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סקר :יוחאי חקק

הספר בעריכת קפל ושטדלר הוא הקוב השלישי בהוצאת ו ליר והקיבו המאוחד
העוסק בחברה החרדית .את הקוב הראשו ער קפל ע עמואל סיוו ,ואת שני
האחרוני ע נורית שטדלר .ביחד מקבצי שלושת הכרכי עבודות של מספר רב של
חוקרי ,רבי מה חוקרי צעירי שכתבו את עבודת הדוקטור שלה בנושא .שלושת
הכרכי מעניקי תמונה מגוונת ועשירה של הפעילות המחקרית בתחו ,וה עדות
לשגשוגו במיוחד בעשור האחרו .פרק המבוא מציב את החברה החרדית בת זמננו
בהקשר היסטורי וחברתי תו סקירת אחדי מהדיוני המרכזיי בחקר הדתות ,שלדעת
העורכי ה מרכזיי ג להבנת החברה החרדית 12 .המאמרי המופיעי בספר חולקו
לארבעה שערי בהתא למגמות שהעורכי מבקשי להצביע עליה :שיקו החברה
החרדית וייצובה לאחר השואה; התחזקות החברה החרדית תו הבלטת מאפייני פני
חרדיי מתו עמדה של כוח וביטחו עצמי; התרחבות החברה החרדית ומגעה ע
החברה הסובבת; פיתוח הביטחו העצמי המתבטא במאמצי להחזרה בתשובה וביציאה
גיאוגרפית מהריכוזי החרדיי המסורתיי .חלוקת המאמרי לשערי אמנ מסייעת
_____________
1

מרצה בכיר בבית הספר למדעי הבריאות והעבודה הסוציאלית ,אוניברסיטת פורתסמות' ,בריטניה .יוחאי חקק
פרס מאמרי וספרי אודות היבטי שוני של החברה החרדית .באוקטובר  2012התפרס ספרו Young Men
in Israeli Haredi Yeshiva Education: The Scholars’ Enclave in Unrest. Boston, MA: Brill (180
)pages, English
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ליצירת מבנה לספר ,א לא פע ,כצפוי ,עולות באותו הפרק עדויות למספר מגמות
במקביל.
השער הראשו ˘ ÌÂÈ˜Â ¯ÂÓÈכולל שני מאמרי .הראשו שבה ,פרי עטה של מיכל
שאול ,עוסק בהבניית הזיכרו אודות שרה שנירר ,מייסדת רשת בתי הספר · ,·˜ÚÈ ˙Èשהיו
כלי לשיקו החברה החרדית לאחר השואה .הפרק השני של יאיר הלוי עוסק ברב שלמה
וולבה ובמאמציו להחייאת המוסר בעול "ההשקפה" הישיבתי#החרדי .שני הפרקי ה
היסטוריי וממעטי מאוד בשימוש בתיאוריה ,אבל מלמדי אותנו על היבטי חשובי
במאמצי השימור והחיזוק האידיאולוגי המושקעי בחברה החרדית ,באמצעות כתיבה
מחודשת של פרקי בהיסטוריה החרדית או החייאת של רעיונות ופרקטיקות שזכו
לפריחה לפני שני רבות.
השער השני  ÁÂÎ ˙„ÓÚÓ ÌÈÙ ÈÙÏÎ ÌÈÈÈÙ‡Ó ˜ÂÊÈÁפותח בשני מאמרי שעוסקי
במעמד המשתנה של העברית ,האנגלית והיידיש בחיי הקהילה .אחד המאמרי בשער זה
שצדו את תשומת לבי הוא מאמרה של ורד אלימל .בעבודתה עוסקת אלימל ביחס
לאחר דר ניתוח חמישה סרטי של היוצר החרדי יהודה גרובייס .הכותבת מראה באופ
משכנע כיצד השתנה ע הזמ ייצוג דמותו של החילוני ביצירתו של גרובייס .בראשית
דרכו תואמת יצירתו של גרובייס את המאפייני של קולנוע אידיאולוגי החוזר ללא ערעור
על הרטוריקה הרשמית .הדמויות הלא חרדיות המופיעות בו מוצגות באופ סטריאוטיפי
כשליליות וכמנוגדות לדמות החרדי .כפי שמראה אלימל ,יצירתו של גרובייס הפכה ע
השני מורכבת יותר ,והיא כוללת מצד אחד ביקורת פנימית ומהצד האחר ייצוג מורכב
ומאוז יותר של הדמויות הלא חרדיות ובמיוחד דמותו של החילוני .הקולנוע החרדי
המאוחר יותר ,כפי שמשתק $דר ניתוח יצירתו של גרובייס ,כבר אינו כלי לביצור
אידיאולוגי ,אלא הופ אמצעי שדרכו נית להציב חלק מהמוסכמות החברתיות החרדיות
בסימ שאלה ,לאתגר ולקד שינוי חברתי.
יש להניח שקוראי · ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈהמתענייני במדיניות חברתית ימצאו עניי מיוחד
דווקא במאמרי השער השלישי והרביעי .את השער השלישי˙ÁÈ˙ÙÂ ‰ÙÈ˘Á ,˘‚ÙÓ ,
 ,˙Â¯Â˘‰פותח מאמרו של אבי קיי שבהתבסס על מספר סקרי מנסה לדו במורכבות
הפסיכולוגית והתרבותית הכרוכה במעבר של גברי חרדי אל עול העבודה .בעבודתו
מתעל החוקר מחלק מהממצאי שהמחקר בתחו כבר העלה; למשל :פרקטיקות ניהול
הזמ ואומד התפוקה המקובלות בעול העבודה המודרני אינ מקובלות בעול הישיבה.
חוקרי שוני כבר דנו בנושא זה .אולי משו כ ג אי חידוש משמעותי בממצאי
שהוא מציג .את השער הרביעי ואת הספר כולו חות מאמר של לי כהנר ויוס $שלהב,
˙ .È„¯Á‰ ·Á¯Ó· ˙Â¯ÂÓהמאמר בוח באופ מרתק את המשמעויות החברתיות
והתרבותיות הנלוות להעתקת של חרדי את מקו מגוריה ומעבר אל הערי החרדיות
החדשות ,כגו בית"ר עילית ,אלעד ,רמת בית שמש ומודיעי עילית .המחברי מנתחי
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את המשמעויות המורכבות של המעבר ,אשר מצד אחד מרחיק את הדור הצעיר מהדור
המבוגר ומפיקוחו ,ובכ מאפשר השתחררות מסוימת מאות כבלי ,ומהצד האחר מחזק
את ההסתגרות החרדית מפני השפעות הסביבה החילונית ,שכ הערי החרדיות החדשות
ה על טהרת החרדיות .לטענת ,ההשפעה הכוללת של מהל זה תתברר רק בחלו$
השני.
הספר מציע קשת רחבה ועשירה של נקודות מבט על היבטי שוני של החברה החרדית
בת זמננו ,וכותביו מגיעי ממגוו רחב של דיסציפלינות ,ובה סוציולוגיה ,תקשורת,
חינו ,גיאוגרפיה ,מנהל עסקי ,פסיכולוגיה ,תולדות ע ישראל ומחשבת ישראל .יחד ע
העושר הזה נית להצביע על מספר חסרונות מרכזיי .בפרק המבוא לספר כותבי
העורכי שהקוב "יתרו לחקר דפוסי של המרה דתית ושל דרכי הצטרפות לחברה
החרדית בישראל ,ומתו כ ג להבנת טיב של תהליכי אלה בדתות אחרות המצויות
במרחב החיי המודרני – על א $השוני ביניה" )עמ'  .(22הבטחה זו נותרת בלתי
ממומשת ,מכיוו שלא העורכי ולא כותבי הפרקי מקשרי בי מחקר למחקרי שדנו
בקהילות דתיות אחרות ,א בתו ישראל או מחוצה לה .בשל כ נראה שהדיו נותר
ממוקד ומוגבל למקרה החרדי#הישראלי .את המבוא לספר מסיימי העורכי בשאלות
אלה" :הא התגוננות והסתגרות ה עדיי רכיבי רלוונטיי להבנת דרכי פעולתה של
החברה החרדית בישראל בראשית המאה ה [...] ?21#הא ייתכ שבמקרי מסוימי
התבוננות בחברה החרדית מנקודת המבט של איו ,התגוננות והסתגרות משמשת חס
בפני גישות חדשניות ,עדכניות ורעננות בחקר החברה החרדית בישראל?" )עמ' .(28
שאלות אלה נותרו בלתי פתורות ג לאחר קריאת פרקי הספר השוני ,שכ רוב יוצאי
מנקודת מבט זו ,ואינ בוחני אותה ,מציבי אותה בסימ שאלה או מערערי עליה.
בספר הראשו שערכו קפל וסיוו ציי קפל את הצור בעריכת מחקרי משווי בי
הקהילה החרדית בישראל לקהילות חרדיות בחו"ל .אוסי $כא ג את הצור להשוות את
הקהילה החרדית לקבוצות דתיות אחרות .השוואות אלה נחוצות ,כדי לחל את הדיו
בחברה החרדית מבידודו ולחברו לשיח הרחב המתנהל במדינות רבות אודות קהילות
דתיות בעיד המודרני .ע סיו קריאת הספר נותרתי ע התהייה שמא המבנה המובלעתי,
המתגונ והמסתגר מאפיי לא רק את החברה החרדית ,אלא במידת מה ג את חקר
החברה החרדית בישראל.
הספר בהחלט עתיד לעניי את אלה העובדי ע החברה החרדית ומתענייני בה ,והוא
מוסי $להבנתנו את התהליכי המתרחשי בה בתקופה הנוכחית .א $שהמוקד של הספר
אינו תכנו מדיניות ,כל ניסיו לקד מדיניות מחייב הבנה מיוחדת של החברה שמדובר
בה ,במיוחד חברה מסתגרת כמו החברה החרדית ,שנוהגת לפרש כל התערבות חיצונית
כאיו קיומי.
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1
סקר :מנח מוניקנד
ומהו יעד צמצו העוני? התשובה לשאלה זו טמונה בעיני המתבונ ,כמו ג
מיהו עני ַ
בשיטת המדידה .המוסד לביטוח לאומי בישראל אימ לש מדידת העוני את שיטת מדד
העוני היחסי של ס $הכנסה .בהגדרה זו העוני מחושב כרמת הכנסה השווה ל50%#
מההכנסה הפנויה החציונית לנפש תקנית )בהתאמה למספר הנפשות במשק הבית( .בבואה
להגדיר יעד לצמצו העוני החליטה הממשלה שלא להשתמש במדד ס $הכנסה .לעומת
זאת היא בחרה להשתמש במדד המוגדר במונחי צמיחה ,המוסב להכנסה ממוצעת למשק
בית .היעד שהיא הציבה קובע שבי השני  2010#2008הכנסות החמישו התחתו
אמורות לגדול ב 10%#יותר משיעור צמיחת התוצר לנפש ,שמשמעותה תוספת חודשית
ברוטו בגובה של כ 500#ש"ח למשק בית ממוצע )מאז לא קבעה הממשלה יעד לצמצו
העוני( .האיחוד האירופי קבע יעד לצמצו העוני ,ולפיו הוא שוא $לצמצ ב 20#מיליו
בני אד את מספר העניי עד שנת  .2020מדד העוני של האיחוד האירופי קובע שעני הוא
אד שנית לאפיינו לפחות באחד מתו שלושת המדדי האלה :מצוי בסיכו לעוני ,חי
חיי מחסור ומחוסר עבודה .הבדל מרכזי בי המדדי הישראליי לבי מדדי העוני של
האיחוד האירופי הוא שבישראל הממשלה והביטוח הלאומי משתמשי רק במדדי הכנסה,
ובאיחוד האירופי נבחרה שיטה המורכבת משלושה מדדי שרק אחד מה )סיכו לעוני(
מתייחס להכנסה .בחירתה של אירופה להסתמ ג על מדדי שאינ מדדי הכנסה
מדגישה את העובדה הידועה היטב שלמדדי הכנסה מגבלות רבות במדידת עוני .יתרה
מזאת ,יש פער בי הגדרות שונות של גופי בישראל .כ הביטוח הלאומי קובע במדויק
מיהו עני ,ויכול לגזור מקביעה זו את מספר העניי בתסריטי כלכליי שוני ,ומולו
הממשלה משתמשת במדד שונה וקובעת שמספר העניי שייחלצו מעוני הוא פונקציה של
השיפור המתוכנ בהכנסת ,א נמנעת מציו מספר.
בספר טועני נול וויל ) ,(Nolan & Whelanשמדינות וארגוני שוני בוחרי את
שיטת מדידת העוני על פי שיקולי פוליטיי ומדעיי .כ ,לדוגמה ,החלטת האיחוד
_____________

