמדה והומוגניות זואול� .  לכאורה פחות או יותרהיתה חברה הומוגניתכש ,הבריטית

 אתהסקוטי� את , החברה הבריטית כללה בתוכה את האנגלי�הרי ש, אזבסימ� שאלה ג� 

מצב . � שוני�מיכל אלה ראו את עצמ� במידה זו או אחרת כבני ע. האירי�את הוולשי� ו

 רקע בעלותמארצות  עתירי המהגרי�ההגירה גלי  הזמ� בעקבות במהל!ד וזה השתנה מא

 לא פסחו ג� ,ד את פני החברה הבריטיתוששינו מא,  גלי הגירה אלה.אתני ותרבותי שונה

 בעלותההגירה מארצות . את פני החברה שינו � ה�הג� בעל ארצות אירופיות אחרות ו

 בתקולקטיב של הקהילה ל את שאלת ההשתייכות של אנשי� אלה הרקע שונה עורר

  אמורה להעניק זוזכויות חברתיות השתייכות השאלה אילו ואת  המדינה שאליה היגרו
)Bottomore, 1992 .( 

שתייכות לדתות ההנובעות מ באי תשומת לב לבעיות לקתה ג� של מרשל התיאוריה

בשני� .  גידול האוכלוסייה המוסלמית בבריטניה ובארצות אירופה האחרותכמו, שונות

.  הרכב� האתני והדתית הטרוגניות יותר מבחינהחברות האירופיות ברוב�הפכו האחרונות 

שינוי זה מעורר לא פע� ויכוחי� נוקבי� באשר למדיניות ההגירה ולזכויות הפוליטיות 
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נסוב מדיניות ההגירה ל בנוגעויכוח המתנהל וה. והאזרחיות של קבוצות מהגרי� שונות

 כחלק ממעמד הענקת הזכויות החברתיות לקבוצות אוכלוסייה חדשותג� סביב לא פע� 

 עדיי� מכירי� ,למרות הבעייתיות הזאת.  באואליה רכשו במדינה ש�האזרחות שה

 שהאזרחות החברתית היא הדר! ובכ! מרשל של יובתקפות� הנמשכת של רעיונות

קליטת הקבוצות האתניות והדתיות החדשות במסגרת להרצויה ואולי ג� וההכרחית 

 . ניכור והדרה שלה� מתוכהע כדי למנו ,הקולקטיב של הקהילה המדינתית

 התייחסמרשל .  לבעיות מגדרחסרההתייחסות הוא  בתיאוריה של מרשל אחר ליקוי

שאלת מעמד האזרחות החברתית בהוא לא נגע . בעיקר לגברי� מועסקי� העובדי� בשכר

 הנובעות מ� האזרחות ,א� הזכויות לביטחו� סוציאליבשאלה ו) Lister, 1990(של נשי� 

 אבל עובדות במשק בית� או עוסקות , נשי� שאינ� מועסקות בשכרעלחלות ג�  ,החברתית

בלו את תשומת הלב הראויה במשנתו יהטענה היא שנשי� לא ק. גידול ילדיה�בבטיפול ו

כניות וברור שסוגיה זו דורשת התייחסות ראויה במסגרת ההפעלה של ת. של מרשל

 .אזרחות החברתיתל נוגעותה

 

àä ïåéòøì úåãâðúääúéúøáçä úåçøæ 

 באותה מידה א! ,רעיו� האזרחות החברתית זכה במש! השני� לתמיכה ציבורית רחבה

 בי� היסודות מובנהמתח ההההתנגדות נבעה ונובעת בעיקר מ.  בהתנגדות ג�נתקל
חברה הבנויה על ל הכמיההבי� להקפיטליסטיי� של חברה הבנויה על כלכלת שוק חופשי 

 אפואטיעוני� ביקורתיי� וההתנגדות לרעיו� חוצי� . �ה ושוויורווח, יסודות של סולידריות

.  ככל שהוא נוגע למדיניות החברתית ולמדינת הרווחה,את השיח החברתי והפוליטי

 אצל פלגי� בתגובות עליו ג�טיעוני� אלה מצויי� בניתוחי� התיאורטיי� של הרעיו� ו

צי הביקורת וההתנגדות ִח. מערכת הפוליטית בארצות הדמוקרטיות המתועשותבשוני� 

קצה הימני ה, י קצוות המפה הפוליטיתנ בשהניצבותבולטי� במיוחד בקרב קבוצות 

 . והקצה השמאלי

רעיו� האזרחות החברתית ומימוש הזכויות החברתיות הכלולות בו התפתחו על פי מרשל 

רה הביקורת על גישה זו היא שלא נית� לראות בהכ. בתהלי! אבולוציוני על פני השני�

פרי של אבולוציה , מומשו הלכה למעשהה�  ו בה�ככל שאכ� הוכר, בזכויות חברתיות

הסכסו! המעמדי החוצה מ הנובעמאבק פעיל של  הכרה זו היא תולדה ;ותו לאהדרגתית 

 של קבוצות מקופחות אחרות �מאבקשל את החברה הקפיטליסטית בת זמננו ו

חלק יציב כזכויות החברתיות את הות אי אפשר לרא, א� כ�. �באוכלוסייה לשיפור מצב

 נמש! ג� בימינו כחלק משמירה � ומימוש� המאבק על קיומ;וקבוע בהסדר המוסדי הקיי�
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המאבק המתנהל סביב התחרות הכלכלית מ במסגרת המשטר הדמוקרטי ו�על מעמד

