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כתב העת · ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈש לו למטרה לשמש במה לדיו ציבורי בכל היבטי המדיניות
החברתית בישראל מתו אמונה שרק מדיניות חברתית עקבית ומושכלת יכולה לקד את
הצדק החברתי ואת השוויו במדינה .המאמרי המוגשי לפרסו עוברי ביקורת
אנונימית של שלושה שופטי הבקיאי בתחו ,ועל פי רוב המחברי נדרשי לתיקוני
כדי לשפר את המאמר .קהל היעד העיקרי של כתב העת הוא כל העוסקי והמתענייני
בתחו הרווחה בישראל :אקדמאי ,מתכנני ,מנהלי ועובדי שירותי הרווחה ,עובדי
סוציאליי ,עובדי עמותות רווחה ועוד .כדי שישמש במה נגישה לקהל הישראלי ,כתב
העת מתפרס בעברית )ע תקצירי בערבית ובאנגלית( .בישראל אנו עומדי מול אתגר
מיוחד :חלק לא מבוטל של הכתיבה האקדמית בענייני רווחה באר מתפרס בחו"ל ,על
פי רוב באנגלית ובכתבי עת שאינ בהכרח זמיני לקהל היעד הישראלי .על כ אנו
מתחילי בגיליו זה ביוזמה חדשה – תרגו לעברית של מאמרי שפורסמו בחו"ל ואשר
להערכתנו ראוי שיפורסמו ויוכרו באר .הפע אנו מביאי שני מאמרי שפורסמו בחו"ל
בשנה האחרונה ,ואנו מזמיני חוקרי שמאמריה התפרסמו לאחרונה בחו"ל )ולאו
דווקא באנגלית( להביא לידיעתנו ,כדי שנוכל לשקול את הכללת במסגרת זו.
בגיליו זה חמישה מאמרי .אייזנשטדט וחורי#כסברי ,במאמר שפורס לראשונה
ב ,Journal of Social Policy#סוקרות את ההתפתחות הייחודית של המדיניות כלפי
נוער עבריי באר .מדיניות מתפתחת במסגרת שיח המתייחס למציאות החברתית,
לתרבות ולרעיונות המובילי של התקופה .ברוב מדינות המערב הובילה האכזבה
מתוצאות מודל הרווחה להתמודדות ע עבריינות נוער ,כמו ג התפנית השמרנית
להגבלת מעורבות המדינה בחיי הפרט ,לשינוי מהותי בהתייחסות לנוער עבריי .על פי
התפיסה החדשה אי העבריינות נובעת מהמציאות שבה גדל הנער ,אלא מתכונות אופיו,
ומכא שהתגובה החברתית הנדרשת היא כזו המטילה עליו את האחריות למעשיו
ומענישה אותו בגינ .בישראל ,לעומת זאת ,על א $השינויי במדיניות שהובילו לקיצו
במשאבי ,נשארה בעינה המחויבות לשיקו בד בבד ע הרחבת הדגש על זכויותיו של
הנער במהל התהלי השיפוטי .התוצאה היתה שמירה על מודל רווחה ,המחפש דרכי
למנוע עבריינות ולשק את העבריי ,תו כדי העברת חלק מהטיפול לידיי של עמותות
לא ממשלתיות וע זאת הדגשת המחיר הציבורי של הזנחת הגישה המשקמת .המחברות
מקשרות בי הייחוד הישראלי הזה למקו המרכזי שילדי תופסי בדמיו הישראלי,
נוכח צורכי הביטחו של המדינה ומרכזיות המשפחה בחברה הישראלית.
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מנדל ,במאמר שפורס לראשונה ב European Sociological Review#בוחנת הבדלי
שכר בי גברי לנשי בחברה שבה ג נשי וג גברי מאובחני מבחינה מעמדית.
התייחסות לנשי כאל גו $הומוגני הנהנה במידה אחידה מהיבטי שוני של מדיניות,
כגו עזרה לאימהות ,העסקה במגזר הציבורי והסכמי שכר קיבוציי ,מתעלמת מהבדלי
בכוח המיקוח של נשי בעלות רמות שונות של כישורי בשוק העבודה ומההשפעות
השונות והמנוגדות שיש למדיניות על נשי ממעמדות שוני .מדיניות פרו#משפחתית
עלולה להפחית את האטרקטיביות בשוק העבודה דווקא של נשי משכילות ,נוכח
הסבירות שה ייעדרו מהעבודה לתקופה ממושכת בגלל לידה ,א תשפיע פחות על נשי
מעוטות השכלה שעבודת פחות מיומנת ולכ בת#החלפה; זאת ועוד ,עבודה במגזר
הציבורי והסכמי עבודה קיבוציי יגנו על נשי בתחתית סול התעסוקה א עלולי בה
בעת להגביל את הישגיה של נשי במרו הסול .מנדל בוחנת טענות אלה ב 21#מדינות
ומוצאת ,שאכ מדיניות סוציאל#דמוקרטית מצמצמת את פערי השכר בי גברי ונשי לא
משכילי ומשתכרי שכר נמו ,א מרחיבה את הפערי בקרב העובדי המשכילי בעלי
השכר הגבוה .בחינה לא מאובחנת של פערי שכר בי גברי לנשי מאחדת בי שתי
מגמות הפוכות אלה ,ולכ עלולה לתת תמונה מעוותת של המציאות.
דורו סוקר את תולדות רעיו האזרחות החברתית והביקורת עליו ,מאז פרס אותו מרשל
בשני שלאחר מלחמת העול השנייה ועד ימינו .עקרו האזרחות החברתית הוא שלכל
אד השיי לחברה זכויות מסוימות לקיו חומרי מינימלי ,וזכויות אלה ה בלתי מותנות.
מרשל הציג עיקרו זה בצל שתי טראומות שפקדו את העול המערבי באמצע המאה ה:20#
המשבר הכלכלי של שנות ה 30#והמלחמה נגד גרמניה ומשטרה הטוטליטרי .מאז קמו
לרעיו מתנגדי לא מעטי ,בעיקר בשל הסתירה שבינו לבי עקרונות השוק ומחיר
יישומו במסי המוטלי כדי להבטיח את החלוקה מחדש הטמונה בחובו .מכא שעקרו
האזרחות ,על זכויותיו הבלתי מותנות ,מתחל $בעיקרו של אזרחות פעילה ,המתנה זכויות
אזרח בשותפות חברתית ,בעיקר דר שוק העבודה .באר זכה עקרו האזרחות החברתית
רק לתמיכה חלקית בשני הראשונות של המדינה ,ומאז שנות ה '80#של המאה הקודמת
תמיכה זו נמצאת בנסיגה מתמדת תחת הנהגה הדוגלת בעקרו השוק החופשי ובצמצו
התערבות המדינה בסדר החברתי .אול הכמיהה לשוויו ולצדק חברתי שרירה וקיימת,
וממשי ומתנהל מאבק על הזכויות הבסיסיות הכרוכות באזרחות החברתית ,ה כבסיס
לחברה צודקת ושוויונית יותר וה כדי לקד את הסולידריות והאחריות ההדדית שה
ביסודה של כל חברה דמוקרטית.
כה ופילק מדווחי על סקר שנער בשנה האחרונה בקרב  1,000ישראלי ויותר אודות
השימוש ברפואה שחורה – תשלו לא חוקי שנועד לשפר את השירות שה מקבלי
במערכת הבריאות הציבורית .לפי ממצאיה כ 12%#דיווחו על תשלו שכזה ,אול כרבע
דיווחו על תשלומי אפורי או על שימוש בפרוטקציה לשיפור השירות .יש כא אמנ
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ירידה לעומת המצב שדווח לפני כעשרי שנה ,אבל כנגד זאת התרחבו שירותי הרפואה
הפרטית )שר"פ( ,ואלה משווקי ,לעתי באופ אגרסיבי ,בידי הצוות הרפואי ,כ שחלק
מהרפואה השחורה באר הולבנה בלי שהיה בהכרח שיפור במצב הרפואה הציבורית.
המאמר מציג מספר אבחנות חברתיות המצביעות על אלה הנוטי להשתמש ברפואה
השחורה ולהצדיק אותה ,וכ ד בקשר שבי שימוש ברפואה שחורה לאי האמו שיש
לחולי במערכת הבריאות .עוד הוא מציע מספר צעדי שנית לנקוט כדי לצמצ את
התופעה.
שמיר בוח את היזמות החברתית כמודל לפעולה פוליטית חו מוסדית הבאה לשנות
מדיניות באמצעי עקיפי :לא כהתארגנות פוליטית מוסדית#מפלגתית ,אלא כפעולת
מחאה שתחייב את בעלי העניי ,החברות המסחריות שעל הכוונת ,ואת המדינה ,לנקוט
פעולה מתאימה .הוא בוח שתי דוגמאות :פעולת  ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓלהעניק תו חברתי
למסעדות ולבתי קפה המבטיחי נגישות לבעלי מוגבלות ותנאי העסקה הוגני
לעובדיה; פעולת  ÂÏ ‰¯˜È Ï‡¯˘Èלהחרמת גבינת הקוטג' בקי  2011עד להורדת
המחיר .המערכה הראשונה זכתה להיענות מסוימת מצד מספר בתי קפה ,א לא שינתה
באופ מהותי את מדיניות הענ $או הממשלה האמורה לאכו $את החוקי המחייבי;
ואילו הפעולה השנייה זכתה לתהודה ציבורית רחבה והביאה לירידה במחיר הקוטג'
ולדיו ציבורי ער בכול הנוגע להשלכות השליטה של מספר מצומצ של בעלי עניי בשוק
המזו.
אנו מודי לפרופ' חיה שטייר ,שפורשת מחברותה במערכת ,על תרומתה לכתב העת.
כהרגלנו ,אנו מודי ג למחברי ,לשופטי ולכל הצוות המנהלי והלשוני ,אשר
מאפשרי פרסו גיליו זה ,ומאחלי קריאה מהנה ומשכילה לכל קוראינו.

יונת אנסו
עור

9

äùéðòä úåéðéãî ìù éúåáøúä øù÷ää
1
ìàøùéá íéðéè÷ éôìë
éøáàñë-éøåç äðåîå 2èãèùðæééà éîéî

3

המאמר סוקר את ערוצי השיח הציבורי על שיקו ,על זכויות ועל כלכלה ואת
השפעתו על התפתחות מדיניות הענישה כלפי קטיני בישראל במהל שני
העשורי האחרוני .ישראל אימצה את המאפייני העיקריי של משטר ניאו
ליברלי ,ובכלל קיצוצי נרחבי בתוכניות רווחה חברתיות חשובות ,לרבות
אלה המטפלות בעברייני קטיני .יחד ע זאת ,הרעיונות הניאוליברליי של
אינדיבידואליזציה והאצלת אחריות לא חדרו לתחו עבריינות הנוער .לחילופי
נוצר בישראל שיח חדש על רווחה .שיח זה מתבסס במידה רבה על אמונות
מסורתיות בנוגע לשיקו ולטיפול ,המבוססות על תרבות המתמקדת בילדי
והמשלבת תפיסות בדבר זכויות ונטועה בשיקולי כלכליי מעשיי.
 :Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓמדיניות הענישה כלפי קטיני ,תרבות ,שיח כלכלי ,שיח שיקומי,
שיח זכויות

_____________
1
2
3

המחברות מבקשות להודות לפרופ' מנח ב ששו ,לדר' מיכל אלמוגבר ,לפרופ' ג'וני גל ולמר אפי ברוור על
התייחסות לטיוטות המאמר; לעורכי ולקוראי האנונימיי על הצעותיה המועילות לשיפור העבודה המקורית.
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד והמכו לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטי,
האוניברסיטה העברית בירושלי.
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלי.

·32-9 :92 'ÒÓ ,2013 ¯·ÂË˜Â‡ ,„"Ú˘˙ ÔÂ˘Á ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ
המאמר פורס תחילה בכתב העת  ,(1) 42 ,Journal of Social Policyעמ'  .128111התרגו באישור
המו"ל ,Cambridge University Press ,והמחברות.
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úåéðéãîå úåáøú ,çéù :àåáî
עד שנות ה  70של המאה ה  20התבססה ענישת קטיני ברוב מדינות העול המערבי על
אידיאולוגיה של רווחה אשר אימצה עקרונות בלתי פורמליי ,מכווני צרכי וממוקדי
בילדי ,וראתה במוסדות המדינה את האחראי ליצירת סביבה בריאה שבה יטופחו אזרחי
העתיד ) .(Muncie, 2005הגישה העונשית ,שפותחה בשנות ה  70וה  ,80דגלה בצעדי
עברה ,והובילה מדינות רבות לאמ#
רשמיי .גישה זו היתה מבוססת צדק וממוקדת ֵ
מדיניות ענישה תקיפה יותר ,תו $דחיקת המודל הרווחתי לשוליי .מדיניות זו כללה
פרקטיקות שונות ,שהונעו בידי הצדקות ,נורמות וערכי משתני ,אשר עוצבו בסביבה
הסוציו פוליטית שבה פותחו ).(Goldson & Hughes, 2010
המאמר מתבסס על מסגרת תיאורטית המפרשת את התפתחותה של מדיניות כתוצאה של

תהלי $דינמי ומורכב ,המושפע מהתפתחויות היסטוריות ,חברתיות ותרבותיות )B´eland,
 .(2009; Campbell, 1998גישה זו רואה מדיניות כמשובצת בערכי תרבותיי
המעצבי ומבני את התהלי $שמוביל ליצירתה ) .(Stone, 1997תרבות היא מערכת של

הבניות קולקטיביות בעלות משמעות אשר על פיה %בני אד מגדירי מציאות ,והיא
כוללת מאגרי של ידע ,ערכי בסיסיי ורעיונות ) .(Pfau-Effinger, 2005חוקרי
המנתחי את הקשרי בי %תרבות ,ערכי ומדיניות חברתית טועני שבלבה של כל
מדיניות מצוי "סט של רעיונות העוזרי להבי %באופ %הגיוני את המצב הבעייתי ,את
מקורותיו ואת פתרונו הפוטנציאלי" ) .(Padamsee, 2009, p. 426בתו $ההקשר הזה,
השיח מספק את הקטגוריות ואת המשמעויות ,שבאמצעות %שחקני חברתיי מביני
בעיות מדיניות ,ומסייע בהכנסת %למסגרת ) .(Rein & Schön, 1993כ $מקבלי שיחות
ורעיונות הד תרבותי ,תו $שה מתבססי על הרפרטואר התרבותי הדומיננטי של החברה,
המעצב את הרקע הסמלי לדיוני מדיניות .אדמס ) ,(Adams, 1999שטיינמ#
) (Steinmetz, 1993ואחרי טועני שערכי מניחי בסיס לשיח המשמש שחקני
חברתיי ,ובכ $ה ממלאי תפקיד משמעותי בהלי $קבלת ההחלטות בנוגע למדיניות
) .(Schmidt & Radaelli, 2004מורשת מדיניות והעדפות ,הנטועות בתו $סביבה
תרבותית ,רעיונותיה ואמונותיה ,משפיעות על הלי $קבלת ההחלטות ).(Schmidt, 2002
מכיוו %ששיח משק' מסגרות תרבותיות ,ערכי ורעיונות ,הוא משתנה ממדינה למדינה
ומחברה לחברה ).(Fairclough, 1992; Torfing, 1999
בהתבסס על מסגרת זו סוקר המאמר את התפתחות מדיניות ענישת קטיני בזירה
הבינלאומית ובישראל .הוא חוקר את התפתחות השיח הנוגע לשיקו ,לזכויות ולכלכלה,
ומסכ בדיו %על היחס שבי %תרבות ,רעיונות ומדיניות.
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תחו המדיניות כלפי פשיעה מספק דוגמה ליחסי שבי %רעיונות ,שיח ומדיניות .בדומה
לתחומי מדיניות אחרי ,מסגרות תרבותיות מעצבות ומשנות את התפתחותה של
המדיניות בנוגע לפשע ,וכ $משתנות התגובות הסוציו משפטיות לפשע ממדינה למדינה
) .(Melossi, 2000, Nelken, 2006תגובות חברתיות כלפי פשע ופושעי נעוצות ג
בתו $אידיאולוגיה פוליטית ורעיונות בנוגע לתפקיד של מוסדות המדינה בטיפול במגוו%
בעיות חברתיות ).(Ajzenstadt, 2002
בבחינת התגובה לעבריינות נוער נית %לזהות השפעות כאלה .בסופה של המאה ה  20היו
ברוב מדינות המערב בתי משפט ייעודיי לנוער ,שהבטיחו שעברייני צעירי יטופלו
ולא ייענשו ) .(Junger-Tas & Decker, 2006מדיניות זו שיקפה את האמונה שילדי
העוברי על החוק זקוקי להדרכה ולעזרה ) .(Cullen & Agnew, 2005מודל זה אימ#
עקרונות רווחה והעדי' גישה בלתי פורמלית על פני נוהלי מנהל תקי %פורמליי ומת%
אפשרות לשופטי להערי $את צורכיה המיוחדי של עברייני צעירי בתו $מסגרת
חשיבה טיפולית .המודל פותח בתו $המבנה הסוציו פוליטי של מדינת הרווחה ,ואימ #את
עקרונות הליבה התרבותיי שלה ,כגו %סולידריות ,אוניברסליות ומקצועיות )Weijers,
 .(1999ההלי $הפלילי וההתערבות המקצועית נתפסו כמחויבות של מוסדות המדינה,
המכוונת להבטחת שלומ של אזרחי צעירי.
משנות ה  60ובמש 30 $השני שלאחר מכ %נשמעו קולות ביקורתיי רבי ,שקראו תיגר
על מודל הרווחה החברתי והדהדו אחדות מהדעות הביקורתיות בנוגע למוסדותיה של
מדינת הרווחה .תוצאתה של הביקורת היתה שינוי דרמטי במדיניות הענישה כלפי קטיני
– אומצו שיטות ניהול ומודלי של ענישה ) .(Croall, 2006הביקורות נובעות בעיקר
משלושה מקורות הקשורי זה בזה:
א .מודל הרווחה לא הצליח לצמצ את ממדי העבריינות ,למרות המשאבי הכספיי
שהושקעו בתוכניות שיקו רבות .הכישלו %לווה בקריאות לעודד את הממשלה לפתח
התערבות מוקדמת ומהירה באמצעות מערכת הענישה ולא באמצעות מוסדות הרווחה
).(Muncie, 2008
ב .התפיסה הציבורית בנוגע למעורבות הגוברת של בני נוער בפשיעה הושפעה
עברות אלימות ,אשר הציג את בתי המשפט לנוער כמתירניי
מהכיסוי התקשורתי של ֵ
ורחמניי מדי ) .(Dorfman & Schiraldi, 2001; Levesque, 1996קבוצות חברתיות
שונות דרשו להנהיג ולאכו' אמצעי ענישה חמורי יותר ולהטיל על בני הנוער את
האחריות לפשעיה .אלה טענו שיש להתייחס לעברייני צעירי לא כאל ילדי שלא
התבגרו ,אלא כאל מבוגרי ) .(Bishop, 2009גישה זו הוזנה במסעות ציבוריי שדגלו
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בהטלת אחריות ואינדיבידואליזציה וקראו לראות את האד הפרטי – לרבות ילדי –
כאחראי לבחירותיו ולתוצאות מעשיו ).(Kemshall, 2008
ג .התנועה לזכויות הילד קראה תיגר על הגישה ההתערבותית של מודל הרווחה,
בטענה שבמהל $ההלי $המשפטי הפלילי היא מתעלמת מזכויותיה של קטיני
).(Levesque, 1996
לקראת סו' המאה ה  20הטו קווי המדיניות של המערכת המשפטית לנוער )בהשפעת
של רעיונות אלה( את מודל ענישת הקטיני לכיוו %עונשי יותר .מדינות רבות חוו שחיקה
מתמדת של מודל הרווחה ואת עלייתו של מער $חדש של שליטה וניהול של פשיעת נוער,
שהפעיל טכניקות ואסטרטגיות ענישה .התנהגויות של בני נוער נתפסו כעבריינות,
ועברייני רבי יותר בגיל הנעורי הובאו תחת תחו שיפוטו של בית הדי %הפלילי
באמצעות הנהגת שעות עוצר ופיקוח אינטנסיבי ) .(Fagan, 1990תוכניות אחרות הקלו
על העברת של עברייני צעירי לשיפוט של בתי משפט למבוגרי ).(Bishop, 2009
לעברייני צעירי ניתנה כעת הגנה מתאימה בעת ההלי $המשפטי ,א $למרבה האירוניה
היתה תוצאת של הנהלי החדשי ,אשר כוונת הראשונית היתה להג %על זכויות
הילדי ,צמצו ההליכי הבלתי פורמליי ,ומתו $כ $פתיחת האפשרות לסנקציות רבות
יותר של עונש ותגמול ).(Feld, 1993
מגמת הענישה ,אשר החלה בארצות הברית בשנות ה  ,80השפיעה על התפתחותה של
מערכת הענישה כלפי בני נוער באנגליה ,בוויילס וברוב משטרי הרווחה הליברליי דוברי
האנגלית ) .(Muncie, 2008באיטליה ובמדינות סקנדינביה ,לעומת זאת ,קרא מודל
הענישה כלפי בני נוער לסובלנות רבה יותר בכל הנוגע לענישה ,להתמקדות בילד
ולעמידה בדרישות מתקדמות בנוגע לזכויותיו ) .(Goldson & Hughes, 2010ע זאת,
במדינות שבה %מערכת המשפט דוגלת בגישה עונשית כלפי בני נוער ,יש מודלי סותרי
ומנוגדי .בארצות הברית למשל יש תוכניות הדוגלות ביחס נוקשה כלפי עברייני ,ובה
בעת ג תוכניות שתכלית %מניעה והתערבות בקרב צעירי המצויי בסיכו %להידרדר
לעבריינות ) .(Bishop & Decker, 2006אנגליה וויילס הנהיגו התערבות שיקומית
שנועדה למנוע את כניסת של צעירי למערכת ענישת הקטיני )Graham & Moore,
 .(2006ואכ %במדינות רבות לא צמצמו אלה המפעילי את מערכת הענישה כלפי קטיני
את עקרונות הרווחה ולא דחקו אות לשוליי ).(Field, 2007
תהליכי אלה התחוללו בד בבד ע פיתוח השיח הניאו שמרני בתו $האידיאולוגיה של
הימי %החדש .סדר היו המוסרי של תקופה זו דגל בזניחת היחס השיקומי והסובלני כלפי
חברי קבוצות שהוגדרו כנמצאות בסיכו %ובאימו #אידיאולוגיה רציונלית ,הדוגלת בכוחות
השוק כאמצעי למת %שירותי ) .(Stoesz, 1981האתוס הניאו שמרני של כפייה וענישה
התקשר במישרי %לחוסר האמונה של הממשל הניאו ליברלי בהגנה ובשיקו מטע
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המדינה .יתרה מזאת ,הנהגתה של מדיניות פיקוח וניהול הפשע ושאיפתה ליעילות
ולאסטרטגיות ניהול סיכוני הובילו לפיתוח סדרה של פרקטיקות מדידה של עלות
תועלת ,שעניינ %היה יעילות ולא שינוי האד ).(Clarke & Newman, 1997
האידיאולוגיה הפוליטית של הניאו ליברליז דורשת לזנוח את האמונה שעל ממשלות
לספק שירותי חברתיי ולהשאיר את אספקת השירותי בידיה של אנשי פרטיי
והיוזמה הפרטית ).(O’Connor & Robinson, 2008; Osborne & Gaebler, 1992
באמצעות אימו #פילוסופיה כלכלית רציונלית ,הממשל הניאו ליברלי שוא' לקד את
האוטונומיה ,את האחריות ואת החופש האישיי ,תו $הנחה שהפרט הרציונלי חופשי
לבחור בי %חלופות שונות ) .(O’Malley, 1999האתוס של אידיאולוגיות אלה מקד את
האחריות האינדיבידואלית ומפרש את הכישלו %כהוכחה לחולשתו של היחיד )Goldson
 .(& Jamieson, 2002בתחו ענישת הקטיני ניתקה תערובת זו של אידיאולוגיות את
המעורבות בפשע מ %ההקשר החברתי הרחב יותר ,ותחת זאת קישרה אותה ע העדר
אחריות אישי וכישלו %משפחתי אינדיבידואלי ).(Muncie, 2006
בעקבות הרעיונות הניאו ליברליי פיתחה מדיניות ענישת הקטיני אסטרטגיות ניהול
סיכוני כדי לאמוד את הסיכו %ואת הסבירות לעבריינות מחודשת ) & Kempf-Leonard
 .(Peterson, 2000אידיאולוגיות אלה היו קרקע פורייה לצמיחתה של תגובה כלפי פשע,
אשר התאפיינה )בי %היתר( באתוס של הטלת אחריות ואינדיבידואליזציה .בכ $הועברה
האחריות לעבריינות נוער מהמדינה ומהסביבה החברתית אל הילדי ומשפחותיה
).(Kemshall, 2008; Such & Walker, 2005
כעת נבח %את האופני שבה השפיעו רעיונות אלה על מדיניות הענישה הנוכחית כלפי
קטיני בישראל.

äéâåìåãåúî
הנתוני למחקר זה נאספו בשני  2010ו  .2011כדי לעקוב אחר התהליכי שחוללו את
התגובות החברתיות המשפטיות לעבריינות נוער בישראל ,ניתחנו מסמכי רשמיי של
משרדי הרווחה ,ביטחו %הפני והמשפטי ,העוסקי במדיניות הענישה כלפי קטיני.
מלבד זאת סקרנו שלושה דוחות רשמיי :דוחות מבקר המדינה בשני  ,2008 2001דו"ח
ועדת המשנה של השופטת רוט לוי אודות קטיני בהלי $הפלילי ) (2003ודו"ח שמידט
על קטיני במצוקה ) .(2006סקרנו ג את הפרוטוקולי של ועדות הכנסת בנושאי
הרלוונטיי לעבריינות נוער ,ובייחוד דיוני אשר עסקו בחוקי הנוגעי לקטיני .כמו כ%
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ראיינו שחקני מפתח חברתיי שהיו מעורבי בתהלי $עיצוב המדיניות :נציגי מהיחידה
לקידו נוער ,משירות המבח %לנוער ,ממשרד הרווחה ,יועצי משפטיי מטע המועצה
הלאומית לשלו הילד ,פוליטיקאי ,גופי אכיפת החוק ומנהלי וחברי בארגוני ללא
כוונת רווח העובדי ע קטיני .ההקלטות של כל אחד מהראיונות תומללו מלה במלה.
ערכנו ג ניתוחי תוכ %של מאמרי רלוונטיי שהתפרסמו בכלי התקשורת.
התייחסנו אל המסמכי ההיסטוריי ואל תמלולי הראיונות כאל טקסטי חברתיי,
הנוצרי בתו $הקשר חברתי ,תרבותי ופוליטי ספציפי .השתמשנו בשיטה תימטית לניתוח
תוכ ,%כדי לזהות נושאי וקטגוריות הרלוונטיי למטרתו העיקרית של המאמר
) .(Krippendorff, 1980שיטה זו של ניתוח איכותני ,המורכבת מניתוח אינדוקטיבי
ורפלקסיבי ,מתמקדת בצמיחת של רעיונות ומבני תימטיי ,ולא בתדירות הופעת של
מלי וביטויי מסוימי ) .(Hsieh & Shannon, 2005זיהינו תמות שחזרו על עצמ%
ברשומות שניתחנו ,תו $הארת ההקשר שבו נוצר תחו המשמעויות המיוחס למעורבות
של קטיני במעשי פשע ).(Ryan & Bernard, 2000; Simon & Lathlean, 2008

:éìàøùéä øù÷ää
íéðéè÷ úåðééøáò ìò äçååøä úðéãî ìù ìåôåðåîä
באר #ישראל תחת המנדט הבריטי ) (1948 1918הוגדרה עבריינות קטיני כסוגיה של
רווחה .לאור $תקופה זו נטלו על עצמ מומחי את המשימה לזהות קטיני במצוקה
ועברייני צעירי ,להדרי $אות ולשק אות .ב  1937נכנסו לזירה קציני המבח,%
שהוסמכו להגיש דו"ח לפני מת %גזר הדי .%ע הקמתה של מדינת ישראל ב  ,1948המשי$
מודל רווחה זה לשלוט במערכת הענישה כלפי קטיני .חוק הנוער ) 1971שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול; התשל"א  (1971והתקנות הנלוות אליו התבססו על הגישה הרווחתית כלפי
בני נוער ,כשה מתייחסי לעברייני קטיני כאל קרבנות של דחפי אשר אי %ביכולת
לשלוט בה ,ועל כ %על המדינה לטפל בה.

÷øòåðì èôùîä éúá ìù äçååøä ìãåî ìò øâéú úàéø
משנות ה  90החלו להישמע בישראל קולות שקראו תיגר על המודל הרווחתי הדומיננטי
בתחו ענישת הקטיני; ה נבעו מארבעה מקורות עיקריי:
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‡"„·ÂÚ ‡Ï ÌÂÏÎ" Ï„ÂÓ .
כמו במדינות אחרות ,ג בישראל נית %ביטוי לחששות בדבר כישלו %שיקומ של
העברייני .חברי כנסת טענו ש"כלו לא עובד" ) (Martinson, 1974וקראו לזנוח את
הגישה הרווחתית הכושלת ולנקוט תגובה חריפה נגד ילדי שביצעו פשעי .ה העלו
מספר הצעות ,כגו %הנהגת עונשי מינימו ,החלת חוקי עוצר והגברת אמצעי המעקב
והפיקוח במקומות שבה צעירי נוהגי להתאס'.

·¯Â·Èˆ‰Â ˙¯Â˘˜˙‰ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙‰ .
במהל $שני העשורי האחרוני נוצרו מספר גלי של פאניקה מוסרית בעקבות מעשי
אלימות ,אשר הציגו ילדי כמסוכני לביטחו %הציבור .דיווחי בתקשורת האשימו את
הגישה הרחמנית של מודל הרווחה ,ובייחוד את פסקי הדי %הקלי שפסקו בתי המשפט
לנוער ,על כ $שה מאפשרי אלימות בקרב ילדי .יתרה מזאת ,ה טענו שמדיניות
שננקטה מתו $מחשבה על זכויותיה של העברייני ,כגו %חסינות מפני פרסו זהותו של
הפושע והמינוי האוטומטי של עור $די %מ %הסנגוריה הציבורית ,פגעה בהרתעת קטיני
מביצוע מעשי פשע ) .(Pugach, 2010אל טענות אלה התלוו קריאות לממשלה "להיות
קשוחה" כלפי פשעי שקטיני מעורבי בה.

‚„ÏÈ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰ÚÂ˙‰ .
במהל $שנות ה  90יזמו תומכי זכויות הילד שיח שטע %שהנהלי המשפטיי הנוגעי
לקטיני בישראל סותרי את עקרונות ההלי $התקי.(Borowski & Ajzenstadt, 2005) %
ב  1997הקי שר המשפטי ועדה בראשות השופטת סבינוה רוט לוי שתציע דרכי
לשלב בחקיקה עקרונות מאמנת האו" לזכויות הילד ,שאשררה ישראל ב  .1991ב 2003
הגישה הוועדה דו"ח שכלל הצעות לתיקוני בחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול,
התשל"א  .(1971ב  2008עבר תיקו) %מס'  (14לחוק הקטיני ,והוא יוש ביולי .2009

„‰ÁÂÂ¯‰ ˙È„Ó· ‰ÎÈÓ˙· ‰„È¯È .
לקראת סו' שנות ה  80עברה ישראל בהדרגה ממסגרת סוציו אקונומית קולקטיביסטית
לכלכלה פוסט פורדיסטית אשר התאפיינה בסדר יו ניאו ליברלי ,התומ $בצמצו
תפקידה של המדינה בשוק ) .(Shalev, 2000התמיכה במדינת הרווחה הצטמצמה
בהדרגה ,והופרטו שירותי בריאות ,חינו $ורווחה רבי .מהלכי אלה הובילו ,בי %היתר,
למחסור חמור בעובדי סוציאליי ובקציני מבח %המטפלי בעברייני צעירי .ואכ%
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ב  2001ציי %מבקר המדינה שרשימת ההמתנה לחסות הנוער ,המפעילה מוסדות לילדי
בסיכו %בני  ,18 13ארוכה ,ועקב כ" $כמה מ %הילדות והילדי הללו המשיכו להיות
מעורבי בפעילות פלילית ונמצאו בסיכו %להיגרר עמוק יותר לחיי של פשע" )דו"ח
מבקר המדינה ,2001 ,עמ'  .(97שבע שני לאחר מכ %דיווח מבקר המדינה ש"לרשויות
המבח %חסרי  240תקני עבור אנשי מקצוע ו  50תקני מנהליי" )דו"ח מבקר המדינה,
 ,2008עמ'  .(1061פרט לכ $נדרשו קציני המבח %המעטי ליטול על עצמ עוד משימות
מלבד תפקידיה המסורתיי.

éîå÷éùä çéùä úáçøä
קריאות התיגר האידיאולוגיות ,הכלכליות והמעשיות על המודל הרווחתי הובילו ליצירתו
של שיח שיקומי חדש ,אשר לא נטש את ההתחייבויות הניצבת בלבו של אתוס הרווחה.
הגישה החדשה התרכזה בשיח שיקומי ע נטייה לדיו %הנסוב על כלכלה וזכויות .דיוני
אלה ,אשר סייעו בעיצובה של התגובה החברתית המשפטית כלפי קטיני ,היו משובצי
בערכי מסורתיי שנוצרו בתרבות הישראלית ,הסובבת סביב הילד.

ÈÊÎ¯Ó‰ ÈÓÂ˜È˘‰ ÁÈ˘‰
הנרטיבי ששימשו את המשתתפי בפיתוח מדיניות הענישה כלפי קטיני המשיכו
לראות בטיפול את הכלי העיקרי למניעת פשיעה של בני נוער ותגובה כלפיה .הנרטיב
השיקומי דגל באידיאולוגיה של מדינת הרווחה בדבר סולידריות ע אלה אשר אי%
ביכולת לדאוג לעצמ .המדינה המשיכה להיחשב כגו' המתאי לשאת באחריות
למניעת פשעי ,תו $שהיא ממשיכה לספק רווחה .האידיאולוגיה בדבר אחריות המדינה
לטיפול בעברייני היתה הבסיס להקמת שתי ועדות ציבוריות ,אשר קיבלו מנדט לעצב
תוכנית לאומית לצמצו האלימות בקרב ילדי ובני נוער :התוכנית הלאומית של ועדת
וילנאי לבחינת דרכי לצמצו האלימות בקרב ילדי ובני נוער ,בבתי הספר ומחוצה לה
) ,(1999והוועדה הבי %משרדית ,שלה ניתנה סמכות לעקוב אחר התוכניות השונות
המטפלות באלימות בקרב ילדי )ממשלת ישראל .(2005 ,שתי הוועדות המליצו להקדיש
מאמצי למציאת דרכי לטיפול בקטיני באופ %המקצועי הטוב ביותר.
מאמצי השיקו נראו כבסיס לא רק להבטחת שלומ של ילדי ,אלא ג להבטחת שלומ%
של משפחותיה ,קהילותיה והחברה באופ %כללי )ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות,
 .(7.6.2011חבר הכנסת מלכיאור ,אשר כיה %באותה עת כיו"ר ועדת החינו $של הכנסת,
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טע %ש"הנהגת של חוקי חדשי ותקנות מחמירות אינה פותרת את בעיית העבריינות
בקרב קטיני" ) .(Meranda, 2007במקו זאת הוא קרא לתגובה חינוכית" :אנו זקוקי
למימו %נוס' כדי לאפשר למשרד החינו $לפתח תוכניות אשר יבטיחו ,שילדי לא ינשרו
מבתי הספר ולא ייגררו לעבריינות" ).(Meranda, 2007
גישה זו ראתה בבית ,במשפחה ובבית הספר את המוסדות העיקריי האחראי לדאוג
לילדי .את בתי המשפט והחוק היא ראתה כמוסדות חשובי נוספי המאפשרי שיקו
וטיפול ,וכ $אמר יו"ר ועדת חוק ,חוקה ומשפט של הכנסת ,מנח ב %ששו" :%החוק הוא
קרש הקפיצה שלנו; מכא %נמשי $ולכא %נשוב" )הכנסת ,ועדת חוק ,חוקה ומשפט.(2007 ,
באופ %דומה כתב מבקר המדינה שעל בתי המשפט לנוער להבטיח טיפול ושיקו ,בייחוד
בשלבי המוקדמי של ההלי $הפלילי )דו"ח מבקר המדינה ,2008 ,עמ' .(1062
הגישה השיקומית זכתה לתמיכה ג מצד של קציני מבח %אשר המשיכו למלא תפקיד
אדמיניסטרטיבי חשוב במערכת המשפט לבני נוער .פקידי בשירות המבח ,%שהשתמשו
במונחי מהתחו הטיפולי ,התעקשו שמקורה של העבריינות בקרב בני נוער הוא צורכי
רווחה בוערי שיש לטפל בה באמצעי מקצועיי" :על הממשלה להסמי $את קציני
המבח %להעניק טיפול לעברייני צעירי .ה בעלי הידע המקצועי לזהות אנשי צעירי
המבצעי פשעי ולטפל בה" )ריאיו %ע מנהל שירות המבח %לנוער ,אוקטובר .(2010
ואכ %סמכויותיה של קציני המבח %הורחבו כ $שה %כללו מעתה תפקידי חדשי ,כגו%
הגשת דוחות מעצר לבתי המשפט ,כדי לאפשר לשופטי לשקול א להמשי $במעצר או
להתיר אמצעי חלופיי.

‰ÁÂÂ¯Â ˙ÂÈÂÎÊ
בדומה למדינות אחרות ,היו תומכי זכויות הילד בישראל שחקני מפתח בתהלי $אשר
הוביל ליצירת %של תקנות חדשות בנוגע להבאת לדי %ולגזירת דינ של קטיני ולניהולה
של מערכת המשפט המטפלת בה .מוקד השיח שיק' באופ %טבעי את אמונת ,שיש
להג %בקפדנות על זכויותיה של עברייני קטיני .נציגי של משרד המשפטי ,לצד
משפטני מארגוני בלתי ממשלתיי שוני ,התעקשו שעל המדיניות העוסקת בעברייני
קטיני לשק' את עקרונות אמנת האו" לזכויות הילד בכל קשור לטובת הילד .טענותיה
היו ספוגות ברעיונות תרבותיי ,הקשורי למאפייניה האידיאולוגיי העיקריי של מדינת
הרווחה .קטיני אשר הובאו לפני בית המשפט הוצגו בידי המשתתפי בדיו %כחלשי,
העברה וה %במהל $ההלי$
שבריריי וזקוקי להגנת המדינה ,ה %לפני שביצעו את ֵ
המשפטי )הכנסת ,ועדת חוק ,חוקה ומשפט .(13.7.2008 ,תומכי זכויות הילד התנגדו
לניסיונות לבצע אינדיבידואליזציה של הסיבות לפשעי שביצעו קטיני .ה סירבו
להתמקד בתרומתו של הפרט לעבריינות" :מעורבות של בני נוער בפשעי נעוצה
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במרכיבי חברתיי רבי המצויי בתחו אחריותה של המדינה ולא באופיו האישי של
העבריי) "%ריאיו %ע יועצת משפטית ,המועצה הלאומית לשלו הילד ,אוגוסט .(2011
כשהיא משלבת בטענותיה את השיח על זכויות ,הסבירה השופטת רוט לוי ,שלילדי אי%
גישה לזכויות חברתיות בסיסיות שעל המדינה להבטיח :%הזכות להיות נאהב ,להיות
מטופל ,לקבל תמיכה הורית וחינו .$היא טענה שבשל העדר נגישות לזכויות אלה ,הסיכוי
שלה להסתב $בפעילות פלילית גדל )הכנסת ,ועדת חוק ,חוקה ומשפט.(21.11.2007 ,
תומכי הגישה שדגלה בזכויות הילד טענו ,שעקב הקיצוצי בתקציב הרווחה לא היה
באפשרות של עובדי סוציאליי לזהות ילדי שנמצאו בסיכו %להידרדר לחיי פשע
ולטפל בה .ה הציגו הזנחה זו כשלילת זכות של ילדי לגדול בסביבה בריאה ,תו$
טענה שלכל הילדי הזכות לקבל גישה לטיפול הטוב ביותר.
גישה זו מנוגדת בתכלית לשיח הזכויות שהתפתח במדינות מערביות רבות ,שבה %הוא
הושפע מהרעיו %הניאו ליברלי של אחריותיות ,הרואה בילדי ובמשפחת את האחראי
למעשיה ) .(Kemshall, 2008; Such & Walker, 2005שיח זה העתיק מהמדינה לבני
הנוער את האחריות לרווחת ,כשהוא מצדד בהתערבותה המוגבלת של המדינה במת%
פתרונות למצב ומוביל להחלשת מערכת המשפט לנוער ).(Hogeveen, 2006
בישראל נותר הדיו %בנושא הזכויות בלתי תלוי בשיח הנוגע לאחריות/צדק והמשי $להיות
מחובר לאמונה הגורסת ,שהמדינה נושאת באחריות לספק שיקו ולהבטיח את
התפתחותו התקינה של הילד .כ ,$לדוגמה ,דחתה הכנסת ,אשר התנגדה לניסיונות להטיל
עונשי כבדי יותר על עברייני צעירי ,צעדי שמטרת להטיל על הורי את האחריות
לפשעי ילדיה .ואכ %יו"ר ועדת חוק ,חוקה ומשפט של הכנסת ,חבר הכנסת ב %ששו,%
הסביר שהתשובה לאלימות אינה צעדי חוקיי כואבי ,אלא פיתוח של טיפול הנית%
במסגרת החוק )הכנסת ,ועדת חוק ,חוקה ומשפט.(1.4.2008 ,
ענת אס' ,נציגת משרד המשפטי ,טענה שעל החוק ליצור שילוב של זכויות וטיפול .על
זכויות הילד להוות את המסגרת שבה יינת %הטיפול )הכנסת ,ועדת חוק ,חוקה ומשפט,
 .(21.11.2007התיקו %לחוק הנוער משק' את השילוב בי %זכויות לבי %שיקו .סעי' 1
א)א( ,לדוגמה ,מציי %שעל ההליכי המשפטיי להתבצע תו $שמירה על כבודו של הקטי%
ומת %משקל הול לשיקולי הנוגעי לטיפול בו ,לדאגה לו ,לשילובו ולשיקומו ,כמו ג
לגילו ולמידת בגרותו.