1

פרופ' מנח מוניקנד ,מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בראיל ויושב הראש של ESPAnet

ישראל .עוסק בחקר עוני סובייקטיבי ,בחקר חוויית העוני של אנשי החיי בתנאי עוני ובחקר תפיסות עוני של
הציבור ושל נותני שירותי והשפעת על השירותי לאנשי החיי בעוני .כמו כ חוקר מוניקנד היבטי
היסטוריי ואידיאולוגיי של עוני באר ועוסק במחקר השוואתי של עוני באר ובחו"ל.
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האירופי לצמצ את העוני באירופה ב 20#מיליו נפש עד שנת  2020היא בעיקרה החלטה
פוליטית )עמ'  .(53#51החוקרי מבקרי את האיחוד האירופי על כ שבבחירה זו הוא
סימ את המטרה ) 20מיליו( ,ולאחר מכ צייר את המעגלי סביבה )שיטת המדידה(.
הצור הפוליטי להגיע למספר מוסכ של עניי שקל לציבור )ולפוליטיקאי; מ"מ(
להתייחס אליו מסביר לדעת ,במידה רבה ,מדוע בחר האיחוד האירופי לפעול בדר זו
הפוגעת ,כפי שה מסבירי באריכות ,במדעיות של מדידת העוני.
ברוח זו ספר של נול וויל מוקדש לפיתוח בסיס מתודולוגי .מטרת להציג שיטת
מדידה רב ממדית של עוני והדרה חברתית ש"תספק מידע בעל ער ש]יחסית[ קל להבי
אותו" )עמ'  (248כחלופה לזו של האיחוד האירופי .ה ערי לסתירה המובנית בי דיוק
ותוק $מדעיי שיוצרי מדדי מורכבי ,שהבנת מחייבת השקעה והתעמקות ,לבי
הצור בפשטות ובעיצוב מדד שהוא שימושי לפוליטיקאי ולקובעי מדיניות )בלי לגלוש
לפשטנות( .על גבי עטיפת הספר מצוי שמדובר בספר לא טכני ,העוסק במדיניות רווחה
ועוני ומיועד לקהל הרחב ,א אי זה כ .הספר מיועד בעיקר ליודעי ח" ומניח שהקורא
הוא בעל ידע מחקרי וסטטיסטי ובעל הבנה סוציולוגית וכלכלית .לחוקרי עוני ולמי
שחדש בתחו ורוצה ללמוד אותו מדובר בספר רב ער .לשאר הקוראי כדאי להסתפק
באינדקס המצוי שיכול לכוו להגדרות של מושגי ולהסברי של סוגיות עקרוניות.
סקירה זו נמנעת ככל האפשר מלהיכנס לפרטי מתודולוגיי ,סטטיסטיי וטכניי
וממוקדת בעיקרה ב"שורה התחתונה".
הספר מגיש לקורא סיכו עדכני ביותר בתורת "ספירת העניי" .הוא מציג בצורה סדורה
תהלי של פיתוח מדדי עוני רב ממדיי שעומדי בקריטריוני שהמחברי קבעו לה:
מטרת לפתח מדד שמזהה אנשי שה "עניי ומודרי באמת" )"Truly poor and
" ; excludedעמ'  .(7אלה ה אנשי עניי לפי שני מדדי בד בבד :סובייקטיבי –
"משפחות ובתי אב שתנאי חייה חורגי באופ מהותי מתנאי החיי הנורמטיביי
המינימליי בחברת"; כספי – הכנסת נמוכה מס $מסוי .מטבע הדברי מספר
האנשי הנחשבי עניי לפי שני מדדי במקביל נמו ממספר האנשי הנחשבי עניי
לפי מדד יחיד .מכא שמספר ה"עניי ומודרי באמת" נמו ממספר העניי בכלל )עמ'
 .(143מדובר בדו"ח מחקר מורחב המראה שלב אחרי שלב אי פותחו המדדי ,אי
תוקפו ,אי הושוו זה לזה ,במה ה עדיפי על מדדי אחרי ,מה מגבלותיה
וחולשותיה ואי ה מזהי את העניי באמת.
עניינ הוא למדוד עוני ומתו כ לקבוע יעדי כלל אירופיי לצמצומו .החוקרי
מסבירי בפירוט רב וביסודיות את המורכבות במדידת עוני תו מדינתית ,במדידת עוני
השוואתית בי מדינות ובהשוואת עוני במדינות פנימה למדד עוני אירופי מוכלל .לש כ
ה מסתמכי על מאגרי מידע כלל אירופיי עדכניי המאפשרי לאחרונה מחקרי מסוג
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זה .בזמ כתיבת הספר ,ישראל עדיי לא נכללה ברוב המאגרי האלה ,א עקב צירופה
ל ,OECD#סביר שהמצב ישתנה.
הגישה הרב ממדית למדידת עוני המוצגת בספר שלפנינו היא פיתוח ושכלול של גישת
של המחברי מזה זמ רב ) ,(Nolan & Whelan, 1996וחשיבותה הודגשה ג באר
)מוניקנד וקט .(2003 ,בכ ה ממשיכי מסורת מפוארת של חוקרי בריטיי דוגמת
ראונטרי ) (1954#1871וטאונסנד ).(2009#1928
לשיטת מדידת עוני רב ממדית נשענת על סוגי המדדי האלה (1) :מדדי סובייקטיביי
המעריכי את האופני שבה האד חווה דחק כלכלי; ) (2מדדי הדרה חברתית )צריכת
שירותי ,שימור קשרי משפחתיי ועוד(; ) (3מדדי חס המתייחסי למצבי פיסיי
ולבעלות מול העדר חפצי )ליקויי מבנה ,מוצרי מזו ,ציוד ביתי וכו'(; ) (4מדדי הכנסה;
) (5מדדי תעסוקה .הטיעו המרכזי בעד מדידה רב ממדית הוא שלא נית לדו או למדוד
עוני ללא התייחסות למשמעות החיי בעוני מבחינת האד עצמו ,כפי שהיא באה לידי
ביטוי בסביבתו הטבעית .מדדי הכנסה ,לפיכ ,ה מצומצמי מדי ואינ מתארי את
צורת חייו של האד ,מה ג שה מודדי עוני רק בעקיפי )הכנסה כמשתנה מייצג
המבטא לכאורה צורת חיי( ולא מודדי את החיי בתנאי עוני כהוויית.
נול וויל ) (Nolan & Whelanערי לקושי שנובע מהבדלי תרבותיי ,כאשר מבקשי
לדו בהגדרות ומדדי לתנאי חיי בעוני .תרבויות שונות מעניקות פירושי שוני