ת המדיניות  אעוקבל את מעמדה ואת יכולתה של מדינת הלאו� ת המערער,הגלובלית

 ). Giddens, 1998(ה החברתית של

(מדיניות החלוקתית ל היחס בי� אזרחות תהטיעו� הביקורתי התיאורטי מתייחס ג� לשאל

redistributive policies( ,במרכז הביקורת .  של האזרחות החברתיתהשהיא חלק ממהות
 להניח שהזכויות טעות ,התטענל. הזאת עומדת העמדה של האסכולה הליברטריאנית

הגישה . אזרחות חברתית שוות ער! לזכויות הפוליטיותמות החברתיות הנובע

 אבל מתנגדת ,הליברטריאנית מתמקדת בקידו� הזכויות הפוליטיות של האזרחות

.  של קבוצות אחרות�להתערבות המדינה לטובת אנשי� או קבוצות באוכלוסייה על חשבונ

 ומשאבי�  חלוקה מחדש של הכנסותמבקשי� חברתית הדוגלי� באזרחותלעומת זאת 

 התערבות המדינה לטובת אנשי� בקבוצה כלומר, אחרי� בי� אנשי� וקבוצות חברתיות

 זכויות פוליטיות ותפיסה זעל פי ). Nozick, 1974(אחת על חשבונה של קבוצה אחרת 

תביעה של אד� אי� ה : כלומר;ה� זכויות השייכות לאנשי� כפרטי� ואינ� ניתנות להעברה

המצב שונה בתחו� הזכויות . עה על תביעה של אד� אחרישפמ לזכות מסוימת בתחו� זה
תביעה של בני אד� לזכויות חברתיות יש ל. החברתיות הנוגעות לשאלות חלוקתיות

על כ� מקומה של . השפעה על משלמי המסי� ועל היכולת הפיסקלית של המדינה

 זרחות האזרחות החברתית במסגרת המדיניות החלוקתית ולא במכלול הזכויות של הא
)Klausen, 1995 .(בה בעתאבל , אי� חולקי� על כ! שלזכויות חברתיות יש פ� חלוקתי 

 התערבות המדינה אתדורשות , האזרחיות והפוליטיות, הזכויות האחרותשחשוב לציי� 

הבעיה בטיעו� .  כדי לאפשר לקיימ�,באותה המידה אופי חלוקתי יוהקצאת משאבי� בעל

 בי� הזכויות השונות ותור� בכ! להפיכת הזכויות י�מבח שהוא היאהליברטריאני 

 . לחברתיות לזכויות בדרגה נחותה יותר

 החברה על, לה בהקשר זה הוא שככל שהדבר נוגע לזכויות החברתיותוטיעו� העעוד 

 להיות אקטיבית כדי עליה , בלשו� אחרת,לעשות מאמ/ מיוחד כדי לממש אות� או

זכויות הפוליטיות והאזרחיות באשר לשאר פסיבית לעומת זאת היא יכולה להי. ליישמ�

 התערבותי של יסודבמוב� זה אי� בזכויות אלה . ולהסתפק במצב שאי� הגבלה עליה�

התערבות הגורסת  , משתלבות בכלכלת שוק חופשיעל כ� ה�. המדינה בחיי המשק

. בה במידה ר מלאכותיתואול� הבחנה ז. מינימלית בלבד של המדינה במשק ובחיי הפרט

ולהטיל על המדינה להימנע מלפעול  שבו ,בכל סוגי הזכויות יש היבט פסיבי מסוי�
, גרוס( שבו עליה להתערב ולפעול כדי להבטיח את מימוש הזכויות ,והיבט חיובי, הגבלות

ג� יישומ� של הזכויות האזרחיות והפוליטיות משפיע כאמור על הקצאת , א� כ�). 2006

 זועלות היישו� של הזכויות החברתיות גבוהה יותר משלטעו� נית� אולי . משאבי� בחברה

המסקנה המתבקשת . היא בתחו� הערכיבנוגע לכול�  אבל ההכרעה ,של הזכויות האחרות

היא שההבחנה בי� הזכויות האזרחיות והפוליטיות לבי� הזכויות החברתיות היא בעיקרה 
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ארז �ברק( של הזכויות השונות אופיי�ל בנוגעאידיאולוגית ואינה משקפת שו� דבר מהותי 