ÈÏÎÏÎ‰ ÁÈ˘‰
בארצות הברית ,באנגליה ובמדינות אחרות היה השיח הנוגע להיבטי הכלכליי של
מערכת המשפט לקטיני רצו' בטיעוני שנגעו לסוגיות של יעילות ועלות תועלת מבית
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מדרשה של האידיאולוגיה הפוליטית הכלכלית הניאו ליברלית .שיח כלכלי צר זה העניק
לגיטימציה לצמצו תוכניות השיקו ) .(Fergusson, 2007בישראל ,ע זאת ,כלל הדיו%
בעיקר סוגיות כלכליות ,וכמו במקרה של הדיו %על הזכויות ,היתה לו זיקה הדוקה
לרעיונות ולאמונות בנושאי רווחה .המשתתפי בדיוני הצביעו על חשיבות העיסוק
בעבריינות נוער ,בייחוד בתקופה של קיצוצי כלכליי חריפי ,תו $שה מתעקשי,
שאל לשיקולי כלכליי צרי להתעל מ %האתוס המסורתי של דאגה לילדי נזקקי.
נית %לזהות מספר גרסאות לתערובת רטורית זו ולהשלכותיה על המדיניות החברתית
החוקית .אחדי מהמשתתפי טענו ,שמכיוו %שלחברה הישראלית יש מחויבות מוסרית
עמוקה כלפי ילדי נזקקי ,הרי שהממשלה מחויבת לבלו את הקיצוצי בשירותי
הניתני לעברייני צעירי .כשהוא ממסגר את טיעוניו בתו $הדיו %הנורמטיבי ,טע %חבר
הכנסת מלכיאור ,ש"מדינה יהודית הנה בעלת אחריות מוסרית לדאוג לאזרחיה" )הכנסת,
הוועדה לזכויות הילד .(18.2.2004 ,הוא דרש שמשרד המשפטי יעסיק מספר רב יותר
של שופטי נוער ,כדי להעניק לעברייני צעירי את הטיפול הטוב ביותר.
סוגיות טיפוליות שהוגדרו באופ %מסורתי דר $מונחי רווחה תוארו כעת תו $שימוש
במונחי כלכליי .דו"ח שמידט ) ,(2006לדוגמה ,הציג ניתוח עלות תועלת ,המחשב את
הרווח המושג על ידי מניעת עבריינות נוער .מחבר הדו"ח ,הטוע %שעלות מניעתה של
עבריינות נוער עומדת על  10.1מיליו %שקלי ,כשהרווח הוא  20.9מיליו %שקלי ,עודד
את המדינה לאמ #תוכנית לאומית לטיפול בקטיני בסיכו ,%אשר התבססה על הערכת
עלות תועלת.
השופטת רוט לוי ניסתה ,תו $שימוש בנרטיב כלכלי דומה ,לשכנע את נציגי הממשלה
לאמ #מודלי משפטיי שיקומיי ,כאשר ה נותני מענה לעבריינות נוער .היא טענה
שהתוצאה תהיה חיסכו %בהעסקת של שופטי נוער ותובעי .בהשתמשה בטיעוני
מתחו הכלכלה והרווחה ,טענה השופטת שהחברה תרוויח א תאמ #צעדי
אלטרנטיביי ,שכ %ה יחסכו את כספי משל המסי ,שאות נית %יהיה להפנות בבוא
העת לאפיקי טיפוליי ושיקומיי .זה "ירחיק ילדי מבתי המשפט ומתהלי $התיוג.
החברה שלנו נושאת באחריות להשיב קטיני למסלול הנורמטיבי [...] .על הדבר להתבצע
תחת חסותו של גו' שיקומי ובשיתו' המשטרה וגופי אכיפת החוק" )הכנסת ,ועדת חוק,
חוקה ומשפט.(21.11.2007 ,
המשאבי המצומצמי המוקצבי לשירותי רווחה הובילו לקיצוצי בשירותי המיועדי
לטפל בעברייני צעירי בישראל .נעשו מאמצי להמשי $ולספק שירותי מניעה ורווחה
רבי ככל האפשר ,א $עמידה סבירה בקיצוצי אלה בהוצאות הממשלה גרמה לעובדי
סוציאליי להתאי את שירותיה למסגרת כלכלית צרה זו .בארצות הברית גרמה גישה זו
לאנשי המקצוע המטפלי בעבריינות נוער לזנוח את אתוס הרווחה ולפתח מערכת
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מנהלית של טיפול בכל מקרה לגופו ) .(Simon, 1990בניגוד לכ $המשיכו גופי אכיפת
החוק בישראל לדבוק בערכי הרווחה ,תו $שה מנסי לשלב בפעילות היומיומית
מרכיבי טיפוליי ושיקומיי רבי ככל הנית .%בהקשר זה טע %נשיא בתי המשפט לנוער,
שעקב הקיצוצי הכספיי אי %די שופטי נוער ,ועל כ %באולמות המשפט שלה מוקדשת
באופ %טבעי פחות תשומת לב לילדי ויותר תשומת לב להוצאת הצדק לאור .יחד ע זאת
הוא עמד על כ $שאי %השופטי מזניחי את המרכיב הטיפולי ,וא' ראו את עצמ כקציני
מבח ,%כאשר האחרוני נעדרו מבית המשפט )הכנסת ,הוועדה לזכויות הילד.(18.4.2004 ,
המחסור בקציני מבח %הוביל להסתמכות על גופי חדשי המטפלי בעבריינות נוער,
ובעיקר ארגוני בלתי ממשלתיי .ארגוני פרטיי ומלכ"רי החלו למלא תפקיד חשוב
בתוכניות שונות למניעה ,הערכה וטיפול ,בהציע שירותי כגו %אכסניות לעברייני
צעירי ,טיפול בעברייני מי %קטיני והתערבות באמצעות דיוני במסגרת המשפחה
)דו"ח מבקר המדינה.(2008 ,
מונסי ) (Muncie, 2005טע %שארגוני בלתי ממשלתיי וארגוני פרטיי מאששי את
תפקידה של המדינה כ"מושלת מרחוק" ) ,(Rose & Miller, 1992שכ %השירותי
מסופקי בעקיפי %באמצעות גופי לא מדינתיי ).(Ajzenstadt & Rosenhek, 2000
ואול בישראל אי %מעורבות של ארגוני בלתי ממשלתיי במערכת המשפט לקטיני
משחררת את המדינה מאחריותה לנוער המצוי בקונפליקט ע החוק .המדינה מממנת
במישרי %את רוב התוכניות ,וקציני מבח %מתאמי אות %ומפקחי עליה .%מעורבות של
ארגוני בלתי ממשלתיי כספקי שירותי נתפסת אצל קציני המבח %הסוציאליי כתרומה
חיובית למיזמי שיקומיי ,כפי שציי %קצי %מבח %בכיר:
אנו מודעי לתפקיד שממלאי ארגוני בלתי ממשלתיי המטפלי בעבריינות
נוער .אנו פועלי בשיתו' פעולה עמ על מנת לספק את השירותי הטובי
ביותר .ה אינ נמצאי כא %כדי לשנות את מודל הרווחה; נהפו $הוא ,ה
מסייעי לנו לשמור עליו ולגרו לו לעבוד )ריאיו ,%מארס .(2010
נקודת מבט זו אינה מפתיעה ,שכ %ארגוני בלתי ממשלתיי בישראל נחשבי כזרוע
ביצועית של המדינה ולא כתחלי' לה ) .(Almog-Bar & Gidron, 2009הפעלת %של
תוכניות אלה בידי ארגוני בלתי ממשלתיי אפשרה להתגבר באופ %חלקי על המחסור
בכוח אד אשר נוצר עקב הקיצוצי הכספיי .זאת ועוד ,עקב טבע הגמיש והדינמי ,יש
ביכולת של ארגוני בלתי ממשלתיי להציע תוכניות חדשות ,המתמקדות בקבוצות
אוכלוסייה ספציפיות ,אשר שירותי מסוימי לא היו נגישי עבור %קוד לכ .%בה בעת
חשוב לציי ,%שא' שתוכניות אלה מצויות תחת פיקוח של קציני מבח ,%אי %ה %מופעלות
בידי המדינה .מכא %עולה תהייה בנוגע ליכולת ולרצונ של מנהלי ארגוני בלתי
ממשלתיי לפתח תוכניות ארוכות טווח בסביבת עבודה קצרת טווח ,התלויה במשאבי
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נזילי .מתעוררות ג דאגות בנוגע לדרכי שבה %שיקולי רווח ושיקולי כלכליי הופכי
קשורי לפעילויותיה של ארגוני אלה ).(Almog-Bar & Ajzenstadt, 2010

øòåð úåðééøáò éôìë úåéðéãîä ìù éúåáøúä øù÷ää :ïåéã
במהל $שני העשורי האחרוני נער $דיו %ציבורי ומקצועי בישראל בנוגע למדיניות
ענישה כלפי קטיני ,והיא נבחנה ושונתה .יוזמות מדיניות אלה נובעות ממקורות שוני:
גל של דאגה ציבורית מ %העלייה במעורבות של קטיני בפשע; אכזבה ממודל הרווחה,
אשר נראה שנכשל במשימתו להרתיע בני נוער מהשתתפות בפעילות פלילית; השפעתה
של התנועה לזכויות הילד ,אשר קראה תיגר על הגישה ההתערבותית והפטרנליסטית כלפי
עברייני צעירי; דאגה בנוגע לקיצוצי בשירותי הרווחה.
דאגות דומות ודרישות לשינוי מדיניות אשר הועלו במדינות המערב הביאו לפיתוח
מערכת משפט עונשית כלפי קטיני ,לעונשי כבדי ולביטול %של תוכניות מניעה
ושיקו לקטיני .מלבד זאת נוצר נרטיב חדש ,המאמ #את הגישה האינדיבידואליסטית,
המבוססת על הטלת אחריות ,תו $העברת נטל האחריות לטיפול בעברייני ובשלומ מ%
המדינה אליה ולבני משפחת.
ישראל ,לעומת זאת ,התנגדה להשפעות ניאו ליברליות הגמוניות .לחצי להנהיג עונשי
כבדי יותר נדחו .ב  2009הונהג תיקו %לחוק הנוער ,המעניק לעברייני קטיני זכויות
רבות יותר בעת ההלי $הפלילי ,אבל האילוצי הכלכליי של השני האחרונות
והקיצוצי בשירותי אשר נבעו מה מנעו את מימוש %המקי' של זכויות אלה.
נוצרו שלושה ערוצי שיח הקשורי זה בזה ,וה עיצבו את מדיניות מערכת המשפט כלפי
קטיני בישראל :שיח שיקומי מסורתי; שיח זכויות ,המדגיש את זכות של הקטיני
לקבל טיפול; שיח כלכלי .השיח השיקומי ממשי $לראות בעבריינות נוער חלק מהבעיות
הנרחבות ביותר של הזנחת ילדי ועוני ,שיש לטפל בה %באמצעות התערבות אקטיבית של
המדינה .המשתתפי בדיוני שהובילו לגיבוש מדיניות כלפי קטיני עברייני היו תמימי
דעי ,שיש לענות על צורכי הרווחה של עברייני צעירי ,כדי למנוע או לצמצ את
הסיכו %לפשיעה או לפשיעה חוזרת .בהקשר זה הוחלשו הקולות הקוראי לענישה
ולתגמול קשוחי יותר בידי ערכי שזכו לתמיכת השיח הרווחתי .ברוח זו ראו קציני
מבח ,%התומכי באידיאולוגיה המדגישה את חשיבות הטיפול ,את מעורבות של
משתתפי חדשי המספקי מניעה וטיפול כעונה על צור $זה.
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המחויבות החזקה לאתוס של מדינת הרווחה עיצבה את השיח השני שנוצר ,שיח הזכויות,
שתפס כיוו %שונה בהשוואה למדינות מערביות אחרות .בעוד שישראל הצטרפה להכרה
הגלובלית באמנת האו" לזכויות הילד ואשררה אותה ,הרי שהדיו %בנושא הזכויות
הושפע במידה רבה מגישת מדינת הרווחה ונותר בלתי תלוי בדיו %בנוגע לאחריות,
שהתעורר במקומות אחרי .באופ %זה ראה השיח בנושא הזכויות את המדינה כאחראית,
לא רק להבטחת זכויותיה של עברייני צעירי לאור $ההלי $הפלילי ,אלא א' להרחבת
מסגרת הזכויות ,כ $שתכלול ג את הזכות לקבלת טיפול וא' יתרה מזאת ,לזכות של
ילדי לגדול בסביבה מתאימה ובריאה ,המאפשרת לה לא להידרדר לפשע.
המשתתפי בדיוני בנוגע למדיניות כלפי קטיני עברייני השתמשו בשיח הכלכלי
השלישי ,בהדגיש את עלות %של התוכניות הטיפוליות ,בייחוד בימי של קשיי
כלכליי .בעוד שבמדינות אחרות תמכו טיעוני אלה בדרישות להגבלת %של תוכניות
השיקו ,הרי שבישראל נתנו המשתתפי לגיטימציה לקריאות להפסיק את הקיצוצי
הכספיי וא' להגביר את הקצאת המשאבי לתחו הרווחה המצטמצ ,בייחוד
המשאבי לתוכניות מניעה.
ערוצי השיח אשר התפתחו לא באו במקומה של הגישה הרווחתית כלפי עבריינות נוער,
אלא שינו את משמעותה .התכווצותה של מדינת הרווחה ,ההפרטה של חלק משירותיה,
תפקידה המצטמצ באספקת שירותי הרווחה ומעורבותה המצומצמת בזירת הרווחה
פתחו את תחו עבריינות הנוער להתערבויות ולנימוקי חדשי ,אשר הובילו למודל
רווחה מותא .מודל זה היה מחויב במידה רבה לאופי הטיפולי הטבוע באופ %מסורתי
בתגובתה של החברה לעבריינות נוער .ואול בה בעת הוא הציע נרטיב חדש ,המשלב בי%
השיח בנוגע לזכויות לבי %הצדקות כלכליות ,אשר זכה לקידו בידי שחקני ,כגו%
משפטני וחברי בארגוני בלתי ממשלתיי .כ $קיבלה הרווחה אריזה חדשה במונחי
של שיקולי זכויות ושיקולי כלכליי במקו מונחי של תנאי ענישה.
כ $התחוללו שינויי לא במורשת המדיניות ,אלא ברמה הרטורית ,המעשית וברמת
האמצעי .שינויי אלה ,שלא השפיעו על אופייה של הפרשנות שהוענקה לעבריינות נוער
ועל התגובה המתאימה כלפיה ,תואמי את השינויי שהציגו סבטייה )(Sabatier, 1993
והול ) (Hall, 1993בדיו %שאותו ערכו בנושא הדינמיקה של שינוי צורה של מדיניות.
סבטייה ) (1993מבדילה בי %שלושה מבני עיקריי של אמונות (1) :ליבה עמוקה –
נורמות ואמונות יסוד; ) (2ליבה הקרובה למדיניות – מער $של עמדות מדיניות יסודיות
בנוגע לאסטרטגיות הבסיסיות להשגת הנורמות והאמונות המצויות בליבה העמוקה;
) (3היבטי משניי ,מער $של החלטות אינסטרומנטליות וחיפושי מידע ,הנחוצי
ליישו ליבת המדיניות ,כגו %החלטות הנוגעות לכללי אדמיניסטרטיביי והקצאת
תקציבי .בישראל לא נרש שינוי בעמדות המדיניות ובאמונות היסודיות הנוגעות
לתגובה המשפטית החברתית כלפי קטיני עברייני ,ולא השתנו התנאי הכלליי של
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פרדיגמת המדיניות ,אשר הוכחה כעמידה בפני שינוי .שינויי והתאמות התרחשו רק
בהיבטי המשניי ,במער $ההחלטות האינסטרומנטליות הקשורות ליישו קווי מדיניות,
ובכללי האדמיניסטרטיביי והקצאת המשאבי ,ובכ $נשמרה הרציונליזציה הנטועה
במדיניות המשפטית החברתית המסורתית הנוגעת לקטיני עברייני.
ערוצי השיח השוני אשר נוצרו בישראל זרועי בעקרונות מפתח מתרבות מדינת
הרווחה .הנרטיבי שאימצו המשתתפי מאופייני באמונות תרבותיות בדבר סולידריות
ומחויבות עמוקה של המדינה כלפי אלה המוגדרי כנזקקי .עברייני צעירי נחשבי
כקורבנות של כוחות המצויי מעבר לשליטת ומתוארי כזכאי לסיוע ממוסדות
המדינה .יתרה מזאת ,יש אמונה איתנה במקצוע העבודה הסוציאלית כספק הטיפול
העיקרי ,הנות %מענה לילדי המעורבי בפשע.
גישות אלה כלפי עבריינות קטיני שומרות עדיי %על זיקה הדוקה לעקרונות הליבה
ולאמונה במדינת הרווחה ,הנטועות עמוק בחברה הישראלית ובדאגתה הרבה לילדי .ה%
השפיעו ג על האופני שבה עוצבו המסגרות החדשות של התגובות המוצעות כלפי
עבריינות של קטיני .הרקע האידיאולוגי של המדיניות בנוגע לעבריינות של קטיני נותר
ללא פגע .הגישה הכלכלית והמשפטית ,ששימשה קוד לכ ,%הוטמעה בתו $מודל
הרווחה ,כאשר היא קשורה קשר הדוק לערכי וליסודות של האתוס של מדינת הרווחה.
הקריאות לתגמול עמדו בסתירה לערכי קיימי ולהנחות תרבותיות המעוגנות
באידיאולוגיה של מדינת הרווחה ,ועל כ %נדחו .במהל $שני העשורי האחרוני
הצטמצמה התמיכה במדינת הרווחה .ישראל אימצה את המאפייני העיקריי של המשטר
הניאו ליברלי ,ועקב השפל הכלכלי נעשו קיצוצי כבדי בתוכניות רווחה סוציאליות
חשובות .ע זאת ,רעיונות ניאו ליברליי של אינדיבידואליזציה והטלת אחריות לא חדרו
לתחו עבריינות הנוער.
נית %להסביר זאת בכ $שבישראל ,בשונה ממדינות אחרות ,יש מחויבות עמוקה לילדי
ואמונה נטועה היטב בתפקיד המדינה כשומרת רווחת .נית %לקשר את שורשיה %של
אמונות אלה להיסטוריה של ישראל המודרנית ,הסובבת סביב נושא ההישרדות הפיסית
והתרבותית וראיית גידול הילדי כמשאב לאומי ואמצעי לשמירה על קיומה של ישראל
)פוגל ביז'אוי .(Remennick, 2000 ;1999 ,כבר בתקופה שקדמה להקמת המדינה ראו
מייסדיה קשר ברור בי %עתידה לבי %חינו $הילדי ,אשר נדרשו לשאת בנטל ההגנה עליה
בעתיד .בהקשר זה נחשבו ילדי חריגי ,חסרי חינו $וסוררי כבעייתיי וכאיו על
יכולתה של החברה הישראלית לשרוד )רזי .(2009 ,טבעה המתמיד של האמונה
במחויבותה של המדינה לרווחת הילדי נובע מהצור $בהגנה עצמית ,שבמסגרתה יש
לילדי תפקיד חשוב בשימור המשכיותה של המדינה ,תרבותה ואחדות הע היהודי
) .(Jaffe, 1982, 1993ואכ %במהל $תקופה זו נוסדו מוסדות רווחה רבי שמטרת לסייע
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לאימהות לטפל בילדיה ,%משו ששלומ של הילדי היה חלק מפרויקט בניי %המדינה
)שילה.(2007 ,
אמונה חזקה זו בגידול ילדי כמשימה של המדינה התמידה אחרי הקמת המדינה )ב%
אריה וקמחי .(2007 ,פוליטיקאי ומומחי הכירו באחריות הממשלה לסייע לילדי
ולמשפחותיה ,כדי שיהפכו חברי מועילי בחברה .הממשלה גרסה יצירת סביבה
מטפחת לילדי ,שהבטיחה את רווחת ואת חינוכ כפרויקט ושליחות לאומיי
)(Ajzenstadt, 2005
לצד גורמי לאומיי והיסטוריי אלה נחשבת החברה הישראלית בת ימינו כחברה
המכוונת למשפחתיות ,המאמצת גישה המעודדת ילודה ,ה %במישור המוסדי וה %במישור
הנורמטיבי ) .(Ivry, 2010גידול הילדי והמסירות המלאה לשלומ ,הנטועי בציווי
המקראי של "פרו ורבו" )בראשית ,א ,כח( ,ה בעלי ער $רב ).(Remennick, 2008
המשפחתיות ,המתבטאת בשיעור נישואי %גבוה ,בשיעור גירושי %נמו ,$בשיעור ילודה
גבוה ובשיעור נמו $של לידות מחו #לנישואי ,%היא אחד ממאפייני המפתח של החברה
הישראלית ,ומאפיינת את הקהילות הדתיות החשובות )יהודי ,מוסלמי ודרוזי(
)קופמ ,%אבו בקר וסער.(2012 ,
עובדות אלה ניצבות לצד אמונת המושרשת עמוק של רוב אזרחי ישראל בעקרונות
מדינת הרווחה .על א' אימוצה של מדיניות ניאו ליברלית בתחומי שוני ,הישראלי
עדיי %מצפי מהמדינה לסייע לחברי הקבוצות החלשות בעת מצוקה )כה ,%מזרחי ויובל,
 .(2010השילוב של ערכי ואמונות אלה עשוי לשמש כבסיס לשימור %של גישות
רווחתיות מסורתיות בנוגע למערכת המשפט לקטיני ,תו $התנגדות להצעות רדיקליות
להחלפת גישת הרווחה בתגובות עונשיות.
בהקשר של המדיניות שנותחה ,העוסקת בתגובה המשפטית החברתית לקטיני עברייני,
שימשו פוליטיקאי ותומכי זכויות הילדי כשחקני מפתח בקביעת המדיניות הנוגעת
לאות רעיונות ,אשר הצדיקו את גישותיה בנוגע למדיניות המתאימה העוסקת
בעבריינות נוער .ואמנ למרות הנסיבות המשתנות בתחומי הטיפול בילדי בכלל
ובעבריינות של קטיני בפרט ,ישראל דבקה עדיי %בעקרונותיה הבסיסיי של מדינת
הרווחה או לפחות לא מתעלמת מה ,כפי שקרה במדינות רווחה אחרות );Gal, 2008
.(Yishai, 1998
בה בעת משתמש השיח הנוכחי על מערכת המשפט לנוער ברציונל התומ $בקיצוצי
בשירותי לעברייני צעירי באמצעות הצדקות כלכליות ,ומעודד את פיתוח %של
אסטרטגיות מעשיות ,יעילות ומשתלמות מבחינה כלכלית לטיפול בעברייני צעירי.
שיח זה משמש את קובעי המדיניות ואת פקידי הרווחה .יתר על כ ,%השירותי לעברייני
צעירי אינ ממומני ומנוהלי עוד באופ %בלבדי בידי הממשלה .בתו $ההקשר הזה
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שימר ותחזק השיח השיקומי החדש היבטי מרכזיי של המאפייני התרבותיי של
מדינת הרווחה בשילוב מספר היבטי אידיאולוגיי ומעשיי של המשטר הניאו ליברלי
ביחס למדיניות כלפי עבריינות נוער.
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2

המחקר ההשוואתי בנושא השפעת מדיניות הרווחה על אי השוויו המגדרי נוטה
להדגיש את האימהות כמרכיב מרכזי באי שוויו זה ,תו התעלמות מהבחנה
מעמדית בי נשי .מאמר זה קורא תיגר על ההנחה שלהתערבותה של המדינה
השפעה אחידה על הישגיה הכלכליי של נשי ,וטוע שהיא מותנית במעמד
הסוציואקונומי .בהתבסס על סקרי הכנסות של  21מדינות מפותחות )מתו
מאגר הנתוני של ה (Luxemburg Income Study-מנתח המאמר את פערי
ההכנסה המגדריי בי נשי לגברי ממעמדות סוציואקונומיי שוני .ממצאי
המחקר תומכי בטענה שהשפעת מדיניות הרווחה על אי השוויו המגדרי בשכר
תלויה במעמד :מדיניות רווחה נדיבה מגבילה את התגמולי הכלכליי של נשי
בעלות כישורי גבוהי בשוק העבודה ,א אינה משפיעה לרעה על הישגיה
הכלכליי של נשי מעוטות יכולת ,ולעתי א #מיטיבה עמ .ממצאי המחקר
מצביעי על המורכבות שבהתוויית קווי כלליי של מדיניות חברתית ועל
החשיבות שבהפניית תשומת הלב המחקרית להבדלי מעמדיי בי נשי
בשאלות הנוגעות למדיניות שמטרתה להקל על שילוב בי חיי עבודה וחיי
משפחה.
 :Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓמדינת רווחה ,אי שוויו מגדרי ,פערי שכר מגדריי ,מדיניות
משפחתית ,אי שוויו מעמדי
_____________
1
2

אני מבקשת להודות לקר הלאומית למדע ) (ISF, 281/10על תמיכתה הנדיבה במחקר .כמו כ  ,אני מעריכה
ומוקירה את שיתו הפעולה הפורה של מיכאל שלו בנושאי הקשורי לנושאי מחקר זה .אני מבקשת ג להודות
למשה סמיונוב ולקוראי האנונימיי על הצעותיה המועילות.
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב.

·74-33 :92 'ÒÓ ,2013 ¯·ÂË˜Â‡ ,„"Ú˘˙ ÔÂ˘Á ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ
המאמר פורס תחילה בכתב העת  ,(2) 28 ,European Sociological Reviewעמ'  .262241התרגו
באישור המו"ל ,Oxford Journals ,והמחברת.
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àåáî
מחקר זה מדגיש את חשיבות של הבדלי מעמדיי למחקרי המשווי אי שוויו מגדרי
בי מדינות בכלל ולהבנת השפעתה של מדיניות הרווחה על פערי השכר המגדריי בפרט.
הכרה בחשיבות ההבחנה המעמדית בי נשי נשענת על הרעיו של הצטלבויות בי מעמד
ומגדר .למרות מרכזיותו של רעיו זה בלימודי מגדר ,למרות תרומתו לחקר חוויות החיי
השונות של נשי ממעמדות ומגזעי שוני )Browne & Misra, 2003; Collins,
 (1999; Hooks, 1984, 2000ולמרות קריאות שעלו לאחרונה להכיר בחשיבותו בהקשר
זה )Esping-Andersen, 2009; Mandel & Shalev, 2009a; O'Connor,
Orlff, & Shaver, 1999; Shalev, 2008; Warren, 2003; Williams & Boushey,
 ,(2010הוא לא זכה לתרגו מספק במחקרי אמפיריי השוואתיי בכלל
) (McCall, 2005ובמחקרי על מדיניות רווחה ואי שוויו מגדרי בפרט.

הרעיו של הצטלבות מעמד ומגדר מקבל ביטוי בעיקר בספרות העוסקת בחוויותיה
הייחודיות של נשי שחורות )בניגוד לנשי לבנות( בארצות הברית ) Browne & Misra,
 ,(2003; Collins, 1999בעוד שהספרות העוסקת במדינת הרווחה ומגדר מתמקדת
בעיקר בהשוואת מצב של נשי )בניגוד לזה של גברי ( בהקשרי מוסדיי שוני .
בהדגישה את אי השוויו על בסיס מגדרי כשלעצמו ,האירה ספרות זו מעל לכול את
ֲברות האנושיות
המרכיבי המאחדי נשי  ,ולא את אלה המפלגי אות .מכיוו שבכל הח ָ
והקבוצות החברתיות נשי ה בעיקר אלה החוות את המתח בי חיי עבודה ומשפחה,
נתפסו קווי המדיניות הציבורית המיועדי להקל על נשי את הגישה לשוק העבודה
ככאלה המשרתי את האינטרס המשות של כלל.
קווי מדיניות אלה מכוני בספרות המחקרית מדיניות משפחתית או מדיניות ממתנת
) ,(family policy or reconciliation policyמונחי המתארי את מה שנתפס
כתפקידה העיקרי של התערבות מדינת הרווחה בהקשר של נשי ומשפחה – הניסיו
להקל על שילוב שבי עבודה בשכר לבי מחויבויות משפחתיות .מכיוו שכ" ,התרכזו
המחקרי שבדקו את השפעתה של המדיניות המשפחתית על אי השוויו המגדרי כמעט
בלבדית במידת הצלחתה של המדיניות להעלות את שיעורי ההשתתפות של נשי בשוק
העבודה )Esping-Andersen, 1990, 1999; Hobson, 1990; Korpi, 2000; Van
.(der Lippe & Van Dijk, 2002
ההתרכזות בתעסוקת נשי כקריטריו כמעט בלבדי לאי שוויו מגדרי וההנחה
שקונפליקט עבודה#משפחה בקרב נשי הוא אוניברסלי ה הסיבות העיקריות להעדר
הבחנה מעמדית בי נשי בספרות ההשוואתית בנושא מדינת הרווחה ומגדר .משו כ"
ג ההבחנה העיקרית בי נשי שכ נחקרה אמפירית היתה על בסיס מצב משפחתי או
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הורות );Gornick, Meyers, & Ross, 1998; Harkness & Waldfogel, 2003
 ,(Misra, Michelle, & Stephanie 2007a,bכלומר הבחנה בי אימהות ללא אימהות,
הרלוונטית לעוצמת הקונפליקט .מחקרי שכ עשו הבחנה בי נשי על פי השכלה שוב
העמידו במרכז את שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה ,ובייחוד את נטיית של נשי
בעלות השכלה גבוהה להשתת יותר בשוק העבודה ובכ" לצמצ את מה שמכונה
בספרות "קנס האימהות" ,כלומר המחיר הכלכלי שגובה האימהות )Esping-Andersen,
 .(2009; Sigle-Rushton & Waldfogel, 2007מחקרי אלה הראו שקנס האימהות
משתנה על פי רמת ההשכלה של נשי  ,והדגישו את הקשר של זה למדיניות מעודדת
העסקה :ה רמת ההשכלה וה מדיניות מעודדת העסקה משפיעות על המחיר הכלכלי של
האימה&ת דר" השפעת על פעילות הכלכלית של אימהות לעומת נשי שאינ אימהות.

תשומת לב מחקרית פחותה בהרבה ניתנה לשאלה באיזו מידה מדיניות משפחתית תורמת
לרווחיה הכלכליי של נשי מעבר להשפעה שיש לה על שיעורי השתתפות .אול
כאשר בוחני את ההשפעה הפוטנציאלית של התערבות המדינה על הישגיה
התעסוקתיי של הנשי העובדות או על גובה שכר ,הבחנה מעמדית הופכת רלוונטית
מאוד ,משו שלא מצופה שמדיניות משפחתית תיטיב ע נשי ממעמדות שוני באופ
שווה .ראשית ,ע כניסת המסיבית של נשי לשוק העבודה והעלייה ברמת השכלת,
התרחבו משמעותית ההבדלי הסוציו#אקונומיי בי נשי עובדות ,התרחבות שתרמה
להבדלי בתנאי העבודה של נשי  ,בכוח המיקוח שלה ובתגמוליה הכלכליי  .שנית,
המנגנוני שבאמצעות המדיניות המשפחתית משפיעה על הישגיה של נשי בשוק
העבודה ה מטבע מנגנוני הקשורי בכישוריה ,בהשכלת ובתפקיד בשוק העבודה.
במחקר הנוכחי אני מבקשת אפוא להבחי בי נשי על פי מאפייניה הסוציו#אקונומיי ,
ולהצביע על חשיבות ההבחנה בהקשר של השפעת המדיניות המשפחתית על הישגיה
בשוק העבודה .ציפיותי התיאורטיות קוראות תיגר על מסקנותיה של מחקרי קודמי
ומציעות מסקנות אחרות .באופ ספציפי ,בעוד מחקרי אחרי גילו השפעות שליליות של
מדיניות משפחתית על שכר ועל הישגיה המקצועיי של נשי  ,הרי שבמאמר זה אני
מראה שהשפעת המדיניות המשפחתית מותנית מעמד 3.באמצעות ניתוח היררכי רב#רמות,
הכולל השוואה בי  21מדינות ,אני מראה שא שהתערבויות מדינת הרווחה אכ מגבילות
את הישגיה הכלכליי של נשי בעלות כישורי גבוהי  ,הרי שאי לה השפעה שלילית
על נשי שכישוריה נמוכי יותר ,ובהיבטי מסוימי ה א מסייעות לה .ממצאי אלה
מצביעי על כ" שיש לבחו את השלכות ההסדרי המוסדיי בכלל והמדיניות
המשפחתית בפרט ,תו" הבחנה בי הקבוצות המרוויחות מהמדיניות ואלה שאינ
_____________
3

המונח מעמד במאמר זה מתייחס להשכלה ולתגמולי כספיי ,ואינו כולל היבטי אחרי של מעמד כמו היבטי
תרבותיי .אעשה שימוש לסירוגי במונחי חלוקות מעמדיות וחלוקות סוציואקונומיות כבעלי משמעות נרדפת.
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מרוויחות ממנה .ההתייחסות לנשי כקבוצה הומוגנית בהקשר ההשוואתי הבי מדיני של
אי שוויו מגדרי ,המתבססת על פי רוב על הגבר ה"ממוצע" ועל האישה ה"ממוצעת",
היא התייחסות בעייתית ועלולה להוביל למסקנות מוטעות.

ò÷ø
מדיניות משפחתית ) (family policyהיא מונח המתאר התערבויות שונות של המדינה
בתפקידה כספקית שירותי חברתיי או כמחוקקת חוקי הנוגעי למשפחות ע ילדי .
המטרה של חלק לא מבוטל מהתערבויות אלה היא לאפשר לנשי ולאימהות לרכ" את
הקונפליקט עבודה#משפחה ולצאת לשוק העבודה באמצעות הענקת זכויות או שירותי
חברתיי למשפחות ,כגו חופשות לידה בתשלו ומעונות יו ציבוריי  .מחקרי על
השפעתה של מדיניות משפחתית על השתתפות של נשי בשוק העבודה מצאו שבמדינות
סקנדינביה ,בעלות משטר הרווחה הסוציאל#דמוקרטי על פי הטיפולוגיה המפורסמת של
אספינג אנדרס ) ,(1990רמת השוויו המגדרי בתעסוקה היא הגבוהה ביותר; זאת בשל
זמינות מעונות היו הציבוריי  ,תנאי העסקה גמישי  ,חופשות לידה ארוכות בתשלו
וחופשות בתשלו לצור" טיפול בילדי ובחולי  .גורמי אלה מגבירי את פעילות של
נשי ואימהות בשוק העבודה ,כמו ג את רציפות עבודת לאור" הקריירה ,ומפחיתי את
קנס האימהות – המחיר הכלכלי בגי גידול ילדי – כמו ג את שיעורי העוני והתלות
הכלכלית של נשי בבני זוג )Bianchi, Casper, & Peltola, 1999; Christopher,
& 2002; Daly, 2000; Gornick, Meyers, & Ross, 1997, 1998; Harkness
& Waldfogel, 2003; Hobson, 1990; Korpi, 2000; Misra, Michelle,
Stephanie, 2007a,b; Sigle-Rushton & Waldfogel, 2007; Stier, Lewin.(Epstein & Braun, 2001

ואול לתנאי ההעסקה הנוחי הניתני לאימהות עובדות בסקנדינביה יש ג היבטי
שליליי  .נמצא שהזכויות המוענקות למשפחות ,המנוצלות בעיקר בידי אימהות ,מעכבות
את הישגיה המקצועיי והכלכליי של נשי  ,מה שמתבטא בראש ובראשונה בהפרדה
העיסוקית ,האורכית והרוחבית ,בי המיני  ,הרווחת יותר במדינות שבה המדיניות
המשפחתית מפותחת .לדוגמה :רייט ,בקסטר ובירקלונד ) & Wright, Baxter,
 (Birkelund, 1995מצאו שלנשי יש סיכויי קטני יותר לאייש מקצועות ניהוליי
בשוקי העבודה ה"ידידותיי " של שבדיה ונורבגיה ,בהשוואה לכלכלות שוק דוגמת
ארצות הברית ,קנדה ,בריטניה ואוסטרליה )ראו ג .(Birkelund & Sandnes, 2003
גישת הקפיטליסטז הרבגוני ) (Varieties of Capitalismמסבירה ממצאי אלה
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בהדגישה את התפקיד שממלאת ההגנה התעסוקתית על העובד ,המאפיינת כלכלות ע
שוקי עבודה פנימיי  ,כגו אלה הרווחי בסקנדינביה ובמדינות אירופה המרכזית .הגנה
תעסוקתית זו מטילה על המעסיק מחויבות לאישה העובדת בזמ היעדרה ,ובשל כ"
שוחקת את מידת האטרקטיביות של נשי בעיני מעסיקי ).(Este´vez-Abe, 2005, 2006
מנדל ועמיתיה מוסיפי  ,שההתערבויות של מדינת הרווחה בכלל ,ומדיניות ידידותית
למשפחה בפרט ,מקשות על נשי להגיע להישגי מקצועיי  ,משו שה מצמצמות את
סיכוייה לאייש משרות נחשקות ) & Mandel & Semyonov, 2005, 2006; Mandel
 4.(Shalev, 2009bה טועני  ,שמדיניות שמספקת לאימהות פרביליגיות המחריגות
אות מדרישות שוק העבודה – אפשרות להיעדר מהעבודה למש" פרקי זמ ארוכי או
תנאי עבודה נוחי במגזר הציבורי – מצמצמת את האטרקטיביות של נשי בעיני
מעסיקי במגזר הפרטי ואת המוטיבציה שלה להיכנס לשוק הפרטי ,ובכ" תורמת
להקטנת סיכוייה להשתלב בתפקידי יוקרתיי ורווחיי יותר .טענות אלה מקבלות
חיזוק ממחקרי אחרי המצביעי על "מעגל הקסמי של מדינת הרווחה"
) – (Hansen, 1995תוצאה של מגזר ציבורי המתאפיי בהפרדה מגדרית גדולה
) (Hansen, 1997ובהיעדרויות מ העבודה בעקבות חופשות לידה ממושכות
) .(Albrecht et al., 1999; Morgan & Zippel, 2003; Ruhm, 1998א לסכ ,
הטיעו הוא שלהתערבויות של המדינה – הנחשבות ידידותיות לאימהות ותכלית לסייע
לנשי לשלב בי עבודה בשכר לעבודה שאינה בשכר – יש באופ פרדוקסלי השלכות
שליליות על הישגיה של נשי עובדות בשוק העבודה.

úåéèøåàéú úåéôéö
המחקרי המצוטטי לעיל מדגישי בעיקר שני מנגנוני המשלימי זה את זה ,מנגנוני
המסבירי את ההשלכות הבלתי רצויות של מדיניות הרווחה על הישגיה המקצועיי של
נשי  .הראשו מתרכז בהגנות תעסוקתיות על נשי או על עובדי באופ כללי .השני
מבליט את השלכות ההפרדה התעסקותית בי נשי לגברי עקב ריכוז יתר של של נשי
במגזר השירותי הציבוריי  .טענתי היא שהשפעת שני המנגנוני האלה על קביעת
התגמולי הכלכליי של נשי תלויה במעמד הסוציו#אקונומי – יש לה השפעה
_____________
4

המחקר של מנדל ושלו ) (Mandel & Shalev, 2009bעוסק ביחסי שבי מעמד ומגדר מנקודת מבט שונה .הוא
מדגי כיצד מדיניות רווחה משפיעה על פערי השכר המגדריי באמצעות השפעתה ,ה על אי השוויו המעמדי
)באמצעות דהקומודיפיקציה( וה על אי השוויו המגדרי )באמצעות דהפמיליזציה( .ע זאת ,ההנחה היא ששני
המנגנוני משפיעי על כל הנשי בצורה שווה.
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שלילית על התגמולי הכלכליי של נשי ממעמד גבוה והשפעה חיובית על התגמולי
הכלכליי של נשי ממעמד נמו".
לפני שאתייחס לכל אחד מ המנגנוני  ,ראוי להבהיר שההתמקדות בהשפעות מבניות –
כגו השפעת המדיניות המשפחתית או היצע העבודות במגזר השירותי הציבורי – איננה
מבוססת על ההנחה שהתגמולי הכלכליי לנשי לא מושפעי מהעדפותיה או
מבחירותיה בנוגע להשכלה ולקריירה .ואול לצד בחירות או העדפות אישיות ,בחירת
מסלול לימודי או בחירה במשרה מושפעות מהמגבלות ומההזדמנויות שמציב שוק
העבודה .כפי שיידו בפרקי הבאי  ,נשי ממעמדות שוני אינ נהנות ממבנה
הזדמנויות זהה.

ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈ˘ ÏÚ ˙È˙˜ÂÒÚ˙ ‰‚‰
חוקי מג בעבודה ,בי שה חלי על כלל העובדי )כגו חוקי או תקנות הנוגעי לתנאי
העבודה ,גובה השכר ,הגנות מפני פיטורי( ובי שה מכווני באופ ספציפי לאימהות
)כגו חופשת לידה או פחות שעות עבודה לא עובדת( ,צפויי להגביר את אי רצונ של
מעסיקי להעסיק נשי );Este´vez-Abe, 2005, 2006; Hansen, 1995, 1997
 .(Mandel & Semyonov, 2005, 2006; Mandel & Shalev, 2009bואול בחינה
של הרציונל הניצב מאחורי תיאוריות של אפליה סטטיסטית מוביל למסקנה שהתנהגות
מפלה כלפי נשי מצד של מעסיקי תלויה במידה רבה במעמד המקצועי .ההיגיו
הניצב בבסיסה של האפליה הסטטיסטית הוא שכאשר מעסיקי מחפשי עובדי
למשרות הדורשות עלויות הכשרה גבוהות ,ה יעדיפו עובדי יציבי יותר ) & Aigner
 .(Cain, 1977מכיוו שהמידע על המועמדי מוגבל ,המעסיקי נוטי להעדי קבוצות
של עובדי הנחשבות בעלות יציבות תעסוקתית גבוהה על פני קבוצות של עובדי
הנתפסות כבעלות יציבות נמוכה )בהסתמ" על ממוצעי הקבוצה או על סטריאוטיפי (.
ומכיוו שבעבודות הדורשות הכשרה מועטה או שאינ דורשות הכשרה בכלל ,עלותה של
התאמה גרועה היא זניחה ,הרי שהסיכו לאפליה סטטיסטית רלוונטי בעיקר לנשי בעלות
משאבי הו אנושי גבוה ,שה המועמדות הפוטנציאליות לתפקידי בכירי או לתפקידי
הכוללי מסלול קידו ) .(Tomaskovic-Devey, 1993אמנ נשי בעלות כישורי
מועטי אינ חסינות לחלוטי מפני אפליה סטטיסטית ,בייחוד לא במדינות שבה ש&קי
העבודה הפנימיי נפוצי יותר ובה נהוגות תקנות קשיחות נגד פיטורי  ,אבל ,כפי
שטוענת אסטבז#אבה ) ,(Este´vez-Abe, 2005, 2006המשרות הטובות ביותר בשוקי
העבודה הפנימיי שמורות לעובדי יציבי  .נשי נתפסות כעובדות יציבות פחות ,משו
שהקריירות שלה נקטעות בתכיפות גדולה יותר .וכ" ,א שרגישות של מעסיקי לאי
רציפות בעבודה של נשי מתייחסת אל כלל הנשי כקבוצה ,הרי שנשי בעלות כישורי
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למשרות הדורשות הכשרה ארוכה )כאמור משרות מתוגמלות יותר( ה הנפגעות
העיקריות.
יוצא אפוא שנשי בעלות כישורי גבוהי ייצאו נשכרות דווקא ממיעוט חוקי עבודה
מגיני  ,משו שיש בכ" להפחית את המוטיבציה של המעסיקי להפעיל כלפיה אפליה
סטטיסטית .אי זה אומר שנשי ממעמד גבוה ,שג ה המטפלות המרכזיות במשפחה,
לא יכולות ליהנות מהתערבויות המדינה שמטרת להקל על שילוב בי עבודה ומשפחה
) ,(Williams & Boushey, 2010א" הצור" שלה בה קט יותר משתי סיבות:
)א( מעמד המקצועי מאפשר לה כוח מיקוח גדול יותר על תנאי ושכר ומצמצ את
הצור" שלה בהגנות חוקתיות על השכר) .ב( משאביה הכלכליי מאפשרי לה לצרו"
שירותי טיפוליי בשוק הפרטי ומצמצמי את תלות בשירותי הציבוריי
).(Morgan, 2005; Shalev, 2008
יתרה מזאת ,מדינות המעניקות הגנה תעסוקתית מועטה – כגו מדינות הרווחה
הליברליות ,הנשענות על השוק כספק עיקרי של רווחה – אמנ נוטות להשקיע פחות
בשירותי ציבוריי לטיפול בילדי  ,אבל ה משקיעות יותר בעידוד אספקה פרטית של
שירותי כאלה ,כדוגמת מת הטבות מס עבור טיפול בילדי  .ה ג פועלות יותר לקידו
תחרות הוגנת במקו העבודה באמצעות חקיקה נגד אפליה ובעד שוויו הזדמנויות
בהעסקה ) .(Chang, 2000; Orloff, 2006בעוד שאי לצפות שלהתערבויות שכאלה
תהיה השפעה הפוכה על נשי מקבוצות שונות )כלומר שיהיו לה השלכות שליליות על
אחת הקבוצות( ,הרי שה כ יכולות לסייע לקבוצה אחת יותר מלאחרת .וכ" סביר
שההשפעה המיטיבה של מעונות יו ציבוריי תשרת יותר נשי ממעמד נמו" ,ואילו
חקיקה נגד אפליה ובעד שוויו הזדמנויות בהעסקה תשרת קוד כול נשי משכילות
ואמידות יותר ).(O’Connor, Orloff, & Shaver, 1999

˙È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ‰˜ÂÒÚ
המהפכה הפוסט#תעשייתית ,ובתוכה התרחבותו של מגזר השירותי  ,תרמו להרחבת
ההפרדה העיסוקית על בסיס מגדר ולריכוז של נשי במגזרי ובמקצועות "הצווארו
הוורוד" ) .(Charles & Grusky, 2004פמיניזציה של עיסוקי התרחשה בעיקר
בשירותי החברתיי – טיפול ,חינו" ,בריאות ושירותי רווחה ) .(Kolberg, 1991ברוב
המדינות ,ובעיקר במדינות שנוהגת בה מדיניות משפחתית מפותחת ,מסופקי שירותי
אלה לציבור הרחב במסגרת המגזר הציבורי ,מגזר המאופיי בתנאי עבודה נוחי יחסית
ובשעות עבודה קצרות וגמישות יותר מאשר במגזר הפרטי .לא רק שמאפייני אלה
מקילי על נשי להשתלב בעבודה במגזר הציבורי ,אלא שהמעסיק הממשלתי – בהיותו
כפו לנהלי בירוקרטיי נוקשי בגיוס לתפקידי ובקביעת רמות שכר ,ובהיותו רגיש
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יותר מבחינה פוליטית – נוטה להימנע מתשלו משכורות נמוכות מאוד או גבוהות מאוד
ומאפליה סטטיסטית כלפי נשי .
ע זאת ,יתרונות אלה של מגזר השירותי הציבורי ה מותני מעמד בעליל .העסקה בידי
המדינה מועילה יותר לעובדי המשתכרי שכר נמו" ,המתקשי להשיג ביטחו כלכלי
בשוק החופשי ) .(Gornick & Jacobs, 1998לנשי בעלות כישורי נמוכי יש כוח
מיקוח קט על רקע נחיתות )על בסיס מגדר ומעמד כאחד( ,ועל כ ה נוטות להרוויח
ממשא ומת קולקטיבי )שמנהל ועד עובדי למשל( וממבנה השכר הבירוקרטי הנוהגי
במגזר הציבורי .יש ראיות לכ" ,שעובדי במשרה חלקית ,ברוב נשי  ,נהני מביטחו
תעסוקתי גדול יותר )שכר ותנאי עבודה( במגזר הציבורי מאשר במגזר הפרטי
).(Blossfeld & Hakim, 1997
בעוד נשי שכישוריה נמוכי יותר מוגנות הרבה יותר במגזר הציבורי ,נשי בעלות הו
אנושי גבוה נהנות מאפשרויות תעסוקה אטרקטיביות הרבה יותר במגזר הפרטי .במדינות
שבה מגזר ציבורי גדול )בעיקר מדינות סקנדינביה( ,רבות מ הנשי במשרות הבכירות
מועסקות במגזר הציבורי .תקרת השכר הנמוכה יותר במגזר זה מונעת מנשי אלה להגיע
לרמות שכר התואמות למשרות בכירות מקבילות במגזר הפרטי .על כ השכר של נשי
בעלות כישורי גבוהי  ,הנמצאות בתפקידי מקצועיי וניהוליי במגזר הציבורי ,נמו"
בהשוואה לתפקידי מקבילי במגזר הפרטי ) Gornick & Jacobs, 1998; Hansen,
 .(1997מעבר לכ" ,כוח המיקוח הגדול יותר של עובדות משכילות ומיומנות מאפשר לה
להשיג ביטחו כלכלי ותנאי עבודה המקילי על קונפליקט עבודה#משפחה ג דר" השוק
הפרטי .על כ יש לה יותר מה להפסיד במגזר הציבורי ג בשל המשכורות הנמוכות
יחסית במגזר זה וג משו שההגנה שהוא מציע מועילה לה פחות.