לפריטי זהי .כ ,לדוגמה ,צריכת בשר יכולה להיתפס במדינות שונות כסימ לתזונה
מספיקה או כסימ לעושר .מדדי לא כספיי מושפעי מאוד מהאפיוני התרבותיי של
המדינות השונות .בשל כ המחברי מזהירי שהכרחי שרשימות הפריטי יאפיינו את
הנורמות המקומיות ויהיו מקובלות על הציבור המקומי כמייצגות ביטויי של עוני )עמ'
 .(45בהקשר זה מצאו החוקרי שמידת הלגיטימיות שחברה מסוימת מעניקה לעוני
כתופעה מושפעת מאוד מתפיסת ההקשר במדינות פנימה ופחות מתפיסת של
המרואייני את עצמ או את מדינת ביחס למדינות אחרות באיחוד האירופי .מדד עוני
שלא זוכה לאמו הציבור לא יזכה בגיבוי פוליטי ויהיה חסר ער בתהליכי הקשורי
לעיצוב מדיניות חברתית.
בהסתמ על דפוס הקשרי בי המדדי הנ"ל וממצאי מחקריי אחרי המחברי
מציעי מדד מוכלל המשק $בצורה טובה את משקי הבית המאופייני בחסכי מרובי.
המדד המשולב שפותח הוא MCP – Mixed-level) È·˜Ú ÈÂÚ Ï˘ ·ÏÂ˘Ó‰ „„Ó‰
 ;Consistent Povertyעמ'  .(129מדד זה נות ביטוי למצב עוני עקבי בכל המדדי.
ה MCP-משלב בי מש החריגה מס $הכנסה ,החס ומש החס ,מעמד חברתי
ותעסוקה .ראוי להעיר שבניגוד לפרסומי רבי אחרי בתחו ,הספר מפרט בצורה
בהירה את השיטות ששימשו להרכבת המדדי למיניה :אי נבחרו הפריטי שנכללו
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במדד ,אי קובצו לקטגוריות )רכישת מוצרי בסיסיי ,ציוד ביתי ,מצב הדיור ,איכות
השכונה/סביבת מגורי וכו'( ואי נקבעו רמות עומק החס בכל קטגוריה .רמת הפירוט
מאפשרת לקורא המיומ לשלב את המדדי במחקריו ולבחו את סגולותיה.
מלבד הדיו ביתרונות ובחסרונות של שיטות מדידה שונות מאירי המחברי את
החשיבות הרבה של ניתוחי עוקבה )אור( של עוני .אחד המאגרי האירופייECHP ,
) ,(European Community Household Panelמכיל נתוני עוקבה ברמת המשפחה
ומשק הבית המאפשרי מעקב מתמש אחר שינויי בחייה ,המאפשר את בחינת
הדינמיקה של העוני )עמ'  .(205#177בהסתמ על נתוני ה ECHP-ה מראי שבכל
טיפוסי מדינת הרווחה שיעור תחלופת העוני נמו משמעותית ממה שהיה מקובל לחשוב
עד כה .כלומר :יותר אנשי נשארי עניי תקופה ארוכה יותר ממה שהיה מקובל להערי
בהתבסס על מחקרי חת )עמ'  .(206אמנ נמצא שיעור תחלופה נמו בכל המדינות ,אבל
עדיי יש הבדל ביניה .נמצא קשר חזק בי שיעור היציאה מעוני לבי טיפוס מדינת
הרווחה .כ במדינות דרו אירופה קשה הרבה יותר להיחל מעוני מאשר במדינות
הצפו .במלי אחרות ובהתייחס לישראל ,ניכר שמדיניות כלכלית#חברתית מהווה גור
מרכזי בהשארת אנשי בעוני או בהיחלצות אנשי ממנו .לצערנו ,חסר מאגר לאומי
שמכיל נתוני עוקבה ,שיוכלו לשמש בסיס קבוע לעריכת מחקרי דומי באר ,א כי
הדבר עשוי להתאפשר על ידי מיזוג מאגרי קיימי .ראוי לציי שלאחרונה פועלי
הגורמי הנוגעי בדבר )הביטוח הלאומי ,למ"ס ועוד( במר להקי בסיס נתוני
שיאפשר עריכת מחקרי עוקבה ג באר.
כמו באר ,ג באירופה התרומה של מדידת עוני לצמצו התופעה תלויה בעיצוב מדדי
מדעיי תקפי מחד#גיסא ובכ שקובעי מדיניות ופוליטיקאי ישתמשו בתוצאות
המדידה מאיד גיסא .המחברי טועני שקשה עד בלתי אפשרי לשק $תופעה מורכבת
כעוני במספר פשטני אחד .החובה של החוקרי והסוכנויות הממשלתיות היא למצוא את
הדר לספק מידע פשוט ובעל ער שמשתמשי מהציבור יוכלו להבינו בקלות יחסית.
רוב הספר מוקדש לעיצוב המדדי עצמ .אמנ שלא כמו באר ,באירופה השימוש
במדדי עוני לא כספיי מקובל יותר ,אבל לדעת המחברי עדיי אינו מספיק .ה מדגישי
שעדיפה מדידת עוני ישירה על מדידת עוני לא ישירה ,עדיפה מדידת עוני מורכבת על
מדידת עוני חד ממדית ,ומחקרי עוקבי עדיפי על מחקרי חת.
המשות $באר לכל שיטות מדידת העוני שהציעו בשני האחרונות גורמי ממסדיי
שוני )המוסד לביטוח לאומי :קו עוני יחסי ,FTG ,SEN ,מדידה מצד ההוצאה; למ"ס:
סל צריכה( ,הוא ההסתמכות על נתוני כספיי ונתוני צריכה .לעומת זאת נול וויל אינ
נבהלי ממדדי סובייקטיביי המאפשרי לדעת לאתר את העניי האמיתיי .סבורני
שעל העוסקי במלאכה באר לבחו גישות סובייקטיבית דוגמת ה MCP-או דומות לה
לש הבנה טובה יותר של התופעה והתמודדות עמה.
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 Flexicurity CapitalismFoundations, Problems and Perspectives
Peter Flaschel & Alfred Greiner
Oxford University Press. 2012. 226 pages
1
סקרה :ליל לוריא
I am a one in ten / A number on a list
I am a one in ten / Even though I don't exist
Nobody knows me / But I'm always there
Statistical reminder of a world that doesn't care
)(UB40, One in Ten