 ).2009, וגרוס

היא שהזכויות החברתיות הנובעות ממנה ת המשמעות החלוקתית של האזרחות החברתי

השיח הפוליטי .  בי� האד� למדינהמטילות בהכרח נורמות מסוימות של מחויבות הדדית

  ויותזכהכוללת , זוהמתנהל בימינו על מדינת הרווחה מתמקד לפיכ! סביב מחויבות 
)entitlements (וחובות) duties and obligations.( על העיקרית הביקורת , ברוח זו

. מת לב מספקת לחובות המוטלות על האזרחהיא שאי� בה תשורעיו� האזרחות החברתית 

 אקטיביות משמעה. תאקטיביעליה להיות  ,תהיה אפקטיביתהאזרחות החברתית כדי ש

האחריות לוקח על עצמו את , בחיי� הפוליטיי�ולה  חלק פעיל בחיי הקהילוקחהאד� ש

פעילויות תור� ג� למבחינה כלכלית על ידי השתתפות בעבודה ובתעסוקה ועצמאי להיות 

מקס ובר .  כמו שירות בכוחות הביטחו� הלאומי וכדומה,חיוניות אחרות של הקהילה

את היותו חלק הדגיש כבר בזמנו את תפקיד השירות הצבאי כבסיס לאזרחות המודרנית ו

אזרחות הדג� ל רווחתההתנגדות ה, א� כ�). Barbalet, 2010(אינטרס הלאומי מה

של האזרחות האקטיבית ההיבט  מרשל היא שהוא לא הדגיש בו את על פיחברתית ה
 ;Hvinden & Johansson, 2007 (שבלעדיה לא תיתכ� אזרחות חברתית אפקטיבית

Turner, 2009( . 

 . האזרחות האקטיביתעל המדינה האקטיבית מול הדגש ג� אל ניתמופהביקורת בהקשר זה 

א על י והביקורת ה,המדינה האקטיבית נתפסת כא� כפועל יוצא של האזרחות החברתית

 המדינה ולבלו� את הגידול הנמש! של ההוצאה ה המופרזת של את פעילותרס�הצור! ל

 נגד המדינה האקטיבית ות זנושאי הדגל של ביקור. �תוכניות רווחה למיניה לעהציבורית 
תומכי� בקרב כוחות לא מעט  יש לה א!. ליברליי��ה� ברוב� הכוחות הפוליטיי� הניאו

 לראות לא תובעי�המבקרי� ). Giddens, 1998ראו לדוגמה (פוליטיי� מרכזיי� אחרי� 

שירותי� מטע� המדינה כדבר מוב� מאליו ולרענ� את המודעות הספקת אאת עוד 

 תספקאקביעת מעורבות הממשלה בהנוגע ללהשתת  בכל שלא די  לכ!האזרחית 

 ).Oskardottir, 2007(אינדיבידואלית אזרחית אחריות שיש ג�  אלא ,השירותי�

 הבאות בחלק� הגדול מ� הצד הימני של כמו בטענות ביקורתיות דומות, הטיעו� כא�
 ת תובעלישות הוא נגד האזרחות החברתית העשויה להפו! את האזרח, המפה הפוליטית

 תו! התעלמות מ� האופי המשחרר שהאזרחות החברתית ,)a rights claimer (זכויות

לכאורה לא צרי! להיות .  לפרט האוטונומיה שהיא אמורה להבטיחומ� חובהטומנת ב

ממדית של מתנגדי האזרחות החברתית �אול� התפיסה החד, ניגוד בי� היסודות אלה

לקוח היות בי� לאזרח חופשי של המדינה היות  בי� תורמת לטשטוש ההבדלי�ומבקריה 

 לפגוע בחירות עלולה שהיא זוהסכנה של תפיסה חד ממדית . שירותי�  כצרכ�השל

ש�  לא רק ל,ות דרושקבל�ההכרה בצרכי� אנושיי� והזכות ל. אוטונומיה של הפרטבו

 ל זאתובכ.  ולהפיכתו לאד� אוטונומיתו אלא ג� להעצמ,שמירה על כבודו של האזרח
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 זכויות חברתיות דורש בהכרח הקמה מת� הוא שמבכרי� להתמקד בוההיבט שהמבקרי� 

יכולי� להשפיע על מידת החופש הנתונה אשר , רבי כוחוהפעלה של ארגוני� בירוקרטיי� 

 פגיעה , של רושולטענת, התוצאה יכולה להיות. בידי האזרח ולהכפי  אותו לשיקוליה�

  ,מוסריות של האד� כאזרח או בלשונוההעמדות  תבזכויות הפוליטיות והחלש
 ;Roche, 1992( של מעמד האזרחות de-politicization and de-moralization�ה