íééøãâîä øëùä éøòôå äçååøä úðéãî úåéðéãî
בהתבסס על הדיו עד כה ,נצפה שמדיניות משפחתית מפותחת תגביל את רמת שכר של
נשי ממעמד גבוה על ידי פגיעה בהישגיה התעסוקתיי  .ואול מעט מאוד מחקרי
אמפיריי בדקו ישירות את השפעת המדיניות המשפחתית על שכר של נשי  .רוב
הראיות הקושרות בי השניי נוגעות למחיר הכלכלי של האימהות לאור" הקריירה.
בהקשר זה עשויה מדיניות משפחתית להפחית את קנס האימהות ,בעיקר דר" עידוד
פעילות של נשי בשוק העבודה )Crittenden, 2001; Harkness & Waldfogel,
 .( 2003; Rake, 2000; Sigle-Rushton & Waldfogel, 2007א על פי כ יש ראיות
מסוימות להשפעתה של חופשת הלידה על שכר של נשי  ,וזאת מעבר להשפעתה על
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השתתפות בשוק העבודה .לחופשת לידה יכולות להיות השפעות מנוגדות על שכר :מצד
אחד היא עשויה להגדיל את שכר של נשי באמצעות הגברת הרצ התעסקותי שלה,
משו שהיא מגנה על מקו העבודה אצל אותו המעסיק .מהצד האחר חופשות ארוכות
גורמות לנשי לעזוב את שוק העבודה לפרקי זמ ארוכי  ,ובכ" פוגעות בניסיונ
התעסוקתי ) .(Waldfogel, 1998אדי וגוסטבסו ) (Edin & Gustavsson, 2008מצאו
שחופשת לידה ממושכת שוחקת את הכישורי בשוק העבודה ומזיקה לקידו ולשכר
בעתיד .אונדרי" ,שפיס ויאנג ) (Ondrich, Spiess, & Yang, 2003ורוה
) (Ruhm, 1998מצאו ג שלחופשת הלידה השפעה שלילית על הגידול בשכר של נשי
לאור" זמ.
ואול ג א לחופשות הלידה יש השפעות שליליות על השכר ,קשה לגלות על ידי
השוואה בי מדינתית .הסיבה לכ" היא גורמי מתערבי אחרי  ,ומעל לכול ההבדלי
באי השוויו המעמדי בי המדינות השונות .בלאו וקהא )(Blau & Kahn, 1992, 1996
הראו ,שצמצו אי השוויו בי עובדי  ,הנובע ממבנה שכר ריכוזי ,תור לצמצו פערי
השכר המגדריי  .על כ במדינות שבה אי השוויו הכללי בשכר נמו" יחסית ,ג פער
השכר בי המיני קט יחסית .בהתבסס על כ" טענו מנדל וסמיונוב ) & Mandel
 ,(Semyonov, 2005שמאחר שבמדינות רווחה מפותחות מדיניות משפחתית מפותחת
ומערכות שכר ריכוזיות נוטות להתקיי זו לצד זו ,קשה לגלות את השפעותיה השליליות
של המדיניות המשפחתית על שכר של נשי  .הסיבה לכ" היא שמערכת קביעת שכר
ריכוזית )למשל כמו זו הנהוגה במגזר הציבורי( מקזזת את ההשפעה הצפויה של המדיניות
המשפחתית; בעוד האחרונה צפויה להרחיב את פערי השכר המגדריי )דר" הגברת
האפליה הסטטיסטית למשל( ,הראשונה צפויה לצמצמ )דר" מערכות השכר
השוויוניות(.
על א תקפותו של טיעו זה מנקודת מבט כוללת ,הוא מסתיר את האפשרות שהשפעות
מבנה השכר ,בדומה לאלה של מדיניות משפחתית ,מותנות מעמד .נית לצפות ששניה
יגבילו את רמות השכר של נשי בעלות כישורי גבוהי  ,וייטיבו ע אלה אשר לא ניחנו
ביתרונות אלה .למעשה ,מערכות שכר ריכוזיות מצמצמות את פערי השכר המגדריי ,
בדיוק משו שה מצמצמות את הפער בי העובדי הניצבי בראש סול השכר )בעיקר
גברי ( לאלה הניצבי בתחתיתו )ריכוז גדול יותר של נשי ( )Almond & Rubery,
 .(1998; Blau & Kahn, 1996א שלכאורה מבנה השכר משפיע על פערי השכר בי
גברי לנשי  ,כאשר משווי בי הגבר והאישה הממוצעי  ,הרי שלמעשה הוא משק את
נחיתות של הנשי מהמעמד הנמו" .נשי בעלות הו אנושי גבוה – כמו גברי בעלי
אות כישורי – זקוקות פחות למערכות שכר ריכוזיות ולמשא ומת קולקטיבי על שכר.
יתרה מזאת ,מערכות שכר ריכוזיות לא מקנות יתרו לעובדי בעלי כישורי גבוהי
)נשי וגברי כאחד( ,משו שה פועלות להורדת תקרת השכר שאליה ה יכולי להגיע
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באופ פוטנציאלי ולייקור השירותי המשפחתיי במגזר הפרטי על ידי העלאת שכר
המינימו למספקי שירותי אלה .מכיוו שהשפעת של מערכות שכר ריכוזיות ,בדיוק
כמו של מדיניות משפחתית ,מותנית במעמד ,התעלמות מהבדלי מעמדיי תורמת
להסתרה נוספת של השפעת מדינות הרווחה המשפחתית על פערי השכר המגדריי .

äèéùå íéðúùî ,íéðåúð

˙ÌÈ˙˘ÓÂ ÌÈÂ
הנתוני האמפיריי שמחקר זה מתבסס עליה ה סקרי הכנסות של של  21מדינות מתו"
מאגר הנתוני של ה 5.Luxemburg Income Study-המדגמי הוגבלו לעובדי בגילאי
העבודה העיקריי ) .(60#25למעט המשתנה מי )גבר =  ,(1כל שאר המשתני ברמת
הפרט ה משתני בקרה ,שמטרת לשלוט על הבדלי בי מדינות בהרכב של מאפייני
קובעי שכר ,שיש לה קשר למגדר .משתני אלה ה מצב משפחתי )נשוי/אה או
מתגורר/ת ע ב/בת זוג =  ,(1השכלה )תואר אקדמי =  ,(1גיל )בשני ( ,הגיל בריבוע,
נוכחות ילדי בגילאי טרו בית#ספר )= ,(1מספר הילדי מתחת לגיל  18ומספר שעות
העבודה השבועיות .זאת ועוד ,כל המודלי שולטי על סלקציה של נשי לכוח העבודה,
כלומר על ההסתברות השונה הקיימת בי מדינות להשתיי" לכוח העבודה 6.משתנה
הסלקציה חושב כהסתברות המנובאת של נשי )לעומת גברי ( להשתת בשוק העבודה,
כפונקציה של גיל ,השכלה ,מצב משפחתי ,נוכחות של ילדי בגילאי טרו בית ספר ,מי
ואינטראקציה בי מי לבי כל שאר המשתני הבלתי תלויי  .הסתברות זו חושבה בידי
רגרסיות לוגיסטיות לכל מדינה בנפרד )על הלוגיקה שמאחורי התהלי" ראו Heckman,
 .(1979לוח  1בנספח מציג סטטיסטיקות תיאוריות של המשתני לפי מדינה.

_____________
5

6

לפרטי ראו  .www.lisproject.orgקובצי הנתוני מפינלנד ומשוויי נלקחו מגל ) 3קובצי הנתוני האחרוני
שבה נית למצוא נתוני על שעות עבודה( .כל שאר קובצי הנתוני ה מגלי  4ו) 5ראו שני ספציפיות בלוח
בנספח  .(1עבור דנמרק ונורבגיה ,אשר אי נתוני על שעות עבודה בה במאגר של  ,LISהשתמשתי במקורות
החיצוניי הבאי מחקר הפנאי הדני ,1993 ,וסקר רמת החיי )הנורבגי( .1995 ,שני קובצי נתוני אלה שולבו
בתו $קובצי ה.LIS
הסדרי תומכי העסקה עשויי להשפיע על סיכויי הנשי להיכנס לשוק העבודה; במדינות ע תנאי עבודה
ידידותיי למשפחה ,יותר נשי משתתפות בשוק העבודה ,לרבות אלה אשר היו בעלות השכר הנמו $אשר היו
נשארות מחוצה לו אלמלא כ .לקיחה בחשבו של גור זה מבטלת את ההבדלי בי המדינות בפערי השכר
המגדריי שמקור בהבדלי בתכונות הנשי המשתתפות בכוח העבודה.
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המשתנה התלוי הוא ההכנסה השנתית 7.כדי לשלוט על השפעת מבנה השכר שהוזכרה
לעיל ,אני פועלת על פי השיטה שאימצו מנדל וסמיונוב )(Mandel & Semyonov, 2005
ומתקננת את השכר על ידי הפיכת התפלגות השכר לאחוזוני שכר .באופ זה נמדד שכרו
של כל משיב על פי מיקומו בסול השכר של מדינתו ,ללא קשר להבדלי בי המדינות
באורכו של סול השכר 8.בהנחה שהשפעת המדיניות המשפחתית על פערי השכר
המגדריי מותנית מעמדִ ,תקנ& זה מונע את האפשרות שמבנה השכר הריכוזי במדינות
רווחה מפותחות יגרו לאמידה מוגזמת של ההשפעות הממתנות של המדיניות
המשפחתית על פערי השכר בי נשי וגברי ממעמד נמו" מחד גיסא ,ויסתיר השפעות
בלתי רצויות בקרב נשי וגברי ממעמד גבוה ,מאיד" גיסא.
המשתנה הבלתי תלוי המרכזי – מדיניות הרווחה – נמדד בדרכי שונות על ידי השוואה
בי משטרי רווחה ועל ידי משתני ייחודיי  .סוג משטר הרווחה נקבע על בסיס
הטיפולוגיה של אספינג#אנדרס ) 9.(Esping-Andersen, 1990,1999הטיפולוגיה
מבחינה בי שלושה טיפוסי אידיאליי שוני של משטרי רווחה ,על פי מידת הדמיו של
ההסדרי המוסדיי הנהוגי בה  .בהנחה שהמדינות בכל סוג משטר מתאפיינות
במדיניות משפחתית דומה ובהנחה שמדיניות משפחתית משפיעה על פערי השכר
המגדריי  ,הרי שפערי השכר המגדריי צפויי להתקב 2ג ה בהתא לסוג משטרי
10
הרווחה.
כדי להבדיל בי השפעותיה של אינדיקטורי שוני של מדיניות ובי מדינות שונות
בתו" כל קבוצת משטרי  ,נמדדה המדיניות המשפחתית ג באופ כמותי באמצעות
משתני נפרדי ומדד משולב .המדד ומרכיביו ,שבה השתמשו מנדל וסמיונוב
) ,(Mandel & Semyonov, 2005, 2006תוכנ לאמוד היבטי שוני של התערבות
_____________
 7רוב המדינות דיווחו על הכנסות ברוטו בלבד .אוסטריה ,צרפת ,הונגריה ,אירלנד ,איטליה ,לוקסמבורג וספרד
מספקות נתוני על הכנסה נטו בלבד .הדבר עלול להוביל לאומד חסר של פער השכר המגדרי במדינות אלה,
בייחוד בקרב בעלי הכנסות גבוהות.
 8לאחר דירוג השכר של כל אחד מ המשיבי בהתפלגות ההכנסה הלאומית שלו ,אני מחלקת את הדירוג בגודל
המדג של המדינה ומכפילה את התוצאה ב .100א( שפעולה זו יוצרת סול אחוזוני ,נשמרי ההבדלי בדירוגי
שבי המקרי באותו אחוזו.
 9ההתייחסות למדינות מזרח אירופה ,שלא נכללו בטיפולוגיה של אספינגאנדרס ,היא כאל סוג משטר רביעי ,זוהי
חלוקת המדינות על פי סוג המשטר :משטר סוציאלדמוקרטי – דנמרק ,פינלנד ,נורבגיה ,שבדיה; משטר שמרני –
אוסטריה ,בלגיה ,צרפת ,גרמניה ,אירלנד ,ישראל ,איטליה ,לוקסמבורג ,הולנד ,ספרד ,שוויי ; משטר ליברלי –
אוסטרליה ,קנדה ,בריטניה ,ארצות הברית; מזרח אירופה – צ'כיה ,הונגריה .ישראל מסווגת כשמרנית
) ,(Stier, Lewin-Epstein, & Braun, 2001כמו אירלנד ).(Adshead & Millar, 2004
 10חוקרות פמיניסטיות טענו שהטיפולוגיה המשולשת של אספינגאנדרס מסתירה שוני בתו $משטרי ,ה
באידיאולוגיה המגדרית וה במדיניות המשפחה ,מה שגורע מכוחה המסביר לצור $הבנת מופעי שוני של אי
שוויו מגדרי .דוגמאות לביקורת זו היא ההתעלמות מהבדלי בתו $המשטר השמרני והכללת מדינות אירופה הי
תיכונית ,הנוטות יותר למשפחתיות ,ע מדינות אירופה הקונטיננטלית ) ,(Trifiletti, 1999כמו ג השוני של צרפת
ובלגיה משאר מדינות אירופה הקונטיננטלית ,ה באידיאולוגיה המגדרית שלה וה בהטבות ובשירותי המוענקי
למשפחות ע ילדי ) .(Gornick, Meyers, & Ross, 1997; Misra, Michelle, & Stephanie, 2007aהערה 18
מתייחסת לסוגיה זו בפרק הממצאי.
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המדינה ,המשפיעי על קונפליקט עבודה#משפחה ,תו" שימוש בשלושה מרכיבי  :אור"
חופשת הלידה )בשבועות( בתשלו מלא 11,שיעור הילדי בגילאי טרו בית ספר )6#0
שני ( במעונות יו ציבוריי וגודלו של מגזר השירותי הציבוריי  .שני הראשוני ה
האינדיקטורי המדידי השכיחי ביותר של מדיניות משפחתית ,ועל כ יש עליה נתוני
המאפשרי לערו" השוואה בהיק נרחב ).(Korpi, 2000; Gornick & Meyers, 2003
המרכיב השלישי ,שיעור המועסקי במגזר השירותי הציבורי )בריאות ,חינו" ורווחה(
מבי כלל המועסקי בכוח העבודה ,אינו מלמד על מדיניות משפחתית ,אלא על תפקידה
של מדינת הרווחה כמעסיק ) & Esping-Andersen, 2000; Hansen, 1997; Mandel
 (Semyonov, 2005ועל זמינות של שירותי ציבוריי שהמדינה מספקת 12.גורמי
אלה ,הרלוונטיי לקונפליקט עבודה#משפחה ,צפויי לפעול בצורה שונה עבור נשי
בקבוצות סוציו#אקונומיות שונות.
המדד המשולב ,שנבנה באמצעות ניתוח גורמי של שלושה אינדיקטורי ) & Mandel
 ,(Semyonov, 2005נע מ 0#עד  ,100כאשר  0הוא ציונה של המדינה שבה רמת

המדיניות המשפחתית נמוכה ביותר )שוויי (2ו 100#של המדינה שבה המדיניות הנדיבה
ביותר )שבדיה( .מכיוו שהציפייה היא שבהתא למעמד תשתנה ג השפעת כל אחד
ממרכיבי המדד על פערי השכר המגדריי  ,תיבח השפעת מדיניות הרווחה ,ה על ידי
המדד הכללי וה על ידי ההשפעה הייחודית של כל אחד משלושת האינדיקטורי בקרב
כל אחת מהקבוצות 13.השימוש באינדיקטורי ששימשו בעבר מהווה יתרו ,משו
שאות אינדיקטורי שימשו לבדיקת השפעתה של מדינת הרווחה על אי השוויו המגדרי
בקרב כלל העובדי  ,ללא הבחנה מעמדית .וכ" ,בנוס לבחינת הטענה שהשפעת
המדיניות המשפחתית על פערי שכר מגדריי מותנית מעמד ,מתאפשר לי ג להשוות את
הממצאי לממצאי קודמי כדי לתת תוק לטיעוני.
כפי שצוי קוד לכ ,לצד המדיניות המשפחתית ,המשפיעה בראש ובראשונה על נשי ,
ג הגנות תעסוקתיות על כלל העובדי יכולות להשפיע על הישגיה הכלכליי של נשי
) .(Este´vez-Abe, 2005, 2006כדי לנטרל השפעה זו ,אני כוללת בניתוח ג מדד
לרגולציה של שוק העבודה של הבנק העולמי ,שהוא הממוצע של שלושה משתני  :מדד
חיפוש ותעסוקת עובדי  ,מדד נוקשות שעות העבודה ומדד ההגבלות על פיטורי .המדד

_____________
 11מספר השבועות בתשלו כפול שיעור ההחזר במהל $החופשה.
 12בניגוד לכלכלות שוק ,השירותי הסוציאליי במדינות רווחה מפותחות מסופקי כמעט באופ בלבדי בידי
המדינה )כלומר במסגרת המגזר הציבורי( ,כ $שמדינת הרווחה ממלאת תפקיד חשוב יותר ,ה כמעסיקה וה
כספקית שירותי ).(Esping-Andersen, 1990; Kolberg, 1991
 13להתפלגות המדד וכל אחד ממרכיביו ,ראו לוח  1בנספח.
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נע מ 0#עד  ,100כאשר הערכי הגבוהי יותר מצביעי על רגולציה גבוהה יותר ,כלומר
14
גמישות פחותה ,על כל אחד מהמשתני .
המשתנה המתנה – מעמד סוציו#אקונומי – נמדד באמצעות שני אינדיקטורי  .הדר"
הסטנדרטית לזיהוי מעמדות על פי קבוצות תעסוקתיות אינה ישימה עקב הקושי להשוות
קטגוריות עיסוקיות בנתוני של ה .LIS#א על פי כ נית לנסות ולהבחי בי עובדי על
ידי מדידת כושר ההשתכרות הפוטנציאלי והמעשי שלה  ,כפי שעולה מנתוני ההשכלה
והשכר ,בהתאמה .יתרו אחד של אופרציונליזציה כזו הוא בכ" שהיא מאפשרת השוואה
תקפה בי מדינות .מלבד זאת ,ה השכלה וה שכר משקפי הבדלי במיומנויות עבודה –
מרכיב מפתח ביתרונות וחסרונות בשוק העבודה .השכלה היא אינדיקציה למיומנויות,
ושכר מהווה בחלקו הגדול השתקפות של מיומנות .ואול מכיוו שהשכלה ושכר
משקפי היבטי שוני של יתרונות וחסרונות ,אשתמש בשניה  ,ואערי" בנפרד את
המ ְתנות.
השפעותיה ַ
בהקשר של השכר המשיבי נחלקי לעובדי המשתכרי מעל החציו ולאלה
המשתכרי מתחת לו .א שהבחנה בינארית מהווה סיכו לאומד חסר של האפקט
האמיתי ,הרי שיתרונה בכ" שהיא יוצרת אומדני שמרניי  .סיווג ההשכלה לקטגוריות
בעייתי יותר ,מכיוו שאי קטגוריות השכלה אחידות בקובצי המדינות ב .LIS#בניסיו
לזהות קטגוריות שה בעלות משמעות מחד גיסא )הומוגניות באופ יחסי ובעלות גבולות
מובדלי ( וניתנות להשוואה מאיד" גיסא ,ההבחנה היא בי שתי קטגוריות :השכלה
נמוכה – עד השלמת השכלה תיכונית; השכלה גבוהה – בעלי תואר אקדמי .הקבוצה
הראשונה גדולה מאוד ,א" ג כא יש סיכו לאומד חסר ולא להפרזה במידת ההשפעה.
מעמדה הסוציו#אקונומי של קבוצת הביניי  ,בעלת ההשכלה העל#תיכונית שאינה
אקדמית ,אינו עומד בקריטריוני של הנבדלות או של ההשוואתיות ,ועל כ אי קבוצה זו
15
נכללת בניתוחי המבוססי על חלוקה על פי רמות השכלה.

_____________
 14מקור :הבנק העולמי ,פרויקט עושי עסקי .http://www.doingbusines.org ,הנתוני מתייחסי ל.2008
מכיוו שהנתוני מאוחרי יותר מסדרות אחרות שבה נעשה שימוש במאמר זה ,שקלתי להשתמש ג במדד של
"חקיקה להגנת תעסוקה" עבור שנות ה 90המאוחרות מתו Employment Outlook $של ה :2004) OECDפרק
 ,2לוח  2א .(2.4מכיוו שיש מתא גבוה בי שני המדדי ) ,(r = 0.84בחרתי בראשו מבי השניי ,משו שהוא
כולל את כל המדינות ,בעוד האחרו אינו כולל את ישראל ולוקסמבורג.
 15אי הכללתה של קטגוריה זו אינה קריטית לבדיקת השפעתה של מדיניות הרווחה על הקבוצות הסוציואקונומיות
השונות .זאת ועוד ,הקבוצה שלא נכללה בניתוח היא קטנה יחסית .במדינה הממוצעת  70.4%מהעובדי ה בעלי
השכלה תיכונית או למטה מזה 17.3% ,בעלי תואר אקדמי ,ו 12.3%בלבד בעלי השכלה עלתיכונית שאינה
אקדמית )הקבוצה הבלתי מוכללת(.
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˘ÁÂ˙È‰ ˙ÂËÈ
הניתוח מבוסס על מער" של מודלי לינאריי היררכיי ),(Bryk & Raudenbush, 1992
המאפשרי הערכה סימולטנית של ההשפעות ברמת הפרט והמדינה .מודלי היררכיי
מותאמי באופ אידיאלי לבדיקת השפעות ברמת המדינה ,תו" שליטה על משתני בשתי
הרמות .מקדמי הרגרסיה ,המבטאי את השפעות מאפייני הפרטי על רמות השכר,
הופכי למשתני התלויי במודלי ברמת המדינה .א לתרג את השאלה התיאורטית
של המחקר לשפה פורמלית ,הרי שאני בוחנת א ההשפעה של מגדר על שכר ברמת
הפרט )כלומר פערי השכר בי גברי לנשי ( מושפעת ממאפייני ברמת המדינה )במקרה
זה אינדיקטורי של מדיניות משפחתית( .באופ ספציפי מחושב המודל ברמת הפרט
כדלקמ:
Yij = β0j + β1j(genderij) + β2j – βkj(X2ij – Xkij) + rij

כאשר  Yijהוא אחוזו השכר של אד  iבמדינה  ,jו β0j#הוא החות" )הקבוע( של
המשוואה ברמת הפרט β1j .הוא מקד המי ,המייצג את פער השכר הממוצע בי גברי
לנשי במדינה  X2i .jעד  Xkijה משתני הבקרה ברמת הפרט )מצב משפחתי ,השכלה,
גיל ,גיל בריבוע ומספר שעות העבודה השבועיות( ,ו β2j#עד  βkjה מקדמי הרגרסיה
הקשורי אליה  .לבסו  rij ,מייצג את הטעות ,אשר לפי ההנחה מתפלגת באופ נורמלי
ע ממוצע אפס ושונות .σ2
המשוואה המופיעה לעיל מאפשרת לחות" ,β0j ,ולמקד המי ,β1j ,להשתנות בי מדינות
)כלומר :היא מניחה שהשכר הממוצע ושפערי השכר בי נשי וגברי משתני בי
המדינות( .ברמה השנייה מסבירי מאפייני ברמת המדינה את השונויות הללו כדלקמ:
β0j=γ00+γ01(Welfare state policies)+µ0j
β1j=γ10+γ11(Welfare state policies)+µ1j
βkj=γk

כאשר  β0jמציי את השתנות השכר בי המדינות השונות γ00 ,הוא החות" ,ו γ01#מייצג את
השפעת המדיניות המשפחתית על  .β0jמטרתי העיקרית היא להסביר את  – β1jההבדלי
בי המדינות בפער השכר הממוצע בי גברי לנשי – באמצעות המדיניות המשפחתית
) .(γ11המודל מניח שאי מתא בי ההשפעות האקראיות ברמת המדינה µ0j ,ו,µ1j #
ושהממוצע שלה הוא אפס .המודל שולט על משתני הבקרה ברמת הפרט ,א" מניח
שהשפעת על פני מדינות אחידה .על כ  γkמייצג את ההשפעות הקבועות  βkבכל
המדינות.
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˙È¯Â‡È˙ ‰¯È˜Ò
לוח  2בנספח מציג את התפלגות הנשי בכל אחת מ המדינות על פי קבוצת מעמד –
רמות השכלה ושכר .התפלגות הנשי בי רמות ההשכלה )נמוכה וגבוהה( במדינה
הממוצעת דומה לחלק היחסי בשוק העבודה ) .(45%בניגוד לכ" ,ובאופ בלתי מפתיע,
יש ייצוג יתר של נשי במחצית התחתונה של התפלגות השכר וייצוג חסר במחצית
העליונה .שיעור של הנשי בקבוצת השכר הנמו" )מתחת לשכר החציוני( כפול משיעור
בקבוצת השכר הגבוה )מעל השכר החציוני( .במדינות מסוימות ,ובראש דנמרק ,הולנד
ושוויי ,2אסימטריה זו בולטת יותר .כלומר :החלוקה למעמדות על פי כל אחד
מהקריטריוני – שכר והשכלה – מולידה חלוקה שונה.
השימוש בשני אינדיקטורי שוני – שכר והשכלה – לצור" הבחנה בי מעמדית אמנ
מחזק את תוק הממצאי  ,אבל יוצר רפטטיביות בהצגת  .לפיכ" ,ולמטרת הסקירה
התיאורית בלבד ,ייוצגו ההבדלי הסוציו#אקונומיי דר" מדד אחד המשלב הכנסה
והשכלה ,ולכ יכללו רק את העובדי שרמות ההשכלה והשכר שלה חופפות; בעלי
השכר הנמו" ורמת ההשכלה הנמוכה יוגדרו כשכבה הסוציו#אקונומית הנמוכה ,והשילוב
של רמות שכר והשכלה גבוהות יגדיר את הקבוצה הגבוהה 16.בלוח  1מוצגי באחוזוני
פערי השכר המגדריי הגולמיי בכל אחת מ המדינות ,ה של כלל העובדי וה של כל
קבוצה סוציו#אקונומית .במדינה הממוצעת הפער בי שכר של גברי ונשי הוא 23
אחוזוני שכר ,כאשר פער נמו" במידה משמעותית נמצא בהונגריה ) 12אחוזוני ( וגבוה
17
באופ יוצא דופ בשוויי 2ובהולנד ) 34ו 35#אחוזוני בהתאמה(.

_____________
 16שני הקריטריוני לא היו חופפי אצל  34%אחוזי מהמדג; ברוב המקרי בשל נבדקי בעלי הכנסה גבוהה
מהחציו ,א ללא השכלה אקדמית )כ! .(29%פחות מ! 5%היו בעלי רמת הכנסה נמוכה והשכלה אקדמית.
 17א' כי בארצות הברית יש פער מגדרי גבוה יחסית בשכר ,הרי שהפער הנמדד כא נמו באופ יחסי .הסבר אחד לכ
הוא השימוש באחוזוני כדי לבטל את השפעת מבנה השכר .כפי שצוי ,מבנה השכר המבוזר בארצות הברית תור
במידה משמעותית לפערי השכר המגדריי הגבוהי השוררי בה )ראו  .(Blau & Kahn, 1992, 1996גור אחר
הוא אי השוויו בי הגזעי :כאשר אי השוויו בשכר מחושב עבור לבני בלבד ,הוא גבוה יותר ) 20.5אחוזוני
שכר(.
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לוח 1

˙ÈÓÂÂ˜‡-ÂÈˆÂÒ ‰Ó¯ ÈÙÏ ,ÌÈÂÊÂÁ‡· ÌÈÈ¯„‚Ó‰ ‰ÒÎ‰‰ È¯ÚÙ

הונגריה
ספרד
איטליה
צרפת
פינלנד
ארצות הברית
ישראל
קנדה
צ'כיה
בלגיה
אוסטרליה
לוקסמבורג
אירלנד
שבדיה
אוסטריה
גרמניה
בריטניה
דנמרק
נורבגיה
שוויי
הולנד
ממוצע
סטיית תק
מתא" ע" השכבה
הסוציו אקונומית הנמוכה
מתא" ע" מדד
המדיניות המשפחתית

¯-ÂÈˆÂÒ ‰Ó
‡˜*‰ÎÂÓ ˙ÈÓÂÂ
)(2
3
10
6
8
0
5
7
5
7
15
8
15
10
2
12
11
12
4
10
12
15

¯-ÂÈˆÂÒ ‰Ó
‡˜**‰‰Â·‚ ˙ÈÓÂÂ
)(3
8
6
9
6
8
8
10
6
10
6
7
8
11
9
10
8
7
20
14
12
11

23
6
*** 0.53

8
4

9
3
0.01

0.08

0.42

0.40

ÏÂÎ‰ ÍÒ
)(1
12
14
16
16
16
17
20
21
22
22
22
23
23
24
25
26
27
28
29
34
35

השכלה תיכונית או נמוכה יותר ,ופחות מ השכר החציוני.
*
** תואר אקדמי והכנסה גבוהה מהחציו.
*** המתא" בי כלל העובדי" לשכבה הסוציו אקונומית הגבוהה הוא .0.55
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באופ טבעי פערי שכר מגדריי קטני יותר בתו הקבוצות מאשר בי כלל העובדי,
וזאת משו שעל פי הגדרה כוללת כל קבוצה רק חלק מהתפלגות השכר .הפער הממוצע
דומה למדי בשתי הקבוצות –  8או  9אחוזוני – א השונות בי המדינות גדולה בקבוצה
הסוציו אקונומית הנמוכה .בפינלנד אי הבדל בהכנסת החציונית של גברי ונשי
בקבוצה זו ,בעוד שבהולנד ,לוקסמבורג ובלגיה עומד הפער על  15אחוזוני שכר .א #כי
אלה פערי שכר גולמיי ,ה עדיי גדולי ,בהתחשב בעובדה שהשכר הגבוה ביותר
בקבוצה זו מצוי מתחת לחציו .פערי השכר המגדריי בקרב קבוצת השכר הגבוה נעי
מ  6אחוזוני בספרד ,צרפת ,בלגיה וקנדה עד  20אחוזוני בדנמרק .הפער הגדול
בקבוצה זו בדנמרק עומד בניגוד חרי #לפער המתו יחסית ) 4אחוזוני( בקרב בעלי
השכר הנמו )ראו  .(Gupta, Oaxaca, & Smith, 2006בהתא לציפיות התיאורטיות
נראה שבשלוש מבי ארבע מדינות סקנדינביה ,המתאפיינות במדיניות משפחתית נדיבה
ובמגזר שירותי ציבורי גדול ,פערי השכר המגדריי בשכבה הסוציו אקונומית הנמוכה
קטני הרבה יותר מאשר בזו הגבוהה.
המתאמי הנמוכי של פערי השכר המגדריי בי הקבוצות )כלל העובדי ,מעמד נמו,
מעמד גבוה( מאשרי את חשיבות ההבחנה המעמדית להבנת הבדלי בי מדינות באי
השוויו המגדרי .מכיוו שברוב המדינות פער השכר המגדרי בקבוצה אחת אינו קשור
לפער השכר בקבוצה האחרת ,הרי שהמתא בי שתי ההתפלגויות בהשוואה בי מדינות
הוא אפס ) .(r= -0.01העדר קשר זה מחזק את הטענה שלפיה התמקדות בפער השכר
המגדרי הכללי )הנמצא במתא חלקי בלבד ע הפער בכל אחת משתי הקבוצות( ,לא רק
שאינה אינפורמטיבית דיה ,אלא יכולה ג להטעות.
הדבר ניכר במיוחד בהשפעת של הקשרי מוסדיי על פערי השכר המגדריי –
המוטיבציה העומדת בבסיס מאמר זה .כאשר בוחני את הקשר בי פערי השכר המגדריי
הכלליי ומדיניות הרווחה ,כפי שנמדדה במדד המשולב ,הקשר חלש מאוד ),r= -0.08
שורה תחתונה בלוח( ,ואול הבחנה מעמדית מראה קשר לא חלש בי פערי השכר
המגדריי למדיניות רווחה .בהלימה ע הטיעו התיאורטי ,מדיניות רווחה מפותחת
קשורה בקשר שלילי לפערי השכר המגדרי בקרב עובדי מהמעמד הנמו )(r= -0.42
ובקשר חיובי בקרב עובדי מהמעמד הגבוה ) .(r= 0.40כלומר :ככל שהמדינה מדורגת
גבוה יותר על מדד הרווחה ,כ נוטי פערי השכר המגדריי בה להיות קטני יותר בקרב
נשי וגברי מהמעמד הנמו ,וגבוהי יותר בקרב עובדי מהמעמד הגבוה .מכיוו
שמתאמי הפוכי אלה כמעט שווי בגודל ,הרי שה מבטלי זה את זה כאשר ה
מחושבי על כלל המדג ).(r= -0.08
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˙ÂÓ¯-·¯ ÁÂ˙È
הממצאי התיאוריי בלוח  1מצביעי על כ שפערי השכר המגדריי ,כמו ג הקשר
שלה למדיניות משפחתית ,משתני בי מעמדות .כדי להערי באופ מדויק יותר את
ההשפעות הנקיות של מדיניות הרווחה על פערי השכר המגדריי בי קבוצות מעמד
שונות ,השתמשתי בניתוח המתבסס על מודלי לינאריי היררכיי ,שממצאיה מוצגי
בלוחות  .4 2כאמור ,שיטה זו מאפשרת להערי את ההשפעות ברמת המדינה לאחר
נטרול הבדלי בי מדינתיי בהרכב של המאפייני קובעי השכר )בתו כל מדינה(,
שנמצאו בעלי השפעה על פערי השכר המגדריי )כגו שעות עבודה והשכלה( .השפעת
של המשתני ברמת הפרט בכל שלושת הלוחות היא כמצופה :עלייה בשכר ע העלייה
בהשכלה ,בשעות העבודה ,בגיל )עד לנקודה מסוימת( וע נוכחות של ילדי בגיל טרו
בית ספר .השפעת מספר הילדי ,למעט בקרב בעלי ההכנסה הגבוהה ,מקושרת באופ
שלילי להכנסה 18.ההשפעות של סלקטיביות )שנמדדו דר הסתברויות ההעסקה(
מובהקות בכל שלושת הלוחות ,למעט בקרב בעלי הכנסה גבוהה .ממצאי אלה מצביעי
על קשר בי העסקה לשכר; למנבאי ההשתתפות בשוק העבודה קשר חזק וחיובי ע
מנבאי הכנסה .ולבסו ,#המקד החיובי של משתנה המי מראה שלגברי יתרו בשכר על
נשי ,יתרו שנמצא גדול יותר בקרב המעמדות הנמוכי ,ובעיקר כאשר מעמד מוגדר על
ידי השכלה.
בכל הלוחות מוסברי ההבדלי במקדמי המי בי מדינות )המייצגי את פער השכר הנקי
באחוזוני בי גברי לנשי( על ידי מדיניות הרווחה ,כאשר כל המשתני ברמת הפרט
מוחזקי קבוע .מכיוו שגברי מקודדי ) 1ונשי  ,(0מקד שלילי מציי ירידה בפערי
השכר המגדריי ,כלומר ירידה ביתרו של גברי על נשי ,ע עלייה בערכי המשתנה
הבלתי תלוי )מדד למדיניות הרווחה( ,בעוד שמקד חיובי מציי עלייה .בלוח  ,2השפעת
מדיניות הרווחה נמדדת באמצעות סט של משתני דמה ,המייצגי משטרי רווחה .בלוחות
 3ו  4נמדדת השפעה זו באמצעות אינדיקטורי ספציפיי של מדיניות משפחתית ועל ידי
המדד המשולב )ראו מקדמי בכתב מודגש( .כדי לתק #את הממצאי ,מוצגי הניתוחי
על פי שני האינדיקטורי הסוציו אקונומיי )חלוקה על פי הכנסה בלוח  3ועל פי השכלה
בלוח .(4

_____________
 18ההשפעה של נוכחות הילדי בגילאי טרו בית ספר ושל מספר הילדי )בנוס להשפעות אחרות( שונה בי גברי
לנשי .הכללת משתנה האינטרקציה בינ לבי המי במודלי היתה מביאה לשינוי משמעותו של המשתנה התלוי
ברמה השנייה .לכ ,ומכיוו שהמשתני ברמת הפרט שולבו כמשתני בקרה )כלומר אי לי עניי תיאורטי בבחינת
השפעת כשלעצמה( ,לא כללתי את משתני האינטרקציה במשוואה של רמת הפרט.
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לוח 2

˙ÈÎ¯¯È‰ ‰ÈÒ¯‚¯ ÈÓ„˜Ó ,¯Î˘ È ÂÊÂÁ‡ ÏÚ 1‰ÁÂÂ¯ È¯Ë˘ÓÂ Ë¯Ù È ÈÈÙ‡Ó ˙ÚÙ˘‰
)·(Ô˜˙‰ ˙ÂÈÂÚË ÌÈÈ¯‚ÂÒ
‰ÒÎ‰
‰ÎÂÓ

‰ÒÎ‰
‚·‰‰Â

‰ÏÎ˘‰
‰ÎÂÓ

‰ÏÎ˘‰
‚·‰‰Â

¯:Ë¯Ù‰ ˙Ó
חות
נשואי )=(1
השכלה אקדמית )=(1
גיל

** 16.79
^ 0.36
0.51
** 0.77

גיל בריבוע
שעות עבודה שבועיות
מגדר )גבר = (1
סלקציה לשוק העבודה
ילדי עד גיל (1=) 6
מספר ילדי

** 0.01
** 0.45
0.71
** 10.66
** 1.64
** 1.14

Í˙ÂÁ‰ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰
שמרני

(1.20) 1.43

** 72.18
** 2.44

** 86.26
** 1.77

** 16.85
** 0.95
** 10.34
* 1.30

** 2.63

** 3.56

** 0.01
** 0.29
** 9.58
0.28
** 0.63
** 0.28

** 0.03
** 0.85
** 16.78
** 16.88
** 2.52
** 1.16

** 0.03
** 0.91
** 16.41
** 22.89
** 1.53
^ 0.31

¯:‰È„Ó‰ ˙Ó

(1.42) ^ 1.83
ליברלי
(1.76) 1.49
מזרח אירופה
È¯„‚Ó‰ ¯Î˘‰ ¯ÚÙ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰
(1.39) * 2.75
שמרני
(1.64) 1.57
ליברלי
(2.05) ^ 2.63
מזרח אירופה
X2
) Nפרט(
) Nמדינה(

** 578.97
46,043
21

(1.66) ** 5.48

(1.96) * 3.25

(4.21) * 7.93

(1.99) * 3.50
(2.45) * 5.38

(2.28) 0.91
(2.82) 0.09

(5.03) 6.00
(6.39) ** 15.01

(0.92) ** 5.40
(1.05) ** 3.62
(1.33) ** 3.55

(2.09) ** 5.47
(2.48) 3.58
(3.08) 3.03

(2.91) ** 9.59
(3.39) ** 10.40
(4.57) ** 12.88

** 396.63
46,192
21

** 945.41
63,758
21

** 481.71
15,901
21

.1

הקטגוריה המושמטת היא המשטר הסוציאלדמוקרטי

*
**

P<0.10
P<0.05
) P<0.01מבח( חד זנבי(

^
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בלוח  ,2המציג ממצאי של השפעת מדיניות הרווחה על פי משטרי רווחה ,מחולקות
הקבוצות על פי הכנסה )צד שמאל( והשכלה )ימי( .השוואה של נשי וגברי בקבוצת
השכר הנמו מראה שאמנ פערי השכר אינ קטני יותר בקרב קבוצה זו במדינות
הסוציאל דמוקרטיות )הקטגוריה שהושמטה( בהשוואה למדינות הליברליות ,אבל –
בהתא לציפיות המחקר – יתרו כזה אכ נמצא בהשוואה ליתר המשטרי .פערי השכר
המגדריי גבוהי יותר בשלושה אחוזוני שכר כמעט במדינות השמרניות )(γ= 2.75
ובמדינות מזרח אירופה ) (γ= 2.63בהשוואה למדינות הסוציאל דמוקרטיות .בניגוד לכ,
בקרב בעלי ההכנסה הגבוהה ,הפערי בי המדינות הסוציאל דמוקרטיות למשטרי רווחה
אחרי שליליי ומובהקי ,כלומר תומכי בהשערה שבקרב המעמד הגבוה יהיו פערי
השכר המגדריי נמוכי יותר דווקא במשטרי שבה מדיניות הרווחה אינה מפותחת
)בהשוואה למדינות הסוציאל דמוקרטיות ,בעלות המדיניות המפותחת( .כאשר הקבוצות
מחולקות לפי השכלה ,אי הבדלי מובהקי בי המשטרי השוני בקבוצה בעלת
19
ההשכלה הנמוכה ,למעט בי המשטרי השמרניי והסוציאל דמוקרטיי );(γ= -5.47
אבל יש הבדלי גדולי בפערי השכר המגדריי בי המשטרי הסוציאל דמוקרטיי
לשאר סוגי המשטרי בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה .לוח  2מראה ,לדוגמה ,שפער השכר
המגדרי תחת המשטר הליברלי נמו ביותר מ  10אחוזוני שכר ) (γ= -10.40מ הפער
במדינות הסוציאל דמוקרטיות .באופ דומה ,הפער בסקנדינביה גבוה באופ משמעותי מ
20
הפער במדינות השמרניות ובמדינות מזרח אירופה ) ,γ= -12.88,γ= -9.59בהתאמה(.
תרשי  1מספק המחשה ויזואלית של הבדלי אלה באמצעות הצגת פער השכר המגדרי
החזוי תחת כל משטר רווחה בקרב המעמדות הגבוהי בלבד ,על פי מקדמי הרגרסיה.
בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה עומד היתרו הממוצע בשכר של הגברי )בהשוואה
לנשי( במדינות הסוציאל דמוקרטיות על  16.4אחוזוני לעומת פחות מ  7תחת משטרי
אחרי .תמונה דומה מצטיירת בקרב בעלי ההכנסה הגבוהה ,א כא הפערי קטני יותר,
משו שהקבוצות מוגדרות על פי הכנסה )כלומר טווח ההכנסות בכל קבוצה מוגבל(.
לעומת המעמדות הגבוהי ,העובדה שבקרב השכבות הסוציו אקונומיות הנמוכות אי
ההבדלי בפערי השכר בי מדינות סקנדינביה ליתר המשטרי מובהקי מצביעה על כ
_____________
 19א כי פערי השכר המגדריי במשטר השמרני נמוכי יותר מאשר במשטר הסוציאלדמוקרטי ג בקרב עובדי
בעלי רמת השכלה נמוכה ,הרי שהפערי גדולי בהרבה בקרב בעלי השכלה גבוהה ) γ=-5.47ו γ=-9.59
בהתאמה; מבח  Tעבור הבדלי אלה מובהק סטטיסטית ]([P<0.01
 20בעקבות הביקורות על הטיפולוגיה של אספינגאנדרס הנזכרת בהערה  ,8חישבתי שני סטי חלופיי של משתני
דמה :הראשו מגדיר את איטליה וספרד כקבוצה נפרדת ,חמישית ,והשני מגדיר את בלגיה וצרפת ככזו .ככלל לא
השתנו המקדמי עבור המשטרי השמרניי באופ משמעותי בא אחד מ המודלי .כאשר בקבוצות המחולקות
על פי רמת ההשכלה יש הבדלי כלשה ,הוצאת של איטליה וספרד החלישה את ההשפעה בקרב בעלי רמת
ההשכלה הנמוכה ,בעוד שהוצאת של בלגיה וצרפת החלישה את ההשפעה בקרב בעלי רמת השכלה גבוהה ,א%
בשני המקרי לא היה שינוי בכיוו או ברמת המובהקות.
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שההשפעות השליליות של מדיניות הרווחה על הכנסת של נשי אינ חלות על נשי
ממעמדות נמוכי ,כפי שנטע ברציונל התיאורטי.
תרשים 1