במועד כתיבת שורות אלה מתמודדות מדינות אירופה ע שיעורי אבטלה מדאיגי.
מחלקת הנתוני באיחוד האירופי העריכה שמספר המובטלי בעשרי ושבע מדינות
האיחוד עמד בשנת  2012על  25מיליו ויותר .שיעורי האבטלה הגבוהי ביותר נרשמו
בספרד ) (25.1%וביוו ) .(24.4%שיעור האבטלה הממוצע במדינות האיחוד עמד
באוגוסט  2012על .(Eurostat, 2012) 10.5%
פיטר פלשל ) (Peter Flaschelואלפרד גריינר ) (Alfred Greinerעוסקי בספר החדש
 Flexicurity Capitalismבשאלה א אבטלה המונית זו היא חלק בלתי נפרד מכלכלה
קפיטליסטית או שמא אפשר אחרת .לצור מת תשובה לשאלה זו ה דני בהגותו של
מרקס ) ,(Marxבהגות המשותפת של קאלצקי וקיינס ) (Kalecki-Keynesובהגותו של
שומפטר ) .(Schumpeterאת הדיו התיאורטי מלווי המחברי בשורה של מודלי
מתמטיי שנועדו לבסס את הטיעוני בפרקי השוני .בסו $הספר נמנעי החוקרי
מלספק תשובה חד משמעית לשאלה וכותבי שלא נית לענות עליה בספר אחד .יחד ע
זאת ,הפרקי השוני מבססי יחדיו טיעו ולפיו נית לקיי כלכלה קפיטליסטית ללא
אבטלה המונית וללא שימוש בה כאמצעי משטור )עמ' .(197
_____________

1

ד"ר ליל לוריא היא עמיתת מחקר בפקולטה למשפטי באוניברסיטת בראיל .מחקריה עוסקי  ,בי היתר,
בגישת ה flexicurityוביישומה במציאות הישראלית .ספרה „ ˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó· ‰ÁÂÂ¯Â ‰„Â·Ú ÈÈעומד
להתפרס בהוצאת סאקר.2013 ,
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הספר נפתח בתיאור הגותו של מרקס ,ולפיה המשטר הקפיטליסטי יוצר "צבא של עובדי
עודפי" ) ,(Industrial Reserve Armyשרבי מה נידוני לאבטלה ,ואלה שמועסקי
נידוני לתנאי גרועי .שיעור העובדי המועסקי במשטר הקפיטליסטי אינו גדל ביחס
ישר לצמיחה בשיעור ההו ועל כ נוצר "עוד "$של עובדי )עמ'  .(7הספר ממשי בדיו
בטענת של קאלצקי ) (Kaleckiוקיינס ) ,(Keynesולפיה ידאגו ראשי המשק לכ
שלאחר תקופה של מדיניות קיינסיאנית של "תעסוקה מלאה" תגיע תקופה של תעסוקה
נמוכה .הטע לכ הוא תפיסת האומרת שתעסוקה גבוהה מובילה לירידה במשמעת
העובדי ובתפוקת )עמ'  .(27בשני הפרקי הראשוני של הספר מראי המחברי ,שלא
בהכרח נדרשת התערבות ממשלתית כדי למנוע אבטלה ואת צבא העובדי העודפי
שעליו התריע מרקס; נית לעשות זאת על ידי מתא בי הו לעבודה .בפרק השלישי של
הספר מוצגי קווי המתאר של מתא אפשרי שכזה .המחברי מכני אותו Flexicurity
 .Capitalismבפרק הרביעי של הספר מושווה מתא זה לכלכלה קפיטליסטית בלתי
מרוסנת ).(unleashed capitalism
בפרק השלישי ,שנת לספר את שמו ,עומדי המחברי על הרבדי המרכזיי שעליה
יש לבסס כלכלה קפיטליסטית ללא אבטלה המונית .הפתרו לדעת המחברי נעו בגישת
ה) flexicurity#עמ'  .(74גישת ה) flexicurity#שילוב המלי  flexibilityו(security#
מתבססת על מינוח קיי ועל מדיניות המקודמת הלכה למעשה במדינות שונות באירופה.
מדובר בגישה תיאורית#נורמטיבית המנסה להתמודד ה ע אבטלה וסיכוני חברתיי
אחרי בשוק העבודה וה ע הצור של מדינות להתמודד בשוק גלובלי תחרותי
) .(European Expert Group, p. 8טו ווילטהאח ) (Ton Wilthagenאשר פיתח את
המסגרת המושגית של הגישה – תחילה באקדמיה ולאחר מכ בוועדת מומחי של
האיחוד האירופי – טע שנית לקד בעת ובעונה אחת גמישות וביטחו בשוק העבודה
תו יצירת הרמוניה ביניה ) .(Wilthagen, Tros, & van Lieshout, p. 3ועדת
המומחי של האיחוד האירופי הדגישה באופ מיוחד את החשיבות במת גמישות
תעסוקתית למעסיקי )בפיטורי ובהעסקה( לצד מת ביטחו לעובדי ,ה ביכולת
לעבוד )לא בהכרח באותו מקו עבודה( ) (employment securityוה בצורת הבטחת
הכנסה בתקופות זמניות או קבועות של העדר עבודה ) .(income securityועדת
המומחי הדגישה עוד את מגוו היישומי האפשריי של הגישה וכ את הצור של כל
מדינה ומדינה ליישמה בהתא למאפייניה הייחודיי )European Expert Group, pp.
 .(2, 4מדינות שונות באיחוד האירופי ,וביניה דנמרק והולנד ,אימצו את עקרונות הגישה.
חוקרי שוני ,לעומת זאת ,מתחו עליה ביקורת ,בטענה שה flexicurity#הוא בעצ
מושג ריק מתוכ ,וכותבי ומקדמי מדיניות שוני יכולי לפרש אותו כל אחד על פי
הבנתו ).(Viebrock & Clasen, pp. 306-310
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פלשל וגריינר מציעי לצקת תוכ חדש למושג .ה מדברי על הflexicurity #
 capitalismהמבוסס על שלושה רבדי – ‰‡ÏÓ ‰˜ÂÒÚ˙ (1) :מערכת שתספק תעסוקה

לכל הפרטי בחברה; המחברי מציעי מודל אידיאלי של שיתו $פעולה בי המגזר
הפרטי לציבורי שיוביל לאספקת תעסוקה מלאה לכלל הפרטי .הפרטי יהיו זכאי
לתעסוקה מלאה ,א ג יהיו חייבי בה .המודל האידיאלי מניח שלכל הפרטי בחברה
כישורי ויכולת לעבוד – È„ÂÒÈ-ÏÚ‰Â È„ÂÒÈ‰ ÍÂÈÁ· ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ (2) .המחברי
מציעי להקי מערכת מקיפה של בתי ספר יסודיי ועל יסודיי אשר תתאפיי בשוויו
הזדמנויות ותהיה נגישה לכול .כל פרט יהיה זכאי לחינו איכותי מגיל צעיר .המחברי
מצייני שיש חשיבות ג להשכלה מאוחרת במהל החיי ,א הצעת מסתפקת במת
נגישות לכול למערכת היסודית והעל יסודית; )˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ Ï„ÂÓ ˙ÈÈ· (3
‡ – 2˙ÂËÈÏ‡ È„È· ˙ÂÈ‡¯Áהמחברי עומדי על חשיבות של האליטות ה בניהול
העסקי#הכלכלי וה בפוליטיקה .חברי האליטה ה אלה שמקבלי את ההחלטות
החשובות וה צריכי להיבחר על בסיס השכלה איכותית .המחברי מציעי לדאוג
לקידו ולפיתוח הקריירות וההשכלה של האליטות באמצעות מת ההשכלה הטובה
ביותר הקיימת.
הצעת של פלשל וגריינר מבקשת לצקת למושג ה flexicurity#תוכ חדש ,ובשל כ היא
מעוררת מחשבה .ואול יש לשי לב לכ שהצעה זו מנוגדת לחלוטי לגישת
ה ,flexicurity#כפי שהיא נתפסת במדיניות האיחוד האירופי .לאמיתו של דבר ,כל אחד
מהרבדי שהציעו המחברי עומד בסתירה לעיקרי גישת ה ,flexicurity#ברובד הראשו
שעניינו תעסוקה מלאה :כותבי המשתייכי לגישה זו מניחי שיעד של תעסוקה מלאה
איננו אפשרי וא $איננו רצוי בשל המחירי החברתיי הנדרשי לש השגתו )Schmid,
 .(2000גישת ה flexicurity#מדגישה את החשיבות שבדאגה לאוכלוסיות פגיעות ואת
הצור לספק לה הכשרות מקצועיות שיאפשרו תעסוקה ,ובה בעת לתת קצבאות לאלה
בה שאינ יכולי לעבוד ) .(Expert Group, pp. 9-11בנוגע לרובד השני ,שוויו
הזדמנויות בחינו ,גישת ה flexicurity#מדגישה את החשיבות של לימודי לאור החיי
) .(life-long learningבניגוד לגישת של פלשל וגריינר אשר שמה דגש על בתי הספר,
גישת ה flexicurity#מדגישה את הצור של עובדי להקדיש יותר ויותר זמ לשימור
ההו האנושי ולחידושו בעזרת הכשרות והמש לימודי בכל מהל קריירת העבודה
) .(Muffels, 2008, p.5המושג "לימודי לאור החיי" מגל תפיסה רחבה של
לימודי ,אשר איננה מוגבלת ללימודי החובה במסגרת בית הספר וללימודי במסגרות
פורמליות למיניה .הלימוד מתרחש במסגרות שונות ובגילאי שוני ) & Tuijnman
_____________