Stewart, 1995 .( האד� תא שקול כנגד העצמו הא� ה,הכזאכ� יש חשש השאלה היא א� 

 .והפיכתו לבעל אוטונומיה אישית

� בי� אלה המצויי� במדינות הדמוקרטיות הביקורת על רעיו� האזרחות החברתית נפוצה ג

 שאי� בכוחה של האזרחות הואהטיעו� המרכזי שלה� . בשמאלה של המפה הפוליטית

. של החברה הקפיטליסטיתמלכתחילה החברתית לשנות את המבנה הבלתי שוויוני 

יחסי הכוח הנובעי� מזכויות באיננה פוגעת לדעת� ,  ג� בצורתה החברתית,האזרחות

שהיא הבסיס של מדינת הרווחה ואמורה , מערכת שירותי הרווחה.  משנה אות� אוהרכוש

ייש� לכדי  שהיא יעילה די הצור!לא הוכיחה ,  את התוכ� של האזרחות החברתיתלממש

. קבוצות החלשות באוכלוסייההחלוקה שוויונית יותר של הכנסות ורכוש לטובת 
ובכלל , ד� של הנשי� בחברתנוהאזרחות החברתית ג� עשתה א! מעט כדי לשפר את מעמ

 ).Turner, 2009( על בעיות השוויו� מהחותכמעט לא הצליחה להטביע את 

 

úéúøáçä úåçøæàá äëéîúá äâéñðä 

החברתיי� והאידיאולוגיי� המהירי� העוברי� בשני� האחרונות על , השינויי� המבניי�

חברתית של  עצ� התפיסה של הזכות האת וארצות העול� הדמוקרטי המפותח ערער

שהתפתחה מאז תו� מלחמת ) Cox, 1998( המונחת ביסודה של מדינת הרווחה ,אזרחות

בעשור האחרו� נתונות בו עול� המפותח המדינות שג� המשבר הכלכלי . עול� השנייה

מוציאה  תרמו לנסיגה בתמיכה במדינת הרווחה כה�שיעור הצמיחה הכלכלית בבוהירידה 

הקיצוצי� בהוצאה הציבורית בעקבות . של אזרחותפועל את הזכות החברתית אל ה

ראו (המש! יישו� הזכויות החברתיות והתמיכה בה� על המשבר הפכו לגור� המקשה 

 ).Esping-Andersen,1996; Busch, 2010למשל 

 ,Powellראו (ת לשינוי פרדיגמטי ביעדי המדינית החברתיאפוא אנו עדי� בהקשר זה 
, זוכי� לבכורה בימינואשר  , המפה הפוליטית�ימיבצאי� הכוחות הפוליטיי� הנמ). 2008

יסוד את רעיו� הזכות מ� ה שוללי� שה� דוגלי� בהליברלית �והאידיאולוגיה הניאו

לתפיסת� אי� לאד� זכות כזאת שהוא יכול לתבוע אותה מ� . החברתית של אזרחות

 אזרחות �במקו.  ה� שאמורי� לקבוע את רווחתו התנהגותו ומבח� המעשה.החברה
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, ה ה� מעמידי� במרכז את חובות האזרחילא תהחברתית והזכאויות לרווחה הנלוו

 מתבטאשינוי זה . זכויות לרווחהל נוגע של המדינה בכל ההאחריותאת  ומבקשי� לצמצ�

, Conditionality�ה,  וההתניה הנובעת ממנו)Contractuality(באימו/ רעיו� החוזיות 

 ).Paz-Fuchs, 2008; 2010 ,דורו�(ומי הרווחה  המדינה בתחה שלכבסיס תפקיד

 האמורי� להתקיי� בי� ,בחוזיות הכוונה היא לסוג של חוזה או אמנה בנושא הרווחה
 בולט כא� הרצו� לבסס את החברתיתאזרחות ה תבשונה מגיש. בי� האזרחי�להמדינה 

מה  תרוחילופיהבנויה על יסודות של , עול� של חברת שוק כלכלי חופשיהתפיסת 

מרכיבי ). White, 2000 (ה�ותמורה ושל אי שוויו� ופערי הכנסה ומעמד הנובעי� מ

אחד .  השונות כוללי� בתוכ� כמה יסודות אידיאולוגיי� ומעשיי�יההחוזיות בגרסאות

טיעו� זה שואב את כוחו . המרכיבי� המרכזיי� בנוי על הטיעו� של מעי� הוגנות כלכלית

ומשק  את הגישה השואפת להשתית את חיי , השוקשל כלכלת חליפי� סחר המכללי 

  המתבטאתהחברה שלנו ואת הזכויות לרווחה על התרומה האינדיבידואלית של האזרח

כמו , טבעיות ממגבלות מתעלמת זוגישה . בהשתתפותו בפעילות הכלכלית ובעבודה

 ,פויותנסיבות לא צ ויותכלכל, תיות ומנסיבות חבר,כיוצא באלה גיל גבוה ו,נכות, חולי
 .תאונות, מלחמה, כמו פעולות איבה

ההתניה אומרת ).  Dwyer, 2008ראו(התניה ה את רעיו� ,כאמור, החוזיות כוללת בתוכה

 יש לעמוד ,�גמלאות מתוכניות הרווחה למיניהול לשירותי רווחה שכדי להיות זכאי�

רדיגמה רעיו� ההתניה משק  את השינוי היסודי בפ). Munoz, 2006 (מסוימי�תנאי� ב

על פיה הזכות לשירותי הרווחה מעוגנת בזכות החברתית של ש ,של מדינת הרווחה

עצ� היות מ כלומר, מעמד האזרחותמ עוד נובעת זו זכות אי�, התניההלפי רעיו� . אזרחות
העיקרית ביניה� היא חובת ו, יוחובות הכלליות המוטלות עלמהאלא , האד� אזרח