פערי שכר מגדריים חזויים )באחוזונים( במשטרי הרווחה
18
מזרח אירופה

ליברלי

שמרני

16.4

סוציאל דמוקרטי

16
14
12

9.6

10

6.8
6.0

6.0

6.0
4.2

3.5

8
6
4
2
0

שכר גבוה

השכלה גבוהה

לוחות  3ו  4מאששי מגמה זו ,בהראות שוב שנשי המשתכרות שכר נמו ,בניגוד
לאלה המשתכרות שכר הגבוה ,אינ מושפעות לרעה ממדיניות מעודדת העסקה .לוח ,3
שבו הקבוצות מוגדרות על פי הכנסה ,מציג בחלקו השמאלי את המודלי בקרב בעלי
ההכנסות הנמוכות ) (L6 L1ובחלקו הימני את המודלי בקרב בעלי ההכנסות הגבוהות
) .(H6 H1המודל הראשו ) 1Lנמו( ו ) 1Hגבוה( אומד את ההשפעה של המדד
המשולב על פערי השכר המגדריי בקרב שתי קבוצות העובדי ,בהתאמה .המקדמי
מראי שעלייה בתמיכת המדינה באימהות עובדות מצמצמת את פערי השכר בקרב
עובדי בעלי רמת הכנסה נמוכה ) ,(γ= -0.03א מרחיבה פערי אלה בקרב עובדי
בעלי רמת הכנסה גבוהה ) .(γ= 0.05השפעת מדד הרגולציה של שוק העבודה ,לעומת
זאת ,אינה מובהקת בשני המודלי ) 21.(2L ,2Hפירוש הדבר הוא שבמדינות הנוקטות
מדיניות משפחתית נדיבה ,אשר אינ בהכרח אלה בעלות ההגנות התעסוקתיות הרחבות
ביותר ,הבדלי השכר בי המיני קטני יותר בקרב גברי ונשי ממעמדות נמוכי ,א
גבוהי יותר בקרב עובדי בעלי הכנסה גבוהה.
_____________
 21תוצאות בלתי מובהקות דומות התקבלו ג בשימוש במדד החלופי של "חקיקה להגנת תעסוקה" )ראו הערה .(12

לוח 3

)(1H

** 25.27 ** 13.48 ** 15.04 ** 13.47 ** 15.19 ** 16.09 ** 14.97
** 0.97
** 0.37
** 0.36
** 0.36
* 0.36
* 0.36
* 0.36
** 10.36
* 0.52
* 0.52
* 0.52
* 0.51
* 0.52
* 0.51
** 1.30
** 0.01
** 0.29
** 3.95
0.55
** 0.62

** 0.77
** 0.01
** 0.45
^ 2.88
** 10.66
** 1.64
** 1.14

** 0.77
** 0.01
** 0.45
** 3.24
** 10.67
** 1.64
** 1.14

** 0.77
** 0.01
** 0.45
1.92
** 10.68
** 1.64
** 1.14

** 0.77
** 0.01
** 0.45
* 1.97
** 10.68
** 1.64
** 1.14

** 0.77
** 0.01
** 0.45
0.80
** 10.67
** 1.64
** 1.4

** 0.77
** 0.01
** 0.45

* 2.20
** 10.68

** 1.64

** 1.14

)(1L

)(2H
** 22.05
** 0.97
** 10.37
** 1.30
** 0.01
** 0.29
** 6.27
0.58
** 0.62

** 0.28

)(2L

** 24.65
** 0.97
** 10.37
** 1.30
** 0.01
** 0.29
** 3.76
0.57
** 0.62

** 0.28

‰ÎÂÓ ‰ÒÎ‰
)(4L
)(3L

‰‰Â·‚ ‰ÒÎ‰
)(4H
)(3H
** 24.82
** 0.97
** 10.36
** 1.3
** 0.01
** 0.29
** 4.96
0.57
** 0.62

** 0.28

)(5L

)(5H
** 27.43
** 0.97
** 10.36
** 1.3
** 0.01
** 0.29
* 2.71
0.54
** 0.62

** 0.28

)(6L

)(6H
** 26.57
** 0.97
** 10.37
** 1.3
** 0.01
** 0.29
* 3.84
0.57
** 0.62
** 0.28

˙ÈÎ¯¯È‰ ‰ÈÒ¯‚¯ ÈÓ„˜Ó ,‰ÒÎ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÈÙÏ ,¯Î˘ ÈÂÊÂÁ‡ ÏÚ ‰ÁÂÂ¯ ˙ÂÈÈ„Ó Ï˘ ÌÈ„„ÓÂ Ë¯Ù ÈÈÈÙ‡Ó ˙ÚÙ˘‰
)·(Ô˜˙‰ ˙ÂÈÂÚË ÌÈÈ¯‚ÂÒ

¯:Ë¯Ù‰ ˙Ó

חות
נשואי )=(1
השכלה אקדמית
)=(1
גיל
גיל בריבוע
שעות עבודה
שבועיות
מגדר )גבר = (1
סלקציה לשוק
העבודה
ילדי עד גיל 6
)=(1
מספר ילדי

** 0.28
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¯:‰ È„Ó‰ ˙Ó

)(1L

)(2L

0.02
)(0.03

Í˙ÂÁ‰ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰
^ 0.02
מדד משולב
0.01
מדד הרגולציה
חופשות לידה
מעונות יו
גודל מגזר
השירותי
הציבורי
È¯„‚Ó‰ ¯Î˘‰ ¯ÚÙ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰
^ 0.03
מדד משולב
)(0.02
מדד הרגולציה

חופשות לידה

מעונות יו

-

^

)(5L

-

)(6L

-

0.06

)(1H

* 0.06

)(2H

0.05

-

-

)(5H

** 0.34

** 510.8
46,192

** 0.25
)(0.08
** 510.5
46,192

21

0.02
)(0.04

0.04

-

‰‰Â·‚ ‰ÒÎ‰
)(4H
)(3H

^ 0.09

** 912.8
46,043

0.02
^ 0.06
0.02

^ 0.16
)(0.09
** 869.4
46,043

21

** 0.05
)(0.02
0.07
)(0.06
0.01
)(0.04
^ 0.19
)(0.12
** 806.1
46,043

21

0.02
)(0.03

** 512.1
46,192

21

** 0.12
)(0.04

** 447.2 ** 456.84
46,192
46,192

21

0.02
)(0.04

* 0.06

-

‰ÎÂÓ ‰ÒÎ‰
)(4L
)(3L

0.04

0.04
)(0.05

) Nפרט(

) Nמדינה(

גודל מגזר
השירותי
הציבורי

** 899.6
46,043

21

X2

** 890.1 ** 928.33
46,043
46,043
21

21

) P<0.01 ** P<0.05 * P<0.10מבח חד זנבי(

21

21

21

-

)(6H

0.04
0.03
** 0.42

^ 0.08
)(0.05
0.04
)(0.04
** 0.20
)(0.10
331.5
6,192 4
**
21
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התמקדות באינדיקטורי מובחני של מדיניות מדגישה ג היא את חשיבות ההבחנה
המעמדית לחקר השפעת מדיניות הרווחה על פערי השכר המגדריי .בקרב עובדי בעלי
הכנסה נמוכה אי למדיניות בנוגע לחופשת לידה ולשירותי מעונות יו לילדי השפעה
על פער השכר המגדרי )מודלי  3Lו  ,4Lבהתאמה( ,בעוד שתעסוקה במגזר הציבורי
)מודל  (5Lמצמצמת את הפערי באופ מובהק ) .(γ= -0.16מכיוו שההשפעה של
אפליה סטטיסטית )הצפויה להתחזק ע אור חופשות הלידה( רלוונטית פחות לנשי
המועסקות בעבודות שלא מצריכות הכשרה ארוכה לתפקיד ,ממצא זה צפוי בקרב קבוצת
המעמד הנמו .ואול ההשפעה הלא מובהקת של שירותי מעונות היו מפתיעה ,שכ
מת שירותי מסובסדי לטיפול בילדי בהיק* נרחב צפוי לתרו לתעסוקה רציפה יותר
של נשי במהל שנות עבודת ,ולכ להעלות את שכר .כשמדובר בנשי שמצב הכלכלי
קשה יותר ושאי ביכולת לרכוש בקלות שירותי טיפול בשוק הפרטי ,לשירותי אלה
חשיבות מיוחדת 22.לתעסוקה במגזר הציבורי השפעה חזקה על פער השכר המגדרי ,ואי
היא נעלמת ג כאשר שולטי על כל המשתני האחרי )מודל  .(6Lההשפעה המובהקת
של מגזר השירותי הציבורי עולה בקנה אחד ע הטענה שלפיה נשי ממעמדות נמוכי
מרוויחות מתנאי העבודה הנוחי וממער ההגנות על השכר במגזר הציבורי )מערכת
קביעת שכר המתנהלת על פי קריטריוני בירוקרטיי ורצפת שכר גבוהה יחסית(.
השפעות הפוכות ומובהקות נראות אצל עובדי שהכנסת גבוהה )מודלי  5Hו .(3H
למדיניות כלפי חופשת הלידה השפעה חיובית )כלומר מרחיבה( חזקה על פער השכר בי
המיני ) (γ= 0.12בקרב עובדי המרוויחי שכר גבוה ,והשפעתו של המגזר הציבורי
מעלה תמונת ראי של השפעתו על בעלי השכר הנמו ) .(γ= 0.25א* כי מקדמי אלה
חלשי יותר ,ה נותרי מובהקי ג במודל המלא )מודל  .(6Hממצאי אלה תומכי
בהשערה התיאורטית שלחופשת הלידה ולתעסוקה במגזר הציבורי השפעות מזיקות על
הכנסת של נשי בעלות הו אנושי גבוה .שוב ,לאספקת מעונות יו לילדי אי השפעה
על פערי השכר המגדריי ,א במקרה זה אי סיבה תיאורטית לצפות להשפעה שלילית.

_____________
 22בחינת השפעת של השירותי הציבוריי לטיפול בילדי באמצעות התמקדות בשירותי מעונות יו לתינוקות
)גילאי  (20הניבה תוצאות לא מובהקות דומות.
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לוח  4מציג את אות המודלי ,תו שימוש ברמות השכלה .שוב ,למדד הרגולציה של
שוק העבודה אי השפעה מובהקת על פערי שכר בא* אחת מ הקבוצות .למדיניות כלפי
חופשת הלידה – בניגוד לציפייה התיאורטית – השפעה חיובית )כלומר מרחיבה( על
פערי השכר ג בקרב הקבוצה בעלת ההשכלה הנמוכה 23.לעומת זאת ,ה מדד המדיניות
המשפחתית המשולב ,וה כל אחד משני מרכיביו האחרי ,לא משפיעי באופ מובהק
על פער השכר המגדרי בקבוצה זו 24.השפעה בלתי מובהקת זו ,שנית לראותה ג בלוח ,2
עשויה לנבוע ,ולו באופ חלקי ,מ הקושי לחלק את בעלי ההשכלה הנמוכה לקטגוריות
מובחנות יותר .קבוצת ההשכלה הנמוכה הוגדרה כאמור כבעלי השכלה תיכונית ומטה,
הגדרה רחבה הכוללת את רוב העובדי .כאשר משלבי קריטריוני של הכנסה והשכלה
יחד )כלומר מגבילי קבוצה זו לאלה אשר אינ מרוויחי למעלה מ השכר החציוני(,
ההשפעות דומות מאוד לאלה שנמצאו בלוח .3
בניגוד חד להגדרה הרחבה של עובדי בעלי השכלה נמוכה ,קבוצת בעלי ההשכלה
הגבוהה ,הכוללת את בעלי התואר אקדמי ,היא קטנה והומוגנית .פער השכר המגדרי
הגולמי בקבוצה זו גדול למדי ) 17אחוזוני( ,וההבדלי בי המדינות סביב ממוצע זה
קשורי קשר הדוק למדיניות משפחתית .למעשה ,השפעותיה של המדיניות המשפחתית
על אי השוויו המגדרי בקרב קבוצה זו דומות מאוד להשפעות שנמצאו בקרב קבוצת
בעלי השכר הגבוה ,והמקדמי א* חזקי יותר .ג כא ,כצפוי בקבוצה זו ,למעונות
לילדי אי השפעה מזיקה על שכר הנשי ) .(γ= 0.03המדד הכללי למדיניות משפחתית
קשור באופ מובהק ,ובכיוו השערת המחקר ,לפערי השכר המגדריי ) ,(γ= 0.10וכ ג
המרכיבי של חופשת הלידה ) (γ= 0.29ותעסוקה במגזר הציבורי ).(γ= 0.48
לש המחשה ,פער השכר המגדרי המנובא למדינה הניצבת בראש המדד )שבדיה( גדול
יותר ב  10אחוזוני בהשוואה למדינה הניצבת בתחתיתו )שוויי – (+הבדל של למעלה
ממחצית גודלו של הפער המגדרי הבי מדינתי הממוצע .יתרה מזאת ,כל שבוע נוס* של
חופשת לידה בתשלו צפוי להגביר את פער השכר המגדרי כמעט בשליש אחוזו שכר.
על כ הפער החזוי בי מדינות שיש בה חופשת לידה ארוכה בתשלו )כגו שבדיה
ונורבגיה 42 ,ו  41שבועות ,בהתאמה( לבי מדינות שאי בה כלל חופשת לידה בתשלו
)כגו ארצות הברית( גבוה מ  12אחוזוני שכר .באופ דומה ,כל אחוז נוס* של תעסוקה
במגזר הציבורי מוסי* כמעט מחצית אחוזו שכר לפער בי המיני ,כ שבי מדינות
שמגזריה הציבוריי גדולי מאוד )שבדיה ודנמרק 25% ,מהעובדי( לבי אלה שיש בה
_____________
 23א כי השפעתה המרחיבה של חופשת הלידה היא מובהקת ג בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה ,הרי שהיא גבוהה
הרבה יותר בקרב הקבוצה בעלת ההשכלה הגבוהה )מודלי  ,γ= 0.12, 0.29 :3בהתאמה ]מבח ה tמובהק
סטטיסטית ב  ,[P<0.05מודלי  ,γ = 0.17, 0.24 :6בהתאמה ]מבח ה tמובהק סטטיסטית ב .([P<0.10
 24א %ג כא יש הבדלי מובהקי בכיוו המשוער ,ה בהשפעת המדד וה בהשפעת גודל המגזר הציבורי על פערי
שכר בי הקבוצות )מבח ה tבשני המקרי מובהק סטטיסטית ב .(P<0.05
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שיעור נמו של תעסוקה ציבורית )צ'כיה (5% ,יש הבדל של כמעט  10אחוזני שכר בפערי
השכר המגדריי )לטובת הגברי(.

ø÷çîä úåìáâîå íéàöîîä íåëéñ
השוואת השפעותיה של מדיניות הרווחה על פערי השכר המגדריי בקרב קבוצות סוציו
אקונומיות שונות ,בי שמוגדרות על פי הכנסה ובי שעל פי השכלה ,מאשרת את הטענה
שהשלכות המדיניות מותנות מעמד .כאשר מדיניות הרווחה נמדדה באמצעות מדד
משולב ,נמצא שמדיניות משפחתית נדיבה מגדילה את אי השוויו המגדרי בהכנסה בקרב
המעמדות הגבוהי .בניגוד לכ לא נמצאה השפעה מזיקה של מדיניות הרווחה על פער
השכר המגדרי )קבוצת ההשכלה( ,ונמצאה השפעה מצומצת שלה )קבוצת ההכנסה( בקרב
המעמד הנמו .מכיוו שהשפעות מנוגדות אלה מבטלות זו את זו ,מיטשטשת השפעתה
של המדיניות המשפחתית כאשר היא נמדדת על כלל האוכלוסייה )ראו & Mandel
 ;Semyonov, 2005לוחות  2ו .(4
באופ כללי הממצאי תומכי בהשלכות השליליות של מדיניות משפחתית נדיבה על
הישגיה של נשי שמצב הכלכלי טוב יותר מאשר בהשלכות החיוביות על נשי
מקופחות כלכלית .ממצא זה עשוי לנבוע ,ה מסוגיות של מדידה וה מסוגיות מהותיות.
בקרב השכבות הסוציו אקונומיות הגבוהות ,בי א הוגדרו על פי הכנסות או על פי
השכלה ,עוני כל המקדמי על הציפיות התיאורטיות .בעוד אספקת מעונות היו
הציבוריי לא צפויה להשפיע לרעה על הכנסת של נשי ,הרי שהשפעותיה השליליות
של התעסוקה במגזר הציבורי ושל מש חופשת הלידה ניכרות בבירור .להשפעת מש
חופשת הלידה חשיבות מיוחדת ,שכ מחקרי הדגישו את ההשפעה המזיקה של מדיניות
זו ,לא רק על פעילות הכלכלית של נשי בשוק העבודה ,אלא ג על הכנסת ) & Edin
 .(Gustavsson, 2008; Ondrich, Spiess, & Yang, 2003; Ruhm, 1998יחד ע
זאת ,הבחנה מעמדית על פי גובה השכר מגלה שנשי המרוויחות שכר נמו אינ
מושפעות לרעה ממש חופשת הלידה .בעוד שלא נמצא שחופשת לידה ארוכה מיטיבה
ע הכנסת ,הרי שהשפעתה השלילית נעלמה .בקרב קבוצה זו ,העסקה במגזר הציבורי
היא הגור היחיד המסייע באופ ברור להכנסת .בניגוד לכ נמצא שההגנה שמעניק
המגזר הציבורי גובה מחיר גבוה מנשי בעלות כישורי גבוהי.
הממצאי אינ כה חד משמעיי ,כאשר הקבוצות בעלות הכישורי הנמוכי מוגדרות
על פי השכלה .נמצאה השפעה חיובית – כלומר מרחיבה – של מש חופשת הלידה על
פערי השכר המגדריי בקרב בעלי השכלה נמוכה ,א* כי חלשה יותר באופ מובהק מאשר
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בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה )כלומר מזיקה פחות( .כפי שכבר צוי ,אני מאמינה
שהסיבה היא הגדרה בעייתית של קבוצת בעלי ההשכלה הנמוכה ,שכללה את רוב המדג
) 70.4אחוז( .נדרש אפוא עוד מחקר כדי לבחו השפעה זו ,בייחוד בקרב השכבות
הסוציו אקונומיות הנמוכות.
הממצא בנוגע להשפעה הלא מובהקת של מעונות היו על פער השכר בי המיני בקרב
המעמד הנמו הוא תמוה 25.א* על פי שנמצא שזמינות מעונות היו הציבוריי מצמצמת
את אי השוויו המגדרי באמצעות הגדלת השתתפות של נשי בכוח העבודה
) ,(Pettit & Hook, 2005לא נחקרה עדיי מידת השפעתה על התגמול הכלכלי של
הנשי העובדות .אספקת שירותי טיפול בילדי כשלעצמה יש בה כדי לעודד נשי
להצטר* לכוח העבודה ,אבל כדי שהיא תצמצ את פערי השכר המגדריי ,יש להתאי
את שעות הפתיחה והסגירה של מעונות היו ואת ימי החופשה בה לדרישות השוק של
תעסוקה במשרה מלאה .העדר הנתוני על מידע זה מונע בחינה מעמיקה יותר של סוגיה
זו .הסבר אפשרי אחר עשוי להיות קשור למדידת המשתנה מעונות יו .הסדרי ציבוריי
לטיפול בילדי זמיני בכל המדינות ,א כי בצורות שונות .במדינות מסוימות הסדרי
אלה מקיפי ,בעוד שבמדינות אחרות ה תלויי הכנסה או מותני בתעסוקת ההורי.
במדינות שנוהגי בה הסדרי ציבוריי מותני או מוגבלי מתפתח מגוו רחב של
חלופות פרטיות או משפחתיות 26.האינדיקטור ששימש כא ,בדומה לאלה הנפוצי
במחקרי השוואתיי רבי ,אינו רגיש להבדלי אלה.
הסבר אפשרי שלישי הוא השפעתה האפשרית של סלקטיביות .א* כי מעונות יו
מסובסדי מפחיתי את עלויות היציאה לשוק העבודה של אימהות בכלל ,ה מפחיתי
עוד יותר את העלות לנשי שהכנסת נמוכה ,שכ הרווח השולי במקרה שלה גבוה יותר.
לכ במדינות שבה הסבסוד על מעונות היו נדיב יותר או שיש היצע גדול יותר של
שירותי כאלה ,יותר נשי ע פוטנציאל השתכרות נמו צפויות להשתלב בשוק העבודה.
ייתכ שבמדינות אחרות ,שלא מציעות שירותי כאלה ,נשי אלה לא היו יוצאות לעבוד
כלל ,כי עבודת היתה בלתי רווחית .רמת הסלקטיביות הנמוכה יותר של נשי במדינות
שבה ניתני שירותי מעונות יו מסובסדי בהיק* נרחב עלולה אפוא לפעול ככוח נגדי
להשפעה הממתנת הצפויה של מעונות היו הציבוריי על פערי השכר ,ולקזז אותה .א*
כי הפעלתי בקרה על סלקטיביות כדי לבטל סיכו זה ,ייתכ שחלק מהשפעה זו עדיי
עומד בעינו.
_____________
 25במודל האחרו נמצא ששירותי מעונות יו ציבוריי מצמצמי את פער השכר המגדרי בקרב בעלי ההשכלה
הנמוכה ,כצפוי .ע זאת לא זכתה השפעה זו לתמיכה של כל מודל אחר.
 26ראו "מרכז המידע על התפתחויות בינלאומיות בקווי מדיניות בנוגע לילדי ,נוער ומשפחה" ,סעי  :1.2חינו%
וטיפול בשלבי הילדות המוקדמי ) .(http://www.childpolicyintl.orgלדוגמה פרטנית להסדרי פרטי פני
משפחתיי ,ראו טוביו ).(2001
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בטר אעבור לשלב המסקנות אציי שבעוד שמאמר זה מדגיש את השלכותיה של מדיניות
הרווחה ,אי הוא מכחיש את חשיבות של גורמי מוסדיי אחרי .לדוגמה :ייתכ
שמערכות ההשכלה ,ולא מאפייניה של מדינת הרווחה ,ה הדוחפות נשי סקנדינביות
לבחור מסלולי לימוד במקצועות נשיי ,המשפיעי לאחר מכ על מסלול הקריירה של
נשי משכילות .בדומה ,ייתכ שמערכת ההשכלה הגרמנית אחראית להכנת של נשי
למקצועות השירות וגברי למקצועות בתחו הייצור ותפקידי הניהול ,יותר מאשר
מערכת ההשכלה בארצות הברית ,למשל ,הנשענת על לימודי אקדמיי באוניברסיטאות
) .(Gottschall & Shire, 2008א* כי איני חולקת על חשיבות אופיי של מערכות
ההשכלה ,הרי שניתוח השפעת של מערכות אלה נמצא מחו +למסגרת מחקר זה.

úåð÷ñî
מחקרי בי מדינתיי על השפעת מדיניות הרווחה העלו ממצאי סותרי בנוגע
להשלכותיה על אי השוויו המגדרי .הממצאי מלמדי שמדיניות משפחתית נדיבה
מעודדת את השתתפות של נשי בשוק העבודה ,מפחיתה את הקנס הכלכלי הכרו
באימהות ,ובכ מצמצמת את התלות הכלכלית של נשי בבני זוג ואת הסיכו לחיות
בעוני .יחד ע זאת הוכח ג שמדיניות משפחתית נדיבה פוגעת בהישגיה המקצועיי של
נשי ובגובה הכנסת ,מכיוו שהיא מצמצמת את סיכוייה להתקבל למשרות בשכר גבוה.
תוצאות אלה עוררו סימני שאלה בנוגע למידת הצלחתו של משטר הרווחה הסוציאל
דמוקרטי לצמצ את אי השוויו המגדרי .הממצאי שלפיה הפרדה מגדרית ,ה אופקית
וה אנכית ,רווחת יותר במדינות הנוקטות מדיניות רווחה מפותחת )מדינות הנתפסות
כשוויוניות יותר ,ה מגדרית וה מעמדית( ,נראו כאנומליה אמפירית או לפחות כפרדוקס.
בהשראת תיאוריות פמיניסטיות המדגישות הבדלי בי נשי הדגי מאמר זה את
חשיבותה של ההצטלבות בי מעמד ומגדר לצור הבנת השפעתה של מדיניות הרווחה על
אי השוויו בי המיני .בספרות המחקרית נתפסת מדיניות שמטרתה לעזור לנשי לשלב
עבודה בשכר ועבודה בבית כמדיניות המשרתת את האינטרס המשות* של נשי מול
חלוקת התפקידי המסורתית .ואול טענת המחקר הנוכחי היא שלאור ההבדלי
בכישוריה ובפוטנציאל ההשתכרות שלה ,נשי ניצבות לפני אתגרי שוני בדרכ
להשגת רווחה כלכלית .לכ הציפייה היא שלפתרונות שהמדינה מציעה להתמודדות ע
קונפליקט עבודה משפחה יהיו השלכות שונות על נשי ,התלויות במיקומ המעמדי
) .(O’Connor, Orloff, & Shaver, 1999; Shalev, 2008סביר ככל שהדבר יישמע,
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הרי שמחקרי בודדי בלבד השוו בי ההשפעות האינטראקטיביות של מעמד ומגדר,
ורק לעתי נדירות בהקשר של השפעתה של מדינת הרווחה על נשי.

בהדגשת השלכותיה השליליות של המדיניות המשפחתית על נשי חשוב להביא בחשבו
את ההשפעה ההפוכה שעלולה היתה להיווצר בהיעדרה .לאור ההצלחה הגדולה של
מדיניות מעודדת העסקה להגדיל את שיעורי השתתפות של נשי בשוק העבודה ,נית
לצפות שבהעדר מדיניות כזו יתחזק אי השוויו בחלוקת העבודה המגדרית ,שכ יותר
נשי ייטו להשאר מחו +לשוק העבודה או יפחיתו את מספר שעות העבודה שלה בתוכו.
א* על פי כ נית לצפות שג נטייה זו תהיה קשורה למעמד ,כלומר תהיה חזקה יותר
בקרב נשי בעלות מיומנויות פחות מתגמלות בשוק העבודה ,עקב הכנסת הפוטנציאלית
הנמוכה וחולשת היחסית במיקוח על תנאי עבודה ושכר );Esping-Andersen, 2009
.(Sigle-Rushton & Waldfogel, 2007
על כ אי מטרתו של מאמר זה להדגיש את השפעתה של המדיניות המשפחתית על נשי,
אלא לעודד את המחקר על אי השוויו המגדרי להקדיש תשומת לב רבה יותר להבדלי
הסוציו אקונומיי בי נשי .זה חשוב במיוחד בהקשר של בחינת השפעתה של מדיניות
משפחתית ,משו שייתכ שהדרכי שבה המדינה מנסה לעודד נשי להיות פעילות
כלכלית מתאימות רק לנשי בעלות כישורי מסוימי .זאת ועוד ,ייתכ שדרכי הפעילות
המתאימות לנשי ממעמדות נמוכי וגבוהי לא רק שיהיו שונות ,אלא א* סותרות .בעוד
רמות השכר וכושר המיקוח של נשי במשרות גבוהות מאפשרי לה ליהנות מפתרונות
של עבודה משפחה המבוססי על השוק הפרטי או מסופקי בידי הארגו ,הרי מדיניות
כללית המבוססת על חקיקה פועלת לתועלת של נשי אשר היכולות הכספיות ואפשרויות
המיקוח האישי שלה מוגבלות .המדיניות כלפי חופשת לידה והסדרי הטיפול בילדי
בארצות הברית ממחישי היטב מתח זה .העדר החקיקה המעגנת בחוק חופשת לידה
בתשלו פוגע בנשי מעוטות היכולת ,בעוד רוב הנשי בעמדות בכירות בשוק העבודה
האמריקני זוכות ממילא לחופשת לידה בתשלו מתוק* הסדרי פרטיי במקו עבודת
) .(Guthrie & Roth, 1999באותו אופ העדר סיוע מהמדינה למשפחות ע ילדי
בארצות הברית מגדיל מאוד את הקנס הכלכלי שמשלמות נשי ממעמד נמו על גידול
ילדיה .מנגד ,הרגולציה המתונה על מער השכר בכלכלות השוק החופשי מאפשרת
לנשי בעלות יכולת כלכלית גבוהה לרכוש שירותי טיפול במחיר זול יחסית )עקב מיעוט
חקיקה מגינה על עובדי לא מיומני( .כ אות התנאי של שוק העבודה המונעי
ביטחו כלכלי מנשי ממעמדות נמוכי משרתי למעשה את האינטרסי של נשי
ממעמדות גבוהי ,כי ה מאפשרי לה לרכוש שירותי זולי יחסית של טיפול בילדי
_____________
 27חריג ראוי לציו הוא ספרה המשפיע של מק'קול ) ,(McCall, 2001אישוויו מורכב ,אשר ד בהצטלבויות שבי
מעמדמגדרגזעומיקו גיאוגרפי בארצות הברית..
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Morgan, 2005;)  מה שמקטי את הצור בשירותי שהמדינה מספקת,באופ פרטי
.(Shalev, 2008

חשיפת ההשלכות המנוגדות של פעילויותיה של מדינת הרווחה על נשי ממעמדות
 מכיוו שהיא, עשויה להרתיע, על ידי הדגשת אינטרסי נבדלי או א* מנוגדי,שוני
 זה נכו בייחוד בכל הנוגע לקווי.מערערת את רגש הסולידריות הבסיסי בקרב נשי
 בעוד שמדיניות מעודדת העסקה עשויה לתרו, א* על פי כ.מדיניות שעלות גבוהה
 אי פירוש הדבר שאות קווי מדיניות מתאימי לכול,לרווחת הכלכלית של נשי
 שהאתגרי האוניברסליי הניצבי לפני, ממצאיו של מחקר זה מראי.באותה המידה
 אני תקווה שמחקר זה ידרב מחקרי עתידיי בנושא.נשי מצריכי פתרונות מגווני
 אשר יתרמו להבנה טובה יותר של ההשפעות השונות של,ההצטלבות שבי מגדר ומעמד
 וישפרו את היכולת לעצב חלופות,מדיניות משפחתית על נשי ממעמדות שוני
.שוויוניות יותר
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1

נושא האזרחות החברתית ) (Social citizenshipהועלה לרומו של השיח
החברתי והפוליטי בידי החוקר והסוציולוג הבריטי ת"ה מרשל )(T. H. Marshall
בשני שלאחר מלחמת עול השנייה .הזכויות החברתיות )(Social rights
עומדות בבסיס האזרחות החברתית .ה מבקשות להבטיח את זמינות ואת
נגישות של מגוו שירותי הרווחה והביטחו סוציאלי ,האמורי לאפשר לכל
אד רמת חיי נאותה וקיו בכבוד ,לפי הסטנדרטי המקובלי בחברה שאנו
חיי בה .התיאוריה של מרשל התמקדה בעיקרה בכוונה לחזק את הזכויות
החברתיות של כלל האוכלוסייה ובמיוחד של הקבוצות החלשות בתוכה.
למרות השינויי הרבי שעברו על עולמנו מאז העלה מרשל באמצע המאה ה20
את רעיו האזרחות החברתית  ,לא הוא ולא התיאוריה שנלוותה אליו איבדו
מחשיבות .האזרחות החברתית הפכה לכלי מרכזי להעצמת התחושה של
השתייכות ולאינטגרציה חברתית .זה התבטא בעיקר ברעיו האוניברסליות,
כלומר בהבטחת נגישות של מכלול שירותי הרווחה לכלל האוכלוסייה ,ובדר"
זו לביטול התחושה של נחיתות או סטיגמה בקבלת שירותי אלה.
א #כי הרעיו של אזרחות חברתית לא איבד מחשיבותו ,כאמור ,המאבק על
הגשמתו נמש" במידה רבה של אינטנסיביות במדינות רבות וישראל בתוכ,
ולובש את הצורה של מאבק על צדק חברתי.
 :Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓאזרחות חברתית ,זכויות חברתיות ,מדינת הרווחה ,אינטגרציה
חברתית

_____________
1

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלי.
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àåáî
היה זה החוקר והסוציולוג הבריטי ת"ה מרשל ) (T. H. Marshallשהביא ,בשני שלאחר
מלחמת עול השנייה ,את רעיו האזרחות החברתית למרכז השיח החברתי והפוליטי של
עולמנו .המלחמה והסבל הרב שהסבה היו הגור שדרב את פיתוח הרעיו ואת קידומו
בעיד הבתרמלחמתי ,א כי הגורמי להתעוררותו נבעו מתפקודה הלקוי מלכתחילה של
החברה הקפיטליסטית .התיאוריה שהעלה מרשל ברעיו האזרחות החברתית התמקדה
בעיקרה בבעיות הנובעות מהמצב החברתי ובצור! לחזק את הזכויות החברתיות של כלל
האוכלוסייה ובמיוחד של הקבוצות החלשות בתוכה מול הזכויות האינדיבידואליות של
הפרט .מהל! כזה היה אמור ,מנקודת מבטו ,לחולל טרנספורמציה של החברה
הקפיטליסטית בארצות העול המפותח בתקופה שאחרי המלחמה .מבחינה זו אפשר
לראות בתיאוריית האזרחות החברתית של מרשל את אחד המרכיבי באסטרטגיה של
הכלכלה הקיינסיאנית ) .(Turner, 2009ההנחה המרכזית בתיאוריה של מרשל היתה
שיתמת המאבק המעמדי בחברות המתועשות המפותחות באמצעות הרחבתו ומיסודו של
בסיס האזרחות וחיזוק היסוד החברתי בתוכו .פיתוח תיאוריית האזרחות חברתית העמיד
את מרשל כאחד התיאורטיקני החברתיי החשובי של התקופה ).(Mann, 1987
מהותו של רעיו האזרחות החברתית היתה ההכרה שלכל אד ,החבר בקהילייה
המדינתית שהוא חי בה ,יש הזכות לחיות בתנאי חיי חברתייכלכליי נאותי וליהנות
מרמה תרבותית ההולמת אות ).(Marshall, 1963; Marshall & Bottomore, 1992
ההתפתחויות בתחומי אלה בחברה הבריטית באותה תקופה – למשל תוכנית בוורידג',
שהוכנה עוד בתקופת המלחמה ,והרפורמות החברתיות החשובות שהעבירה מפלגת
הלייבור ,שהגיעה לשלטו מיד לאחר המלחמה ) – (Glennerster, 1995השפיעו על
מרשל והיו הרקע לפיתוח התיאוריה שלו.
על פי מרשל הזכויות החברתיות ה הבסיס של האזרחות החברתית .ה מבקשות להבטיח
את זמינות ואת נגישות של מגוו שירותי הרווחה והביטחו סוציאלי ,האמורי לאפשר
לכל אד רמת חיי נאותה וקיו בכבוד ,לפי הסטנדרטי המקובלי בחברה שאנו חיי
בה .בבסיס הזה כלולי הזכות לשירותי בריאות ,חינו! ,ביטחו סוציאלי ודיור ,תנאי
עבודה הוגני והשתתפות בחיי התרבותיי )ראו ג לדוגמה .(ICESCR, 1966
רעיו האזרחות חברתית נוגע לא רק לדוגמה המובאת לעיל של החברה הבריטית שמרשל
פעל בתוכה .הבסיס שלו רחב יותר ,והוא שזור באופי ההתפתחותי של המאבק לתיקו
המצב החברתי על פני הזמ .הרעיו צמח בהדרגה ועלה מ המאבק הראשוני על זכויות
אזרחיות ,עבר ע הזמ לתביעה של זכויות פוליטיות ,ובמאה ה 20התמקד במאבק על
הכרה בזכויות חברתיות ועל קידומ הלכה למעשה .כל שלב בתהלי! ההתפתחות
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הפוליטית הזאת על פני ציר הזמ היה מלווה במאבקי ע כוחות חברתיי חזקי
שהתנגדו לה .התלכדות שלושת המרכיבי האלה – האזרחי ,הפוליטי והחברתי – באמצע
שאפשר לקד את הרעיו של מרשל ולנקוט צעדי
המאה 20היא שיצרה את הרקע ִ
למימושו ).(Breiner, 2006
כאמור ,ההכרה בזכויות החברתיות לא הגיעה בקלות .תביעת נתקלה בהתנגדות חזקה
מצד קבוצות האוכלוסייה החזקות והאמידות ,שחששו מפגיעה במעמד .ההתנגדות נבעה
ג מהמתח השורר מטבע הדברי בי מעמד האזרחות ,על זכויות הרווחה הנובעות ממנו,
לבי תפיסת העול הקפיטליסטית .במובנה הרחב האזרחות החברתית מגלמת בתוכה את
עקרו החלוקה מחדש של משאבי ,כדי לגבור על התוצאות השליליות של הפעולה בלתי
מרוסנת של שווקי ) .(Turner, 2009רעיו זה עומד בסתירה לפעולת השוק החופשי
הדוגל במהותו במת תמורה להישג האינדיבידואלי של הפרט ויש בו מקו מועט בלבד
לרעיו החלוקתי .התנגדות זו נחלשה בשנות ה 40וה 50של המאה הקודמת ,כשהזיכרו
הקרוב למדי של המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה ,30שהכה ברוב האוכלוסייה,
ומאורעות מלחמת עול השנייה מילאו תפקיד חשוב בגיבוש דעת הקהל וביצירת
קונסנזוס פוליטי ,כדי למנוע חזרה למצב החברתי הקשה שבו שלטה בכיפה באי מפריע
כלכלת שוק חופשי.
ההכרה ברעיו הזכויות החברתיות והניסיו לקדמ הלכה למעשה במדינות המפותחות של
אירופה ואמריקה ה שהביאו להקמתה ולפיתוחה של מדינת הרווחה בתקופה שלאחר
מלחמת העול השנייה .לקונסנזוס שנוצר סביבה יש זיקה הדוקה לפיתוח הרעיו של
הזכויות החברתיות .על כ פריחתה של מדינת רווחה בעשורי הראשוני שלאחר
המלחמה היא גולת הכותרת של המאבק להגשמת הרעיו של האזרחות החברתית )ראו ג
ג'אדט.(2009 ,
ההכרה באזרחות החברתית זכתה לקונסנזוס רחב בעשורי הראשוני שלאחר מלחמת
העול ,למרות ההסתייגויות השונות ממנה .קונסנזוס זה איבד הרבה מ התמיכה בו
בעשורי האחרוני .אמנ ההכרה בזכויות החברתיות כחלק בלתי נפרד ממעמד
האזרחות לא איבדה את תוקפה ואת חשיבותה במסגרת השיח הפוליטי שהתנהל וממשי!
להתנהל ללא הר בנושא ,אבל התמיכה בה נשחקה מאוד .שחיקה זו באה לידי ביטוי
בנסיגת מדינת הרווחה ובצמצו מערכות שירותי הרווחה שעמדו במרכז פעולותיה
) .(Pierson, 1994המדיניות החברתית שאימצו ממשלות בהשראת אסכולת הניאו
ליברליז והגלובליזציה היא נסיגה מהתכני החברתיי של האזרחות ומההיבטי
החלוקתיי שה חלק בלתי נפרד ממנה .תכני אלה והגישה הקולקטיביסטית שממנה
נבעו פינו את מקומ לאינדיבידואליז כלכלי ולהתמקדות גוברת בבעיות של שונות
תרבותית ,פוליטיקה של זהויות ,פמיניז וכדומה.
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ברוב מדינות העול המפותח נטוש אפוא בימינו הוויכוח על המש! דרכה של מדינת
הרווחה ,ובמוב זה על המש! ההכרה בזכויות החברתיות ובקידומ ,שהוא במובני רבי
מאבק על צדק חברתי )על צדק חברתי ראו דה .(2007 ,המאבק המתנהל בעצימות גבוהה
בארצות רבות ,וג בישראל ,נסוב על שמירת ההכרה בזכויות החברתיות ועל הדרכי
לממש את הזכויות האלה הלכה למעשה כפי שאלה באו לידי ביטוי במערכות השירותי
החברתיי של מדינת הרווחה שהתפתחו במחצית השנייה של המאה ה .20המאבק הוא
בי הרעיונות הקפיטליסטיי הניאוליברליי שזכו לבכורה בימינו ,והמתנגדי נמרצות
להתערבותה של המדינה בבעיות חברה וכלכלה ) ,(Harvey, 2007לבי הנלחמי על
מקומ של הזכויות החברתיות שזכו להכרה במסגרת החברה הקפיטליסטית לאחר
מלחמת עול השנייה .השאלה שעל הפרק היא א יש לאסכולת הזכויות החברתיות סיכוי
להבטיח את המש! קיומה מול עוצמת הכוחות הקפיטליסטיי הניאוליברליי ,השולטי
בשיח הציבורי ובמרכזי הכוח .כוחות אלה שוללי את רעיו האזרחות החברתית ופועלי
לביטולו או לפחות לצמצומו הדרסטי .כוונת המאמר היא לבחו סוגיה זו ולראות את
האפשרויות העשויות להתפתח בהקשר זה.