2

אליטות מוגדרות בידי המחברי בעמ'  128כ "Persons, who by virtue of their strategic locations in large
or otherwise pivotal organizations and movements, are able to affect political outcomes regularly
".and substantially
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 .(Schomann, 1996, pp. 465-466באשר לרובד השלישי ,בניגוד לגישת של פלשל
וגריינר ,המציעי מודל של קבלת החלטות בידי אליטות ,גישת ה flexicurity#מדגישה
את חשיבותו של הדיאלוג החברתי )שיתו $ארגוני עובדי ,ארגוני מעבידי ונציגי ממשל;
 .(Expert Group, pp. 15-16מול הצעת המחברי לתהלי קבלת החלטות אליטיסטי
המתבצע "מלמעלה" גישת ה flexicurity#מדגישה את חשיבותו של תהלי המתבצע
"מלמטה" ואשר במסגרתו נשמעי הקולות והאינטרסי הרלוונטיי .בשל כל האמור
לעיל נראה שבהצעת אי המחברי יוצקי תוכ לגישה ,אלא שוללי אותה באופ
מוחלט.
פלשל וגריינר מפתחי בספר מודל כלכלי מעורר מחשבה ,שנועד להתמודד ע תופעת
האבטלה המתגברת .ואול א $שה נושאי את דגל גישת ה ,flexicurity#המודל שלה
חותר תחת גישה זו ומציע ,לאמיתו של דבר ,פרדיגמה חלופית .הספר מתאי לאנשי
אקדמיה ומדיניות המתענייני בכלכלה פוליטית ,במדיניות רווחה ובשוק העבודה .הספר
והניתוחי המובאי בו רלוונטיי לדיוני המתנהלי בישראל בנוגע לאבטלה ולהגמשת
שוק העבודה.
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Beyond Elder Law – New Directions
in Law and Aging
)Israel Doron & Ann M. Soden (Eds.
Berlin Heidelberg: Springer. 2012. 219 pages
1
סקרה :ליאת אילו
אני מכירה את איסי )ד"ר ישראל דורו( כבר מספר שני ,והייתי חברה בקבוצת המחקר
שהקי במימו מכו ו ליר בנושא של גילנות – אפליה על רקע גיל .מלבד זאת אני עוסקת
בתחו הזיקנה כבר למעלה מעשר שני כחוקרת וכמטפלת .ע זאת הספר הצליח לחדש
ואפילו להפתיע אותי .מה החידוש? מבחינתי החידוש האמיתי טמו בקריאה של ספר
המוקדש כולו לנושא של חוק וזיקנה .הספר גר לי להבי עד כמה מועטה היתה תשומת
הלב שהקדשתי לנושא זה עד כה.
אחת הפיסקאות בספר בפרק שכתבה נינה א' קוה ) (Nina A. Kohnמדגישה ביתר שאת
את המקו המועט שתופס התחו המשפטי בגרונטולוגיה לעומת תחומי אחרי ,כגו
פסיכולוגיה או סוציולוגיה:
The study and development of public policy focused on older adults
has historically been dominated by the medical sciences, related
fields such as psychology and social work and other social sciences
that examine group behavior and structure such as sociology and
anthropology. The legal field and its approach to analyzing public
policy by comparison have yet to play a significant role in shaping
the field of gerontology (p. 19).

כשקראתי את הספר ,ניסיתי לחשוב אי #ייתכ שכל פרקיו ונושאיו ידועי ומוכרי לי,
וע זאת הזווית המשפטית נותרה סמויה מהעי עד כה .אני לא בטוחה שהספר מציע
תשובה לכ .#ע זאת ,הספר כ מעודד את הקורא להתעמק בנושא המשפטי ולקחת אותו
בחשבו כאחד הגורמי המרכזיי ביותר בזיקנה.
_____________
1

פרופ' ליאת איילו היא פסיכולוגית ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית על ש לואיס וגבי וייספלד,
באוניברסיטת בר איל .תחומי המחקר העיקריי שלה נוגעי לטיפול בידי עובדי זרי  ,לשילוב שירותי בריאות
הנפש במרפאות קופת חולי ולגילנות.
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המטרות השאפתניות בכריכת הספר לא מאכזבות .אכ ,כפי שמציעי העורכי ,הספר
מספק נקודות מבט שונות ומגוונות לחוקי ולמשפט בנוגע לזקני בעיד הגלובלי.
מדובר בקוב $מאמרי .על כ כל פרק נכתב בידי חוקר שונה בתחו ,אשר מביא לא רק
את זווית הראייה האישית שלו ,אלא ג את תפיסתו התרבותית והחברתית תו #דגש על
חוקי המדינה הספציפית ,לעתי תו #השוואה לחברות אחרות.
נקודה מעניינת אחרת היא העובדה שהספר נע בי המקרו למיקרו ,בי החברתי לאישי.
חלק מהפרקי עוסקי יותר ברמת החברה ונוגעי באופ כללי בחוקי השוני ,תו #דגש
על הבניית בחברות שונות .פרקי אחרי ,לעומת זאת ,עוסקי ישירות באד הזק
ומכווני לאנשי הפרקטיקה יותר מאשר לקובעי המדיניות .מלבד השונות בתכני ,מצאתי
שונות בסגנו הכתיבה ,כאשר חלק מהפרקי היו קלי יחסית לקריאה לאנשי שלא
מהתחו ,ואילו פרקי אחרי השתמשו בז'רגו מקצועי שהיה לי זר.
בדיוק כמו רשימת הכותבי ,כ #ג הנושאי הכלולי בספר ה מגווני ביותר :סוגיית
המשמורת ,כשירות משפטית ,זכויות אזרח וחוק בינלאומי ,יחסי משפחה ,אפליה על רקע
גיל והזכות למות .א %שאני בקיאה ברבי מהנושאי מהזווית הפסיכולוגית ,היתה
בחינת מהזווית המשפטית תרגיל מחשבתי מעניי.
אחד הפרקי המענייני מבחינתי היה הנושא של יחסי משפחה ובחינת מההיבט
המשפטי .בפרק שכתבה עורכת הספר א מ' סוד ) ,(Ann M. Sodenמתוארת המעורבות
של עורכי די במערכות היחסי של הזק ע בני משפחתו וההתנהלות שלה ג מול
הזק עצמו .זאת לאור תהלי #ההזדקנות הכלל עולמי והעובדה שמשפחות בנות שלושה
ואפילו ארבעה דורות ,החיי זה לצד זה ,הפכה תופעה רווחת בעיד המודרני .מצא ח
בעיני שהכותבת יוצאת ממודל הסולידריות הבי דורית ,מדברת על קונפליקט ועל רגשות
מעורבי ,ואז מתארת כיצד נושאי אלה באי לידי ביטוי בתחו המשפטי .עוד נושאי
המופיעי בפרק ה אי בהירות באשר למחויבותו של עור #הדי ללקוח ,שאלת "מיליו
הדולר" מיהו הלקוח ,כאשר מדובר בזק המלווה בבני משפחה ,ייצוג של זקני ע
דמנציה ,נסיונות גישור במקרי קונפליקט והטיפול בזק.
בסו %הפרק מציינת הכותבת ,שזקני ,בדיוק כמו קבוצות מוחלשות אחרות של נשי או
מהגרי עניי ,לא מזהי שהבעיות המרכזיות שלה נמצאות בתחו החוקי .יתרה מזאת,
לעתי ג בתי המשפט לא מזהי זאת .הכותבת מסכמת שא %שמשפטני יכולי לעצב
את החוקי הטובי ביותר ואת הליכי ההגנה הטובי ביותר ,לא תמיד ה מיושמי
כהלכה .ואול עקב השינויי הרב דוריי המתחוללי בחברה ,גורמי משפטיי הופכי
מרכזיי יותר ויותר ביצירת שינוי היחס לזקני .ניכר שמוטלת על המשפטני הדרישה
והאחריות לעצב את פועל בהתא לצורכי החברה והזקני שאות ה משרתי.
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הספר תור למדיניות החברתית בהדגישו את חשיבות המשפט והחוק בחייה של
הזקני .ההשואות הרב לאומיות הרבות שהספר מספק עוזרות להבי את יחסיות ואת
שבריריות של החוקי השוני .ספר המש #מעניי יכול לעסוק במקומו של הזק בחברה
הישראלית בראי החוק ובנקודות דמיו ושוני בחוק הישראלי מול חוקיה של מדינות
שונות בעול .כפי שמצייני איסי דורו ובני ספיינר בפרק שכתבו ועניינו החוק
הבינלאומי בנוגע לזקני ,השוואות בנוגע למערכות משפט שונות יכולות להרחיב
אופקי .השוואות כאלה מאפשרות לנו לשקול פתרונות משפטיי שלא עלו בדעתנו קוד
לכ ולהוציא אותנו מקיבעו מחשבתי .השוואות אלה ג עוזרות לנו להבי טוב יותר את
המערכת שלנו ואת קו המחשבה המנחה אותנו .יתרה מזאת ,מחקר השוואתי מעודד
דיאלוג בי חברות תו #שיתו %פעולה והבנה הדדית.
לסיכו :ספר זה מהווה סנונית ראשונה שעשויה לעודד את ההתייחסות למשפט ולחוקי
במחקר ובפרקטיקה בתחו הגרונטולוגיה .הספר מתאי לחוקרי וללומדי את תחו
הגרונטולוגיה .א %שרוב פרקיו מתאימי ג לכאלה שאינ משפטני ,פרקי מסוימי
יהיו קשי לקריאה לגרונטולוגי ללא רקע משפטי.