עבודה אינה מונעת כמוב� הטלת תנאי� ספציפיי� הההתניה הכללית של חובת . העבודה

הכוונה הגלויה או הסמויה של . �מיניהל כחלק מתנאי הזכאות לגמלאות הרווחה אחרי�

רכי ההתנהגות של קבוצות האוכלוסייה להשפיע באמצעותה ולשנות את דההתניה היא 

 .צורות שונות של לח/ וכפייהעל ידי הפעלת הנזקקות 

 גישתנתק מי בולט הרצו� לה,התניהל המטיפי� לחוזיות ו,� אלהכוחות פוליטייאצל 
 הנמצאת בבסיס� של , האוריינטציה הרעיוניתכוחות אלה שוללי� את. האזרחות החברתית

 ושזכתה במחצית , שה� המש! מתבקש של זכויות אזרחיות ופוליטיות,חברתיותההזכויות 

האוריינטציה הרעיונית של .  במידה רבה ללגיטימציה כמות�20�השנייה של המאה ה

 שזכו לה� הזכויות פי כ,ה גורפתהאזרחות החברתית לא זכתה אמנ� להכרה ולהסכמ

 של צדק סמ�מעי� היתה  היא הפכה בהדרגה אוניברסלית ובלא, האזרחיות והפוליטיות

 . חברתי בחברות הדמוקרטיות של העול� המתועש
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 ìàøùéá úéúøáçä úåçøæàä 

 מרשל והזכויות החברתיות הנובעות ממנה לא זכו שלרתית חבהאזרחות ה תיאוריית

 המערברווחה בארצות המדינת שבה פרחה ג� בתקופה .  במדינת ישראללוא�להתקבל במ

 במוצהר במדיניות חברתית בעלת גוו� התנועת העבודה שדבקשלטה  בישראלו

ות לא נתקבל הרעיו� של אזרח, סטי ובגישה אוהדת כלפי מדינת הרווחהיקולקטיב
נכבדי� של  �מרכיביובכל זאת לאור! השני� הוטמעו . מעמד האזרחותמחברתית כחלק 

 ,הבריאות והביטוח הלאומי, כמו החינו!, האזרחות החברתית בתחומי� שוני� של החיי�

מדינת ב שכל אזרח ותושב ,והפכו יסודות אינטגרליי� של מעמד האזרחות החברתית

  יסודות האזרחות החברתית זכתה בתמיכהההגשמה החלקית של. ישראל שותפי� לה

 , בעשורי� הראשוני� של המדינהששלטושל האליטות , א  כי לפעמי� מהוססת, רחבה

 על פי,  היא הפכה את מדינת ישראל במידה רבה למדינת רווחה70�ולקראת סו  שנות ה

 ראו(מדינות הדמוקרטיות המתועשות באירופה ה רובדג� שהל! והתפתח באותה תקופה ב

  .)1992,  דורו� וקרמר;2004, גל

חולל  80�לטות במדינת ישראל מאז שנות הואליטות הששחל בהשינוי הערכי והפוליטי 

, החברה הישראלית עברה בשני� אלה תהלי! של הקצנה רדיקלית. מגמה זו בגור מפנה 

 אלא ג� , לא רק בשיח הפוליטי של ביטחו� ומדיניות חו/התבטאהש, שמרנית בעיקרה

, המיתוסי� והדימויי�, הסמלי�,  משתקפת בעול� הערכי� זוהקצנה. יניות החברתיתבמד

 מפגיני�המדגישי� כמעט כול� את האמונה בכוחו הבלתי מעורער של השוק החופשי ו

 עומדת ההקצנה השמרניתבחוד החנית של . מדיניות הרווחה ומוסדותיהכלפי עוינות 

 השני� ולצמצ� את מערכת לאור!שנבנו המגמה להחליש את מנגנוני ההגנה החברתית 
 ).2005, דורו�(של מדינת הרווחה ושל האזרחות החברתית   היסודהיאשירותי הרווחה ש

 את רעיו� מטבע הדברי�האליטות השליטות המזדהות ע� ההקצנה הזאת שוללות 

ליברלית של הממסד הפוליטי �תפיסת העול� הניאו. חברתית של מרשלהאזרחות ה

 הבלתי מסויגת בכוחות השוק החליפו את האמונה בסולידריות ובערבות תוהשליט ואמונ

המפנה הזה . עשורי� הראשוני� של המדינה שאפיינו את החברה הישראלית ב,ההדדית

�  את מערכת היחסי� ביבשנותו , אלא ג� אופי מוסרי מובהק,רק אופי פוליטילא  נשא
ל תנאי חיי� וכלהבטיח ַלהאחרו�  של זה ו למחויבותהנוגעממסד השלטוני בכל לפרט ה