úéúøáçä úåçøæàä úåòîùî
מהי המשמעות בימינו של להיות אזרח במדינות דמוקרטיות? רעיו האזרחות החברתית
ובהקשר זה התפיסה של מעמד האזרחות ,כפי שהגדירה מרשל ,מנסי לתת מענה לשאלה
זו .ככלל ,מעמד האזרחות מוגדר על ידי השתייכותו של האד לקהילייה מדינתית
מוגדרת .השתייכות זו מסמנת את זהותו ומשלבת אותו בקולקטיב של הקהילה המדינתית
) .(Heater, 1990; Joppke, 2008מעמד האזרחות במוב זה מקנה לאד קוד כול
זכויות אזרחיות ופוליטיות ,כמו הזכות לחופש הדיבור והחופש לבחור ולהיבחר בבחירות
חופשיות ,כפי שהתגבשו בתהלי! ההתפתחות ההיסטורית .למעמד זה נוספו במאה ה20
ג הזכויות החברתיות ,א כי בהיקפי שוני במדינות שונות ) & Hvinden
 .(Johansson, 2007; Miller, 2000; Roche, 1992; Stewart, 1995הזכויות
החברתיות מדגישות את התפיסה החדשה של מעמד האזרחות המכילה בתוכה את הזכות
לרמת חיי נאותה ) .(Holmwood, 2000א כ ,רעיו האזרחות החברתית משלב בתוכו
את מעמדו המשפטי של האד – מערכת של זכויות וחובות – ואת תחושת ההשתייכות
הנובעת מכ! .מעמד זה הוא המארג את המבנה של הציפיות הלגיטימיות של האד
להוגנות ולצדק בתנאי חייו ואת ההכרה שזכויות אלה יעמדו לו לעזר בעת צור!.
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הצירו של כלל זכויות אלה בראי ההתפתחותי שלה יוצר את המעמד של האזרחות
החברתית ) ,(social citizenshipכפי שמרשל מתאר זאת .ההכרה במעמדה של האזרחות
החברתית היא שהובילה להקמת מערכות מקיפות של שירותי רווחה ,לאספקת שירותי
אלה לכלל האוכלוסייה ,להסרת תג הנחיתות או הסטיגמה מקבלת ולחיוב המדינה לנהל
מדיניות חלוקתית ,כדי שתוכל למלא את תפקידה במימוש הזכויות ובאספקת ההטבות
הנובעות מה .כ! הפכה האזרחות החברתית סימ היכר של המדינות הדמוקרטיות
המפותחות של זמננו ואמצעי חשוב לשילוב החלקי השוני של האוכלוסייה ,כולל
הקבוצות החלשות בתוכה ) ,(social inclusionבזר המרכזי של חיי החברה )Klausen,
.(1995
ביסוס מעמד האזרחות והזכויות החברתיות הנלוות אליו הרחיב עד מאוד בשני שלאחר
מלחמת העול השנייה את ממד השוויו בארצות הדמוקרטיות המפותחות .הרחבה זו
התבטאה קוד כול בשבירת התפיסות ההיררכיות של האזרחות שנהגו בעבר ,ואשר נבעו
מהשתייכותו של הפרט לקבוצות בעלות זכויות מיוחדות שנקבעו לפי בעלות על רכוש או
מוצא או ייחוס משפחתי וכדומה .במיוחד מצאה ג הגישה ההיררכית הזאת את ביטויה
בתפיסה של השתייכות מעמדית ) (class membershipלפי הגישות המרקסיסטיות
שרווחו עד לאחרונה במדינות הגוש הקומוניסטי .מול תפיסות היררכיות אלה נועדה
האזרחות החברתית להיות הסוכ המחולל השוויה אוניברסלית של מעמדו האזרחי של
האד.
משמעות ההשוויה נוגעת כא לשני מובני שלה :התייחסות שווה לכל אד החבר
בקהילייה המדינתיתהאזרחית; הניסיו להבטיח תנאי חיי שוויוניי יותר לכול .ביסודו
של רעיו האזרחות החברתית טמו עקרו ההתייחסות השווה לכול ,אבל הזכויות
החברתיות של אזרחות לא בהכרח אמורות ליצור שוויו בי כול ,אלא לצמצ את מידת
אי השוויו בתנאי החיי הנוצרת בעקבות כלכלת השוק החופשי .קידו השוויו בתנאי
החיי נעשה באמצעות מדיניות התערבות מכוונת של הממשלה בנושאי הכלכלה
ובאמצעות הרחבת המערכת של שירותי הרווחה הפתוחה לכול .אול אי הרעיו
כשלעצמו מכוו לנסיגה מכלכלת השוק ).(Cohen, 2010
התיאוריה של מרשל התמקדה בכל ההקשר הזה בסטטוס של האזרחות החברתית .תכליתו
העיקרית של סטטוס זה על פי מרשל היתה לחולל שיפור במצב של מעמד העובדי ושל
קבוצות חלשות אחרות באוכלוסייה .היה בסטטוס הרחב הזה של אזרחות כדי לשנות את
מיקומה המעמדי ) (class positionשל אוכלוסיית העובדי ולצמצ בכ! את תוצאותיה
השליליות של ההתפלגות המעמדית של החברה הקפיטליסטית .הבסיס של שינוי זה הונח
כאמור ביסודה של מערכת שירותי הרווחה והעמדת האוניברסליות שלה כאחד הכלי
המרכזיי למימושו ולהשגתו של שינוי זה ).(Deacon, 2002
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מערכת מקיפה של שירותי רווחה היא אפוא הביטוי המוחשי החשוב של האזרחות
החברתית שנועדה להיות הגור היכול לקד ולאפשר השוויה של המעמד הכלכלי
וחברות מלאה בקהילה המדינתית .באמצעות מערכת זו קיבלו על עצמ ארצות העול
המפותח את האחריות לספק לכלל האזרחי קשת רחבה של שירותי בתחומי החינו!,
הבריאות ,הדיור ,התעסוקה ,הביטחו הסוציאלי )לרבות הגמלאות להבטחת קיו(,
ולאפשר את הנגישות אליה בעת הצור! .התפתחות המערכת היתה אפוא הביטוי המעשי
של האסטרטגיה של הרחבת מעמד האזרחות כדר! יעילה במאבק לצמצו אי השוויו
ושל החתירה להפו! את החברה שלנו צודקת ושוויונית יותר.
א כ ,מעמד האזרחות בכלל וזה של האזרחות החברתית בפרט מגדירי מחדש את יחסי
הגומלי בי המדינה לאזרחיה .רעיו האזרחות החברתית מגל בתוכו את תחושת
הסולידריות החברתית בי חברי הקהילייה המדינתית ואת החשיבות של ההסכמה
הדמוקרטית המונחת בבסיסה .בהתא לכ! האזרחות החברתית יוצרת את מחויבותה של
המדינה להבטיח רמה נאותה של תנאי החיי והרווחה של אזרחיה מצד אחד ,ונושאת
בחובה מחויבות מקבילה של האזרחי לעמוד בנורמות מסוימות ,כמו נאמנות כלפי
המדינה והשתתפות בנטל המיסוי מצד אחר .שני הצדדי האלה של האזרחות החברתית
מבטאי אפוא את גבולות ההסכמה במסגרת יחסי הגומלי שהתגבשו.
האקלי החברתי והפוליטי של השני שאחר מלחמת עול השנייה היה חדור בציפיות
לשיפור תנאי החיי של כלל האוכלוסייה .זרעי הציפיות האלה נזרעו עוד בשנות
המלחמה במסגרת עידוד התרומה למאמ /המלחמתי וההבטחות לבנות עול טוב יותר
ע מיגור הרודנות הנאצית .נסיבות אלה הקלו כמוב על הממשלות לאמ /את הרעיו של
אזרחות חברתית ולהנהיג בארצות העול הדמוקרטי המתועש רפורמות חברתיות
מרחיקות לכת .מבחינה סוציולוגית היתה השגת הסכמה דמוקרטית אחד התנאי
המוקדמי לאימו /הרפורמות ולהכללת רעיו האזרחות החברתית בתוכ .הסכמה זו לא
תמיד הושגה בקלות ,וכדי להגיע אליה נדרש ליצור קואליציות בי כוחות פוליטיי שוני
ומפלגות מצדדי שוני של המפה הפוליטית .הדעות היו חלוקות בנקודות צומת שונות,
והמחלוקות נסבו סביב שאלות של כיסוי אוניברסלי ,התניות אחרות לזכות לקבלת
גמלאות ,כמו שימוש במבחני אמצעי למיניה ,סוגיות של מגדר וכדומה .ההכרעה
שהתקבלה קבעה את קבלת מעמד האזרחות כבסיס למדינת הרווחה ולרוב שירותי הרווחה
שהתפתחו בהתא לכ! .הכרעה זו לא מנעה ,כמוב ,את הכיווני השוני שהתפתחו
בהקשר זה במדינות השונות ).(Judt, 2005
קידו מעמד האזרחות ,ובעיקר קידו הפ החברתי שלו ,הוא שעיצב את אופיו של
המשטר החברתיהכלכלי של מדינת הרווחה ,כפי שאנו מכירי אותו וחיי בתוכו.
המאבק על שימורו ועל המש! קיומו של משטר זה ממשי! להתנהל ג בימינו מול כוחות
חברתיי ופוליטיי חזקי .אלה פועלי בנחישות ,כדי להגדיר את סוגיות ההגנה
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החברתית ,המונחת ביסוד הזכויות החברתיות ,כבעיות פרטיות של האד ,שלמדינה יש
רק אחריות מועטת עליה ולכ יש להשאיר תחת אחריותו האינדיבידואלית בלבד
).(Breiner, 2006

ìùøî ìù äéøåàéúä úåìáâî
תיאוריית האזרחות החברתית של מרשל גובשה ,כאמור ,מיד לאחר מלחמת העול
השנייה ,תקופה שהתאפיינה בתחושת סולידריות גבוהה בי קבוצות רחבות באוכלוסייה.
ע השינויי שחלו במבנה האוכלוסייה ובהרכבה וע השינויי החברתיי האחרי
שהחוללו ע הזמ ,התגלה באופ טבעי שחסרה בה התייחסות לסוגיות שונות ,כמו למשל
סוגיות השוני האתני או העדתי או סוגיות מגדריות ,ולתפיסת מקומ בהקשר המדינתי
הלאומי ותחושת הסולידריות הקשורה בה .בתו! ליקוי זה טמו ג העדר תשומת לב
לחשיבות ההבדלי הדתיי והתרבותיי בתו! הקולקטיב של הקהילה המדינתית
שבמסגרתו מתגבשות הזכויות הפוליטיות והאזרחיות וכפועל יוצא מה ג הזכויות
החברתיות ) .(Turner, 2009הדיו בנושאי אלה הוא חלק בלתי נפרד מ השיח על רעיו
האזרחות החברתית ,הנמש! למעשה ללא הפסק במסגרת הפוליטית והחברתית של ארצות
העול הדמוקרטי המתועש וג בעול האקדמי )ראו לדוגמה ;Bulmer & Rees, 1996
.(Dwyer, 2000
חשוב לזכור שמרשל הגה את התיאוריה שלו בנקודת זמ מסוימת על רקע החברה
הבריטית ,כשהיתה חברה הומוגנית פחות או יותר לכאורה .ואול הומוגניות זו הועמדה
בסימ שאלה ג אז ,שהרי החברה הבריטית כללה בתוכה את האנגלי ,את הסקוטי את
הוולשי ואת האירי .כל אלה ראו את עצמ במידה זו או אחרת כבני עמי שוני .מצב
זה השתנה מאוד במהל! הזמ בעקבות גלי ההגירה עתירי המהגרי מארצות בעלות רקע
אתני ותרבותי שונה .גלי הגירה אלה ,ששינו מאוד את פני החברה הבריטית ,לא פסחו ג
על ארצות אירופיות אחרות וג בה ה שינו את פני החברה .ההגירה מארצות בעלות
רקע שונה עוררה את שאלת ההשתייכות של אנשי אלה לקולקטיב של הקהילה בת
המדינה שאליה היגרו ואת השאלה אילו זכויות חברתיות השתייכות זו אמורה להעניק
).(Bottomore, 1992
התיאוריה של מרשל לקתה ג באי תשומת לב לבעיות הנובעות מהשתייכות לדתות
שונות ,כמו גידול האוכלוסייה המוסלמית בבריטניה ובארצות אירופה האחרות .בשני
האחרונות הפכו החברות האירופיות ברוב הטרוגניות יותר מבחינת הרכב האתני והדתי.
שינוי זה מעורר לא פע ויכוחי נוקבי באשר למדיניות ההגירה ולזכויות הפוליטיות
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והאזרחיות של קבוצות מהגרי שונות .הוויכוח המתנהל בנוגע למדיניות ההגירה נסוב
לא פע ג סביב הענקת הזכויות החברתיות לקבוצות אוכלוסייה חדשות כחלק ממעמד
האזרחות שה רכשו במדינה שאליה באו .למרות הבעייתיות הזאת ,עדיי מכירי
בתקפות הנמשכת של רעיונותיו של מרשל ובכ! שהאזרחות החברתית היא הדר!
הרצויה ואולי ג וההכרחית לקליטת הקבוצות האתניות והדתיות החדשות במסגרת
הקולקטיב של הקהילה המדינתית ,כדי למנוע ניכור והדרה שלה מתוכה.
ליקוי אחר בתיאוריה של מרשל הוא התייחסות חסרה לבעיות מגדר .מרשל התייחס
בעיקר לגברי מועסקי העובדי בשכר .הוא לא נגע בשאלת מעמד האזרחות החברתית
של נשי ) (Lister, 1990ובשאלה א הזכויות לביטחו סוציאלי ,הנובעות מ האזרחות
החברתית ,חלות ג על נשי שאינ מועסקות בשכר ,אבל עובדות במשק בית או עוסקות
בטיפול ובגידול ילדיה .הטענה היא שנשי לא קיבלו את תשומת הלב הראויה במשנתו
של מרשל .ברור שסוגיה זו דורשת התייחסות ראויה במסגרת ההפעלה של תוכניות
הנוגעות לאזרחות החברתית.

úéúøáçä úåçøæàä ïåéòøì úåãâðúää
רעיו האזרחות החברתית זכה במש! השני לתמיכה ציבורית רחבה ,א! באותה מידה
נתקל ג בהתנגדות .ההתנגדות נבעה ונובעת בעיקר מהמתח המובנה בי היסודות
הקפיטליסטיי של חברה הבנויה על כלכלת שוק חופשי לבי הכמיהה לחברה הבנויה על
יסודות של סולידריות ,רווחה ושוויו .טיעוני ביקורתיי וההתנגדות לרעיו חוצי אפוא
את השיח החברתי והפוליטי ,ככל שהוא נוגע למדיניות החברתית ולמדינת הרווחה.
טיעוני אלה מצויי בניתוחי התיאורטיי של הרעיו וג בתגובות עליו אצל פלגי
שוני במערכת הפוליטית בארצות הדמוקרטיות המתועשותִ .חצי הביקורת וההתנגדות
בולטי במיוחד בקרב קבוצות הניצבות בשני קצוות המפה הפוליטית ,הקצה הימני
והקצה השמאלי.
רעיו האזרחות החברתית ומימוש הזכויות החברתיות הכלולות בו התפתחו על פי מרשל
בתהלי! אבולוציוני על פני השני .הביקורת על גישה זו היא שלא נית לראות בהכרה
בזכויות חברתיות ,ככל שאכ הוכר בה וה מומשו הלכה למעשה ,פרי של אבולוציה
הדרגתית ותו לא; הכרה זו היא תולדה של מאבק פעיל הנובע מהסכסו! המעמדי החוצה
את החברה הקפיטליסטית בת זמננו ושל מאבק של קבוצות מקופחות אחרות
באוכלוסייה לשיפור מצב .א כ ,אי אפשר לראות את הזכויות החברתיות כחלק יציב
וקבוע בהסדר המוסדי הקיי; המאבק על קיומ ומימוש נמש! ג בימינו כחלק משמירה
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על מעמד במסגרת המשטר הדמוקרטי ומהמאבק המתנהל סביב התחרות הכלכלית
הגלובלית ,המערערת את מעמדה ואת יכולתה של מדינת הלאו לקבוע את המדיניות
החברתית שלה ).(Giddens, 1998
הטיעו הביקורתי התיאורטי מתייחס ג לשאלת היחס בי אזרחות למדיניות החלוקתית )
 ,(redistributive policiesשהיא חלק ממהותה של האזרחות החברתית .במרכז הביקורת
הזאת עומדת העמדה של האסכולה הליברטריאנית .לטענתה ,טעות להניח שהזכויות
החברתיות הנובעות מאזרחות חברתית שוות ער! לזכויות הפוליטיות .הגישה
הליברטריאנית מתמקדת בקידו הזכויות הפוליטיות של האזרחות ,אבל מתנגדת
להתערבות המדינה לטובת אנשי או קבוצות באוכלוסייה על חשבונ של קבוצות אחרות.
לעומת זאת הדוגלי באזרחות חברתית מבקשי חלוקה מחדש של הכנסות ומשאבי
אחרי בי אנשי וקבוצות חברתיות ,כלומר התערבות המדינה לטובת אנשי בקבוצה
אחת על חשבונה של קבוצה אחרת ) .(Nozick, 1974על פי תפיסה זו זכויות פוליטיות
ה זכויות השייכות לאנשי כפרטי ואינ ניתנות להעברה; כלומר :אי התביעה של אד
לזכות מסוימת בתחו זה משפיעה על תביעה של אד אחר .המצב שונה בתחו הזכויות
החברתיות הנוגעות לשאלות חלוקתיות .לתביעה של בני אד לזכויות חברתיות יש
השפעה על משלמי המסי ועל היכולת הפיסקלית של המדינה .על כ מקומה של
האזרחות החברתית במסגרת המדיניות החלוקתית ולא במכלול הזכויות של האזרחות
) .(Klausen, 1995אי חולקי על כ! שלזכויות חברתיות יש פ חלוקתי ,אבל בה בעת
חשוב לציי שהזכויות האחרות ,האזרחיות והפוליטיות ,דורשות את התערבות המדינה
והקצאת משאבי בעלי אופי חלוקתי באותה המידה ,כדי לאפשר לקיימ .הבעיה בטיעו
הליברטריאני היא שהוא מבחי בי הזכויות השונות ותור בכ! להפיכת הזכויות
לחברתיות לזכויות בדרגה נחותה יותר.
עוד טיעו העולה בהקשר זה הוא שככל שהדבר נוגע לזכויות החברתיות ,על החברה
לעשות מאמ /מיוחד כדי לממש אות או ,בלשו אחרת ,עליה להיות אקטיבית כדי
ליישמ .לעומת זאת היא יכולה להישאר פסיבית באשר לזכויות הפוליטיות והאזרחיות
ולהסתפק במצב שאי הגבלה עליה .במוב זה אי בזכויות אלה יסוד התערבותי של
המדינה בחיי המשק .על כ ה משתלבות בכלכלת שוק חופשי ,הגורסת התערבות
מינימלית בלבד של המדינה במשק ובחיי הפרט .אול הבחנה זו מלאכותית במידה רבה.
בכל סוגי הזכויות יש היבט פסיבי מסוי ,שבו על המדינה להימנע מלפעול ולהטיל
הגבלות ,והיבט חיובי ,שבו עליה להתערב ולפעול כדי להבטיח את מימוש הזכויות )גרוס,
 .(2006א כ ,ג יישומ של הזכויות האזרחיות והפוליטיות משפיע כאמור על הקצאת
משאבי בחברה .נית אולי לטעו שעלות היישו של הזכויות החברתיות גבוהה יותר מזו
של הזכויות האחרות ,אבל ההכרעה בנוגע לכול היא בתחו הערכי .המסקנה המתבקשת
היא שההבחנה בי הזכויות האזרחיות והפוליטיות לבי הזכויות החברתיות היא בעיקרה
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אידיאולוגית ואינה משקפת שו דבר מהותי בנוגע לאופיי של הזכויות השונות )ברקארז
וגרוס.(2009 ,
המשמעות החלוקתית של האזרחות החברתית היא שהזכויות החברתיות הנובעות ממנה
מטילות בהכרח נורמות מסוימות של מחויבות הדדית בי האד למדינה .השיח הפוליטי
המתנהל בימינו על מדינת הרווחה מתמקד לפיכ! סביב מחויבות זו ,הכוללת זכויות
) (entitlementsוחובות ) .(duties and obligationsברוח זו ,הביקורת העיקרית על
רעיו האזרחות החברתית היא שאי בה תשומת לב מספקת לחובות המוטלות על האזרח.
כדי שהאזרחות החברתית תהיה אפקטיבית ,עליה להיות אקטיבית .אקטיביות משמעה
שהאד לוקח חלק פעיל בחיי הקהילה ובחיי הפוליטיי ,לוקח על עצמו את האחריות
להיות עצמאי מבחינה כלכלית על ידי השתתפות בעבודה ובתעסוקה ותור ג לפעילויות
חיוניות אחרות של הקהילה ,כמו שירות בכוחות הביטחו הלאומי וכדומה .מקס ובר
הדגיש כבר בזמנו את תפקיד השירות הצבאי כבסיס לאזרחות המודרנית ואת היותו חלק
מהאינטרס הלאומי ) .(Barbalet, 2010א כ ,ההתנגדות הרווחת לדג האזרחות
החברתית על פי מרשל היא שהוא לא הדגיש בו את ההיבט של האזרחות האקטיבית
שבלעדיה לא תיתכ אזרחות חברתית אפקטיבית );Hvinden & Johansson, 2007
.(Turner, 2009
הביקורת בהקשר זה מופנית ג אל המדינה האקטיבית מול הדגש על האזרחות האקטיבית.
המדינה האקטיבית נתפסת כא כפועל יוצא של האזרחות החברתית ,והביקורת היא על
הצור! לרס את פעילותה המופרזת של המדינה ולבלו את הגידול הנמש! של ההוצאה
הציבורית על תוכניות רווחה למיניה .נושאי הדגל של ביקורת זו נגד המדינה האקטיבית
ה ברוב הכוחות הפוליטיי הניאוליברליי .א! יש לה לא מעט תומכי בקרב כוחות
פוליטיי מרכזיי אחרי )ראו לדוגמה  .(Giddens, 1998המבקרי תובעי לא לראות
עוד את אספקת השירותי מטע המדינה כדבר מוב מאליו ולרענ את המודעות
האזרחית לכ! שלא די להשתת בכל הנוגע לקביעת מעורבות הממשלה באספקת
השירותי ,אלא שיש ג אחריות אזרחית אינדיבידואלית ).(Oskardottir, 2007
הטיעו כא ,כמו בטענות ביקורתיות דומות הבאות בחלק הגדול מ הצד הימני של
המפה הפוליטית ,הוא נגד האזרחות החברתית העשויה להפו! את האזרח לישות תובעת
זכויות ) ,(a rights claimerתו! התעלמות מ האופי המשחרר שהאזרחות החברתית
טומנת בחובה ומ האוטונומיה שהיא אמורה להבטיח לפרט .לכאורה לא צרי! להיות
ניגוד בי היסודות אלה ,אול התפיסה החדממדית של מתנגדי האזרחות החברתית
ומבקריה תורמת לטשטוש ההבדלי בי היות אזרח חופשי של המדינה לבי היות לקוח
שלה כצרכ שירותי .הסכנה של תפיסה חד ממדית זו שהיא עלולה לפגוע בחירות
ובאוטונומיה של הפרט .ההכרה בצרכי אנושיי והזכות לקבל דרושות ,לא רק לש
שמירה על כבודו של האזרח ,אלא ג להעצמתו ולהפיכתו לאד אוטונומי .ובכל זאת
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ההיבט שהמבקרי מבכרי להתמקד בו הוא שמת זכויות חברתיות דורש בהכרח הקמה
והפעלה של ארגוני בירוקרטיי רבי כוח ,אשר יכולי להשפיע על מידת החופש הנתונה
בידי האזרח ולהכפי אותו לשיקוליה .התוצאה יכולה להיות ,לטענתו של רוש ,פגיעה
בזכויות הפוליטיות והחלשת העמדות המוסריות של האד כאזרח או בלשונו,
ה de-politicization and de-moralizationשל מעמד האזרחות );Roche, 1992
 .(Stewart, 1995השאלה היא א אכ יש חשש כזה ,הא הוא שקול כנגד העצמת האד
והפיכתו לבעל אוטונומיה אישית.
הביקורת על רעיו האזרחות החברתית נפוצה ג בי אלה המצויי במדינות הדמוקרטיות
בשמאלה של המפה הפוליטית .הטיעו המרכזי שלה הוא שאי בכוחה של האזרחות
החברתית לשנות את המבנה הבלתי שוויוני מלכתחילה של החברה הקפיטליסטית.
האזרחות ,ג בצורתה החברתית ,איננה פוגעת לדעת ביחסי הכוח הנובעי מזכויות
הרכוש או משנה אות .מערכת שירותי הרווחה ,שהיא הבסיס של מדינת הרווחה ואמורה
לממש את התוכ של האזרחות החברתית ,לא הוכיחה שהיא יעילה די הצור! כדי לייש
חלוקה שוויונית יותר של הכנסות ורכוש לטובת הקבוצות החלשות באוכלוסייה.
האזרחות החברתית ג עשתה א! מעט כדי לשפר את מעמד של הנשי בחברתנו ,ובכלל
כמעט לא הצליחה להטביע את חותמה על בעיות השוויו ).(Turner, 2009

úéúøáçä úåçøæàá äëéîúá äâéñðä
השינויי המבניי ,החברתיי והאידיאולוגיי המהירי העוברי בשני האחרונות על
ארצות העול הדמוקרטי המפותח ערערו את עצ התפיסה של הזכות החברתית של
אזרחות ,המונחת ביסודה של מדינת הרווחה ) (Cox, 1998שהתפתחה מאז תו מלחמת
עול השנייה .ג המשבר הכלכלי שמדינות העול המפותח נתונות בו בעשור האחרו
והירידה בשיעור הצמיחה הכלכלית בה תרמו לנסיגה בתמיכה במדינת הרווחה כמוציאה
אל הפועל את הזכות החברתית של אזרחות .הקיצוצי בהוצאה הציבורית בעקבות
המשבר הפכו לגור המקשה על המש! יישו הזכויות החברתיות והתמיכה בה )ראו
למשל .(Esping-Andersen,1996; Busch, 2010
בהקשר זה אנו עדי אפוא לשינוי פרדיגמטי ביעדי המדינית החברתית )ראו Powell,
 .(2008הכוחות הפוליטיי הנמצאי בימי המפה הפוליטית ,אשר זוכי לבכורה בימינו,
והאידיאולוגיה הניאוליברלית שה דוגלי בה שוללי מ היסוד את רעיו הזכות
החברתית של אזרחות .לתפיסת אי לאד זכות כזאת שהוא יכול לתבוע אותה מ
החברה .התנהגותו ומבח המעשה ה שאמורי לקבוע את רווחתו .במקו אזרחות
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החברתית והזכאויות לרווחה הנלוות אליה ה מעמידי במרכז את חובות האזרח,
ומבקשי לצמצ את אחריותה של המדינה בכל הנוגע לזכויות לרווחה .שינוי זה מתבטא
באימו /רעיו החוזיות ) (Contractualityוההתניה הנובעת ממנו ,ה,Conditionality
כבסיס תפקידה של המדינה בתחומי הרווחה )דורו.(Paz-Fuchs, 2008 ;2010 ,
בחוזיות הכוונה היא לסוג של חוזה או אמנה בנושא הרווחה ,האמורי להתקיי בי
המדינה לבי האזרחי .בשונה מגישת האזרחות החברתית בולט כא הרצו לבסס את
תפיסת העול של חברת שוק כלכלי חופשי ,הבנויה על יסודות של חילופי תרומה
ותמורה ושל אי שוויו ופערי הכנסה ומעמד הנובעי מה ) .(White, 2000מרכיבי
החוזיות בגרסאותיה השונות כוללי בתוכ כמה יסודות אידיאולוגיי ומעשיי .אחד
המרכיבי המרכזיי בנוי על הטיעו של מעי הוגנות כלכלית .טיעו זה שואב את כוחו
מכללי סחר החליפי של כלכלת השוק ,ומשק את הגישה השואפת להשתית את חיי
החברה שלנו ואת הזכויות לרווחה על התרומה האינדיבידואלית של האזרח המתבטאת
בהשתתפותו בפעילות הכלכלית ובעבודה .גישה זו מתעלמת ממגבלות טבעיות ,כמו
חולי ,נכות ,גיל גבוה וכיוצא באלה ,ומנסיבות חברתיות ,כלכליות ונסיבות לא צפויות,
כמו פעולות איבה ,מלחמה ,תאונות.
החוזיות כוללת בתוכה ,כאמור ,את רעיו ההתניה )ראו  .(Dwyer, 2008ההתניה אומרת
שכדי להיות זכאי לשירותי רווחה ולגמלאות מתוכניות הרווחה למיניה ,יש לעמוד
בתנאי מסוימי ) .(Munoz, 2006רעיו ההתניה משק את השינוי היסודי בפרדיגמה
של מדינת הרווחה ,שעל פיה הזכות לשירותי הרווחה מעוגנת בזכות החברתית של
אזרחות .לפי רעיו ההתניה ,אי זכות זו נובעת עוד ממעמד האזרחות ,כלומר מעצ היות
האד אזרח ,אלא מהחובות הכלליות המוטלות עליו ,והעיקרית ביניה היא חובת
העבודה .ההתניה הכללית של חובת העבודה אינה מונעת כמוב הטלת תנאי ספציפיי
אחרי כחלק מתנאי הזכאות לגמלאות הרווחה למיניה .הכוונה הגלויה או הסמויה של
ההתניה היא להשפיע באמצעותה ולשנות את דרכי ההתנהגות של קבוצות האוכלוסייה
הנזקקות על ידי הפעלת צורות שונות של לח /וכפייה.
אצל כוחות פוליטיי אלה ,המטיפי לחוזיות ולהתניה ,בולט הרצו להינתק מגישת
האזרחות החברתית .כוחות אלה שוללי את האוריינטציה הרעיונית ,הנמצאת בבסיס של
הזכויות החברתיות ,שה המש! מתבקש של זכויות אזרחיות ופוליטיות ,ושזכתה במחצית
השנייה של המאה ה 20במידה רבה ללגיטימציה כמות .האוריינטציה הרעיונית של
האזרחות החברתית לא זכתה אמנ להכרה ולהסכמה גורפת ,כפי שזכו לה הזכויות
האזרחיות והפוליטיות ,אבל היא הפכה בהדרגה אוניברסלית והיתה מעי סמ של צדק
חברתי בחברות הדמוקרטיות של העול המתועש.
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ìàøùéá úéúøáçä úåçøæàä
תיאוריית האזרחות החברתית של מרשל והזכויות החברתיות הנובעות ממנה לא זכו
להתקבל במלוא במדינת ישראל .ג בתקופה שבה פרחה מדינת הרווחה בארצות המערב
ובישראל שלטה תנועת העבודה שדבקה במוצהר במדיניות חברתית בעלת גוו
קולקטיביסטי ובגישה אוהדת כלפי מדינת הרווחה ,לא נתקבל הרעיו של אזרחות
חברתית כחלק ממעמד האזרחות .ובכל זאת לאור! השני הוטמעו מרכיבי נכבדי של
האזרחות החברתית בתחומי שוני של החיי ,כמו החינו! ,הבריאות והביטוח הלאומי,
והפכו יסודות אינטגרליי של מעמד האזרחות החברתית ,שכל אזרח ותושב במדינת
ישראל שותפי לה .ההגשמה החלקית של יסודות האזרחות החברתית זכתה בתמיכה
רחבה ,א כי לפעמי מהוססת ,של האליטות ששלטו בעשורי הראשוני של המדינה,
ולקראת סו שנות ה 70היא הפכה את מדינת ישראל במידה רבה למדינת רווחה ,על פי
דג שהל! והתפתח באותה תקופה ברוב המדינות הדמוקרטיות המתועשות באירופה )ראו
גל ;2004 ,דורו וקרמר.(1992 ,
השינוי הערכי והפוליטי שחל באליטות השולטות במדינת ישראל מאז שנות ה 80חולל
מפנה גור במגמה זו .החברה הישראלית עברה בשני אלה תהלי! של הקצנה רדיקלית,
שמרנית בעיקרה ,שהתבטאה לא רק בשיח הפוליטי של ביטחו ומדיניות חו ,/אלא ג
במדיניות החברתית .הקצנה זו משתקפת בעול הערכי ,הסמלי ,המיתוסי והדימויי,
המדגישי כמעט כול את האמונה בכוחו הבלתי מעורער של השוק החופשי ומפגיני
עוינות כלפי מדיניות הרווחה ומוסדותיה .בחוד החנית של ההקצנה השמרנית עומדת
המגמה להחליש את מנגנוני ההגנה החברתית שנבנו לאור! השני ולצמצ את מערכת
שירותי הרווחה שהיא היסוד של מדינת הרווחה ושל האזרחות החברתית )דורו.(2005 ,
האליטות השליטות המזדהות ע ההקצנה הזאת שוללות מטבע הדברי את רעיו
האזרחות החברתית של מרשל .תפיסת העול הניאוליברלית של הממסד הפוליטי
השליט ואמונתו הבלתי מסויגת בכוחות השוק החליפו את האמונה בסולידריות ובערבות
ההדדית ,שאפיינו את החברה הישראלית בעשורי הראשוני של המדינה .המפנה הזה
נשא לא רק אופי פוליטי ,אלא ג אופי מוסרי מובהק ,בשנותו את מערכת היחסי בי
הפרט לממסד השלטוני בכל הנוגע למחויבותו של זה האחרו להבטיח ַלכול תנאי חיי
נאותי לפי הסטנדרטי המקובלי בחברה בת זמננו.
בהתא לתפיסת האידיאולוגית אימצו האליטות החדשות ,האוחזות בהגה השלטו של
מדינת ישראל ,את כל אות הביקורות שהוטחו נגד רעיו האזרחות החברתית ונקטו
מדיניות שנועדה לשחוק את אות מרכיבי האזרחות החברתית שהחלו להשתרש במדינת
ישראל .מדיניות זו פגעה בתנאי החיי של כלל האוכלוסייה ,ובכלל זה קבוצות המעמד
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הבינוני ,א! פגיעתה קשה במיוחד בקרב קבוצות החלשות שרמת חייה קשורה במידה
רבה בהסדרי החברתיי המעוגני ברעיו האזרחות החברתית )ראו ארלוזורוב;2010 ,
סבירסקי ועמיתי.(2010 ,
האזרחות החברתית והזכויות החברתיות הנובעות ממנה לא מצאו לה עיגו והגנה ג
במצב החוקתי בישראל .ניסיונות שנעשו לכלול את הזכויות החברתיות בהסדר החוקתי
הקיי לא נשאו פרי עד כה )ב בסט ודה .(2004 ,לעומת זאת ,הזכויות הפוליטיות
המרכזיות ,כמו הזכות לבחור ולהיבחר ,זכו להכרה ולהגנה חוקתית עוד בשנות ה.50
חוקי היסוד שהתקבלו בשנות ה 90בעניי חופש העיסוק וכבוד האד וחירותו התמקדו
בעיקר בזכויות האזרחיות והפוליטיות וכ עיגנו את זכות הקניי .במספר פסקי די הכיר
אמנ בית המשפט העליו בזכות החברתית של קיו בכבוד כחלק מהזכות החוקתית
לכבוד האד .אבל הפרשנות שניתנה עד היו לזכות לקיו בכבוד צרה יחסית ,ומשקפת
תפיסה מצמצמת של הזכויות החברתיות )ברקארז וגרוס.(2009 ,
השיח התרבותי והמשפטי שהתנהל בסוגיה במערכת השיפוטית והפסיקה של בית
המשפט העליו התמקדו בעיקר בזכויות האזרחיות והפוליטיות .הנטייה שהתגלתה כאמור
בקו שנקט בית המשפט העליו היתה לא לכלול את הזכויות החברתיות כזכויות המוגנות
חוקתית .עמדתו תאמה בעיקרה את העמדה הפוליטית הרווחת של אחריות מינימלית של
המדינה לרווחה .בהתא לכ! היתה הגישה הכרה מסויגת בזכות חברתית לתנאי קיו
מינימליי ,בלי שתנאי מינימו אלה הוגדרו כראוי וללא מת הכרה כלשהי לזכויות
חברתיות אחרות ,כדוגמת הזכויות לחינו! ,לבריאות וכיוצא באלה )ברקארז וגרוס2009 ,
( .ככלל אי המשפט החוקתי של ישראל מבטיח הגנה מלאה על הזכויות החברתיות
כזכויות שוות מעמד לזכויות האזרחיות והפוליטיות .לדעת שני המשפטני ברקארז
וגרוס האזרחות החברתית היא עדיי אזרחות מדרגה שנייה בהשוואה לאזרחות הפוליטית
והאזרחית )ש .(2009 ,עדות לכ! נית למצוא לדוגמה בפסיקה האחרונה של בג"/
שקבע ,ש"א א קיימת זכות לנגישות שוויונית לשירותי בריאות [...] ,הרי מדובר בזכות
פריפריאלית ולא בזכות המצויה במרכזה של הזכות החוקתית" )ראו פסק די בג"/
 ,2114/12האגודה לזכויות האזרח בישראל ואחרי נגד ממשלת ישראל ואחרי(.
התמיכה ההולכת ונחלשת של הממסד הפוליטי והאליטות החברתיות בישראל באזרחות
החברתית ובמדינת הרווחה הביאה בהכרח לאכזבה ולתסכול בקרב חלקי רחבי של
האוכלוסייה ,שראו עצמ נפגעי עיקריי של מגמה זו .אכזבה ותסכול אלה שהיו חבויות
מתחת לפני השטח הוציאו לרחובות בקי 2011 /את אחת המחאות הגדולות בתולדות
המדינה .מחאה מקבילה ע מניעי דומי התפתחה ג בארצות הברית תחת הסיסמה
"לכבוש את וול סטריט" ) .(Occupy Wall Streetתנועות מחאה חברתיות אלה נמצאות
בשלבי שוני של גיבוש ,וקשה לומר לאיזה כיוו יפנו בהמש! פעילות .א! יש הרואי
בה מעי צורה של מהפכה אמיתית .הקריאה שתנועת המחאה בישראל העמידה בראשה,
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"הע רוצה צדק חברתי" ,מצביעה על הכמיהה למדינת הרווחה ולאזרחות החברתית
שהיא חלק ממנה .הדרישה לחזור ולמסד מחדש את עקרונות האחריות והסולידריות
החברתית הגלומי במדינת הרווחה מחייבת אפוא שינוי יסודי בסדרי העדיפות של
הממשלה .ואול אי ההנהגה הפוליטית והכלכלית של המדינה שותפה לעמדה זו ,והיא
מתנגדת בתוק  ,אידיאולוגית ומעשית ,לתפנית כזאת במדיניותה )ראו אבינרי 3 ,באוגוסט
 ;2011אריאב 11 ,באוגוסט  ;2011דהשליט 3 ,באוגוסט  .(2011המנהל הכללי של משרד
ראש ממשלה בקי 2011 /א הצהיר בפומבי בפגישה ע משתתפי המחאה ,שאי בכוונת
ההנהגה לבנות מדינת רווחה )גבאי ,אוגוסט .(2011

úéúøáç úåçøæàá úùãåçîä äëéîúä
בעקבות האכזבה מ השחיקה הנמשכת של מדינת הרווחה הופיעו לאחרונה ג בעול
האקדמי ניצני של תמיכה מחודשת באזרחות חברתית .קבוצת חוקרי העוסקת בנושא
קראה לבחו מחדש את השינויי בגישה לרעיו האזרחות החברתית על רקע העמדות
השליליות של הניאוליברלי ) .(Isin, 2008החוקרי מציעי לנסות לגשר על הפער
שנוצר בי האזרח למדינה בעקבות המדיניות הניאוליברלית ולתת ביטוי מחודש לממד
החברתי של האזרחות .התרופפות הקשרי שחיברו באופ מסורתי בי המדינה לאזרחיה
ומת דגש לאינדיבידואליז גור הביאו ,מנקודת מבט ,להעדפת אינטרסי פרטיי על
פני אינטרסי קולקטיביי ועקב כ! לשחיקה של מדינת הרווחה ולהגברת הניכור בי
אזרחי המדינה למוסדותיה .ביסוס מחדש של הממד החברתי או ,בלשו הקריאות
המושמעות בימינו ,של צדק חברתי ,ושזירתו במעמד האזרחות הוא אפוא צור! השעה .יש
להבנות את האזרחות למעי פרקטיקה חברתית כ! שתהיה לה משמעות חברתית בעלת
אותה קדימות כמו המשמעות הפוליטית והאזרחית ).(Macris, 2009
התפיסה של אזרחות חברתית בראייה זו מדגישה את תלות הגומלי בי איש לרעהו ובינו
לבי החברה כולה .תלות הגומלי איננה רק רעיו מופשט ותו לא; אלא הביטוי המעשי
של חיי היומיו של כולנו; היא נוגעת לכל אד כפרט ,כחלק ממשפחה ,כחבר בקהילה
המקומית וכשות בקהילייה הפוליטיתהמדינתית הרחבה .משמעות מעמד האזרחות היא
היכולת לנהל את החיי תו! כדי משא ומת מתמיד ע הזולת במצבי השוני שהחיי
מציבי לפני כל אחד ,ולכ הממד החברתי הוא לא רק חלק בלתי נפרד ממנו ,אלא כורח
קיומי ,והוא שמבטיח את תחושת הצדק החברתי שאנו מייחלי לה.
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íåëéñå ïåéã
למרות השינויי הרבי שעברו על עולמנו מאז העלה מרשל את רעיו האזרחות
החברתית באמצע המאה ה ,20רעיו זה והתיאוריה שנלוותה אליו לא איבדו מחשיבות.
העבודה של מרשל מספקת לנו את סיפור ההתפתחות ההדרגתית של הזכויות האזרחיות
והפוליטיות ,לרבות הזכויות החברתיות ,כחלק בלתי נפרד מהמאבק על החירויות
האזרחיות והפוליטיות של הפרט ועל השגת מידה גדולה יותר של צדק חברתי בחברתנו.
הזכויות החברתיות כחלק מחירויות הפרט הפכו למרכיב חשוב של מעמד האזרחות ,וא
חברה דמוקרטית בת זמננו ,השואפת לשמור על לכידותה ועל הסולידריות והמחויבות
ההדדית בי חבריה ,לא תוכל להתקיי בלעדיה .הפעלת הזכויות החברתיות ,הלכה
למעשה ,במסגרת מדינת הרווחה שיפרה את תנאי החיי של כל האזרחי והפכה את
החברות שאנו חיי בה לחברות מתורבתות יותר שטוב יותר לחיות בה.
האזרחות החברתית הפכה ,ג במדינות הדמוקרטיות המפותחות של עולמנו ,לכלי מרכזי
להגברת התחושה של השתייכות ולאינטגרציה חברתית .זה מתבטא בעיקרו ברעיו
האוניברסליות ,כלומר הבטחת נגישותה של האוכלוסייה כולה למכלול שירותי הרווחה
והרצו להג על זכויות אד וצדק חברתי לכול .השאיפה כא היא להסיר בדר! זו את
התחושה של נחיתות או סטיגמה ,עקב קבלת שירותי אלה ,אצל מגזרי רבי .המשמעות
של הנגשת השירותי לכלל האוכלוסייה היא ראיית האד כאזרח בעל זכויות מתוק
מעמדו ,ולא כפרט השרוי ביחסי תלות ,נזקקות או חוזיות ע השלטונות .האזרחות
חברתית נועדה לתרו לשינוי המבנה של אי השוויו המובנה בכלכלת שוק בלתי מרוסנת.
היא נועדה ג לתת לגיטימציה להוצאה ציבורית למימו תוכניות רווחה בתחומי החינו!,
הבריאות ,הביטחו הסוציאלי ותחומי דומי ,שה הבסיס למדינת הרווחה המגלמת
בתוכה את מהות האזרחות חברתית .בניגוד לדעת של מבקרי האזרחות החברתית
ושולליה ,התפתחות הזכויות החברתיות ,ההכרה בה והפעלת במסגרת מדינת הרווחה
אינ מביאות להחלשת המערכת החברתית או להתרופפות האחריות האישית של בני אד;
נהפו! הוא :ה פועלות לחיזוקה של החברה שלנו ושל אופייה הדמוקרטי.
הרעיו של אזרחות חברתית לא איבד אפוא מחשיבותו .המאבק על הגשמתה מתנהל
בימינו כפי שהתנהל ג בעבר .את האינטנסיביות שהוא מתנהל בה נית לראות כשהוא
לובש את הצורה של מאבק על צדק חברתי ,שהטביע את חותמו על הזירה הציבורית בקי/
 .2011המאבק מבליט את המתח שבאי שוויו מעמדי ,הנוצר בחברה הקפיטליסטית של
שוק חופשי בלתי מופרע .הוא ג מושפע מ המתח שבי כלכלת המשק הלאומי והתחרות
שלו ע השווקי הבינלאומיי בעול של הכלכלה הגלובלית .המאבק הוא נגד הנסיגה
של מדינת הרווחה ועל שמירת התמיכה במדיניות של אזרחות חברתית והגנה עליה מפני
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הטיעוני שהיא עלולה לסכ את הכלכלה המקומית בעול התחרותי של הכלכלה
הגלובלית.
לסיכו :האזרחות החברתית ומדינת הרווחה כפועל יוצא שלה ה אחד ההישגי
החשובי של פוליטיקה דמוקרטית ושל המבנה השלטוני במדינות המתועשות
המפותחות .למרות ההכרה הרווחת בהישג זה אצל רבי ,הוויכוח הפוליטי והחברתי על
האזרחות החברתית ממשי! להתנהל ברוב הארצות .האזרחות החברתית טר הפכה להיות
חלק אית ויציב בהסדר המוסדי הקיי .כמו חלק מהמרכיבי האחרי של המבנה
השלטוני ,מדינת הרווחה נמצאת בתהלי! נמש! של ניסוי וטעייה ,תיקו ,הוספה או גריעה
של חלקי ממנה ושל עריכת רפורמות ובנייתה מחדש .אול אי לראות את המש! קיומה
כדבר מוב מאליו .המאבק עליה הוא חלק מ המאבק המתנהל בכל משטר דמוקרטי .הוא
הפ! ג להיות חלק מהמאבק המתנהל סביב תהליכי התחרות הכלכלית הגלובלית,
המערערי את מעמדה ואת יכולתה של המדינה הדמוקרטית בת זמננו לקבוע את
מדיניותה החברתית .ראוי לזכור שהמדיניות החברתית ומערכת שירות הרווחה מהוות
בעצמ גור ייצור חשוב ,שהוא תנאי מוקד הכרחי ליכולת להמשי! לעמוד בתנאי
תחרותיות .על כ חשוב להכיר בכ! שהישרדותה של מדינת הרווחה היא ג תנאי יסודי
להמש! קיומה של המדינה הדמוקרטית במבנה המוכר לנו.
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מחקר זה בוח את המודל של אלברט הירשמ ) (Hirschmanעל מקרה הבוח
של רפואה שחורה במערכת הבריאות הישראלית .בהתבסס על סקר ארצי ,בחנו
את היק הרפואה השחורה ,את מאפייניה ,את הגורמי הקשורי אליה והמלצנו
על דרכי לצמצומה .מצאנו שג בשנת  2013רפואה שחורה עדיי נוהגת
בישראל ,א שבמבט אובייקטיבי נראה שחלה ירידה בהיקפי התופעה ביחס
לעבר .בניגוד לנטע בספרות ,לא מצאנו קשרי בי העדר אופציית הקול,
שתכליתה מחאה אל מול מקבלי ההחלטות והבעת אי שביעות רצו משירותי
בריאות ,לבי שימוש ברפואה שחורה או עמדות חיוביות כלפיה .ע זאת מצאנו
קשר שלילי בי אמו המבוטחי במערכת הבריאות לבי שימוש ברפואה שחורה.
ממצא זה עולה בקנה אחד ע תובנתו של הירשמ שהעדר נאמנות עשוי להוביל
אנשי לאסטרטגיות של "יציאה" .אנו גורסי שבשל העובדה שמדובר בשירות
ציבורי ,היציאה יכולה לקבל תצורה של התנהגות "דמוית$יציאה".
 :Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓרפואה שחורה; תשלומי בלתי פורמליי; המודל של אלברט
הירשמ; התנהגות דמוית$יציאה.