סקירת ספרי חדשי

177

Transitions and the Life Course:
Challenging the Constructions
"of "Growing Old
Amanda Grenier
Chicago: The University of Chicago Press. 2012. 241 pages
1
סקרה :דנה פרילוצקי
ספרה של אמנדה גרנייה עוסק בניסיו לאתגר ,לבדוק מחדש ,לרענ ואולי א %לשנות את
התפיסות הסטנדרטיות המקובלות בנוגע לזיקנה ולהזדקנות ,אלה המקבעות את תפיסת
הזיקנה כתהלי #הידרדרות חד&כיווני ,אלה המתייחסות בצורה סטיגמטית אל זקני שאינ
נמצאי בקטגוריה של "הזדקנות בריאה" או של "זיקנה מוצלחת" .המחברת מציינת
שכוונת ספרה היא להעמיק ולפתח את הנטייה הקיימת היו בתחו הגרונטולוגיה
הביקורתית לשלב בי ידע ותובנות על מבני חברתיי לידע ותובנות שעלו מניסיו חייה
של אנשי זקני ,כדי להיטיב להבי את התופעות המורכבות של הזיקנה )עמ' .(23
המחברת גורסת שתפיסות ביקורתיות של זיקנה והזדקנות ְמ ַס ְ+ק)ת נקודת מוצא מצוינת
לבחינה מחדש של שינויי ומעברי חיי המתחוללי בתהלי #ההזדקנות .הגישה
התיאורטית לאור #ספר זה מדגישה את ההקשרי הפנימיי שבי טווח משתני גדול:
מבני חברתיי ותרבותיי של זיקנה ,כפי שה משתקפי במסגרות של קביעת מדיניות
ובשירותי המוגשי לציבור; ההשפעה המצטברת של אי הצדק החלוקתי והקיפוח
החברתי על חוויית ההזדקנות; המבני החברתיי והמעברי שבתהלי #ההזדקנות;
ניסיונ וחוויותיה של הזקני עצמ ,כפי שה מציגי אות; אי התאמות בי תפיסות
מובנות לבי הניסיו או ההתנסות בשטח.
הספר מחולק לשניי :חלקו הראשו מציג את הבסיסי המרכזיי של המחקר והידע
המצטבר בתחו הגרונטולוגיה על הקשר בי מעברי חיי לתהלי #ההזדקנות .מוצגת
הגישה הביקורתית לחקר הזיקנה ,גישות רב מקצועיות ובי מקצועיות למהל #החיי,
הקשרי שבי המדיניות ,הפרקטיקה בשטח והחוויה האישית של זקני ,וכ מוצגי
מבני תרבותיי&חברתיי בשנות החיי המאוחרות .המחברת סוקרת בצורה שיטתית
ומובנית את עיקרי התפיסות המקובלות היו בנוגע לזיקנה והזדקנות ומניחה את התשתית
_____________
1