 .נאותי� לפי הסטנדרטי� המקובלי� בחברה בת זמננו

 בהגה השלטו� של אוחזות ה, האליטות החדשות אימצובהתא� לתפיסת� האידיאולוגית

חברתית ונקטו האזרחות האת כל אות� הביקורות שהוטחו נגד רעיו� , מדינת ישראל

האזרחות החברתית שהחלו להשתרש במדינת  אות� מרכיבי שנועדה לשחוק אתמדיניות 

קבוצות המעמד ובכלל זה , מדיניות זו פגעה בתנאי החיי� של כלל האוכלוסייה. ישראל
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 קשורה במידה �ה קשה במיוחד בקרב קבוצות החלשות שרמת חייהתא! פגיע, הבינוני

 ;2010, ראו ארלוזורוב(רבה בהסדרי� החברתיי� המעוגני� ברעיו� האזרחות החברתית 

 ).2010, עמיתי�סבירסקי ו

ג� הזכויות החברתיות הנובעות ממנה לא מצאו לה� עיגו� והגנה והאזרחות החברתית 

חברתיות בהסדר החוקתי הניסיונות שנעשו לכלול את הזכויות . במצב החוקתי בישראל
 הזכויות הפוליטיות ,לעומת זאת). 2004, ב� בסט ודה�( עד כה  פריהקיי� לא נשאו

. 50�הגנה חוקתית עוד בשנות הל זכו להכרה ו, כמו הזכות לבחור ולהיבחר,תהמרכזיו

 בעניי� חופש העיסוק וכבוד האד� וחירותו התמקדו 90�חוקי היסוד שהתקבלו בשנות ה

במספר פסקי די� הכיר . פוליטיות וכ� עיגנו את זכות הקניי�הבעיקר בזכויות האזרחיות ו

ית של קיו� בכבוד כחלק מהזכות החוקתית אמנ� בית המשפט העליו� בזכות החברת

 ומשקפת , הפרשנות שניתנה עד היו� לזכות לקיו� בכבוד צרה יחסיתאבל. לכבוד האד�

 ).2009, ארז וגרוס�ברק(תפיסה מצמצמת של הזכויות החברתיות 

 במערכת השיפוטית והפסיקה של בית סוגיהשיח התרבותי והמשפטי שהתנהל בה

הנטייה שהתגלתה כאמור . יקר בזכויות האזרחיות והפוליטיותהמשפט העליו� התמקדו בע

ה לא לכלול את הזכויות החברתיות כזכויות המוגנות תבקו שנקט בית המשפט העליו� הי

 של אחריות מינימלית של ת תאמה בעיקרה את העמדה הפוליטית הרווחתועמד. חוקתית

 חברתית לתנאי קיו� הגישה הכרה מסויגת בזכותהיתה בהתא� לכ! . המדינה לרווחה

ללא מת� הכרה כלשהי לזכויות ו שתנאי מינימו� אלה הוגדרו כראוי בלי, מינימליי�

2009, ארז וגרוס�ברק (יוצא באלהבריאות וכל, כדוגמת הזכויות לחינו!, חברתיות אחרות

 המשפט החוקתי של ישראל מבטיח הגנה מלאה על הזכויות החברתיות  אי�ככלל). 
ארז �לדעת שני המשפטני� ברק. מד לזכויות האזרחיות והפוליטיותכזכויות שוות מע

 עדיי� אזרחות מדרגה שנייה בהשוואה לאזרחות הפוליטית אוגרוס האזרחות החברתית הי

/ "כ! נית� למצוא לדוגמה בפסיקה האחרונה של בגלעדות ). 2009, ש�(והאזרחית 

 הרי מדובר בזכות ]...[, ריאותא  א� קיימת זכות לנגישות שוויונית לשירותי ב" ש,שקבע

/ "ראו פסק די� בג" (פריפריאלית ולא בזכות המצויה במרכזה של הזכות החוקתית

 ).האגודה לזכויות האזרח בישראל ואחרי� נגד ממשלת ישראל ואחרי�, 2114/12

 באזרחות  בישראלאליטות החברתיותההממסד הפוליטי וההולכת ונחלשת של  התמיכה

הרווחה הביאה בהכרח לאכזבה ולתסכול בקרב חלקי� רחבי� של החברתית ובמדינת 

אכזבה ותסכול אלה שהיו חבויות  . של מגמה זוי� עיקריי� נפגע� שראו עצמ,אוכלוסייהה

את אחת המחאות הגדולות בתולדות  2011 בקי/ מתחת לפני השטח הוציאו לרחובות

תחת הסיסמה  בריתצות ה מקבילה ע� מניעי� דומי� התפתחה ג� בארמחאה. המדינה

תנועות מחאה חברתיות אלה נמצאות ). Occupy Wall Street" (לכבוש את וול סטריט"