_____________
1

2
3

המחקר נער במימו המכו הישראלי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות )ע"ר( .ברצוננו להודות לד"ר דנה
ושדי ,לפרופ' דפנה קנטי ולגברת הילה ירושלמי מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה על הערותיה
והצעותיה  .כ נבקש להודות לגברת אפרת ישכיל ,מנהלת מרכז הסקרי שביחידה לייעו! סטטיסטי
שבאוניברסיטת חיפה ,על עזרתה המקצועית והאדיבה .האחריות על הכתוב במאמר זה מוטלת על כתפינו בלבד.
המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית ,בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה.
המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב.
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כיצד מגיבי אנשי כאשר ה נתקלי בבעיות הקשורות באספקת שירותי בריאות? לפני
מספר עשורי הציע הכלכל הפוליטי ,אלברט הירשמ ) ,(Hirschman, 1970מודל
המסביר את תגובותיה של לקוחות להידרדרות של חברות .המודל התבסס על שילוב
תובנות מתחו הכלכלה ומתחו מדעי המדינה .הוא הסביר שכל אימת שפרט כלשהו אינו
מרוצה מתוצאות מדיניות של חברה ,הוא יכול לבחור אחת מתו שלוש דרכי פעולה:
 – (Exit) ‰‡ÈˆÈהלקוח בוחר לנטוש את החברה ,להפסיק לצרו את מוצריה ולפנות
לחברה אחרת לצור אספקת המוצרי .בדומה ללקוח ,ג אד המשתיי לארגו נתו
יכול לנטוש את הארגו שהוא חבר בו ,כי אינו מרוצה מתוצאות מדיניותו ,ולפנות לארגו
אחר.
˜ – (Voice) ÏÂהאד בוחר לפעול בדר אקטיבית ,להשמיע את קולו ,כדי לנסות
להשפיע על תוצאות המדיניות או על תהלי קבלת ההחלטות של החברה שהוא נמנה
עמה .כשהוא עושה זאת ,הוא שוא" להשיג תוצאות שהוא מערי אות כטובות יותר
עבורו .הלקוח של החברה או החבר בארגו מביעי את אי שביעות רצונ ישירות לפני
ההנהלה או לפני סמכות כלשהי שההנהלה כפופה לה ,אשר נכונה להקשיב לה .עקב כ,
מסביר הירשמ ,החברה עוסקת במקור לבעיית אי שביעות הרצו של הלקוח או החבר בה
ומנסה למצוא לה פתרו .אול מכיוו שפעולה על פי עקרו הקול או היציאה כרוכה
בעלויות גבוהות מאוד ללקוח או לחבר בארגו ,ההסתברות שינקוט אחת מה נמוכה
כנראה.
‡ – (Loyalty) ˙ÂÓלמעשה מדובר פה בתחושת אמו ,המאופיינת בגישה פסיבית יותר
ובציפייה ש"מישהו יעשה משהו" או "שיקרה משהו" שיהפו את המצב לטוב יותר )ש,
עמ' .(78
במסגרת ביקורתו של הירשמ על המחקר ההתנהגותי הוא מסביר ,שבתנאי מסוימי
מציאות של דיסוננס כלשהו אצל אד לא רק תחולל שינוי באמונותיו או בתפיסותיו ,אלא
ג תביא ל ˙È·ÈË¯ËÏ‡ ‰ÏÂÚÙלצמצו הדיסוננס )ש ,עמ'  .(94בהקשר של שירותי
בריאות ,פעולה אלטרנטיבית מסוג זה יכולה להיות שימוש ברפואה שחורה .רפואה
שחורה היא מת טובת הנאה לספק שירותי בריאות בניגוד לחוק או לכללי הארגוניי
הנוהגי ,כדי להשיג שירותי בריאות עדיפי .בי הפעולות האלטרנטיביות נית למנות את
אלה :תשלו ישיר לרופא על קיצור תור לטיפול או כדי שהוא יטפל בחולה באופ אישי;
מת מתנות והטבות לרופא לפני או אחרי טיפול ,כדי לשפר את איכות הטיפול; מת
תרומות לקרנות מחקר של מחלקה בבית חולי או לרכישת מכשור וציוד רפואי ,כדי
לקבל שירותי בריאות עדיפי; תשלו בעבור טיפול שנית ממילא במסגרת ביטוח
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הבריאות הרגיל ,כדי להבטיח את איכותו .פעולות אלה ה אסטרטגיות של אנשי
המבקשי לפתור לעצמ בעיות הקשורות באספקת שירותי בריאות ,וה מהוות חלופה
למודל המקובל של ˜ ‰‡ÈˆÈ ,ÏÂאו ‡.˙ÂÓ
רפואה שחורה היא חלק מתופעה רחבה יותר ,המכונה בספרות "תשלומי בלתי*
פורמליי" ) .(Cohen, 2012מאז תחילת שנות ה* 2000הופנתה תשומת לב מחקרית רבה
לתופעת התשלומי הבלתי*פורמליי עבור שירותי בריאות .הספרות מצביעה על כ
שה ג מעוררי בעיות רבות .רוב קשורות ביעילות ,בשוויוניות ובאמו הציבור בספקי
שירותי הבריאות .רוב הדיוני בספרות בנושא זה נובעי או מתפתחי מתו דיו רחב
יותר בסוגיית השחיתות ) ,(Gaal & McKee, 2004, p. 164; Lewis, 2006ואולי בשל
כ רוב תשומת הלב המחקרית לנושא זה מופנית בעיקר למדינות מתפתחות שבה
ההכנסות נמוכות או ממוצעות ) .(Ensor, 2004; Gaal et al., 2006; Lewis, 2007ע
זאת ,ממצאי מלמדי שהתופעה רווחת ,בתצורות שונות ,ג במדינות החברות בארגו
ה*) OECDכה .(2010 ,הא ג בישראל נית למצוא אותה?
תוצאותיו של מחקר שנער בשנת  2011ובח את עמדותיו של הציבור הישראלי מלמדות
שבקרב ציבור זה יש נכונות להשתמש בערוצי בלתי פורמליי ולעתי א" בלתי חוקיי
כדי להשיג טיפול רפואי טוב יותר ) .(Cohen et al., forthcomingע זאת ,הספרות
הישראלית חסרה מאוד בנתוני כמותיי על ההתנהלות בהקשר זה ,כלומר על השימוש
בפועל שהציבור הישראלי עושה בערוצי אלה .הנתוני האחרוני בנושא הוצגו בספרות
לפני עשור וחצי ויותר .למרות האתגר המתודולוגי הגדול הכרו במדידת רפואה שחורה
)בעיקר הקושי לקבל נתוני אמת מהמשלמי ומספקי הבריאות( ,מחקרי שנערכו
מלמדי ,שבעבר לא היתה הרפואה השחורה תופעה שולית וזניחה בישראל .לחמ ונוי
) (1998 ,1992דיווחו בי היתר שנכו ליו עריכת בדיקת ,כל חולה שלישי לפחות
בישראל מעורב ברפואה שחורה 45% :מהחולי שהתראיינו למחקר השתמשו ברפואה
שחורה במחלקות הכירורגיות;  41%נתנו תשלו לרופא;  37%שילמו עבור קיצור תור,
ו* 29%שילמו לרופא מסוי כדי שיטפל בה.
מטרתו של מחקר זה היא לבחו את תובנותיו של הירשמ על תחו מדיניות שירותי
הבריאות בישראל ועל מקרה הבוח של רפואה שחורה במערכת הבריאות הישראלית.
במאמרנו נבח את היק" הרפואה השחורה בישראל נכו לשנת  ,2013את מאפייניה ,את
הגורמי הקשורי אליה ונמלי 1על דרכי לצמצומה.
למאמר שישה חלקי כולל חלק המבוא .בחלק השני נדו במודל של הירשמ ובביקורת
שהופנתה כלפיו ,תו התמקדות בתחו שירותי הבריאות .בחלק השלישי נבח את תופעת
הרפואה השחורה בהקשר של האסטרטגיות שאנשי מאמצי בבקש לפתור בעיות
הנוגעות לאספקת שירותי בריאות ושל תופעת התשלומי הבלתי*פורמליי .בחלק
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הרביעי נציג סקר ארצי הבוח את היקפי הרפואה השחורה בישראל ,שהועבר ל*1,105
נשאלי על בסיס מדג מייצג .בחלק החמישי נדו בממצאינו ,ובחלק השישי והאחרו
נציע מספר המלצות להתמודדות ע התופעה.

úåàéøáä éúåøéù íåçúå ïîùøéä ìù ìãåîä
הירשמ הגדיר יציאה וקול כ"שתי תגובות מנוגדות של צרכני או חברי בארגו למה
שה מפרשי כהידרדרות באיכות המוצרי ,השירותי או ההטבות שה מקבלי"
) .(Hirschman, 1993כלומר :מבחינת הירשמ אי שביעות רצונ של לקוחות משירותי
בריאות היא הבסיס להתנהגות אלטרנטיבית שלה .בהתייחס לתחו הבריאות ,יציאה
משמעותה עזיבת ספק השירותי בחיפוש אחר ספק טוב יותר .היציאה של מבוטחי
עשויה להביא את ספק השירותי לשפר את איכות השירותי או המוצרי כדי למנוע
עזיבה .קול הוא פעולת התלונה או ההתארגנות כדי למחות על הידרדרות השירותי
ולגרו בכ לספקי שירותי הבריאות לפעול לשיפור .כאשר יציאה היא פעולה
אינדיבידואלית ,הרי על מנת שהקול יהיה אפקטיבי ,נדרשת פעולה קולקטיבית
) .(Hirschman, 1993מכיוו ש"עלות" היציאה נמוכה יותר ,לדעתו של הירשמ ,תהיה
נטייה להעדי" אותה על העלויות הכרוכות בהשמעת קול מחאה .הדר שמאזנת בי שתי
הדרכי הראשונות היא הנאמנות לחברה או לארגו ).(Hirschman, 1970
לימי טע הירשמ ,שלפעולת השמעת הקול יש ער משלה ,המאז את חישובי העלות*
תועלת של הפרטי .על רקע זה הוא הסביר ש"עלינו לצפות להופעתו של קול,
כשלמוצרי או לשירותי יש מרכיב משמעותי של טובי ציבורייHirschman,) "...
 .(1980, p. 434כשהוא מפגי העדפה ברורה כלפי מערכת המחזקת את הבחירה
)היציאה( ,ולא את השמעת הקול ,אימ 1ג'וליא לה גרנד ) (Le Grand, 2007את תפיסתו
של הירשמ שלקול ער משלו מבחינת משתמשי השירותי הציבוריי ,א קישר בי
הער המוענק לקול לבי אידיאולוגיה .סוציאל*דמוקרטי ,מנקודת מבטו ,יעדיפו
מערכות המדגישות את השמעת הקול ,ושמרני יעדיפו מערכות המדגישות את הבחירה
)היציאה( .בי היתר נבח במחקרנו טענה זו .א מה קורה כאשר אופציית הקול חסומה
לאנשי?
לימי הציעו מפתחיו ומרחיביו של המודל הקלאסי של הירשמ )Lyons & Lowery,
 (1986; Rusbult & Lowery, 1985דר פעולה רביעית ,העומדת לרשות פרט שאינו

שבע רצו מתוצאות מדיניות –  ,‰˘ÈËהנובעת מייאוש מכל מעורבות אקטיבית .ביחסי
פרט*מדינה נית לאפיי התנהגות כזו כאי התעניינות ואי מעורבות בנעשה במרחב
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הציבורי או בכל "השתתפות פוליטית" אחרת .התנהגות מעי זו מוגדרת התנהגות
"דמוית*יציאה" ) .(quasi-exitמזרחי ) (Mizrahi, 2012מצביע על התנהגות זו בהקשר
של אספקה עצמית של שירותי ומוצרי ציבוריי ,ולהמ*וילציג )Lehman-Wilzig,
 (1991, 1992טוע שאסטרטגיה זו רווחת אצל רבי מאזרחי ישראל .בהמש לטיעוני
אלה נציע אנו שבמקרה של שירותי בריאות נית להרחיב את המודל של הירשמ ולהצביע
על התנהגות זו כעל אלטרנטיבה רביעית.
בכל הקשור ספציפית לתחו הבריאות טענו מבקריו של הירשמ ,שיש לנהוג זהירות,
כאשר מבקשי לאמ 1את המודל לתחו הבריאות .קליי ) (Klein, 1980, p. 423טע,
שבשונה מתחומי אחרי ,בתחו הבריאות "צרכני אינ רוכשי מוצר אחד ,אלא
חבילה מורכבת והטרוגנית של שירותי שוני" .שלזינגר ועמיתי ) Schlesinger et al.,
 (1999טענו שהבדלי עמוקי במצב הבריאות מבני גישות שונות לאלטרנטיבות ‰‡ÈˆÈ
ו˜ .ÏÂמבקרי המערכת הצביעו על כ שבעיד "הטיפול המנוהל" נכונה למערכת הבריאות
ההגדרה של "מונופול רופ"" :היא מאופיינת במידע מוגבל ,בפערי ידע בי ספקי וצרכני
שירותי ובעלויות פסיכולוגיות .כל אלה עשויי להגביל ה את היציאה ממנה וה את
השמעת הקול בתוכה ) .(Andreasen, 1984; Rodwin, 1997; Singh, 1990בדומה
לכ מפנה אוורט ) (Ewert, 2011את תשומת לבנו לעובדה שהנאמנות לארגו ,ובעיקר
לנותני השירותי ,גבוהה במערכות בריאות מאשר בשירותי או בארגוני אחרי.
על א" הביקורת השתמשו חוקרי רבי במודל של הירשמ לניתוח תחו הבריאות .לה
גרנד ) (Le Grand, 2007השתמש בו כדי לדו בהגברת רמת הבחירה של אזרחי
המבקשי להשתמש בשירותי בריאות במערכת הבריאות הבריטית .אחרי השתמשו בו
כדי להצדיק את הגברת הערוצי להשמעת קול במערכת של "טיפול מנוהל" )managed
 ,(careהמבוססת על המגזר הפרטי ) .(Rodwin, 1997והיו כאלה שהסבירו דרכו
רפורמות במערכת הבריאות ,אשר ביקשו להגביר במקביל את אופציית היציאה ואת
אופציית הקול – בגרמניה נקטו צעדי להגברת התחרות ,והקימו מנגנוני שאפשרו
השתתפות של המבוטחי ) ;(Pickard et al., 2006אחרי ניסו להסביר באמצעותו את
התפתחות של התנועה לבריאות האישה או תנועות הנאבקות על זכויותיה של אנשי
ע מוגבלויות ) .(Rodwin, 1997אול אחד השימושי המענייני ביותר במודל היה
קישורו לתופעת התשלומי הבלתי*פורמליי על שירותי בריאות.
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תשלומי בלתי*פורמליי במערכת הבריאות שכיחי במדינות שונות ברחבי העול
) (Allin et al., 2006; Chereches et al., 2013; Cohen, 2012ומעוררי בעיות רבות
בהקשר של יעילות ,שוויוניות ואמו הציבור )ראו כה ,2010 ,עמ'  .(51*42יתרה מזאת,
ה מערערי את עקרו הסולידריות שמערכת הבריאות הציבורית מבוססת עליו
) .(Stringhini et al., 2009יש הגדרות רבות לתופעת התשלומי הבלתי*פורמליי.
ריבוי ההגדרות מקשה על המחקר ההשוואתי ועל הערכת היק" התופעה .מחקר חדש
מערי שיש הערכת חסר בנוגע לתשלומי הבלתי*פורמליי ,ג א שכיחות התופעה
המדווחת מגיעה ל* 3%בפרו ,ל* 20%בבולגריה ,ל* 21%באלבניה ,ל* 87%בגרוזיה,
ל* 91%בארמניה ול* 96%בפקיסט ).(Chereches et al., 2013, p. 96
קרוב לוודאי שההגדרה המרחיבה יותר היא זו שגאל ועמיתי )(Gaal et al., 2006
מציעי .ה מגדירי תשלומי בלתי*פורמליי כ"תרומה ישירה שמטופל או כל אד
הפועל למענו נות במזומ או בשווה*כס" לספקי שרותי בריאות ,בנוס" לכל תרומה
הנקבעת על פי תנאי הזכאות עבור שירותי שאותו מטופל זכאי לה על פי חוק"
).(Gaal et al., 2006, p. 252
הספרות מציעה הסברי רבי לתופעה .הסברי תרבותיי רואי את התשלומי הבלתי*
פורמליי כמנהג מושרש בחברות מסוימות ,שאינו מוגבל למערכת הבריאות .הסברי
כלכליי מייחסי את התופעה למערכות בריאות שבה אי קבלת השירותי כרוכה
בתשלו בנקודת הכניסה ,לביקושי עודפי ולחילופי להיצע עוד" ,לשכר נמו
ולמערכת פרטית שאינה מפותחת דיה .הסברי מוסדיי מצביעי על העדר אחריות ,על
העדר בקרה ,על העדר שקיפות ועל מידע חסר.
תו הרחבת המודל של הירשמ והתייחסות להיבטי של כשלי ממשל ,פיתחו גאל ומקי
) (Gaal & McKee, 2004מודל ביהביוריסטי*קוגניטיבי להבנת התופעה ,המבוסס על
רציונל כלכלי .על פי מודל זה ,המכונה INXIT – ) ˙ÈÓÈÙ-˙ÈÏÓ¯ÂÙ-È˙Ï· ‰‡ÈˆÈ
 ,(Informal/Internal Exitאד שאינו מרוצה מהתוצאות ינסה לשנות את הפעילות
המסורתית שנקט עד כה ,כדי לשפר את מצבו .כאשר ערוצי ההשתתפות והיציאה חסומי,
הוא לא יעשה זאת דר הערוצי הפורמליי ,למשל תלונות ,אלא באמצעות ערוצי
בלתי*פורמליי ,כמו תשלומי או קשרי ) .(Gaal & McKee, 2004, p. 167עדיי אי
פעילות זו יכולה להיחשב יציאה ,כי היא נעשית במסגרת הארגו עצמו .ה מציעי
להוסי" אפשרות זו לאלטרנטיבות שהציע הירשמ .ה טועני שהתשלומי הבלתי*
פורמליי דומי אמנ להשמעת קול ,כי המטופלי הלא מרוצי אינ עוזבי את הארגו
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אלא משתמשי באות תשלומי כדי לגרו לארגו לשפר את השירותי שה מקבלי,
ובכל זאת ה דומי בעיקר ליציאה ,משו שאינ מביאי לשיפור הארגו בכללותו ,אלא
מהווי רק פתרו פרטני ) .(Gaal & McKee 2004: 167לטענת של גאל ומקי ,צורות
של תשלומי בלתי*פורמליי צומחות במערכות שבה יציאה וקול אינ אופציות בהישג
יד ,וה מתקבעות ,כשיש אי אמו כללי במערכת .ע זאת יש לציי ,שגאל ומקי אינ דני
בקשר בי אי אמו לבי המושג המרכזי השלישי במודל של הירשמ ,נאמנות .גורדיב
ועמיתי ) (Gordeev et al., 2013, p. 17השתמשו במודל ה* INXITכדי לנתח את
המקרה הרוסי .ה הראו שברוסיה שיעור התשלומי הבלתי*פורמליי גבוה מאוד,
מכיוו שבמערכת הבריאות הרוסית היציאה והקול עדיי חסומי .מנקודת מבט
התשלומי הבלתי*פורמליי הופכי אופציה ממשית במקומות שבה אי בחירה
אמיתית בי ספקי ,המגזר הפרטי אינו מפותח ואי היזו חוזר בקרב המוסדות המספקי
שירותי.
לסיכו :הטענה בספרות היא שאי שביעות רצו ואי אמו במערכת מגבירי את השימוש
בתשלומי בלתי*פורמליי .נאמנות יכולה אפוא להיחשב כסוג של אמו בספק שירותי
הבריאות .מכא נית לשער שמידה נמוכה של אמו במערכת בריאות משמעותה שיעור
גבוה של תשלומי בלתי*פורמליי .כלומר :נזהה עוד דר פעולה מלבד שלוש אלה
שהציע הירשמ –  .(quasi-exit) ‰‡ÈˆÈ-˙ÈÂÓ„ ˙Â‚‰˙‰המחקר הנוכחי יבח טענות אלה
על המקרה הישראלי ובמיוחד את הקשר של תופעת התשלומי הבלתי*פורמליי ע
אמו הציבור בספקי שירותי בריאות .בהתבסס על תובנותיו של הירשמ ,כפי שנסקרו
בפירוט לעיל ,נבח אפוא את שלוש ההשערות האלה:
 .1אנשי החשי אי שביעות רצו משירותי הבריאות הציבוריי ייטו להשתמש
ברפואה שחורה יותר מאנשי החשי שביעות רצו.
 .2אנשי החשי אי אמו במערכת הבריאות ייטו להשתמש ברפואה שחורה יותר
מאשר אנשי החשי אמו כלפיה.
 .3אנשי החשי שערוצי ההשתתפות שלה במערכת הבריאות מצומצמי והשפעת
עליה נמוכה ייטו להשתמש ברפואה שחורה יותר מאלה החשי שה יכולי להשפיע
עליה.
יש להדגיש שלא כל תשלו בלתי*פורמלי עבור שירותי בריאות יכול להיחשב רפואה
שחורה .הטיפולוגיה של כה ) (Cohen, 2012, p. 290מבחינה בי ארבעה סוגי של
תשלומי בלתי*פורמליי על שירותי בריאות :תשלומי "שחורי" ,תשלומי
"אפורי" ,תשלומי "הכרת תודה" ותשלומי "אבודי" .הסיווג של תשלומי בלתי
פורמליי אלה נעשה באמצעות שני משתני :חוקיות ושיפור .משתנה החוקיות מתייחס
לשאלה א התשלו נעשה באופ חוקי או לא .משתנה השיפור מתייחס לשאלה א
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התשלו שיפר את מצבו של המשל או לא .תשלו ˘ ¯ÂÁנעשה בצורה בלתי חוקית
ומשפר את מצב המשל .תשלו ‡ ¯ÂÙמשפר א" הוא את מצבו של המשל ,א לא
נחשב בלתי חוקי .ע זאת ,במקרי שבה יש עמימות בנוגע לכשרותו ,הוא בהחלט יכול
להעלות שאלות של אתיקה ומוסר .תשלומי  ‰„Â˙ ˙¯Î‰ה תשלומי חוקיי שאינ
משפרי את מצבו של המשל .אלה תשלומי שניתני למטפל לאחר הטיפול בהנחה
שאי מדובר בסדרה של טיפולי מתמשכי שהמטפל קיבל עליה תשלו כזה כבר בעבר
ומצפה לתשלו נוס" בעתיד .תשלומי ‡· ÌÈ„Âה תשלומי בלתי*פורמליי ,אשר
בסופו של יו אינ משפרי את מצבו של המטופל או א" ֵמרֵעי אותו .ע זאת ,אי גיבוי
אמפירי לכ שהורע מצב של אלה ששילמו תשלומי בלתי*פורמליי .זהו רעיו
תיאורטי בלבד .סביר להניח שבחלק מהמקרי תשלו בלתי חוקי ישפר את מצבו של
המשל ובמקרי אחרי לא יעלה ולא יוריד .במהל המחקר המוצע נבח את קיומ של
סוגי תשלומי אלה במערכת הבריאות הישראלית.
לוח 1

˙Â‡È¯·Ï ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ-È˙Ï· ÌÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ
˙È˜ÂÁ-È˙Ï· ‰ÏÂÚÙ

‰ÓÂÓÚ Â‡ ˙È˜ÂÁ ‰ÏÂÚÙ

שיפור בטיפול ביחס לאחרי

תשלו שחור

תשלו אפור

טיפול שווה  /גרוע מאחרי

תשלו אבוד

תשלו הכרת תודה

כאמור ,חסרי נתוני עדכניי על היקפי הרפואה השחורה בישראל בעשור האחרו .כעת
נבקש לבחו את טיבה של התופעה בישראל נכו לשנת .2013

ø÷çîä êøòî
נתוני מער מחקר מתאמי זה מבוססי על שאלו שיש בו שאלות סגורות ופתוחות .כלי
המחקר נבנה בהתבסס על הספרות ,על היגיו תיאורטי ועל היכרותנו את מערכת הבריאות
בישראל .חלק הארי של ניתוחנו התבסס על שיטות מחקר כמותיות .א בד בבד ערכנו ג
ניתוח איכותני של השאלות הפתוחות ,כפי שיפורט בהמש .קוד לנטילת הדגימה
המייצגת ,העברנו פיילוט של השאלו למדג קט ולא מייצג של  26נשאלי ,רוב
סטודנטי .מטרת הפיילוט היתה לנפות שאלות לא נחוצות ולתק ניסוחי לא ברורי
בטיוטת השאלו .השאלו המתוק תורג במלואו לשפה הערבית ,כדי לקבל נתוני
תקפי ומהימני ככל הנית ג מאוכלוסיית ערביי ישראל .ע השלמת בנייתו של כלי
המחקר ,הועבר השאלו ל* 1,105נשאלי באמצעות סקר טלפוני ארצי.
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כדי לדגו מקבלי החלטות במשקי בית שחוו בתקופה האחרונה מפגש ישיר או עקי" ע
בתי החולי ,הונחה צוות הסוקרי שלא לראיי צעירי מתחת לגיל  .30הדגימה שנטלנו
מבוססת אפוא על מדג שכבות פרופורציונלי מייצג של כלל אוכלוסיית ישראל )בכפו"
להתניית הגיל( ,אשר נשאלו על ניסיונ בעשר השני האחרונות .השוואה של מאפייני
המדג לנתוני הדמוגרפיי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדת שהמדג
שלנו דומה מאוד במאפייניו לנתוני הלשכה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.(2013 ,
היחס בי אלה שנתבקשו להשתת" בסקר לבי אלה שענו על השאלו בסופו של דבר
עומד על .0.67
מחקר זה קיבל את אישור ועדת האתיקה של אוניברסיטת חיפה .למשתתפי נאמר
שהשאלו אנונימי ושהמידע שימסרו באמצעותו יישמר חשאי וישמש למטרות
סטטיסטיות בלבד .עוד נאמר לה בתחילת הסקר ,שבאפשרות לא לענות על חלק
מהשאלות וא" להפסיק את השתתפות במחקר בכל עת .כמו כ הוסבר לה שא" שנית
להניח שלא לכול יש די ידע או כלי להחליט בכל אחת מהשאלות ,וא" שאחת
מאפשרויות התשובה היא "לא יודע" ,ה מתבקשי לנסות ולהכריע על סמ הידע שיש
לה ועל פי העדפת האישית ולא של אחרי .ניתוח הנתוני נעשה באמצעות תוכנת
 .SPSSהנתוני נאספו באביב  ,2013כמעט שנתיי לאחר המחאה החברתית ובתקופה
של שיפור יחסי במצבה הכלכלי של ישראל .נציי שבסמו לתקופת איסו" הנתוני או
במהלכה לא אירעו אירועי מיוחדי )יחסית למציאות הישראלית הדינמית במהותה(.

Ì‚„Ó‰ ÈÈÈÙ‡Ó
המדג הנוכחי כלל  494גברי ) (45%ו* 611נשי ) ,(55%רוב ) (85%נשואי.
המרואיי הצעיר ביותר היה ב  30והמבוגר ביותר ב  .90הגיל הממוצע של הנשאלי הוא
 52.5שני )ס"ת  .(13.3רוב המשיבי ) (90%העריכו את רמת הבריאות שלה כטובה או
א" טובה מאוד .ממוצע יציבות המצב הכלכלי )על פי הערכה סובייקטיבית בי  = 0כלל
לא יציב ל* = 10יציב מאוד( הוא ) 5.8ס"ת  .(2.52ההכנסה החודשית )ברוטו( של משק
הבית אצל  11%מהמשיבי עומדת על  20,000ש"ח ומעלה .אצל  17%מהמשיבי
ההכנסה היא בטווח שבי  20,000*14,000ש"ח ,אצל  14,000*8,001 – 32%ש"ח ,אצל
 8,000*4,001 – 28%ש"ח ,ואצל  12%מהמשיבי ההכנסה היא  4,000ש"ח ומטה .מתו
כלל המשיבי  43%ה בעלי השכלה אקדמית 53% ,בעלי השכלה תיכונית ועל תיכונית,
והיתר ) (4%בעלי השכלה יסודית ומטה .רוב המשיבי ) (55%שכירי 13% ,עצמאיי,
 17%פנסיונרי ,והיתר ) (15%אינ עובדי מסיבות אחרות 52% .מהמשיבי היו מאזור
המרכז 34% ,מאזור הצפו ו* 14%מאזור הדרו 916 .משיבי ) (84%ציינו שה או
מישהו מבני משפחת אושפזו בעשור האחרו.
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 (80%) 882מכלל המשיבי היו מהמגזר היהודי ו* (20%) 223מהמגזר הערבי .בקרב
המשיבי מהמגזר הערבי  76%ה מוסלמי 12% ,נוצרי ו* 12%דרוזי .רוב המשיבי
במגזר היהודי ) (64%השיבו "ישראלי" כשנשאלו על זהות 33% ,השיבו "אשכנזי"
ו* 17%השיבו "מזרחי" .עוד  2%ציינו הגדרות אחרות )מכיוו שלמשיבי ניתנה
האפשרות לבחור יותר מתשובה אחת אי המספרי מסתכמי ל* .(100%רוב הגדול של
המשיבי במגזר הערבי ) (77%השיבו "ערבי" כשנשאלו על זהות 39% ,השיבו
"פלסטיני" ו* 37%השיבו "ישראלי" .עוד  5%ציינו הגדרות אחרות )האחוזי מצטברי
ליותר מ* ,100%מכיוו שנית היה לסמ יותר מהגדרה אחת( .רמת הדתיות הממוצעת של
כלל משתתפי המדג )בסול בי  = 0כלל לא דתי ל*  = 10דתי מאוד( עמדה על 4.76
)ס"ת .(3.32

¯˜ÁÓ‰ È˙˘Ó
כדי למדוד את היק" הרפואה השחורה בישראל ,ביקשנו מהמשיבי לענות על ארבע
שאלות המוצגות בלוח  .2הגדרנו שימוש בפועל ברפואה שחורה )"השתמש" או "לא
השתמש"( כתשובה חיובית של המשיב על אחת מארבע השאלות האלה )כדי להגדיר
בצורה ברורה א מדובר בשימוש או לא ,בחרנו ,כמקובל בספרות ,להשתמש במשתני
דיכוטומיי( .כדי לבחו משתני שנחשדו בעינינו כקשורי ע רפואה שחורה )בהתא
לספרות שנסקרה לעיל( ,הרכבנו באמצעות סול ליקרט ) = 1לא מסכי כלל = 5 ,מסכי
במידה רבה( שלושה משתני מורכבי בלתי*תלויי – אמו ,שביעות רצו והשתתפות –
שביקשנו לבחו את זיקת לרפואה שחורה .בהלימה ע הספרות שנסקרה שיערנו
שייימצא קשר שלילי בי שלושת המשתני האלה לרפואה השחורה .התאמת ההיגדי
למשתני נשענה על היגיו תיאורטי המבוסס על הספרות שנסקרה לעיל )תקפות תוכ(
ועל בחינת ער אלפא קרונב ) ,(Cronbach’s αשמסייעת להערי את מהימנות
העקיבות הפנימית בי ההיגדי .פירוט ההיגדי המרכיבי את המשתני האלה וער
אלפא קרונב שלה מפורטי בלוח  .3עוד בדקנו א יש קשר בי רפואה שחורה לבי
עמדות כלפיה; כלומר :א יימצא קשר בי עמדות בנוגע להרפואה השחורה לבי
השימוש בה בפועל .כא שיערנו שיהיה קשר חיובי בי העמדות לבי המעשי .כלומר:
מי שלא מצדיק מת תשלומי "שחורי" ג יימנע מלעשות זאת בעצמו .מדד עמדות
הציבור כלפי רפואה שחורה א" הוא מורכב משלושה היגדי ומוצג בלוח .3
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לוח 2

˘‰¯ÂÁ˘ ‰‡ÂÙ¯· ˘ÂÓÈ
„‚È‰‰

¯ÙÒÓ
ÌÈ·È˘Ó‰

ÔÎ

‡Ï

הא אתה או אחד מבני משפחת שיל תשלו
לא פורמלי באופ דיסקרטי על מנת לקבל
שירותי בריאות מועדפי לו או לב משפחתו?

73
)(7%

1,021
)(93%

1,094

הא שילמת תשלו לא פורמלי בעד טיפול פרטי
בבית חולי ציבורי שלא במסגרת השר"פ
)שירות רפואי פרטי(?

50
)(5%

1,047
)(95%

097,1

הא תרמת כס או ציוד לבית חולי או לקר מחקר
בבית החולי על מנת להקדי תור ,לקבל
טיפול טוב יותר או לבחור את הרופא המטפל?

27
)(2%

1,074
)(98%

1,101

הא נתת מתנות לצוות רפואי לפני או במהל
טיפול רפואי שאתה או ב משפחת קיבלת?

88
)(8%

995
)(92%

1,083
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לוח 3

ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï· ÌÈ˙˘Ó
ÌÈ„‚È‰‰ / ‰˙˘Ó‰

ÚˆÂÓÓ

˙ÈÈËÒ
˙˜Ô

¯ÙÒÓ
ÌÈ·È˘Ó

Ì‡˙Ó
¯‡˘ ÌÚ
ÌÈ„‚È‰‰

‡‡ÙÏ
˘Ï
˜¯Í·Â

˙ÔÂÓ‡ ˙˘ÂÁ
יש לי אמו בהנהלה הראשית של
קופת החולי שלי

3.03

1.22

1075

0.547

יש לי אמו ברופאי קופת החולי שלי

3.78

1.09

1087

0.639

יש לי אמו בקופת החולי שלי באופ כללי

3.59

1.10

1094

0.721

יש לי אמו ברופאי בבתי החולי בה ביקרתי

3.56

1.08

1032

0.437

0.778

˘·ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ
אני שבע רצו משירותיה של
קופת החולי שלי

3.64

1.09

1093

0.479

אני שבע רצו משירותיה של
בתי החולי הציבוריי

3.22

1.11

996

0.625

אני שבע רצו מזמני ההמתנה
לניתוחי בישראל

2.42

1.21

848

0.620

אני שבע רצו מזמני ההמתנה
לרופאי מומחי בישראל

2.5

1.16

1028

0.622

אני שבע רצו ממערכת הבריאות באופ כללי

3.04

1.09

1081

0.667

0.813

˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÏÂÎÈ
מערכת הבריאות מעוניינת
לשת את הציבור
בתהליכי קבלת החלטות חשובות

2.54

לדעתי ,במידה ואתקל בבעיה בכל הקשור
לטיפול רפואי,
אוכל לפנות אל מקבלי ההחלטות
במקו ולתק את המצב

2.68

1.29

1028
0.600

1.25

0.750

1060

˙ÔÂÈÂÂ˘ ˙˘ÂÁ
קופת החולי שלי מספקת שירותי
שווי לכול ,ללא הבחנה כלשהיא
בי אד לאד

3.6

1.24

1038

(



ע זאת ,וכפי שהוסבר לעיל ,כדי לבצע פעולות הנחשבות רפואה שחורה ,יש צור לא רק
במוטיבציה ,אלא ג ביכולת .לא מ הנמנע שיהיו כאלה שיתמכו עקרונית בנקיטת
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פעולות אלה ,אול מסיבות שונות )למשל אי יכולת כלכלית( לא תהיה ביד היכולת
לבצע .על כ ביקשנו לבחו את הקשר בי עמדותיה של אזרחי ישראל כלפי התופעה
לבי המשתני אמו ,שביעות רצו והשתתפות .עוד ביקשנו לבחו ,א תחושות של
שוויו קשורות א ה לעמדות בנוגע לרפואה שחורה .השערתנו במקרה זה היתה שיש
קשר חיובי בי שני המשתני האלה .כמו כ ביקשנו לבחו ,א עמדות אידיאולוגיות
בנוגע למדינת הרווחה )סוציאליז ,סוציאל דמוקרטיה וניאו ליברליז( ולמדיניות
החברתית הרצויה קשורות לעמדות הציבור כלפי רפואה שחורה .בהתא לספרות שסקרנו
שיערנו שבמקרה זה ככל שאנשי יצדדו יותר במדיניות ניאו ליברלית המדגישה
אינדיבידואליז ויוזמה פרטית ,כ נצפה למצוא אצל תמיכה גדולה יותר בתופעה .פירוט
ההיגדי המרכיבי את המשתני האלה וער אלפא קרונב שלה מוצגי בלוח .4
לוח 4

Ï‡¯˘È· ‰ÈÂˆ¯‰ ˙È˙¯·Á‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÈÙÏÎÂ ‰¯ÂÁ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï Ú‚Â · ˙Â„ÓÚ
ÌÈ„‚È‰‰ / ‰˙˘Ó‰

ÚˆÂÓÓ

˙ÈÈËÒ
˙˜Ô

¯ÙÒÓ
ÌÈ·È˘Ó

Ì‡˙Ó
¯‡˘ ÌÚ
ÌÈ„‚È‰‰

‡‡ÙÏ
˘Ï
˜¯Í·Â

‰ÈÂˆ¯‰ ˙È˙¯·Á‰ ˙ÂÈÈ„ÓÏ Ú‚Â· ˙Â„ÓÚ
המדינה היא האחראית להספקת
שירותי בריאות לחולי
ואסור שתשאיר את התחו
לסקטור הפרטי

4.47

1.04

1,083

0.440

זה הוא תפקידה של המדינה לצמצ
פערי חברתיי בי האזרחי

4.54

1.01

1,079

0.552

כאשר המדינה מספקת שירותי לאזרחי,
היא צריכה להדגיש יותר שיקולי
חברתיי של שוויו והגינות מאשר
שיקולי של יעילות כלכלית

4.19

1.07

1,070

0.644

0.476

‰¯ÂÁ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï Ú‚Â· ˙Â„ÓÚ
א אד זקוק לטיפול רפואי ואינו מרוצה
ממה שמערכת הבריאות הציבורית
מספקת ,זכותו לשל לרופא
תשלו מיוחד כדי לקבל טיפול מועד

2.80

בשעת הצור ובמידה ואד צרי,
מותר לו להפעיל קשרי
אישיי על מנת לספק לו או
לבני משפחתו שירותי בריאות מועדפי

3

1.58

1,057
0.45

1.55

1,068

0.62
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לבסו ניסינו לבחו את הקשר בי משתני שיוכיי וסוציו דמוגרפיי )מגזר ,מגדר ,גיל,
השכלה ,דת ,מידת דתיות ,רמת בריאות ,הכנסה ,מצב כלכלי ואזור גיאוגרפי( לבי רפואה
שחורה.

ìàøùéá äøåçù äàåôø :ø÷çîä éàöîî
הממצאי המובאי בלוח  2מלמדי ,שנכו לשנת  2013יש רפואה שחורה במערכת
הבריאות הישראלית 12% .מכלל המשיבי במדג שילמו תשלומי שחורי על שירותי
בריאות .כ ,למשל ,ציינו  7%מהמשיבי שה או אחד מבני משפחת שילמו באופ
דיסקרטי תשלו לא פורמלי ,כדי לקבל שירותי בריאות מועדפי .ע זאת יש ציי,
שהממצאי מלמדי שהיקפי התופעה אינ גדולי מאוד ושבהשוואה לממצאי מחקרי
קודמי שנסקרו לעיל )ודיווחו שבעבר היה כל חולה שלישי מעורב ברפואה שחורה(
נראה שאובייקטיבית חלה ירידה בהיק התופעה .רק  5%מהמשיבי השיבו בחיוב על
השאלה "הא שילמת תשלו לא פורמלי בעד טיפול פרטי בבית חולי ציבורי שלא
במסגרת השר"פ )שירות רפואי פרטי(?" .ייתכ שאחד הגורמי שהובילו לירידה הוא
האפשרות של בעלי היכולת להשתמש בשר"פ ובשב" )שירותי הבריאות הנוספי שה
למעשה הביטוחי המשלימי של הקופות( ,אשר בעצ "הלבינו" את הרפואה השחורה.
על היקפי התופעה בישראל נית ללמוד ג מתשובות המשיבי על השאלה "הא
התבקשת או שנרמז ל על ידי רופא בבית חולי ציבורי לשל תשלו אליו או לקר
מחקרי ,כדי להבטיח שהוא יטפל ב או כדי לקד את התור?" .מתו כלל הנשאלי
שענו על כ ) ,(1091השיבו בחיוב רק .6%
מה היתה מטרת התשלומי או התרומות לבתי החולי שנתנו המשיבי שהצהירו
שהשתמשו ברפואה שחורה? ממצאי מחקרנו ,המובאי בתרשי שלהל ,מלמדי
שהסיבות העיקריות היו הקדמת תור ,בחירת הרופא המטפל ורצו לקבל יחס מועד
וטיפול טוב יותר מהרגיל )ג כא נית היה לבחור יותר מתשובה אחת( .מתשובות
הנשאלי ששילמו תשלומי שחורי נית א ללמוד שרוב התשלומי שולמו על
ניתוחי ) ,(50%והשאר שולמו על "טיפול רפואי אחר" ) .(24%שאר המשיבי העדיפו
לא לומר מה היתה הפרוצדורה הרפואית שעליה שילמו תשלו שחור או כינו את
הפרוצדורה הרפואית כ"אחר" .עוד מצאנו שמכלל אלה שהצהירו ששילמו תשלומי
שחורי היו  64%בבתי חולי במרכז האר 27% ,-בצפו ו  8%בדרו .אחוז אחד
מהנשאלי דיווח ששיל בשחור בבית חולי בחו"ל.
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סיבות למתן תשלומי רפואה שחורה
הקדמת תור
21%

מטרה אחרת
27%

בחירת הרופא המטפל
26%
קבלת טיפול רפואי טוב
יותר  /יחס מועדף
26%

עוד ביקשנו לבדוק מה דעת של אלה שהצהירו שלא שילמו תשלומי שחורי על איכות
השירות שקיבלו בהשוואה לאלה שכ שילמו .הממצאי מלמדי שרוב אזרחי ישראל
סבורי שאי ה מקבלי טיפול פחות טוב מאלה שמשלמי .כ התפלגו התשובות על
ההיגד "אני חושב שקיבלנו טיפול רפואי פחות טוב ממה שהיינו מקבלי א היינו
תורמי כס למחלקה או לבית החולי" 47% :לא הסכימו עמו כלל;  14%לא הסכימו
עמו;  11%הסכימו עמו ,ורק  12%הסכימו עמו מאוד .ע ההיגד "אני חושב שקיבלנו
טיפול רפואי פחות טוב ממה שהיינו מקבלי ,א היינו משלמי לרופא או לאחות כס
בצורה דיסקרטית"  50%לא הסכימו כלל 16% ,לא הסכימו 9% ,הסכימו ,ורק 11%
הסכימו עמו מאוד .ממצאי דומי התקבלו ג בנוגע להשפעת התשלו השחור על
הקדמת התור; ע ההיגד "אני חושב שחיכינו לתור יותר מאשר היינו מחכי א היינו
משלמי"  40%לא הסכימו כלל 15% ,לא הסכימו 12% ,הסכימו ,ו  18%הסכימו עמו
מאוד.
ע זאת ,נראה שהמציאות משתנה מעט כשמדובר בתשלומי "אפורי" או בתשלומי
"הכרת תודה" .הנתוני שאספנו מלמדי ש  27%מהמשיבי דיווחו שה או אחד מבני
משפחת הפעילו קשרי אישיי )פרוטקציה( ,כדי לקבל שירותי בריאות מועדפי .עוד
ממצא מעניי הוא שרבע מהמשיבי ) (25%דיווחו שנתנו מתנות לצוות אחרי טיפול
רפואי שה או ב משפחת קיבלו .נציי ,שתופעה זו מוכרת מאוד במדינות מזרח אירופה
ובמיוחד במדינות חבר העמי לשעבר ,וכפי שנסקר בספרות היא סופגת ביקורת רבה.
אבל רבי רואי בה סוג של הכרת תודה ,משו שבמקרי רבי היא ניתנת לספקי שירותי
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הבריאות לאחר הטיפול .יש להדגיש שבמקרי שבה מדובר בסדרה של טיפולי )למשל
הקרנות או טיפולי כימותרפיה( ,אי התשלו נחשב הכרת תודה ,אלא תשלו שחור לכל
דבר ועניי ,משו שספק השירותי יעניק למשל )בי א התשלו הוא מתנה יקרת ער
או תשלו כספי( שירותי רפואיי בעתיד.
בשל רגישות הנושא וההנחה הרווחת שנית ללמוד על התנהגות של אנשי מתו דעת
על פעילות של אנשי אחרי ,פתחנו את הריאיו במספר שאלות מקדימות; שאלנו א
לדעת אזרחי אחרי שילמו בצורה בלתי חוקית כדי לקבל שירותי בריאות טובי יותר
)שאלות השלכה( וא ידוע לה על מכר או קרוב שלה שנהג כ .מתשובותיה נית
ללמוד שכאשר מדובר באחרי או אפילו במכרי ,ממדי התופעה גדלי בצורה
משמעותית .כ ,למשל 28% ,מהמשיבי הסכימו או הסכימו מאוד ע ההיגד "לדעתי,
רוב האנשי בישראל ישלמו באופ דיסקרטי לרופא תשלו לא פורמלי כדי לשפר את
מצב ואת מצב בני משפחת" ,ו  59%הסכימו או הסכימו מאוד ע ההיגד "לדעתי ,מי
שיכולי לעשות כ ,יפעילו קשרי אישיי )פרוטקציה( כדי לקבל שירותי בריאות
מועדפי" 14% .מהמשיבי הצהירו שידוע לה על מכר או על קרוב שביקש או התבקש
לשל תשלו לא פורמלי באופ דיסקרטי לרופא ,כדי לקבל שירותי בריאות מועדפי או
קיצור תור ,ו  41%ציינו שמכר או קרוב שלה הפעיל קשרי אישיי כדי לקבל שירותי
בריאות מועדפי או כדי לקצר תור.
א שהאינדיקציות שהתקבלו במחקר מלמדות שאזרחי ישראל עדיי משתמשי ברפואה
שחורה וברפואה אפורה )מפעילי פרוטקציות וקשרי אישיי( ,וא שמספר גדול יותר
של נשאלי מדווחי שלדעת אחרי עושי זאת או א מצהירי שידוע לה על מכרי
שעושי זאת ,הרי שבאופ כללי עמדות אזרחי ישראל כלפי התופעה ה שליליות .רוב
הגדול של המשיבי ) (74%רואי באופ שלילי את התשלומי הבלתי פורמליי2% .
בלבד רואי אות בחיוב 18% ,רואי בה ג צדדי חיוביי וג צדדי שליליי ,ו 6%
אדישי לתופעה או שאי לה דעה בעניי.