ד"ר דנה פרילוצקי ,עובדת סוציאלית וגרונטולוגית ,מרצה וחוקרת בחוג למדעי הזיקנה – גרונטולוגיה ,הפקולטה
למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה.
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לחלקו השני של הספר שבו תנסה לאתגר תפיסות אלה .אחד הדיוני מוקדש לקשרי
שבי מדיניות ,פרקטיקה וניסיונות חיי של הזקני ,ומתאר את המדיניות כמרחב המעצב
את הידע ומספק מסגרת המפרשת אותו .לטענת המחברת ,המדיניות ניזונה משתי מערכות
מסרי סותרות הרווחות בשיח על ההזדקנות :מצד אחד הזקני מקבלי מסרי על
הדרכי המועדפות להזדקנות בריאה ומוצלחת ,ומהצד האחר ה שומעי שבשנות
החיי המאוחרות אי אפשר להתחמק מירידה בכושר ,מאובדני חברתיי וכלכליי
ומירידה במצב הבריאות .מסרי סותרי אלה באי לידי ביטוי במיוחד בשירותי לזקני,
כאשר נוכח שינוי במצב הבריאותי וביכולות של האד הזק ,אשר יש לו ג מוגבלויות
מסוימות ,מצטמצמת זכאותו לקבלת שירותי )עמ'  .(68בהיבט הוראתי&לימודי חלק זה
של הספר כתוב בצורה מובנית וברורה ,ויכול לשמש מקור טוב ללימוד התחו ולהבנתו.
חלקו השני של הספר מתבסס כאמור על הנושאי והרעיונות שהוצגו בפרקי הקודמי
ונובע מה .בחלק זה נידוני האתגרי העכשוויי שבחקר המעברי בחיינו ,לימוד
והבנת .לכא למעשה ְמ ַכוו הספר; כא המחברת קוראת תיגר על נושאי שוני ומעלה
שאלות בדבר התפיסות המקובלות בתחו הזיקנה .היא נוקטת אסטרטגיה של הצגת
ראיונות ע הזקני עצמ ,ומציינת ש"הראיונות מביאי פרשנויות סובייקטיביות של
נקודות מפנה ורגעי קשי במהל #החיי ,המשכיות ושינוי ,חולי ובריאות" )עמ' .(99
תשעה אנשי בשנות חייה המאוחרות ,המאופייני בקבוצות על פי מבני שוני של
הזדקנות בריאה ומוצלחת והזדקנות תו #חולי וקשיי ,מציגי את תפיסותיה בדבר
המעברי בחייה והאופ שבו התמודדו בעבר ומתמודדי כיו ע קשיי שוני .הקורא
נדרש לחשוב מחדש על כל מה שהוא יודע בתחו הזיקנה :על התפיסות המקובלות ,על
המגמות העכשוויות ועל המדיניות שהיא פועל יוצא של כל אלה .תשעת תיאורי המקרי
מוצגי כאלטרנטיבות אפשריות להבנת חוויית ההזדקנות והזיקנה ,המבוססות על ניסיו
החיי של הזקני עצמ .לתיאורי ולפרשנויות של האנשי ניתנת כא חשיבות רבה .ה
מכוני "די וחשבו" )במקור  ,(accountsשכ עדויות אלה הנובעות מניסיו החיי,
לתפיסתה של המחברת ,ה אחד המשתני המרכזיי שיש להדגיש בחקר הזיקנה
וההזדקנות .ההתבססות על סיפורי החיי מקנה לספר זה את אחד מיתרונותיו החשובי
יותר ,כיוו שהשאלות והחקירה מפנות את הקורא ישירות ‡ Ïהחיי ולא דנות  ÏÚהחיי.
המחברת עוברת באופ מובנה ועקבי על הנושאי שהוצגו בחלק הראשו של הספר
ומעלה ,ה את הנקודות שיש לדו בה מחדש לדעתה וה את הרמזי שיובילו אולי
למסקנות ולתובנות שונות מאלה המקובלות היו; למשל השאלות שגרנייה מעלה בנוגע
לגיל הרביעי )שנות החיי המאוחרות המאופיינות בחולי ובירידה בכשרי וביכולות(:
הא הגיל הרביעי מקושר לגיל כרונולוגי גבוה או שהוא מקושר לחולי )שעלול להופיע
ג בגיל מוקד יותר(? הא ייתכ שהגיל הרביעי הוא מצב או תוצאה של קיפוח מצטבר
ומתמש ?#בקריאה לחשיבה מחדש בנושא המעברי בחיי והאתגרי שמצבי אלה
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מציגי )בעיקר בשל הקשר שבי גיל והידרדרות במצב הבריאות וביכולות( ,המחברת
מציעה שלושה נתיבי חדשי ,העולי מתו #עדויות הזקני (1) :יש להתייחס אל הגיל
הרביעי כאל תקופת מעבר )מצב לימינלי( תקופה המתרחשת לפני סו %החיי והמאופיינת,
בהרבה מקרי ,במצבי חולי והתדרדרות (2) .יש לשאוב ידע מתו #תובנות שמציעות
הגרונטולוגיה הביקורתית והספרות העוסקת במוגבלויות על קיפוח מצטבר ועל ירידה
ביכולות (3) .יש לחקור לעומק את משמעות הגיל הרביעי ,כולל ההנחות והיחסי
הרגשיי המעצבי התנהגויות ופרשנויות סובייקטיביות.
המחברת נוקטת ,כדבריה ,גישה לימינלית )עמ'  ,16למטה( .לימינליות היא שלב מעבר,
שבו הגבולות הרגילי של המחשבה וההתנהגות קצת משוחררי ופותחי את הדר#
למשהו חדש .ברוח זו התרומה הייחודית של ספר זה היא בהדגשתה ובהדגמתה של
ההנחה שהתובנות הרווחות בנוגע להזדקנות ולזיקנה זקוקות לרענו ולחשיבה מחודשת.
ברמה המעשית ,המשתקפת בעשייה בשטח ,התייחסות המחברת אל התפיסות הנוהגות
היו מזכירה באופ כלשהו את אמירתו של הבמאי הבריטי טוני רובינסו בסיו סרטו
הדוקומנטרי&הביוגרפי ‡" :ÈÓ‡Â Èייתכ מאוד שבעתיד יסתכלו אנשי על האופ שבו
החברה שלנו מטפלת בזקני בדיוק כפי שאנחנו מביטי על החברה שבה ילדי קטני
הועסקו בעבודות פר #בתקופת המהפכה התעשייתית" ) .(Robinson, 2006השאלה
האופיינית ביותר לתפיסה המוצגת בספר זה ,ואולי א %המרכזית ,היא כיצד הגישות לנושא
המעברי בחיי ולחקר שנות החיי המאוחרות עשויות להשתנות כאשר ה  ‡Ïיהיו
מאורגנות סביב גיל.
הספר מיועד לכל מי שעוסק או מתעניי בזיקנה והזדקנות ,במעברי ובתהליכי בחיי.
הוא יעניי אנשי אקדמיה ומדיניות בתחו ,סטודנטי בתחומי הגרונטולוגיה ,הבריאות
והמדיניות וכל מי שחש ,שג התפיסות בנוגע לשנות החיי המאוחרות וג יישומ
המעשי בשטח אינ מספקי בהיבטי שוני ,כגו ההיבט מוסרי ,הכלכלי ,החברתי
ובעיקר ההיבט האנושי.

˙Â¯Â˜Ó
Tony Robinson (2006) Me and My Mum.
http://www.ageuk.org.uk/travel-lifestyle/people/tony-robinson-on-dementia-andcare/
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The Rise of Global Corporate
Responsibility:
Mining and the Spread of Global Norms
Hevina S. Dashwood
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2012. 320 pages
1
סקר :עופר סיטבו
הדיו הציבורי והאקדמי המתנהל בשני העשורי האחרוני בשאלת האחריות החברתית
של תאגידי ) (Corporate Social Responsibility; CSRהוא סבב נוס %במאבק
המתחולל מזה  100שנה ויותר בי הגישה המתמקדת ביעילות הכלכלית של התאגיד
העסקי )ועל כ רואה בו גו %פרטי( לבי הגישה המדגישה את אחריותו החברתית )ואת
היותו גו %בעל אופי ציבורי( .חשיפת של פרקטיקות פעולה של תאגידי רב&לאומיי,
הפוגעות בסביבה ,בעובדי ובזכויות האד ,בעיקר במדינות העול השלישי ,מובילה
כיו לדרישה גוברת ,ה בקרב ארגוני חברה אזרחית וה בקרב קובעי מדיניות ,שתאגידי
יביאו בחשבו ג שיקולי ציבוריי החורגי מעבר לקידו עניינ של בעלי המניות.
חיזוק לדרישה זו נובע ג מהעובדה שלנוכח עיד ההפרטה והדה&רגולציה של העשורי
האחרוני ,עוד ועוד תאגידי ממלאי תפקידי שהיו נתוני בעבר באופ בלבדי בידיה
של מדינות – מאספקת שירותי רווחה ועד לניהול בתי כלא .הכוח והעוצמה האלה
מביאי עמ ג אחריות גדולה יותר.
הביקורת הציבורית המתגברת הופכת לסיכו עסקי עבור התאגידי הגדולי ,ה מבחינת
הפגיעה במוניטי שלה וה מבחינת יכולת לגייס עובדי מוכשרי ומצפוניי .תאגידי
רבי החלו לאמ $אסטרטגיות שונות של ניהול סיכוני ,כדי להתמודד ע הסיכוני
התדמיתיי הללו ,שעלולי להיתרג ג לסיכוני משפטיי ופיננסיי ,כמו ג ל"סכנה"
של רגולציה מחמירה יותר .כ #מספר גדל והול #של תאגידי ענק משקיעי משאבי
גדולי בסוגיות חברתיות וסביבתיות .מינוי סמנכ"לי לזכויות אד ומנהלי אחריות
חברתית ,בניית קודי אתיי ותוכניות "אזרחות תאגידית" הפכו לחיזיו נפו ;$למעשה,
לכל תאגידי  500 Ô'ˆ¯ÂÙיש כיו מדיניות  ,CSRורבי מה ממסדי פרקטיקות של
אחריות חברתית באופ התוא סטנדרטי מוסכמי של זכויות אד ושל הגנת הסביבה.
_____________
1