רואי� ה יש א!.  בהמש! פעילות�לאיזה כיוו� יפנו וקשה לומר ,בשלבי� שוני� של גיבוש

, הקריאה שתנועת המחאה בישראל העמידה בראשה. בה� מעי� צורה של מהפכה אמיתית
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מצביעה על הכמיהה למדינת הרווחה ולאזרחות החברתית , "רתיהע� רוצה צדק חב"

הדרישה לחזור ולמסד מחדש את עקרונות האחריות והסולידריות . חלק ממנהשהיא 

אפוא שינוי יסודי בסדרי העדיפות של מחייבת  במדינת הרווחה י�החברתית הגלומ

 והיא ,מדה זוההנהגה הפוליטית והכלכלית של המדינה שותפה לעאי� אול� ו. הממשלה

 באוגוסט 3, ראו אבינרי(לתפנית כזאת במדיניותה ,  ומעשיתתאידיאולוגי, מתנגדת בתוק 

המנהל הכללי של משרד ). 2011 באוגוסט 3, שליט�דה ;2011 באוגוסט 11, אריאב; 2011

 תאי� בכוונש , א  הצהיר בפומבי בפגישה ע� משתתפי המחאה2011ראש ממשלה בקי/ 

 ). 2011אוגוסט , גבאי(נת רווחה ההנהגה לבנות מדי

 

 úéúøáç úåçøæàá úùãåçîä äëéîúä 

בעקבות האכזבה מ� השחיקה הנמשכת של מדינת הרווחה הופיעו לאחרונה ג� בעול� 
 חוקרי� העוסקת בנושא תקבוצ. האקדמי ניצני� של תמיכה מחודשת באזרחות חברתית

 העמדות על רקעחברתית קראה לבחו� מחדש את השינויי� בגישה לרעיו� האזרחות ה

לגשר על הפער לנסות  החוקרי� מציעי�). Isin, 2008 (�ליברלי�והניאשל השליליות 

ולתת ביטוי מחודש לממד ליברלית �בעקבות המדיניות הניאומדינה לשנוצר בי� האזרח 

אזרחיה לבאופ� מסורתי בי� המדינה חיברו  הקשרי� שהתרופפות. החברתי של האזרחות

 אינטרסי� פרטיי� על תלהעדפ, מנקודת מבט�, הביאונדיבידואליז� גור  איל דגש מת�ו

בי� כ! לשחיקה של מדינת הרווחה ולהגברת הניכור עקב פני אינטרסי� קולקטיביי� ו

 בלשו� הקריאות , ביסוס מחדש של הממד החברתי או.יה למוסדות המדינהאזרחי

 יש.  צור! השעהאפואות הוא ו במעמד האזרחתריושז,  של צדק חברתי,המושמעות בימינו
בעלת  משמעות חברתית כ! שתהיה להלהבנות את האזרחות למעי� פרקטיקה חברתית 

 ). Macris, 2009( משמעות הפוליטית והאזרחיתהאותה קדימות כמו 

בינו ואיש לרעהו  בי� הגומלי� מדגישה את תלות והתפיסה של אזרחות חברתית בראייה ז

אלא הביטוי המעשי ; ותו לא מופשט רעיו� איננה רק ומלי�הגתלות . החברה כולהלבי� 

כחבר בקהילה , כחלק ממשפחה,  היא נוגעת לכל אד� כפרט;יו� של כולנומיוהשל חיי 

א ימשמעות מעמד האזרחות ה. מדינתית הרחבהה�המקומית וכשות  בקהילייה הפוליטית
י� השוני� שהחיי�  במצבהזולת מתמיד ע� תו! כדי משא ומת�היכולת לנהל את החיי� 

 אלא כורח , ולכ� הממד החברתי הוא לא רק חלק בלתי נפרד ממנו,פני כל אחדלמציבי� 

 .ה והוא שמבטיח את תחושת הצדק החברתי שאנו מייחלי� ל,קיומי
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íåëéñå ïåéã 

את רעיו� האזרחות מרשל למרות השינויי� הרבי� שעברו על עולמנו מאז העלה 

.  לא איבדו מחשיבות�אליורעיו� זה והתיאוריה שנלוותה , 20�החברתית באמצע המאה ה

העבודה של מרשל מספקת לנו את סיפור ההתפתחות ההדרגתית של הזכויות האזרחיות 

חירויות ההמאבק על מכחלק בלתי נפרד ,  הזכויות החברתיותלרבות ,והפוליטיות
. תי בחברתנו יותר של צדק חברגדולהל השגת מידה עהאזרחיות והפוליטיות של הפרט ו