·¯˜ÁÓ‰ È˙˘Ó ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ˙ÈÁ
הגדרנו שני משתני במחקר כמשתני תלויי .המשתנה הראשו והעיקרי היה השימוש
ברפואה שחורה ,כפי שהוגדר לעיל .המשתנה השני היה עמדות המשיבי כלפי הרפואה
השחורה; ביקשנו לבחו את הקשר שלו ע המשתני הבלתי תלויי .המשתני הבלתי
תלויי במחקרנו היו כאמור אמו במערכת הבריאות ,שביעות רצו ממערכת הבריאות,
שיתו הציבור בקבלת החלטות )כפי שהמשיבי רואי זאת( ,השוויו )מנקודת מבט של
המשיבי( במת שירותי הבריאות ועמדות המשיבי כלפי המדיניות החברתית הרצויה.
הקשרי בי כל אחד מהמשתני הבלתי תלויי לבי כל אחד מהמשתני התלויי נבדקו
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בנפרד .מובהקות הקשרי נבדקה תו שימוש במבחני  .chi-squareלצור בדיקה זו
קיבצנו את המשתני הבלתי תלויי לשתי רמות )רמה גבוהה – מעל לחציו; רמה נמוכה
– מתחת לחציו(.
הבחינות הסטטיסטיות שערכנו מלמדות שהמשתנה היחיד שנמצא בקשר מובהק ע
השימוש ברפואה שחורה הוא מידת האמו של המשיבי :אצל בעלי האמו הנמו
במערכת הבריאות שיעור השימוש עמד על  14%לעומת  9%בלבד אצל בעלי האמו
הגבוה ) .(Chi-Square(1)=6.32, P=0.012א כ ,בשונה מהמצופה על פי המודל של
הירשמ ,לא מצאנו קשר מובהק ,לא ע שביעות הרצו מהשירות הציבורי ולא ע יכולות
ההשתתפות )משתנה הקול( .ע זאת ,כאמור ,ממצאינו מלמדי שככל שאופציית
ה"נאמנות" נחלשת ,השימוש ברפואה שחורה גובר .בדומה ,המשתנה היחיד שנמצא
בקשר מובהק ע העמדות בנוגע לרפואה שחורה הוא מידת השוויו במת שירותי
הבריאות ,מנקודת מבט של המשיבי .שיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה
בקרב אלה שתופסי את מידת השוויו במת השירותי כגבוהה הוא  42%לעומת 33%
בלבד בקרב אלה שתופסי את מידת השוויו כנמוכה )Chi-Square(1)=9.95,
 .(P=0.0016א כא לא מצאנו קשר מובהק ע משתנה הקול .בחנו ג את המאפייני
השיוכיי והסוציו דמוגרפיי שפירטנו לעיל .הקשרי בי כל אחד מהמאפייני האלה
לבי כל אחד מהמשתני התלויי נבדקו א ה באמצעות מבחני  .chi-squareלצור
בדיקה זו קיבצנו חלק מהמאפייני הסוציו דמוגרפיי למספר מצומצ של רמות .מכלל
המשתני השיוכיי ,המשתנה היחיד שנמצא בקשר מובהק ע השימוש ברפואה שחורה
הוא המגזר שהמשיב משתיי אליו .נמצא ששיעור השימוש בקרב היהודי הוא 13%
לעומת  7%בלבד בקרב הערבי ) .(Chi-Square(1)=5.86, P=0.0155כאשר בחנו את
הקשר בי המשתני השיוכיי לבי העמדות בנוגע לרפואה שחורה ,נמצאו מספר
משתני בעלי קשר מובהק ) (P<.05ע המשתנה התלוי שלנו:
 – ¯Ê‚Ó .1שיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה בקרב היהודי עמד על 42%
לעומת  25%בלבד אצל הערבי ).(Chi-Square(1)=19.48, P<0.0001
 – ‰ÏÎ˘‰ .2שיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה בקרב בעלי השכלה
אקדמית עמד על  43%לעומת  35%בלבד אצל בעלי השכלה לא אקדמית
).(Chi-Square(1)=6.87, P=0.0088
 – ˙ÂÈ˙„‰ ˙„ÈÓ .3שיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה בקרב אלה המגדירי
עצמ ברמת דתיות גבוהה ) 10 8בסול של  (10 1עמד על  46%לעומת 36% 35%
בקרב משיבי מרמות דתיות נמוכות יותר ).(Chi-Square(3)=8.71, P=0.0335
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 – ‰ÒÎ‰ .4שיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה בקרב בעלי הכנסה גבוהה
)אלה שמרוויחי מעל  20,000ש"ח ברוטו בחודש( עמד על  52%לעומת 38% 36%
בלבד בקרב משיבי מרמות הכנסה נמוכות יותר ).(Chi-Square(2)=9.35, P=0.0093
 – ÈÏÎÏÎ ÔÂÁËÈ· ˙˘ÂÁ˙ .5שיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה בקרב
משיבי המגדירי את מצב הכלכלי כיציב יותר )דירוגי  10 8בסול  (10 1עמד על
 46%לעומת  37% 32%בלבד בקרב נשאלי המגדירי את מצב הכלכלי כיציב פחות
) .(Chi-Square(2)=10.8, P=0.0045נציי כי בשונה ממשתנה ההכנסה ששאל על
הכנסה אובייקטיבית ,מדד משתנה זה את תחושת הביטחו הכלכלי הסובייקטיבית של
המשיבי.
 – ÈÙ¯‚Â‡È‚ ¯ÂÊ‡ .6שיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה נמצא נמו יותר
בקרב תושבי אזור הצפו ) (32%לעומת שיעור גבוה יותר בקרב תושבי הדרו והמרכז –
 39%ו  42%בהתאמה ).(Chi-Square(2)=9.78, P=0.0075

·˙ÈËÒÈ‚ÂÏ ‰ÈÒ¯‚¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˜ÁÓ‰ È˙˘Ó ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ Ï˘ ‰·Â¯Ó ‰ÈÁ
כדי לבחו את הקשר של כל המשתני הבלתי תלויי יחדיו ,ה לשימוש ברפואה שחורה
וה לעמדות בנוגע לרפואה שחורה ,הותא מודל של רגרסיה לוגיסטית המכיל את כל
המשתני הבלתי תלויי שפורטו לעיל ,פרט למשתנה ההכנסה שבו היה מיעוט יחסי של
תשובות .כל המשתני הבלתי תלויי הוכנסו למודל באופ גולמי )ללא קיבו -לרמות(,
פרט למשתנה ההשכלה שקוב -לשתי רמות )אקדמית/לא אקדמית( ומשתנה האזור
הגיאוגרפי שהוגדר באמצעות שני משתני ַדמי )צפו/דרו ,כשאזור המרכז מהווה את
קבוצת הייחוס( .תוצאותיו של הניתוח הסטטיסטי המתואר לעיל העלה מספר לא גדול של
ממצאי מובהקי .עיקרי הניתוח מובאי בלוחות  5ו .6
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לוח 5

˙(‡ÏÓ‰ Ï„ÂÓ‰) ‰¯ÂÁ˘ ‰‡ÂÙ¯· ˘ÂÓÈ˘ ¯Â·Ú ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ‰ÈÒ¯‚¯‰ ˙Â‡ˆÂ
)(N=964
95% Confidence Interval
ÈÂÏ˙-È˙Ï· ‰˙˘Ó

Odds Ratio

Upper Limit

Lower limit

אמו במערכת הבריאות

0.792

0.586

1.070

שביעות רצו ממערכת הבריאות

0.915

0.661

1.267

שיתו הציבור בקבלת החלטות

1.056

0.869

1.283

שוויו במת שירותי הבריאות

1.096

0.906

1.327

עמדות חברתיות/פוליטיות

1.024

0.791

1.325

מגזר )יהודי(

* 2.522

1.237

5.140

מגדר )גברי(

0.860

0.576

1.283

גיל

0.992

0.975

1.009

השכלה )אקדמית(

1.199

0.779

1.845

רמת דתיות

1.066

1.000

1.136

רמת בריאות

0.853

0.606

1.198

מצב כלכלי

1.002

0.918

1.093

אזור גיאוגרפי )צפו(

0.931

0.569

1.523

אזור גיאוגרפי )דרו(

0.934

0.523

1.669

* P<0.05
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לוח 6

˙‰¯ÂÁ˘ ‰‡ÂÙ¯· ˘ÂÓÈ˘ ¯Â·Ú ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ‰ÈÒ¯‚¯‰ ˙Â‡ˆÂ
)(Stepwise ˙ËÈ˘· ,¯Á· Ï„ÂÓ
)(N=1077
95% Confidence Interval
ÈÂÏ˙ È˙Ï· ‰˙˘Ó

Odds Ratio

Upper Limit

Lower limit

אמו במערכת הבריאות

0.758

0.614

0.936

מגזר )יהודי(

2.339

1.306

4.187

רמת דתיות

1.076

1.016

1.139

בהתא לתובנותיו של הירשמ ,מצאנו שככל שרמת האמו של המשיבי במערכת
קט .כלומר :לאמו יש קשר שלילי
הבריאות גדלה ,כ שיעור השימוש ברפואה שחורה ֵ
ע השימוש ברפאה השחורה .עוד מצאנו ,ששיעור השימוש ברפואה שחורה גבוה יותר
בקרב משיבי יהודי מאשר בקרב משיבי ערבי .נית לשער שמצב הכלכלי של ערביי
ישראל ,הטוב פחות ממצב של היהודי ,יכול להסביר ממצא זה .לבסו ,מחקרנו חוש
שככל שרמת הדתיות של המשיבי )ללא קשר לדת( גבוהה יותר ,כ עולה שיעור
השימוש ברפואה שחורה .ממצא מעניי זה דורש הסבר ,שכ לכאורה היינו מצפי
שאנשי דתיי יהיו רגישי יותר לאתיקה ולא ירעו מצב של אחרי כדי לשפר את מצב.
אולי נית להסביר ממצא זה בכ שהצלת חיי היא ער עליו אצל אנשי דתיי ,ולכ כל
האמצעי כשרי כשנחו -לשפר מצב בריאותי .אבל בה בעת קשה להאמי שאצל אנשי
שאינ דתיי הצלת החיי שלה או של בני משפחת לא תעמוד בראש סדר העדיפויות.
על כ ראוי לבחו נושא זה במחקרי המש.
מכיוו שלאחר איסו הנתוני מצאנו שהתפלגות הערכי התצפיתיי של משתנה עמדות
הציבור כלפי רפואה שחורה אינה מתאימה להתפלגות הנורמלית ,לא יכולנו להשתמש בה
במודל של רגרסיה ליניארית כפי ששאפנו מלכתחילה .זאת ועוד ,בחינת ההתפלגות של
משתנה זה הראתה שכיחות גבוהה יחסית בשני קצוות הסול .לכ חילקנו את משתנה
העמדות לשתי רמות )הסכמה/אי הסכמה( ,ובהתא לכ הותא א לו מודל של רגרסיה
לוגיסטית .תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית שערכנו עבור עמדות הציבור כלפי רפואה
שחורה ,המצגות בלוחות  7ו  ,8מעלות מספר מסקנות מעניינות) :א( בניגוד למה שציפינו
על פי המודל של הירשמ ,מצאנו שבאופ פרדוקסלי ככל שעולה רמת שביעות הרצו של
המשיבי ממערכת הבריאות ,כ עולה שיעור העמדות החיוביות שלה כלפי רפואה
שחורה) .ב( בהלימה ע הממצאי בנוגע לשימוש בפועל ברפואה שחורה נמצא ששיעור
העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה גבוה יותר אצל יהודי מאשר אצל ערבי.
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)ג( מצאנו ששיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה גבוה יותר אצל בעלי השכלה
אקדמית מאשר אצל חסרי השכלה אקדמית) .ד( א כא בהלימה ע הממצאי שעלו
בדבר הקשר של שימוש ברפואה שחורה ע משתני המחקר מצאנו ,שככל שעולה רמת
הדתיות של המשיבי ,כ עולה שיעור העמדות החיוביות שלה כלפי תופעת הרפואה
השחורה.
לוח 7

˙(‡ÏÓ‰ Ï„ÂÓ‰) ‰¯ÂÁ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï Ú‚Â· ˙Â„ÓÚ ¯Â·Ú ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ‰ÈÒ¯‚¯‰ ˙Â‡ˆÂ
)(N=957
95% Confidence Interval
ÈÂÏ˙ È˙Ï· ‰˙˘Ó

Odds Ratio

Upper Limit

Lower limit

אמו במערכת הבריאות

* 0.795

0.641

0.985

שביעות רצו ממערכת הבריאות

* 1.269

1.013

1.589

שיתו הציבור בקבלת החלטות

1.063

0.928

1.217

שוויו במת שירותי הבריאות

1.048

0.921

1.193

עמדות חברתיות/פוליטיות

0.908

0.767

1.075

מגזר )יהודי(

*** 2.163

1.396

3.351

מגדר )גברי(

0.843

0.642

1.107

גיל

1.004

0.992

1.015

השכלה )אקדמית(

1.212

0.902

1.630

רמת דתיות

** 1.067

1.021

1.114

רמת בריאות

0.962

0.763

1.213

מצב כלכלי

1.061

0.998

1.127

אזור גיאוגרפי )צפו(

0.929

0.667

1.293

אזור גיאוגרפי )דרו(

0.892

0.597

1.333

P<0.05
*
** P<0.01
*** P<0.001
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לוח 8

˙‰¯ÂÁ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï Ú‚Â· ˙Â„ÓÚ ¯Â·Ú ˙ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ‰ÈÒ¯‚¯‰ ˙Â‡ˆÂ
)(Stepwise ˙ËÈ˘· ,¯Á· Ï„ÂÓ
)(N=1060
95% Confidence Interval
ÈÂÏ˙ È˙Ï· ‰˙˘Ó

Odds Ratio

Upper Limit

Lower limit

שביעות רצו ממערכת הבריאות

* 1.190

1.025

1.383

מגזר )יהודי(

*** 2.126

1.491

3.034

השכלה )אקדמית(

* 1.348

1.040

1.748

רמת דתיות

** 1.060

1.020

1.102

P<0.05
*
** P<0.01
*** P<0.001

¯˜Ò‰ È‡ˆÓÓ Ï˘ È ˙ÂÎÈ‡ ÁÂ˙È
במסגרת התשאול התבקשו הסוקרי לשאול את השאלה הפתוחה הזו" :הא תסכי
לספר על ניסיו שבו נתבקשת או הרגשת שאתה או ב משפחת צרי לשל תשלו
'שחור' על מנת להקדי תור או לקבל שירות רפואי טוב יותר מהרגיל?" ניתוח התשובות
על שאלה זו ,שיש להתייחס אליה כמוב בזהירות הראויה ,מעלה מספר ממצאי
מענייני.
הממצא הראשו מספק תימוכי לממצאי הכמותיי המאשרי שיש בישראל רפואה
שחורה .כ למשל מספרת אחת המשיבות )משיבה " :(247רופא בבית החולי אמר
שינתח ושנהוג להודות [...] .והוא אמר שלא יכול בבית חולי פרטי ,כי אי ציוד ,אז צרי
בבית חולי ממשלתי ".כ דיווחה משיבה אחרת )משיבה ]" :(418היה לי[ סיפור של ילד
שעבר תאונת דרכי והייתי צריכה הרבה פעמי ללכת לרופא בקשר לידיי שנפגעו.
הרופא המטפל לא רצה לתת לנו קבלות על הטיפול – הוא רצה שחור .אנחנו רצינו קבלות
כדי לקבל החזר מהביטוח .שילמנו יותר והוא נת לנו בסו +קבלות ".ממצא אחר מחזק את
הטענה שחלק מהתשלומי השחורי משולמי באמצעות קרנות המחקר של בתי
החולי .כ סיפר אחד המשיבי )משיב " :(1099רמזו שא יתרמו לקר מחקר ,אז יזרזו
את הטיפול .וג רמזו שיטפל בה רופא מסוי".
ממצא מעניי אחר מלמד שתשלומי שחורי ניתני בישראל לא רק לרופאי.
מהדיווחי עולה שחלק מאזרחי ישראל מבקשי לשפר את מצב ג בכל הקשור
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לשירותי סיעוד וטיפול שנותנות אחיות" :סבא היה מאושפז בבית חולי ,והמשפחה
הרגישה צור לתת יותר כס +על מנת שהאחיות יטפלו בו ] [...שיתייחסו אליו) "...נשאלת
" .(178לאחר שנתנו מתנה לאחת האחיות ,אז היחס השתנה) "...נשאלת .(697
אול הממצא העיקרי העולה מהניתוח האיכותני אינו נוגע ישירות לרפואה השחורה ,אלא
לתפקידו של השר"פ ולמגמות בעייתיות מאוד העולות משירות זה .ממצא מעניי זה לא
היה זוכה ככל הנראה לתימוכי אמפיריי ,אילו היינו מסתפקי בשאלות סגורות בלבד.
ואול הניתוח האיכותני מספק אינדיקציות רבות לכ שהשר"פ הול ומקבל אפיוני של
רפואה שחורה .א +שנושא השר"פ מוסדר בחוק וא +שמשולמי עליו מסי וחלקי
גדולי מהתשלו אינ מגיעי ישירות לרופאי ,אלא לבתי החולי ,עולה שלא מעט
רופאי "מפתי" את הפוני לבתי החולי הציבוריי לפנות לערוצי פרטיי במסגרת
בית החולי .על רקע התורי הארוכי לפרוצדורות שונות ועל רקע העובדה שלא כל
פרוצדורה מתבצעת בידי המומחה המוביל באותה המחלקה ,לחולי רבי נרמז ,ולעתי
א +נאמר בצורה מפורשת ,שתשלו )חוקי( לשר"פ ישפר את מצבו של המשל ביחס
לאחרי ·· .È¯Â·Èˆ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙Èעל רקע הא/סימטריה במידע לטובת הרופאי ,דיווחו
משיבי רבי שלאחר שאמר לה הרופא המטפל בבית החולי הציבורי שיצטרכו
להמתי חודשי מספר עד שיגיע תור לניתוח ,הוא הציע לה לפנות לשר"פ כדי לזרז
את ההלי .כ ,למשל ,סיפר אחד המשיבי )משיב  [...]" :(328היה בבית חולי ונרמז לו
על ידי הרופא שא הוא רוצה טיפול טוב יותר הוא יכול לבוא למרפאה פרטית שבה עובד
הרופא ".משיב אחר )משיב  (321סיפר" :המטופל היה צרי לעבור ניתוח אצל רופא
מומחה] .הוא[ הגיע לרופא מומחה של קופת חולי .הרופא אמר שא הוא יחכה לתור
של קופת חולי ייקח לו זמ ] [...אבל א הוא רוצה ,הוא יוכל לעשות לו את הניתוח
באופ פרטי ".והנה עוד מקב" :1היה ניתוח לפני מספר שני] [...ניתוח עיניי אצל ].[...
המלי 1לעשות ישירות דרכו .א לא אז המחלקה תעשה והוא לא מבטיח שיהיה ש.
כששאלנו למה? הוא אמר' :אתה לא מעדי +שמומחה יהיה נוכח?' כלומר :תשל ותקבל
אותי ש) "...משיבה " .(446רופא אמר שא יבואו דר ביטוח פרטי באופ פרטי ,אפשר
לקבל טיפול מחר ...וא ציבורי – עוד חצי שנה בלבד) "...משיבה  .(513בחלק מהמקרי,
כמו המצוטטי לעיל ,הרופאי אומרי את הדברי בצורה מפורשת ,ובמקרי אחרי ה
רק רומזי]" :זה[ לא היה בצורה ברוטלית ,תמיד בצורה רמוזה ,תמיד ממקו של 'בעצ
יכולת ולמה לא עשית' ]' [...א היית משלמי ,אז היינו עושי דברי אלה
ואחרי') "...משיבה .(835
לא רק זאת ,אלא שממצאינו מלמדי ,שלא פע הרופאי א +מפני לקליניקות הפרטיות
שלה את המטופלי המגיעי לבתי חולי ציבוריי ,כדי לשפר את מצב של אלה בבתי
החולי הציבוריי ביחס לחולי אחרי .הנה מבחר ציטוטי" :פנו לרופא שעובד במוסד
ציבורי שג יש לו פרקטיקה פרטית ,שילמו  600ש"ח עבור ביקור ,אחר כ העלה אות
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בתור לטיפול במסגרת בית חולי ציבורי) "...משיבה ]" .(614הסיפור שאני מספר קשור[
לבת של אח שלו שהיתה צריכה לעשות לבת שלה ניתוח לאוזניי ...ורמז לה שהיא תבוא
לקליניקה שלו כדי שתשל כס +למרות שהוא במערכת הבריאות הציבורית) "...משיב
 [...]" .(145היה צרי לעבור ניתוח ואמרו לו שא הוא ישל  50אל +ש"ח ,הוא יקבל
אותו מידית ,וא +הרופא הפנה אותו למרפאה פרטית שבה הוא עובד) "...משיבה .(307
"אבא שלי שבר את צוואר היר ברגל וכדי לבחור את הרופא המנתח ,ה הלכו אליו
להתייעצות פרטית כדי שינתח אות ,ולאחר ששילמו הוא הצליח להקדי את הניתוח
בבית החולי) "...משיב " .(631הרופא רמז לה שכמה שישלמו יותר ,יקבלו חוות דעת
שהטיפול דחו) "...+משיב .(871
ממצאי אחרי מלמדי על הפניית מטופלי שפנו מלכתחילה אל בתי חולי ציבוריי
לקבלת טיפול בבתי חולי ובארגוני פרטיי .כ למשל מדווח אחד המשיבי )משיב
" :(839רופא הציע לחולה להקדי טיפול ולבוא אל מעבדה פרטית שלו תמורת כס.+
]הדבר[ קרה במחלקה בכירה .הרופא היה רופא בבית חולי ציבורי ".לעומתו מתארת
אחת המשיבות )משיבה  (555מגמה המזכירה שיווק אגרסיבי" :ד"ר ] [...ניסה לשכנע את
אימא לעשות את הניתוח ב] [...שהוא בית חולי פרטי ,ועל ניתוח זה היה מקבל סכו
כס +גדול [...] .היתה מזכירה שהתקשרה אליה על מנת לראות איפה זה עומד".

úåð÷ñîå íåëéñ
מחקר זה בח את היק +תופעת הרפואה השחורה בישראל נכו לשנת  ,2013את מאפייניה
ואת הגורמי הקשורי בה ,תו בחינת מספר תובנות שאליה הגיעו הירשמ וחוקרי
אחרי .אחד הממצאי המרתקי ביותר שעולי ממחקרנו נוגע דווקא לכ שלא מצאנו
קשרי שציפינו למצוא על פי המודל של הירשמ .מחקרנו לא מצא שו קשרי מובהקי
בי העדר אופציית הקול )השתתפות( לבי שימוש ברפואה שחורה או עמדות כלפיה.
יתרה מזאת ,לא מצאנו קשר מובהק בי שביעות הרצו משירותי הבריאות הציבוריי לבי
השימוש ברפואה שחורה.
תיאורטית מצאנו שמידת האמו של המשיבי קשורה בצורה מובהקת ע השימוש
ברפואה שחורה .ככל שגוברת רמת האמו של המשיבי במערכת הבריאות ,כ יורד
שיעור השימוש ברפואה השחורה .ממצא זה עולה בקנה אחד ע תובנתו של הירשמ
שהעדר נאמנות עשוי להוביל אנשי לאסטרטגיות של יציאה .וכשמדובר במוצר ציבורי,
היציאה יכולה לקבל תצורה של התנהגות "דמוית/יציאה" ,כפי שסקרנו לעיל .ע זאת,
מכיוו שמער המחקר שלנו הוא מתאמי ולא ניסויי ,קשה לקבוע בוודאות א העדר
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האמו הוא שהשפיע על רפואה שחורה או להפ .ייתכ שדווקא אצל אלה שהתנסו
ברפואה שחורה פחת האמו בעקבות השימוש הבלתי ראוי שעשו ספקי השירותי
במעמד .מחקרי המש המבוססי על מער מחקר ניסויי עשויי לשפו אור על סוגיה
מרתקת זו.
מצאנו ג שככל שעולה רמת הדתיות של הנשאלי )ללא קשר לדת( ,כ עולה שיעור
השימוש ברפואה שחורה .עוד מצאנו קשר בי ההשתייכות למגזר מסוי לבי שימוש
ברפואה שחורה :שיעור השימוש אצל יהודי היה גבוה מזה שאצל הערבי .המאמר
ניסה לספק הסברי לממצאי אלה ,א +שראוי לבחו את ההסברי אמפירית במחקרי
המש .בכל הנוגע לעמדות בנוגע לרפואה שחורה מצאנו ,שמידת השוויו במת שירותי
הבריאות קשורה ע משתנה זה בצורה מובהקת :אצל אלה שתופסי את מידת השוויו
במת השירותי כגבוהה ,שיעור העמדות החיוביות כלפי רפואה שחורה גבוה יותר מאשר
אצל אלה שתופסי את מידת השוויו כנמוכה .מצאנו ג כי פרדוקסלית ,ככל שעולה רמת
שביעות הרצו של המשיבי ממערכת הבריאות ,כ עולה שיעור העמדות החיוביות
שלה כלפי שימוש ברפואה שחורה .כלומר :למרבה ההפתעה שביעות רצו גבוהה אינה
קשורה באופ חיובי ע נכונות לשימוש ברפואה שחורה .עוד גילינו ,שהמשתני מגזר,
השכלה ,מידת הדתיות ,הכנסה ,תחושת ביטחו כלכלי ואזור גיאוגרפי קשורי א +ה
במידה מובהקת ע עמדות הציבור כלפי רפואה שחורה .ממצאינו מלמדי אפוא,
שלפחות בהתייחס למקרה הבוח שלנו ,קשה להתאי את המודל של הירשמ במלואו
לסוגיית הרפואה השחורה.
בעקבות הספרות שנסקרה ) (Lehman-Wilzig, 1992, 1991; Mizrahi, 2012הצענו
להרחיב את המודל של הירשמ ,המציג שלוש דרכי פעולה ,בהצביענו על רפואה שחורה
כעל דר פעולה רביעית המכונה התנהגות "דמוית/יציאה" ) .(quasi-exitעוד נוסי+
שהניסיו הישראלי עשוי ללמד אותנו על תובנה שלא נכללה במודל של הירשמ.
בהתייחס לאופציית השר"פ והשב" ,אנו טועני שיש מקרי שבה ספקי שירותי
הבריאות עצמ ה אלה שמפתחי ומבססי פורמלית דרכי פעולה נוספות .אמנ השר"פ
והשב" אינ נכללי בסל השירותי שהמדינה מחויבת לספק לאזרחיה על פי האמנה
החברתית .אבל מאפייניה המיוחדי והעובדה שספקיה ה אות ספקי העובדי
במערכת הבריאות מבדילי את אופציית השימוש בה מאופציית ה"יציאה" הקלאסית.
במקרה זה ניתנת לאזרחי ההזדמנות לצאת אד/הוק מהמערכת הרגילה )רפואה ציבורית
בחינ( תו מת תשלו מוסדר .כלומר :כדי שהלקוח לא "ייצא" לגמרי ממערכת
הבריאות ,הערוצי האלה מספקי לו סוג של "יציאה חלקית תו שמירה על נאמנות".
בכל הקשור למקרה הישראלי מצאנו שנכו לשנת  2013יש רפאה שחורה במערכת
הבריאות הישראלית .מממצאינו נית להסיק שבעשור האחרו שיל לפחות כל אזרח
עשירי בישראל תשלומי שחורי ,כדי לשפר את מצבו ביחס למטופלי אחרי .עוד
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מצאנו שלפחות אחד מכל ארבעה ישראלי הפעילו קשרי אישיי )פרוטקציה( ,כדי
לקבל שירותי בריאות מועדפי .ממצא מעניי אחר הוא שמטופלי בישראל מעניקי
מתנות לצוות רפואי לאחר טיפול רפואי שה או ב משפחת קיבלו .א +שלתופעה זו
עשויי להיות ג צדדי חיוביי – רצונ של מטופלי להביע את הערכת ואת תודת
לטיפול המסור של ספקי שירותי בריאות – בקלות רבה יכולות המחוות האלה לקבל
תפנית שלילית ,במיוחד במקרי שבה מדובר בסדרה של טיפולי .במקרי אלה אי
התשלו נחשב הכרת תודה ,אלא תשלו שחור לכל דבר ועניי ,משו שמדובר ביחסי
מתמשכי שבה יעניק ספק השירותי למשל שירותי רפואיי ג בעתיד .לא רק זו,
אלא שהשתרשותה של התופעה ,א תחרוג מגבולות הטע הטוב ,יכולה להפו לחריגי
את אלה שאינ מעניקי תשורות ולהפעיל לח 1על מטופלי מחוסרי אמצעי.
השאלה א השיעור הנמו יחסית של שימוש ברפואה שחורה בישראל נכו לשנת 2013
מלמד שבס הכול מערכת הבריאות הישראלית אינה סובלת מהתופעה היא בעיקרה
שאלה נורמטיבית .התשובה עליה תלויה בתפיסת עולמו של המשיב .בהשוואה
לממצאיה של לחמ ונוי ) ,(1998שסקרנו לעיל ,אכ חלה ירידה אובייקטיבית בשיעור
המדווחי שהשתמשו ברפואה שחורה .ע זאת ,לעניות דעתנו ,מבחינה אבסולוטית אי
הנתוני הקיימי משביעי רצו .אנו ג מעריכי שההיק +האמיתי גבוה מזה שדיווחו
עליו המשיבי .בכל מקרה ,לדעתנו התופעה יכולה להתפר 1ולהתרחב בהמש – במיוחד
א בעתיד יחול שינוי באופי אספקת שירותי הבריאות ובעיקר שירותי האשפוז בישראל.
הממצא המעניי שעלה בהקשר הישראלי ,ולפיו ככל שעולה רמת האמו כלפי מערכת
הבריאות ,כ יורד שיעור השימוש ברפואה שחורה ,עשוי אולי ללמד שיש אזרחי שהיו
מעונייני שלא להשתמש ברפואה שחורה ,אילו היו מאמיני באמת ,שכספי המסי
שלה משמשי בצורה יעילה את מערכת הבריאות ושה יכולי לבטוח במקבלי
ההחלטות העוסקי במדיניות הבריאות בישראל .עניי זה נמצא בהלימה ע ממצא מעניי
אחר שעלה מהסקר שערכנו :בעוד עמדות הציבור כלפי המדיניות החברתית הרצויה
מעלות שאי הציבור בישראל מעוניי להשאיר את שוק הבריאות בידי כוחות השוק בלבד
)ראו לוח  ,(4הרי שכאשר נשאלו המשיבי על מידת הסכמת ע ההיגד "אני מסכי/ה
לשל יותר מסי עבור שירותי בריאות איכותיי שווי לכלל האזרחי במדינה" ,ירדה
ההסכמה ע ההיגד באופ משמעותי ) 3.22ע ס"ת  30% :(1.55מהמשיבי הסכימו
מאוד ע ההיגד ו 18%/הסכימו עמו .לעומת 9% ,לא הסכימו עמו ו 24%/מהמשיבי
לא הסכימו ע ההיגד כלל.
הניתוח האיכותני שערכנו מחזק את הממצאי הכמותיי ומלמד א +הוא שבישראל יש
רפואה שחורה נכו לעכשיו .מצאנו שהרפואה השחורה בישראל מכנסת תחתיה לא רק
רופאי ,אלא ג שירותי סיעוד וטיפול הניתני בידי אחי ואחיות .א חשוב מכול,
הניתוח האיכותני מספק אינדיקציות רבות לכ שהשר"פ הול ומקבל מאפייני של
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רפואה שחורה .לא מעט רופאי "מפתי" את הפוני לבתי החולי הציבוריי לפנות
לערוצי פרטיי במסגרת בית החולי ,כדי לשפר את מצב ביחס לאחרי .ממצאינו
מלמדי שלא פע הרופאי א +מפני את המטופלי המגיעי לבתי חולי ציבוריי
לקליניקות הפרטיות שלה או אל בתי חולי וארגוני פרטיי .הזליגה של רפואה
שחורה לתחו השר"פ עשויה לחזק את טענותיה של אלה שמבקשי לצמצ או לבטל
את השר"פ בבתי החולי .זליגה זו תורמת מנקודת מבט לבעייתיות הקיימת מלכתחילה
בעצ היותו של ערו 1פרטי בבתי חולי ציבוריי שאמורי להיות שווי לכול .א מעבר
לכ ,על רקע מאפייניו המיוחדי של תחו הבריאות ועל רקע פערי הידע בי ספקי
שירותי הבריאות לבי הצרכני ,תופעה זו מציבה אתגר לא קט ג למצדדי בקיומו או
בהרחבתו של השר"פ .ראוי אפוא שמקבלי ההחלטות יפעלו לגבש מדיניות ציבורית
שיטתית ועקבית בנושא.

˙ÂËÏÁ‰ ÈÏ·˜ÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰
לצד הצלחות מרשימות ,מערכת הבריאות בישראל ניצבת ג מול אתגרי לא מעטי.
קיומה של רפואה שחורה בישראל ,ולא פחות מכ עמדותיה החיובית של חלק
מהאזרחי כלפי התופעה ,מציבי לפני מקבלי ההחלטות אתגר מורכב שיש להתייחס
אליו בכובד ראש .א +שיהיו כאלה שיצביעו על חצי הכוס המלאה ,כלומר על הירידה
המשמעותית בשימוש ברפואה שחורה ועל השיעור הנמו יחסית של התופעה ,אי ערובה
שבעתיד לא יחול שינוי לרעה .ג א כרגע מצבה של מערכת הבריאות בכל הקשור
לרפואה שחורה אינו גרוע כבעבר ,לא מ הנמנע שהמגמות הקיימות ייתנו את אותותיה
ובעתיד ישפיעו לרעה על מערכת הבריאות .זאת וא +זאת ,העובדה שבמדינות דמוקרטיות
מערביות כמעט אי בספרות דיווחי על התופעה מציבה את ישראל ע מדינות מסוימות
שהתרבות הפוליטית והאתיקה הרפואית בה אינ מודל לחיקוי .שחיתות ,ככל הנראה,
היא חלק בלתי נמנע מהמציאות האנושית .ע זאת ,מערכות תמריצי נכונות וכללי
משחק בהירי הנאכפי בצורה אפקטיבית יעשו את ההבדל בי מערכת בריאות מושחתת
לבי מערכת שרק מדי פע מתגלי בה עשבי שוטי.
כיצד נית אפוא לשפר את המצב? ההמלצות שנפרט להל יוצאות מתו נקודת הנחה
שקשה מאוד לשפוט אד הפונה בעת צרה )למשל מצוקה או סכנת חיי לו או לב
משפחתו( לערוצי לא חוקיי אלה .על כ יש להפנות את עיקר המאמ 1לא לצמצו
הביקוש ,אלא לצמצו ההיצע האלטרנטיבי הקיי ,כלומר להפעיל על ספקי שירותי
הבריאות ברמות השונות רגולציה אפקטיבית יותר .להל המלצותינו:
 – ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ .1לחמ ונוי ) (1998מצביעי על כ שרוב הרופאי הנוטלי
תשלומי שחורי אינ מובאי עקב כ לדי .בי השני  1993/1987הובאו לדי שמונה
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מקרי בלבד .על פי נתו זה ההסתברות של רופא בודד להיתפס עקב תלונה היא
 1:39,000בקירוב .כ ,ג א הענישה תהיה מרבית ,הרי שהתוחלת )הער הגלו בעונש
הצפוי כפול ההסתברות להיתפס( מובילה רופאי שאינ מוטרדי מהיבטי חברתיי או
ערכיי של התופעה ,אלא מעונייני למקס תועלת אישית ,לא להסס מליטול תשלומי
אלה .בנאי ) (2002משתמש בנתו זה כדי להעלות את השאלה א נית לצפות שסיכוני
תפיסה נמוכי שכאלה יהוו גור הרתעה משמעותי .בעקבות בנאי אנו סבורי ,שכל עוד
אי החוק נאכ +והעברייני אינ מובאי לדי ,הרי ענישה חמורה כשלעצמה אינה
הפתרו .בהקשר זה מפתיע לגלות שאי במשטרת ישראל יחידה המופקדת על עבירות
בתחו הרפואה השחורה .כלומר :כמעט תמיד יוגשו כתבי אישו רק בעקבות "הלשנה"
ולא בעקבות חקירה משטרתית .בפועל אי המשטרה נוקטת כל יוזמה לגילויי
ולהעמדת לדי של רופאי העוסקי ברפואה שחורה ,שהיא ,כאמור ,עבירת שוחד,
ופועלת רק כאשר מוגשת תלונה כנגד רופא מסוי )ש( .אלא שתלונה מעי זו תוגש רק
בחלק קט מאוד מהמקרי .על ראשי המשטרה והשר המופקד עליה לפעול בדחיפות
לתיקו המצב הקיי ולהפנות מאמצי למיגור התופעה.
 – ‰˘ÈÚ‰ ˙¯·‚‰ .2קשה שלא להסכי ע טיעונו לעיל של השופט בנאי .א ג לא
נית להתעל מכ שלעתי קרובות העונש שהשופטי מטילי על אלה שכ נתפסו
והובאו לדי קל מדי .ואולי הסיבה לכ היא ,כפי שמציי בנאי ,שבנוס +לעונש שמטיל
בית המשפט על רופא המורשע בעבירת שוחד בגי עיסוק ברפואה שחורה ,אותו נאש
צפוי א +לצעדי משמעתיי אשר ימנעו ממנו לעסוק במקצוע הרפואה .בהתא לסעי+
 41לפקודת הרופאי נוסח חדש )תשל"ז(  ,1976שר הבריאות רשאי להורות על התליית
רישיונו של רופא אשר ,בי היתר ,הורשע בעבירה פלילית .אלא שברוב המקרי לא נשלל
רישיונ של העברייני .על הרשות השופטת ועל ראשי מערכת הבריאות להחמיר אפוא
את הענישה של אלה שסרחו.
 – Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡Ï Ú„ÈÓ Ô˙ÓÂ ˙ÂÙÈ˜˘ .3הנתוני שאספנו מלמדי שאזרחי ישראל
מעריכי שהיק +התופעה רחב יותר מכפי שהוא בפועל .הערכה זו עשויה להגביר את אי
האמו של אזרחי ישראל בספקי שירותי הבריאות ,רוב רופאי ואחיות הגוני ומסורי
העושי יו וליל עבודה מפרכת וחשובה .על מקבלי ההחלטות ,ובעיקר על ראשי מערכת
הבריאות ,לצמצ את פערי המידע בנושא זה וכ בכל הקשור לשר"פ .עוד עליה להדגיש
לפני הציבור שבכוונת לפעול בצורה אפקטיבית למיגורה של התופעה.
 – ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ È˜ÙÒÏ ÌÈ¯Â¯· ˜Á˘Ó ÈÏÏÎÂ ‰¯˘Î‰ ,ÌÈ¯·Ò‰ Ô˙Ó .4ככל הידוע
לנו ,בארגוני השוני וכ בתהלי הכשרת של סטודנטי לרפואה כמעט אי הכשרה,
הדרכה או דיוני בנושא הרפואה השחורה .על מקבלי ההחלטות במערכת הבריאות ליזו
דיוני והדרכות ,ובעיקר להדגיש את הקווי האדומי בנושא ,ג א לכאורה ידוע לכול
ששחיתות אינה חלק מכללי המשחק של הארגו .בהקשר זה יש ג להסדיר בצורה ברורה
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ואפקטיבית את הסוגיה של הטיית אנשי לערוצי פרטיי בתו קופת החולי ומחוצה
לה.
נבקש לסיי את דיוננו בהדגישנו שבממצאי שהצגנו במאמר זה אי ,בשו פני ואופ,
כדי להכפיש את כל מערכת הבריאות הישראלית .מצאנו שרוב ספקי שירותי הבריאות
בישראל נמנעי מלנצל לרעה את תפקיד .הרופאי ,האחיות ואנשי המשק והמנהלה
במערכת הבריאות עושי עבודה חשובה וקשה תחת אילוצי תקציביי לא קלי ,ועדיי
מציגי תוצאות מרשימות .מיגורה של התופעה ממערכת הבריאות יחזק את האמו בה
וישפר את ביצועיה ,ה במישור הכלכלי וה במישור החברתי .מודעות לנושא ולח 1על
פוליטיקאי ועל מקבלי החלטות אחרי מחו 1למערכת הבריאות ובתוכה עשויי להיות
צעד ראשו לקראת שינוי .מחקרי המש שנערו יבחנו את עמדותיה ואת התנהגות של
ספקי שירותי הבריאות ומקבלי ההחלטות בתו מערכת הבריאות הישראלית ומחוצה לה.
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2

מדוע יזמי בוחרי להשתמש בכוח הצרכני ככלי לשינוי חברתי ופוליטי? מה ה
התנאי המובילי אות לאמצו? בשנה האחרונה אנו נחשפי יותר ויותר ליזמי
הקוראי לאזרחהצרכ הישראלי להצביע בארנקו ,כדי לחולל שינוי בכל הנוגע
לסוגיות של צדק חברתי .מטרתו העיקרית של המאמר היא להציע מסגרת עיונית
לדיו בצרכנות פוליטית כאסטרטגיית פעולה שבה משתמשי יזמי חברתיי
פוליטיי המבקשי להשפיע על הנורמות המקובלות בחברה ,על התנהלות של
עסקי בשוק ועל עיצובה של מדיניות ציבורית .במרכז המאמר עומד מודל
תיאורטי העושה שימוש בספרות מעול היזמות ומעול המינהל והמדיניות
הציבורית ,ובהתבסס עליו מנותחי שני מקרי בוח ,חר הקוטג' של קי 2011
וקמפיי התו החברתי של עמותת במעגלי צדק.
 :Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓיזמות פוליטית ,יזמות חברתית ,צרכנות פוליטית ,צדק חברתי,
המחאה החברתית

àåáî
בעשורי האחרוני הופכת הצרכנות הפוליטית לחלק בלתי נפרד מרפרטואר אסטרטגיות
הפעולה שמאמצי שחקני השואפי להפו את החברה האנושית לשוויונית וצודקת יותר
_____________
1
2

המאמר מבוסס על עבודת דוקטור שנכתבה במחלקה למינהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת ב גוריו בנגב
בהנחיית של פרופ' שלמה מזרחי ופרופ' גיא ב פורת ,ועל כ נתונה לה תודת המחבר.
החוג לפוליטיקה וממשל והמחלקה למדע המדינה ,המכללה האקדמית אשקלו.
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עומרי שמיר

) & Balsiger, 2010; Ben-Porat, 2013; Holzer, 2006; Micheletti, Follesdal,
 .(Stolle, 2004שחקני אלה ,שמדעני המדינה נהגו להגדיר בעבר כ"קבוצות אינטרס"
)ישי" ,(1987 ,תנועות חברתיות" או "ארגוני שינוי חברתי" & (Offe, 1985; Zald
) ,McCarthy, 1987זוכי בעת האחרונה להיכלל תחת המטרייה הרחבה הרואה בה יזמי
הפועלי בחברה ובפוליטיקה .היוזמות האלה אינ #מסתפקות בשינוי ערכי ונורמות בחברה
ברמה הלא פורמלית ,אלא מבקשות להטמיע את השינוי ג ברמה הפוליטית$המוסדית,
כלומר לשנות את כללי המשחק ואת המוסדות המתווי את התנהלותה של החברה
) .(Christopoulos, 2006; Meydani, 2009; Schneider & Teske, 1992עיו #בספרות
מלמד שחקר שני התחומי ,צרכנות פוליטית ויזמות חברתית$פוליטית ,עדיי #נמצא
בחיתוליו.