ד"ר עופר סיטבו הוא מנהל המכו לאחריות תאגידית וראש הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידי במרכז
האקדמי למשפט ולעסקי .עבודת הדוקטור שלו עסקה בניסיונות לשלב ממדי של אחריות תאגידית בתו דיני
התאגידי בבריטניה .הוא משמש ג כעמית במכו החשיבה ˘ ˙È¯Áלפוליטיקה חדשה.
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נית לומר במידה רבה ,שהדיו כיו עוסק פחות בשאלה א על תאגידי לקחת אחריות
ויותר בשאלה כיצד ובאיזה אופ אחריות זו צריכה לבוא לידי ביטוי .אי זה מפתיע אפוא
שהחוקר סיימו זיידק ) (Simon Zadekהגדיר זאת כ"דיו הציבורי השנוי במחלוקת
והחשוב ביותר של המאה ה&."21
באמצעות בחינת המקרה של תעשיית המכרות ,ספרה של פרופ' הווינה ס' דאשווד
) (Hevina S. Dashwoodמהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת ברוק )קנדה( ,בוח
את התהוות של נורמות גלובליות וולונטריות של אחריות תאגידית ואת מידת השפעת
על תאגידי הענק בתעשייה זו במדינות המתועשות ,ובפרט בקנדה .זוהי דוגמה יפה
ומעניינת :בתחילת שנות ה& 90נתקלה תעשיית המכרות במשבר לגיטימציה קשה לנוכח
אסונות סביבתיי ,ביקורת גוברת של ארגוני החברה האזרחית ,רגולציה סביבתית
מתהדקת ,ה מצד מדינות וה מצד ארגוני בינלאומיי ,וכ בקושי גובר לגייס הו .על
א %העלויות הכלכליות הכרוכות בהפנמת ההשפעות השליליות של פעילותה של תעשיית
המכרות ,מראה דאשווד כיצד ,בתו 15 #שנה ,הפ #המשבר – שאותו היא מגדירה כ"צומת
קריטי" ) – (critical junctureלהזדמנות עבור התעשייה שעברה שינוי יסודי בדר#
לאימו $וולונטרי של עקרונות פיתוח בר&קיימא .הספר מנסה לבחו את הסיבות לשינוי
מפתיע זה.
דאשווד מראה שוועידת ריו ב& 1992סימנה את תחילת השיח בדבר פיתוח בר&קיימא,
שדחק את תעשיית המכרות לפינה צפופה מזו שהיו בה .התהוות של נורמות גלובליות
וולונטריות בתחו הרגולציה הסביבתית היתה זרז חשוב בעיצוב המדיניות של תאגידי
המכרות ,אול דאשווד טוענת ,בהתבסס על ראיונות עומק שערכה ע מנהלי רבי
בתעשיית המכרות הקנדית ,שלא די בבחינה מלמעלה ,אלא יש להתבונ ג מלמטה –
בגורמי פני&ארגוניי ,ובה המנהיגות של מנהלי החברה ,תהליכי למידה ארגוניי
והתרבות הארגונית של התאגיד .לדעתה יש תפקיד חשוב ג לסוכני השינוי )(agents
שה במקרה זה המנהלי הבכירי.
על פי תיאוריית "מחזיקי העניי" ) ,(Stakeholder theoryשהולכת ומתבססת כתפיסת
הניהול הדומיננטית היו ,תאגידי זקוקי ללגיטימציה ציבורית ועליה לעמוד בציפיות
המשתנות של "השדה הארגוני" שבמסגרתו ה פועלי )ממשלות ,ארגוני חברה אזרחית,
לשכות מסחר ואיגודי תעשייה( ,על מנת לקד את הצלחת .זהו ה"רישיו החברתי
לפעול" ) (social license to operateשל התאגיד ,הכולל לא רק פ רגולטורי )הסביבה
המשפטית שבתוכה פועל התאגיד( ,אלא ג פ כלכלי )הסביבה הכלכלית ,לרבות הקשר
ע הצרכני( וחברתי )צרכיה של הקהילה המקומית שהתאגיד פועל בקרבה(.
דאשווד מראה שרבי מ המנהלי ,שאות היא מכנה  ,early moversהחלו לשב$
בהחלטותיה ,לצד שיקולי עלות&תועלת "רגילי" ,ג שיח ופעילות "ירוקי" של פיתוח
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בר&קיימא )שימור הסביבה ,דיאלוג ע מחזיקי עניי ,תמיכה בפרויקטי קהילתיי,
שמירה על זכויות אד ועוד( .זאת מתו #ראיית ה& CSRכחלו הזדמנויות המאפשר
להחדיר לתאגיד עקרונות של פיתוח בר&קיימא באופ שלא ייראה חורג מדי מ התרבות
הארגונית הקיימת .באופ הזה תאגידי מובילי בתעשיית המכרות עברו בתו #שני
ספורות מהכחשת הנזקי הסביבתיי שה גורמי לאימו $שיח ) CSRדאשווד מכנה
זאת  (talk the talkומש למיסוד הנורמות והנהלי המתחייבי מכ.(walk the walk) #
חלק מהתאגידי המובילי א %שימשו כסוכני בהפצת נורמות ה& CSRהגלובליות בקרב
יתר תאגידי המכרות )דאשווד מכנה אות "יזמי נורמות"; .(norms entrepreneurs
דאשווד מזכירה ,ע זאת ,שבשונה מתעשיות אחרות ,התלות של תעשיית המכרות
במחצבי הטבעיי מצמצמת את יכולת ההתניידות שלה ,ומקשה עליה לאיי ב"בריחה".
דאשווד מציעה ניתוח מוסדי ) ,(institutional analysisהנסמ #על שלוש רגליי :האחת
אינסטרומנטליות תועלתנית; השנייה תיאוריה ארגונית המדגישה תהליכי קוגניטיביי
והשפעה נורמטיבית; השלישית היא הקשר היסטורי .החידוש המרכזי בעבודתה נעו $בכ#
שהיא מראה באופ משכנע ומבוסס ,שבניגוד למה שטוענות גישות מוסדיות
אינסטרומנטליות )הרווחות ה בניתוחי כלכליי וה בניתוחי משפטיי( אי תאגידי
מו ָנעי א #ורק משיקולי עלות&תועלת ומרצו למקס את רווחי בעלי המניות שלה;
פעילות של תאגידי בשוק אינה נעשית בחלל ריק ,אלא היא משוקעת – כפי שלימדנו
ההיסטוריו הכלכלי קרל פולאני ) (Polanyi, 2001בספרו החשוב The Great
 – Transformationבמסגרת סביבה חברתית ופוליטית דינמית ,המחייבת אות ,ובעיקר
את מנהליה ,להתחשב בציפיות הנורמטיביות המשתנות .א כ ,אחריות תאגידית איננה
)רק( תעלול יח"צני מחושב שנועד לשפר את תדמית התאגיד .ראוי אפוא שאת הספר הזה
יקראו אנשי אקדמיה בתחומי הניהול ,התיאוריות הארגוניות ,היחסי הבינלאומיי
והסוציולוגיה ,כמו ג אנשי העובדי ב"תעשיית" האחריות התאגידית המתפתחת .זאת
ועוד ,הממצא בדבר הקשב הרב של תאגידי לנורמות החברתיות המשתנות צרי #לעודד
מעצבי מדיניות חברתית לא לחשוש להציב לפניה דרישות גבוהות יותר ,חברתיות )כמו
שמירה על זכויות עובדי( וסביבתיות )כמו צמצו פליטת הפחמ( ,כתנאי ס%
בהתקשרויות ע גופי ציבוריי.
הביקורת העיקרית שאותה נית להציע על ספר חשוב זה היא שהוא מציב את עצמו כחלק
מספרות המשילות הגלובלית ) ,global governanceעמ'  .(7&4על פי גישה זו איבדה
המדינה את המונופול הוובריאני שלה כמקור סמכות בלבדי והפכה להיות שחק אחד מני
רבי המעורבי בתהלי #יצירת הנורמות במרחב הטרנס&לאומי .התאגידי הרב&לאומיי
– כמו הארגוני הבינלאומיי וארגוני החברה האזרחית הגלובלית – ה שחקני
פוליטיי מרכזיי ,המבטאי את עלייתה של סמכות פרטית )(private authority
והמסייעי בעיצוב ובהפצת של הנורמות הגלובליות .על פי גישה זו החוק הופ#
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מנורמה כופה ל"תהלי #פתרו בעיות" .אלא שהספר "חוגג" את השינויי
הדסקריפטיביי הללו ג בממד הנורמטיבי ,וזאת תו #התעלמות מניתוחי סוציולוגיי
וכלכליי&פוליטיי המצביעי על כ #שתפיסת המשילות ,המבטאת אלטרנטיבה
לבלבדיות של הכוח המדינתי הכופה ,מחילה למעשה את הגיו השוק ג בהקשר הזה
) .(Shamir, 2008מצב דברי זה מייצר סכנה של דה&פוליטיזציה במוב זה שהסמכות
הפרטית – קודי אתיי ,נורמות גלובליות וולונטריות ועוד – מעוצבת בידי שחקני
פרטיי שה נטולי אחריות דיווח ) ,(accountabilityהרחק מ הפוליטיקה שהיא תחו
השפעתו של הציבור .דומה שבעיד שבו עוד ועוד אזרחי קוראי להשבת אחריותה של
המדינה ולריסו כוחו של השוק החופשי ,נית להציב סימ שאלה על התפיסה הזו.
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