א  ו ,חירויות הפרט הפכו למרכיב חשוב של מעמד האזרחותמהזכויות החברתיות כחלק 

על הסולידריות והמחויבות ו הלכידותלשמור על שואפת ה ,חברה דמוקרטית בת זמננו

הלכה ,  הזכויות החברתיותתהפעל.  לא תוכל להתקיי� בלעדיה�,חבריה ההדדית בי�

 את ה את תנאי החיי� של כל האזרחי� והפכהה שיפר במסגרת מדינת הרווח,למעשה

 . החברות שאנו חיי� בה� לחברות מתורבתות יותר שטוב יותר לחיות בה�

 מרכזי כלי ל, ג� במדינות הדמוקרטיות המפותחות של עולמנו,האזרחות החברתית הפכה

 בעיקרו ברעיו� מתבטאזה . להגברת התחושה של השתייכות ולאינטגרציה חברתית

ה  למכלול שירותי הרווחה של האוכלוסייה כולההבטחת נגישותכלומר , ניברסליותהאו

השאיפה כא� היא להסיר בדר! זו את . לווהרצו� להג� על זכויות אד� וצדק חברתי לכ

המשמעות .  רבי�אצל מגזרי� , שירותי� אלהתקבלעקב  ,התחושה של נחיתות או סטיגמה

תוק  מאד� כאזרח בעל זכויות ה ראייתיא של הנגשת השירותי� לכלל האוכלוסייה ה

האזרחות .  ע� השלטונותנזקקות או חוזיות, יחסי תלותולא כפרט השרוי ב ,מעמדו

. חברתית נועדה לתרו� לשינוי המבנה של אי השוויו� המובנה בכלכלת שוק בלתי מרוסנת

, חינו!הת רווחה בתחומי ולתת לגיטימציה להוצאה ציבורית למימו� תוכניג� היא נועדה 
 שה� הבסיס למדינת הרווחה המגלמת ,סוציאלי ותחומי� דומי�הביטחו� ה, בריאותה

 בניגוד לדעת� של מבקרי האזרחות החברתית. בתוכה את מהות האזרחות חברתית

במסגרת מדינת הרווחה �  והפעלתההכרה בה�, תוזכויות החברתיההתפתחות , ושולליה

 ; האחריות האישית של בני אד�להתרופפותו  להחלשת המערכת החברתית אותמביא� אינ

 .  הדמוקרטייהת לחיזוקה של החברה שלנו ושל אופיופועלה�  :נהפו! הוא

 מתנהלהמאבק על הגשמתה .  מחשיבותואפואהרעיו� של אזרחות חברתית לא איבד 
הוא שאת האינטנסיביות שהוא מתנהל בה נית� לראות כ. בעברבימינו כפי שהתנהל ג� 

 על הזירה הציבורית בקי/ ו שהטביע את חותמ,צורה של מאבק על צדק חברתילובש את ה

 הנוצר בחברה הקפיטליסטית של ,אי שוויו� מעמדיבהמאבק מבליט את המתח ש. 2011

הוא ג� מושפע מ� המתח שבי� כלכלת המשק הלאומי והתחרות . שוק חופשי בלתי מופרע

המאבק הוא נגד הנסיגה . גלובליתלאומיי� בעול� של הכלכלה הנשווקי� הביע� השלו 

על שמירת התמיכה במדיניות של אזרחות חברתית והגנה עליה מפני ושל מדינת הרווחה 



 91 קידו� רעיו� האזרחות החברתית כמאבק על צדק חברתי 

 בעול� התחרותי של הכלכלה הכלכלה המקומיתהטיעוני� שהיא עלולה לסכ� את 

 .הגלובלית

 אחד ההישגי� � האזרחות החברתית ומדינת הרווחה כפועל יוצא שלה ה:לסיכו�

ת ו� של פוליטיקה דמוקרטית ושל המבנה השלטוני במדינות המתועשהחשובי

הוויכוח הפוליטי והחברתי על , אצל רבי�למרות ההכרה הרווחת בהישג זה . המפותחות
האזרחות החברתית טר� הפכה להיות . האזרחות החברתית ממשי! להתנהל ברוב הארצות

אחרי� של המבנה הי� מרכיבהכמו חלק מ. חלק אית� ויציב בהסדר המוסדי הקיי�

הוספה או גריעה , תיקו�, מדינת הרווחה נמצאת בתהלי! נמש! של ניסוי וטעייה, השלטוני

אול� אי� לראות את המש! קיומה .  רפורמות ובנייתה מחדשעריכתשל חלקי� ממנה ושל 

הוא .  חלק מ� המאבק המתנהל בכל משטר דמוקרטי הואהמאבק עליה. כדבר מוב� מאליו

 ,יות חלק מהמאבק המתנהל סביב תהליכי התחרות הכלכלית הגלובליתהפ! ג� לה

המערערי� את מעמדה ואת יכולתה של המדינה הדמוקרטית בת זמננו לקבוע את 

ת הרווחה מהוות והמדיניות החברתית ומערכת שירשראוי לזכור .  החברתיתהמדיניות

! לעמוד בתנאי יהמשל שהוא תנאי מוקד� הכרחי ליכולת ,בעצמ� גור� ייצור חשוב
א ג� תנאי יסודי י של מדינת הרווחה הההישרדותשחשוב להכיר בכ! על כ� . תחרותיות

 .המוכר לנולהמש! קיומה של המדינה הדמוקרטית במבנה 

 

úåøå÷î 
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 . הישראלי לדמוקרטיה
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