המודל התיאורטי שמאמר זה מבקש להציע מתבסס על גישת המוסדיות החדשה )הניאו$
מוסדיות( ועל עקרונות גישת הבחירה הרציונלית )North, 1990; Ostrom, 1982; Peters,
 .(1999; Rhodes, 1997; Weingast, 1996חסידי גישה זו רואי מוסדות פוליטיי
ככללי משחק פורמליי ובלתי פורמליי ,המנחי את התנהגות של פרטי בחברה ,וה
עוסקי רבות בשאלה מה ה הגורמי המסבירי את עיצובו של שינוי מוסדי .אחדי מה
טענו שהסדר מוסדי ישתנה ,כאשר הוא לא ישרת עוד את האינטרסי של השחקני
הפוליטיי ) ,(Peters, 1999; Shepsle, 1989ואילו אחרי גרסו שמוסדות מתפתחי
באופ #אבולוציוני ) (March & Olsen, 1984או משתני כתהלי היסטורי ,המתרחש
לאור זמ ,#וזאת תו הדגשת תרומת של משתני מבניי ליצירת השינוי
).(Pierson, 1996; Steinmo, Thelen, & Longstreth, 1992
מאמר זה ד #בשאלה מה ה הגורמי המסבירי את חדירתה של הצרכנות הפוליטית
כאסטרטגיית פעולה המשמשת יזמי חברתיי$פוליטיי ,המבקשי להשפיע על הנורמות
המקובלות בחברה ,על התנהלות של עסקי בשוק )שינוי בלתי פורמלי( ועל עיצובה של
מדיניות ציבורית )שינוי מוסדי$פורמלי(? המאמר מצביע על משתנה מסביר בדמות
הצרכנות הפוליטית כערו& אלטרנטיבי של השתתפות פוליטית המושפע מגורמי מבניי$
פוליטיי ,כלכליי ותרבותיי ,כמו ג מחישובי עלות$תועלת רציונליי שעורכי היזמי.
במוקד המאמר נדו #בהרחבה במודל  ,˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Â Î¯ˆ‰ ˘ÏÂ˘Óשבמסגרתו מנותחי
יחסי הגומלי #בי #יזמי הבוחרי לאמ& את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה לבי#
אזרחי$צרכני שאת כוח הצרכני היזמי מבקשי לכוו ,#המגזר העסקי שכלפיו מופנית
הדרישה לשינוי התנהלותו והמערכת הפוליטית$הבירוקרטית .דיו #זה נער על רקע אימו&
מודל  (Economic Opportunity Structure) ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ ‰ ·Óשל ג'וז( לודרס
) (Luders, 2006והתאמתו להקשר הישראלי ולתנאי המבניי המיוחדי לו ותו מבט
מעמיק על רציונל הפעולה ועל תהלי קבלת ההחלטות של כל אחד מ #השחקני במודל.
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תרומתו המדעית של המאמר היא כפולה) :א( המאמר שופ אור על פעילות של יזמי

הפועלי בזירה הפוליטית ,ובכ ממשי את מחקרי היזמות הפוליטית )Doron & Sened,
 (2001 ;Meydani, 2009; Roberts & King, 1991ומרחיב את יריעתה של ספרות זו,

המנתחת את התנאי שלאור היזמי צומחי ,את מטרות פעולת ואת האסטרטגיות שה
מאמצי הלכה למעשה) .ב( ההתמקדות באסטרטגיית פעולה חדשנית בנו( הישראלי –
השימוש בכוח צרכני – תורמת לספרות הרווחת ,העוסקת בעיקר בדפוסי המסורתיי של
ההשתתפות הפוליטית ,שהיו מקובלי עד היו בקרב היזמי ,ומקדמת לעיו #בדפוס
חדשני ,אלטרנטיבי ,המעביר את כובד המשקל מ #הזירה הפוליטית הפורמלית אל השוק
ההופ לזירה בלתי פורמלית של המאבק הפוליטי .המשתנה המסביר בדמות פוליטיקה
אלטרנטיבית מקובל בספרות ) ,(Hirschman, 1970, Lehman-Wilzig, 1991וא( נבח#
בישראל )מזרחי ומידני ,(Ben-Porat & Mizrahi, 2005 ;2006 ,ומאמר זה מבקש
להמשי ראייה זו ולבחו #אותה בהיבט של צרכנות פוליטית .כ ,בניגוד לעבר ,יזמי
המאמצי כיו את הצרכנות הפוליטית כאפיק פעולה מרכזי לא מבקשי עוד להשפיע
ישירות על מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות ,אלא רואי בשוק זירה שהפעילות בה
תשפיע בעקיפי #ותוביל לשינוי מדיניות.
כדי לבחו #אמפירית את המסגרת התיאורטית המוצעת ,המאמר מנתח שני מאבקי
)קמפייני( שבמסגרת השתמשו יזמי בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה מרכזית,
כדי לקד סוגיות של צדק חברתי ולהוביל שינויי מוסדיי בישראל .האחד הוא המאבק
של עמותת · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓלמע #זכויות עובדי וזכויותיה של בעלי מוגבלויות ,והאחר הוא
המאבק שניהלה תנועת  Â Ï ‰¯˜È Ï‡¯˘Èכנגד יצרניות גבינת הקוטג' במסגרת המחאה
החברתית של קי&  .2011ניתוח זה ייער תו התעמקות בכל אחד מ #המקרי ,א ג תו
מבט על נקודות הדמיו #והשוני שביניה.
המאמר בנוי כלהל :#הפרק הראשו #סוקר את הרקע התיאורטי הנוגע לעול היזמות
החברתית$הפוליטית והמדיניות הציבורית .הפרק השני מרחיב את הדיו #סביב המושג
"צרכנות פוליטית" ומסביר כיצד מחאה צרכנית יכולה להפו לאסטרטגיית פעולה שיזמי
מאמצי .בפרק השלישי אציג בקצרה את הקשר בי #יזמי ,צרכני ועסקי .הפרק הרביעי
יעג #את הדיו #בפעילות של יזמי ישראלי המשתמשי בצרכנות הפוליטית .בפרק
החמישי אציג בהרחבה את המודל התיאורטי העומד במרכז המאמר ,ומיד אחריו יובא
ניתוח שני מקרי הבוח .#בפרק הסיכו אציג מסקנות ,וג אדו #בנקודות הדמיו #והשוני
העולות מניתוח של שני מקרי הבוח.#

132

עומרי שמיר

úéãñåîåàéðä äùéâäå úéøåáéö úåéðéãî
עד מחצית המאה ה 20$היתה הגישה המוסדית הגישה הדומיננטית במדע המדינה ,א
במרוצת השני היא הפכה מוגבלת בהיקפה ודעכה ,עד אשר בסו( אותה מאה הופיעה
המוסדיות במתכונתה החדשה ,הגישה הניאו$מוסדית )Drewry, 1996; March & Olsen,
 .(1984בעוד הגישה המוסדית המסורתית התמקדה בחקר המוסדות הרשמיי של השלטו#
ובהבנת הכללי ,המבני והמוסכמות הפורמליות ,הרי הגישה המוסדית החדשה מדגישה
את המוסכמות הבלתי פורמליות של החיי הפוליטיי ) ;Goodin & Klingemann, 1996
 .(Lowndes, 1996; Peters, 1999מנקודת מבט של חסידי גישה זו אי #המוסדות מזוהי
עוד ע ארגוני פוליטיי ,אלא מוגדרי ככללי המשחק )כללי המותר והאסור( הרשמיי
והבלתי רשמיי שעל פיה משחקי יחידי ,כמו ג ארגוני פוליטיי הפועלי בחברה
) .(Goodin, 1996; North, 1990יתרה מזאת ,חסידי המוסדיות המסורתית התעמקו
בשאלה כיצד מוסדות ומבני משפיעי על התנהגותו של היחיד ,וחסידי המוסדיות
החדשה ,לעומת ,מבקשי לחקור את פעילות הגומלי #שבי #מוסדות לבי #יחידי ,כלומר
את הדר שבה ג יחידי ַמבני מוסדות ,יוצרי ומשני כללי משחק );Lowndes, 1996
.(Peters, 1999
בי #חסידי הגישה הניאו$מוסדית ניטש ויכוח אודות השאלה אי מוסדות משתני .חוקרי
המוסדיות הנורמטיבית מתמקדי באופ #שבו הנורמות הנוהגות במוסדות פוליטיי
משפיעות על התנהגותו של היחיד ,א מתקשי לעתי להסביר את שינוי הכללי )March
 .(& Olsen, 1989תיאורטיקני השואבי את הנחותיה מ #הגישה הרציונלית טועני,
מובני בידי בני אד ,וה ייוותרו על כנ ,כל עוד נשמר שיתו( פעולה
שמוסדות פוליטיי ְ
ומפגש אינטרסי .מבחינת הסדר מוסדי קיי ישתנה ,כאשר הוא לא ישרת עוד את
האינטרסי של השחקני הפוליטיי וכאשר אלה יגלו שהתועלת שמביא השינוי עולה על
העלות כרוכה בו ) .(Peters, 1999; Shepsle, 1989חסידי המוסדיות ההיסטורית,
לעומת ,גורסי שמוסדות מתפתחי באופ #אבולוציוני ) (March & Olsen, 1989או
משתני כתהלי היסטורי ,המתרחש לאור זמ ,#וזאת תו הדגשת תרומת של משתני
מבניי ליצירת השינוי ).(Pierson, 1996; Pierson & Skocpol, 2002; Steinmo, 1992
הגישה ההיסטורית מבקשת אפוא לבחו #כיצד הכרעות שונות שהתקבלו בעבר משפיעות על
עיצוב של מוסדות בהווה ).(Hall & Taylor, 1996
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מושג היזמות מקושר באופ #כמעט אינטואיטיבי ע עול העסקי ,אול בעשורי
האחרוני החלו חוקרי המדיניות הציבורית לתאר באמצעותו יחידי או קבוצות המבקשי
לגלות ,לחדש ולפעול בדרכי יצירתיות ,כדי לנצל הזדמנויות חדשות שצצות בפוליטיקה
בפרט ובחברה בכלל )Christopoulos, 2006; Meydani, 2008; Schneider & Teske,
 .(1992חוקרי היזמות הציגו מספר מרכיבי בולטי בפעילותו של יז .פיטר דרוקר
) (Drucker, 1985טע #שיז לא צרי לדחו( לשינוי ,אלא לזהות אותו ולנצל את
ההזדמנות שהוא יוצר .הוא זה שאמר שבמקו שאחרי רואי בעיות היז רואה הזדמנות.
הארט ,סטיוונסו #ודייל ) (Hart, Stevenson, & Dial, 1995הוסיפו להגדרתו של דרוקר
עוד שני מרכיבי פעילות של היז :איסו( וניהול משאבי לש יצירת ער או רווח; פעולה
בתנאי סיכו #ואי ודאות תמידית .א כ ,#יז על פי ראיית מבקש לנצל הזדמנות כלכלית,
חברתית או פוליטית כדי לייצר ער או רווח ,כאשר לא כל המשאבי הנדרשי עומדי
לרשותו.
הספרות דנה בסוגי שוני של יזמי הפועלי בחברה ובפוליטיקה והשואפי לחולל שינוי
מוסדי .יזמי הפועלי בחברה הוגדרו לא פע כהתארגנויות במסגרת #של "תנועות
חברתיות חדשות" ) .(New Social Movementsבניגוד לפוליטיקה ה"ישנה" ,אי #תנועות
אלה מנסות להביע את רעיונותיה #דר הפוליטיקה הפורמלית ,אלא בפעולות מחאה שונות.
ואי #ה #מסתפקות בהשפעה נקודתית על עיצוב המדיניות הציבורית ,אלא מבקשות להטביע
את חותמ #עמוק על הסדר החברתי והפוליטי ) .(Offe, 1985ה #מתרחקות מההמסגרות
הפוליטיות הממוסדות ,נושאות ביקורת כלפיה #וקוראות תיגר על אופייה הריכוזי,
הבירוקרטי והפורמלי של הפוליטיקה המודרנית .יתרה מזאת ,אי #ה #רואות במדינה
ובפוליטיקאי מקור לפתרו #בעיות חברתיות ופוליטיות ,אלא טוענות שביכולת #להציע
פתרו #משלה.(Offe, 1990) #
התארגנויות של אזרחי המבקשי למחות על הסדר הציבורי המקובל ולדרוש שינוי
בחברה מוכרות בספרות ג כ"ארגוני לשינוי חברתי" )גדרו #ועמיתי ;2003 ,מנוחי,#
 .(2010ארגוני אלה על פי קאופמ #וגדרו (2006) #נוטלי חלק בתהליכי עיצוב מדיניות
ציבורית ובהתוויית ערכי בתחומי הכלכלה ,החברה ואיכות הסביבה וביחסי דת ומדינה,
כשהדגש בפעולת הוא לא על הגשת סיוע או סעד ,אלא על הקדשת מאמצי נרחבי
ליצירת שינוי חברתי למע #קבוצות המצויות בשולי החברה .יזמות חברתית זו דומה
באופייה ליזמות כלכלית ,משו שבשני המקרי היזמי מזהי ,מעריכי ומנצלי
הזדמנויות הצצות בחברה ,אלא שבעוד הראשוני שואפי למקס את הרווח החומרי
האישי ,הרי האחרוני מבקשי ליצור "ער חברתי" לתועלת הכלל )Austin, Steveson,
 .(& Wei-Skillern, 2006אסטרטגיות פעולה לקידו שינוי חברתי יכולות לבוא משני
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כיווני :מלמעלה ומלמטה .תכלית הפעולה מלמעלה היא לקד שינוי מוסדי בכללי
המשחק הפורמליי .היזמי מרכזי את מרב מאמציה בניסיונות להשפיע במישרי #על
קובעי המדיניות דר אסטרטגיות כמו הפגנה ,הפעלת לובי לקידו חקיקה או עתירה לבית
המשפט .תכלית הפעולה מלמטה היא לקד שינוי בערכי ,בנורמות ובעמדות הטבועות
בחברה על ידי פנייה ישירה לציבור הרחב וגיוסו לפעולה מתו אמונה ששינוי זה יגרור
אחריו ג שינוי למעלה ,אצל מקבלי ההחלטות ) & Della Porta & Diani, 2006; Zald
 .(McCarthy, 1987צרכנות פוליטית ,כפי שיוצג בהמש ,היא אסטרטגיית פעולה
חדשנית ,המנסה לגייס את הציבור להשתמש בכוחו הצרכני )מלמטה( ,כדי לחולל שינוי
בלתי פורמלי ,שבהמש יביא עמו ג שינוי מוסדי$פורמלי )למעלה(.
ספרות המינהל והמדיניות הציבורית הגדירה לא פע יזמי כ"יזמי פוליטיי" או "יזמי
מדיניות" .על פי דורו #וסנד ) (Doron & Sened, 2001יז פוליטי הוא יחיד או קבוצה
החותרי לשנות את המצב הפוליטי על ידי שינוי מדיניות או שינוי כללי המשחק
הפוליטיי .היז הפוליטי מזהה לא אחת מציאות חברתית ופוליטית מקוממת מבחינתו
ודורשת טיפול ) ,(Nisbet, 1966, pp. 96והוא עולה וצומח על רקע משבר ולנוכח פער
שנוצר בי #המערכת הערכית )הרצוי( למערכת החברתית )המצוי( )מידני .(2004 ,כדי שאכ#
יצליח לטפל במציאות החברתית שנתקל בה ,עליו ג להגדירה בצורה אפקטיבית .קיטסוס
וספקטור ) (Kitsuse & Spector, 1973גרסו ,שזהו תהלי דו שלבי :תחילה על היז
להראות לציבור שהסוגיה הנדונה מהווה איו ושהמצב הנוכחי הוא בלתי נסבל ואינו יכול
להימש .לאחר מכ #עליו להציג פתרו #למצב הקיי ולהצביע על אפשרות לשינוי
המציאות .נית #להוסי( שלב שלישי שבו היז קורא לציבור לפעול בהכריזו שתמריצי
יינתנו א ורק למשתתפי במאמ& הקולקטיבי ,וכ הוא מגדיל את מספר האזרחי
המשתפי פעולה ) .(Snow & Benford, 1988, pp. 199-204ואול לא די בקיומה של
בעיה חברתית .כדי להסביר את הופעתה ואת פעולתה של התארגנות חברתית; יש לבחו #ג
את התנאי המבניי ,הפוליטיי והחברתיי המחוללי את צמיחתה ) .(Holzer, 2006א
כ ,#פעולה קולקטיבית זו איננה מתרחשת בחלל ריק ,אלא מקושרת למבנה ההזדמנות
הפוליטי ) ,(Political Structure Opportunityשמשמעותו שמאפייני מבניי שוני של
החברה והתרבות הפוליטית משפיעי על התגבשות ,#על מטרותיה #ועל מידת הצלחת #של
יוזמות חברתיות ופוליטיות ).(McAdam, McCarthy & Zald, 1996; Tarrow, 1998
לסיכו ,בשונה מיז כלכלי ,יזמי חברתיי ופוליטיי פועלי בזירות שונות ,מייצרי
מוצרי שוני ,ויש לה מטרות שונות .מאמר זה יתמקד בפעילות של יזמי המאמצי את
הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה חדשנית ,הפועלי בחברה ,א מנסי ג להשפיע
בעקיפי #על הפוליטיקה ולהביא לשינוי כללי המשחק הפורמליי.
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צרכנות פוליטית ) (Political Consumerismהוגדרה כ"בחירה מודעת של האזרח כצרכ#
לרכוש מוצר או להימנע מרכישתו מתו מכלול שיקולי פוליטיי או אתיי ,כדי לשנות
התנהגות של מוסדות ועסקי בשוק" ) .(Micheletti et al., 2004, pp. xivהצרכנות
הפוליטית מתורגמת לשני דפוסי התנהגות .הדפוס הראשו ,#חר צרכני )Consumer
 ,(Boycottמבטא "ניסיו #של ארגו #אחד או יותר להשיג מטרות מסוימות באמצעות עידוד
צרכני אינדיבידואלי להימנע מרכישות ספציפיות בשוק" ).(Friedman, 1999, pp. 4
השימוש בכלי זה כאמצעי לח& מעמיד כל גו( עסקי בסכנת ענישה וסנקציות שיופעלו נגדו
בגי #התנהגות הפוגעת בסוגיה היקרה ללב של הצרכני .בשל כ העסק עלול לספוג
פגיעה משמעותית בהיק( המכירות ומכא #ג ברווחיו )Davidson, El-Jelly, & Worrell,
 .(1995הדפוס השני ,עידוד או העדפת רכישה ) ,(Buycottאומר שהעסק יכול לזכות
בתגמול חיובי – העדפה לרכוש את מוצריו – א יאמ& התנהגות העולה בקנה אחד ע
מערכת הערכי של הצרכני ) .(Friedman, 1996בדר כלל מופיע על מוצרי אלה תו,
לוגו או סמל המקילי על הצרכני לזהות .דוגמאות לכ ה #סמל הארנב המציי #מוצרי
קוסמטיקה של חברות המצהירות שבתהלי פיתוח ויצור של המוצרי לא נערכו ניסויי
בבעלי חיי )שמיר (2012 ,וסמלי שוני המופיעי על מוצרי שיוצרו בתנאי "סחר הוג"#
).(Jordan, Wurzel, & Bruckner, 2004) (Fair Trade
צרכנות פוליטית איננה תופעה חדשה ,ואול בשני האחרונות ניכרת עלייה מתמדת
בשימוש בה ,עד שלא נית #לראות בה עוד תופעה שולית ,זניחה או חולפת ) & Forno
Ceccarini, 2006; Newman & Bartels, 2011; Stolle, Hooghe, & Micheletti,
 .(2005; Willis & Schor, 2012למעשה שורשיה נעוצי עוד במאה ה 19$שבה שימשה

ככלי במאבק נגד דיכוי ולהפצה ולקידו של זכויות ,רעיונות ואמונות הנוגעי לסוגיות של
צדק חברתי )להרחבה ראו שמיר .(2012 ,יותר מכול זכור החר על חברת האוטובוסי
באלבמה לאחר מעצרה של רוזה פארקס ,שהיווה נקודת ציו #חשובה במאבק לביטול
ההפרדה הגזעית בארצות הברית ) .(Goldberg, 1999בשלהי המאה ה 20$זכו לחשיפה
תקשורתית חרמות צרכני על חברת נייק ) (Nikeבשל העסקה לא הוגנת ) & Peretti
 ,(Micheletti, 2003על יצרנית הטונה סטאר$קיסט ) (Star-Kistבשל פגיעה בדולפיני
) ,(Micheletti et al., 2004על תאגיד המזו #נסטלה ) ,(Nestleבגי #שיווק בעייתי של
תחליפי חלב א במדינות אפריקה ) (Pagan, 1986ועל תאגיד הקוסמטיקה פרוקטר אנד
גמבל ) (Procter & Gembleבשל עריכת ניסויי בבעלי חיי ).(Seidman, 2003
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אימו& הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה שנוקטי יזמי המכווני לשינוי מוסדי
הוא דוגמה לתופעה שהוגדרה בספרות כפוליטיקה אלטרנטיבית ).(Alternative Politics
תופעה זו מתרחשת במציאות פוליטית שבה סדר היו עמוס ומקוטע ,רצו( בסתירות
מבניות ובהעדר קונצנזוס ,לגיטימציה ועקביות של המדיניות הציבורית ,לנוכח הקושי של
ההנהגה הפוליטית להכריע בסוגיות העומדות על סדר היו .כל אלה מובילי להתהוות #של
תחושות אכזבה ותסכול בקרב של קבוצות ויחידי ,הנתקלי במערכת פוליטית הלוקה
בתפקוד קלוקל ,שרויה במבוי סתו ואיננה מסוגלת לפתור בעיות מרכזיות ולמלא אחר
ציפיות הבוחרי .תחושות אלה ,הרווחות בשני האחרונות ,מובילות חלקי בציבור לנסות
ולחפש אחר ערוצי השפעה חדשי ,אלטרנטיביי ,שדרכ יוכלו לספק לעצמ את
הביקושי שהמדינה איננה מצליחה או רוצה לספק .ערוצי אלה הוגדרו בידי להמ$#וילציג
) (Lehman-Wilzig, 1991כערוצי של פוליטיקה אלטרנטיבית ,המשולי לערוצי
עצמאיי ,חלק לא חוקיי או חוקיי למחצה .כ מסבירה הספרות תהליכי פוליטיי
המתרחשי בישראל ,כגו #הקמת התנחלויות בלתי חוקיות ,אספקת כבלי פיראטיי,
שירותי רפואה שחורה ,חינו אפור ופנייה תכופה לבית המשפט העליו) #מזרחי ומידני,
 .(2006במאמר זה אני טוע #שבדומה לתופעות אלה ,השימוש בצרכנות הפוליטית כערו&
של פוליטיקה אלטרנטיבית מבטא את תחושות אי האמו #ואי שביעות הרצו #המתעוררות
בקרב יזמי חברתיי$פוליטיי כלפי הממשל וביצועיו.
לסיכו :השימוש בכוח הצרכני מאפשר לאזרחי ,בי #א ה פועלי כבודדי או באופ#
מאורג ,#לבטא על בסיס יומיומי את דרישת לשינוי חברתי ופוליטי באמצעות השימוש
בארנק ) .(Tormey, 2007יזמי המבקשי לאמ& את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית
פעולה בוחרי בערו& של פוליטיקה אלטרנטיבית ,המתנהל במקביל לערו& הפוליטי של
המדינה ומוציא אותה ,ולו ג באופ #זמני ,אל מחו& למשחק .כלומר :מעצבי המדיניות אינ
עוד הכתובת שאליה מופנית הדרישה לשינוי ולצדק חברתי; הצרכני פוני ישירות אל
העסקי ודורשי מה להתנהל בצורה אחראית ורגישה יותר לחברה האנושית ,לבעלי
החיי ולסביבה בכלל.

éìàøùéä äø÷îä :úéèéìåô úåðëøöå äàçî ,úåîæé
נושאי צרכניי העסיקו במרוצת השני אזרחי רבי ,וארגוני צרכני היו שחקני פעילי
חשובי באירופה ובארצות הברית .ראל( נאדר ,למשל ,היה אחד המנהיגי הבולטי של
ארגוני הצרכני בארצות הברית .הוא לח למע #בטיחות מוצרי צריכה ועיגו #תקני בטיחות
בחוק ,במיוחד בכל הנוגע לתעשיית הרכב האמריקנית .פעילותו הסנגורית$המשפטית של
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נאדר ,שלוותה במחאה ציבורית נרחבת ,הובילה לתיקוני חקיקה מקיפי בענ( הרכב בפרט
ובענפי אחרי בכלל ) .(Nader, 1965בישראל ,לא רק שפעילות של ארגוני צרכני
נעדרה מ #הנו( הפוליטי ,אלא ג השימוש בכוח הצרכני כאסטרטגיה פוליטית היה מצומצ
מאוד .יזמי הפועלי בחברה ובפוליטיקה בחרו לנקוט אסטרטגיות פעולה ,כמו העלאת
מודעות ציבורית ,ייצוג הציבור במוקדי קבלת ההחלטותִ ,סנגור ציבורי ,סנגור משפטי,
הספקת שירותי חסרי ומחאות שונות ,כגו #הפגנות ,שביתות רעב וחתימה על עצומות
)קאופמ #וגדרו ;2006 ,#מנוחי ,(2010 ,#א השימוש בכוח הצרכני ככלי פוליטי נעדר כמעט
לחלוטי #מ #הנו( הפוליטי הישראלי.
מומחי מתחומי שוני ,המעורי בעול הצרכנות הישראלי ,הפגינו לאור שני ארוכות
ספקנות רבה באשר לנכונותו של הצרכ #הישראלי להתגייס למאבקי צרכניי ולהשתמש
בכוח הטמו #בארנקו כדי לחולל שינוי חברתי ופוליטי .הדעה הרווחת בקרב היתה שאי#
הציבור הרחב מסוגל להשתמש בכוחו הצרכני .המציאות מלמדת שהמגזר היחיד בישראל
שאיננו מהסס להשתמש בכוחו הצרכני ,ובשל מאפייניו הייחודיי א( נוחל הצלחה פע
אחר פע ,הוא המגזר הדתי$החרדי .ראיה לכ נית #למצוא בתוצאותיה של המאבקי
שניהל ציבור זה כנגד חברת אל על בשל הפעלת טיסות החברה בשבת וכנגד חברת דור$
אלו ,#בעליה של רשת השיווק החרדית שפע שוק ,בשל פתיחת סניפיה של הרשת האחות
 AM:PMבשבת .בשני המקרי האלה היתה ידו של הציבור הדתי$החרדי על העליונה
).(Shamir & Ben Porat, 2011
בניגוד לטענה שהוצגה לעיל ,בשני העשורי האחרוני אנו נחשפי לניצני של שינוי בכל
הנוגע לאימו& הכוח הצרכני ככלי פוליטי .כ לדוגמה בולט הקמפיי #של האגודה
הישראלית נגד ניסויי בבעלי חיי ,הקוראת לציבור להחרי את מוצריה #של חברות
שעורכות ניסויי ולהעדי( לרכוש את מוצריה #של חברות שנמנעות מכ )שמיר.(2012 ,
דוגמה אחרת היא החר שהכריז ב 1997$ארגו #גוש שלו על תוצרת מפעלי המייצרי
בשטחי יהודה ,שומרו #ורמת הגול .#בעוד שברמה הלוקאלית יעילותו של החר מוטלת
בספק ,הרי ברמה הגלובלית הוא גרר אחריו גל של מדינות וארגוני המחרימי תוצרת זו
בעקביות )וינר .(2002 ,חר אחר שזכה להד תקשורתי נרחב היה החר התיירותי על
טורקיה .החר החל בינואר  2009לאחר שורת התבטאויות חריפות של ראש ממשלת
טורקיה ,רג'יפ טאיפ ארדוא ,#שבה #גינה את פעולות צה"ל במבצע עופרת יצוקה .המשבר
ע טורקיה החרי( במחצית השנייה של שנת  2010והביא לירידה חדה במספר של
הישראלי המבקרי בה בכלל ובעיירות הנופש דוגמת אנטליה בפרט )גורדישר.(2010 ,
לסיכו :כיו הופכת הצרכנות הפוליטית לאסטרטגיית פעולה רלוונטית הרבה יותר מאשר
בעבר ודורשת מאיתנו להבי #טוב יותר את העול הצרכני ,את השחקני הפועלי בו ואת
האינטראקציה שה מנהלי ביניה.
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ø÷çîä úèéù
במחקר זה נעשה שימוש בשיטות איכותניות לש בחינה אמפירית של המסגרת המושגית
המוצעת .הניתוח האמפירי של פעילות היזמי מתמקד בבחינת של שני מקרי בוח#
ומתייחס לכל מקרה בנפרד ,תו מבט על נקודות הדמיו #והשוני שביניה .ג'ארי וג'ארי
) (Jary & Jary, 1991גורסי שבחקר מקרה החוקר מבקש לבחו #דוגמה אחת של תופעה
ולראות בה דג שבאמצעותו נית #להסביר תופעה רחבה יותר ,וכ לבנות טענה כללית
רחבה יותר .הנתוני במחקר זה נאספו באמצעות שני כלי :סדרת ראיונות מובני למחצה;
איסו( נתוני ממקורות קיימי – כתובי או מקווני.
נערכו  23ראיונות במפגש פני אל פני ,וה הוקלטו בכפו( להסכמת המוקדמת של
המרואייני .כל ריאיו #תומלל ועבר שיפוט של שני שופטי אשר בחנו את תכניו וביקרו
בהמש את ניתוח של התכני .דגימת המרואייני התבססה על מדג נוחות )בייט$מרו,
 ,(2001ובחלק מהמפגשי התבקשו המרואייני בתו הריאיו #להמלי& על מרואייני
אחרי אשר יוכלו להרחיב מידע שעלה במהל הריאיו #ולהוסי( עליו .בקרב היזמי
רואיינו מספר בעלי תפקידי ,כגו #מנכ"ל ,דובר ,חברי בוועד המנהל ,רכזי ,מנהלי
פרויקטי ופעילי ברמות שונות .מקרב של העסקי רואיינו בעלי ,מנכ"ל ,סמנכ"ל
שיווק או דובר החברה .כמו כ #רואיינו פקידי שוני שיש לה נגיעה לכל אחד ממקרי
הבוח.#
כדי לבסס את התובנות ואת המסגרת המושגית מסתמ מחקר זה ג על נתוני קיימי ,כמו
עלוני וחומרי הסברה של היזמי ,כתבות ומאמרי מ #העיתונות היומית והמקוונת ומאתרי
אינטרנט ,דו"חות מבקר המדינה וחוקי ופסקי די #של בתי המשפט .מקורות אלה אפשרו
את מיפוי השחקני הרלוונטיי לניתוח בכל מקרה בוח ,#הוסיפו והשלימו מידע שלא
הופיע בריאיונות ושימשו לצור הצלבה של מידע העולה מתו הריאיונות ע הנתוני
הקיימי במקורות אחרי )טריאנגולציה( )קס #וקרומר$נבו .(2010 ,שילוב ממצאי משני
מקורות המידע מאפשר בסופו של התהלי להציג ניתוח מעמיק ,תמונה כוללת ורחבה של
המציאות ,ולהסיק תובנות רחבות יותר.
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éèøåàéú ìãåî

˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ÂÎ¯ˆ‰ ˘ÏÂ˘Ó Ï„ÂÓÂ ÈËÈÏÂÙ-È˙¯·Á ÌÊÈ
מודל משולש הצרכנות הפוליטית מציג את יחסי הגומלי #המתנהלי בי #יז חברתי$
פוליטי ,שבחר לאמ& את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה מרכזית ,לבי #שלושה
שחקני אחרי :עסקי שהוא מפנה את מרצו כלפיה ,המדינה האמונה על שמירת כללי
המשחק ואזרחי$צרכני שאת כוח הצרכני הוא מבקש לרתו .שלושת השחקני
הראשוני ניצבי בכל אחד מקודקודי המשולש ,ואילו השחק #הרביעי ניצב במרכזו.
תרשי 1

˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Â Î¯ˆ‰ ˘ÏÂ˘Ó

·˜ ÔÂ˘‡¯‰ „Â˜„Âניצב היז המתהווה לנוכח בעיה חברתית$פוליטית ,המתעוררת על רקע
תרבות פוליטית לקויה – המדינה מתקשה לנהל מדיניות ציבורית עקבית והולמת בסוגיות
שונות לאור משבר הדמוקרטיה וכשלי הממשל .קושי זה מתעצ במיוחד לנוכח אי
האמו ,#הניכור והסלידה של חלקי גדולי בציבור הישראלי מ #המערכת הפוליטית
ונבחרי הציבור )ויגודה$גדות ומזרחי ;2009 ,אריא #ועמיתי ;2009 ,מזרחי ומידני;2006 ,
 .(Nachmias & Arbel-Ganz, 2005היז ,הסולד מהמדיניות הציבורית בסוגיה היקרה
ללבו ,מעלה כעת דרישה לתיקו #הבעיה ,בוח #את אסטרטגיות הפעולה העומדות לרשותו
ונדרש להחליט כיצד לפעול .לש כ הוא מבצע הערכה סובייקטיבית של רמת המשילות
הפוליטית ,כלומר בחינת תקינות ,יציבות ויעילות של ערוצי הפעולה הקיימי .א
רמת המשילות תהיה גבוהה בעיני היז ,הוא ייטה לרכז את מרב המאמצי בערוצי
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הפורמליי ,משמע לפעול לתיקו #המצב באמצעות שימוש בכללי משחק מקובלי ,כגו#
ניסיו #לקד חקיקה בתחו )על פי רוב על ידי שתדלנות( ,עתירה לבית המשפט כדי לזכות
בסעד ,פעולות מחאה שונות ,כדי להשפיע ישירות על מקבלי ההחלטות השותפי
לעיצובה וליישומה של המדיניות הציבורית .בחירה באפיק זה תוביל את היז לציר
יזמי$מדינה$עסקי ,בלי לרתו את כוח הצרכני של אזרחי .התוצאה במקרה זה תהיה
שינוי מוסדי$פורמלי של המצב הקיי .א רמת המשילות תהיה נמוכה בעיניו ,הוא יבקש
להפנות את עיקר מרצו אל השוק ויאמ& את הצרכנות הפוליטית כאסטרטגיה של
פוליטיקה אלטרנטיבית .בחירה זו תוביל את היז לפעול בציר יזמי$צרכני$עסקי
)הציר המקווקו בתרשי( .הבחירה באפיק זה ,טוע #מודל המחקר ,משקפת את אמונתו
של היז שערוצי הפעולה הפורמליי חסומי או לא אפקטיביי ושהמדינה היא לא
הכתובת שאליה עליו לפנות כדי לחולל את השינוי המתבקש מבחינתו .המעבר לשימוש
בכוח הצרכני ככלי פוליטי הופ למעשה את השוק לזירת מאבק פוליטי שבה היז מנסה
לרתו את כוח הצרכני של האזרחי ולתעל אותו כ שיוכל להשפיע באמצעותו על
התנהלות של עסקי ,כשבמקביל הוא מותיר את המדינה מחו& למשחק .בחירה בציר זה
של פעילות מול האזרחי והעסקי יכולה להוביל בשלב הראשו #לשינוי בלתי פורמלי
ובשלב השני לשינוי מוסדי$פורמלי ,המחזיר את המדינה לתמונה.
·˜ È˘‰ „Â˜„Âשל המשולש ניצבי העסקי שמול היז מנהל את מאבקו .בי #א בחר
היז להשתמש בחר צרכני או בהעדפת/עידוד רכישה כדפוס פעולה ,הרי שעסקי
אינ יכולי להיוותר אדישי לקמפיי #המנוהל נגד .עסקי אלה נאלצי להחליט א
להיענות לדרישות היז ,לשת( פעולה ע הקמפיי #שהוא מוביל ,לשנות את מנהג
ולהתאימו לערכי שהוא מייצג או להמשי במנהג ,כשה מסתכני בפגיעה תדמיתית
וכלכלית .ההנחה הבסיסית במודל המוצע היא שהמניע העיקרי של עסקי כשחקני
רציונליי הוא מקסו הרווחי ,והוא זה המנחה את התנהגות .אפשר לשער אפוא
שעסקי יסכימו לשת( פעולה ע היז ,כל עוד ה מאמיני שבחירה זו תביא לשיפור
ביצועיה הכלכליי .כשחקני רציונליי ,העסקי עורכי חישובי עלות$תועלת לנוכח
פעילותו של היז .ההשערה היא שא מבחינת העסקי תהיה עלות שיתו( הפעולה ע
היז נמוכה ביחס לתועלת הצפויה ממנה ,ה יבחרו לשת( עמו פעולה ,וא היא תהיה
גבוהה יותר מהתועלת ,ה ייטו לא להיענות לדרישותיו.
לש ניתוח תגובת של העסקי המודל מסתייע במודל מבנה ההזדמנות הכלכלי שהציע
ג'וז( לודרס ) .(Luders, 2006על פי המודל של לודרס ,כשיז יוצא לקמפיי #מול גו(
עסקי ,על אותו גו( להחליט א לשת( פעולה עמו ולהיענות לדרישותיו או להתנגד לו.
שתי האפשרויות האלה טומנות בחוב #שני סוגי עלויות שעל העסק להכיר בקיומ .הסוג
הראשו #הוא  ,(Disruption Costs) ˘Â·È˘ ˙ÂÈÂÏÚהעלויות שהעסק עלול לספוג בשל
סירובו לשת( פעולה ע היז ולהיענות לדרישותיו; למשל :שיבוש הפעולה השוטפת של
העסק )הפגנה מחו& לחנות והפרעה לקוני(; משיכת תשומת לב שלילית בתקשורת; חר
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צרכני .הסוג השני הוא  ,(Concession Costs) ‰ÚÈÎ ˙ÂÈÂÏÚהעלויות שהעסק עלול
לספוג בשל שיתו( פעולה ע היז והיענות לדרישותיו .עלויות אלה עלולות לפגוע
בהכנסות העסק ,שכ #זה נדרש על פי רוב לשנות את דרכי התנהלותו .הכניעה עלולה א(
לגרור תגובות נגד של עסקי אחרי שיתנגדו אליה ).(Luders, 2006
על פי המודל שהציג לודרס ,העסק החשו( לעלויות האלה עור מאז #ביניה .את היחס
ביניה #הוא הגדיר כמבנה הזדמנות כלכלי ,שבעזרתו נית #לחזות את תגובת העסק
לדרישות שהיז מפנה כלפיו .מודל זה ,המתואר בתרשי  ,2מציג ארבעה טיפוסי שוני
של תגובות אפשריות .הדפוס הראשו ÚÎ‰ #מתאר מציאות שבה עלויות הכניעה נמוכות
ועלויות השיבוש גבוהות .הנכנע מודע לכ שהוא חשו( להפסדי כבדי ,א לא ייאות
לשת( פעולה ע היז ,ושהעלויות יהיו נמוכות יחסית ,א ישת( פעולה .מבחינת היזמי
זה דפוס התגובה העדי( ,שכ #הוא מכתיר את מאבק בהצלחה .הדפוס השני „„˙Ó‰
משק( מצב של קונפליקט פנימי בעסק ,שכ #עלויות השיבוש ועלויות הכניעה גבוהות
יחסית .בהעדר תגובה אופטימלית אפשרית ,העסק מתנדנד בי #הדחקה ,ניהול משא ומת#
והיענות חלקית לדרישות היז ,כדי לעצור את המחאה כלפיו ,לעתי תו העתקת
פעילותו למיקו חלופי .הדפוס השלישי  Ï‚˙ÒÓ‰מייצג מציאות אופטימלית מבחינת כל
עסק ,שכ #שני סוגי העלויות נמוכי יחסית .על כ #ללא כל קשר לאסטרטגיה המופעלת
נגדו ,העסק יכול לבחור כיצד להגיב )בדר כלל הוא יבחר לנהוג בהתא לנורמות
הדומיננטיות בחברה( .הדפוס הרביעי ,„‚˙Ó‰ ,חשו( לעלויות כניעה גבוהות אל מול
עלויות שיבוש נמוכות .במקרה זה העסק מתנגד באופ #עקבי לפעולת היז כלפיו ,תו
שהוא מנסה לדכאה ולגייס לצדו עסקי אחרי שינהגו כמוהו ).(Luders, 2006
תרשי 2

Ò¯„ÂÏ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ Ï„ÂÓ
גבוה

עלויות כניעה

מתנדנד )מגיב באי
עקביות לדרישות הארגון(

נמוך

נכנע )נכנע לדרישות
הארגון(

גבוה

מסתגל )מתנגד או מקבל
מתנגד )מתנגד בתקיפות את דרישות הארגון תוך
נמוך
שמירת הנורמות
לדרישות הארגון(
המקובלות(
Luders, 2006: p.969 :¯Â˜Ó

עלויות
הפרעה
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·˜ È˘ÈÏ˘‰ „Â˜„Âניצבת המדינה ,הנמצאת מחו למשחק ,כאמור לעיל ,ולו ג באופ
זמני .הבחירה להשתמש בכוח הצרכני של האזרחי מיועדת לחולל שינוי בלתי פורמלי
שאי המדינה מעורבת בו .אבל היז יצפה שבמוקד או במאוחר יקבל שינוי זה ג
חותמת פורמלית ,כלומר שהמדינה תחזור אל המשחק ותפעיל מחדש את כוחה .כ,
בסופו של התהלי ,אי המדינה יוצאת לחלוטי מ המשחק הפוליטי ,אלא יושבת על
הגדר באופ זמני בלבד .אפשרות אחרת היא שהמדינה תבחר להמשי ולדבוק
במדיניותה ,ואז היז ייאל לשקול מחדש את אסטרטגיות פעולתו.
· ˘ÏÂ˘Ó‰ ÊÎ¯Óמצויי האזרחי כצרכני .ה קהל היעד המרכזי ,ה של היז כאזרחי
וה של העסקי כצרכני .הצלחת הקמפיי תלויה רבות ביכולתו של היז לגייס את
הציבור לשת פעולה ע קריאתו להימנע מרכישת מוצר כלשהו או להעדי לרכוש אותו
מתו מניעי פוליטיי ואתיי .מידה גבוהה של היענות לקריאה זו תוביל להכתרת
הקמפיי כהצלחה ואילו מידה נמוכה של היענות תיחשב כישלו.

åñøôñàä úåòöîàá éåðéù – éúøáçä åúä :1 ïçåá äø÷î

)·Â˙ÏÂÚÙ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡Â ÌÊÈ‰ ˙ÚÙÂ‰Ï Ú˜¯‰ :ÛÂ„¯˙ ˜„ˆ ˜„ˆ (ÈÏ‚ÚÓ
עמותת · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓנוסדה בשנת  2004בידי ארבעה סטודנטי צעירי שביקשו "לפעול
למע יצירת חברה צודקת ומדינה הפועלת בהתא לערכי הצדק והמוסר ברוח מורשת
ישראל ,לחזק את זהותה היהודית של מדינת ישראל על ידי שילוב בי ערכי הצדק
החברתי במדינה לבי ערכי היהדות ,להגביר את המודעות ומתו כ ג את המעורבות
ומעגל העשייה של הפרט והכלל בחברה ,בסוגיות השונות של צדק חברתי במדינת
ישראל" ) .(www.mtzedek.org.ilיוזמתה החברתית של העמותה צמחה לנוכח אי
שביעות הרצו של מייסדיה מדר טיפולה של המדינה בשתי סוגיות :הגנה על זכויות
עובדי והבטחת נגישות הולמת לבעלי מוגבלויות .בשתיה ,למרות קיומה של מערכת
חוקי ענפה ,טענו בעמותה ,המדינה מתקשה לאכו ביעילות את כללי המשחק ולהיות
רגולטור אפקטיבי .בשל כ זכויות עובדי מופרות חדשות לבקרי כמעט באי מפריע
)במיוחד בענפי שכר מינימו כמו אבטחה ,ניקיו ומלצרות( ,ובעלי מוגבלויות מתקשי
לא פע בנגישות למקומות ציבוריי כמו בתי קפה ,בתי קולנוע ,משרדי ממשלה ועוד .כ
סיפר שי כה ,הרכז הארצי של הקמפיי:
יש במדינת ישראל חוקי טובי ומערכת של בתי די שיש בכל מקו
בעול ,ויש הסכמי קיבוציי ,ובאופ כללי אנחנו מאוד מרוצי
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מהמסגרת; לא בכל מקו יש כל כ הרבה חוקי מג .הבעיה היא
האכיפה ...המדינה לא אוכפת את החוקי .ג א החוק טוב ,א אי
אכיפה זה לא שווה שו דבר.
על פי מודל המחקר ,היז שזיהה את הבעיה ואת הצור בתיקונה נדרש לבצע הערכה
סובייקטיבית של המציאות הפוליטית שהוא ניצב לפניה; כלומר :עליו לבחו מנקודת
מבטו את רמת המשילות הפוליטית דר תקינות ,יציבות ויעילות של ערוצי הפעולה
העומדי לרשותו .מסקנותיו יובילו אותו להפנות את משאביו לאחד או יותר מערוצי
הפעולה שימקסמו לדעתו את ההסתברות להשגת השינוי המיוחל .בראיונות ע אנשי
· ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓהובעו תחושות של אי שביעות רצו ,ייאוש ואכזבה .כ טע אס בנר,
ממייסדי העמותה והמנכ"ל שלה בעבר:
מערכות הממשל לא מספקות את הסחורה; ה ג אומרות שה לא
יכולות ...מה ה ]הפוליטיקאי; ע"ש[ יכולי לעשות? יש חוק ,חוק
כתוב ,לא אוכפי אותו ,מה הוא עוד יכול לעשות? בכלי הפרלמנטריי
זה לא עובד; יש חוק כתוב יפה; מה הוא עוד יכול לעשות? להגיש
שאילתה? נחמד ,לא יודע ,באופ אישי פחות מאמי שה יכולי להזיז
משהו.
מממצאי הראיונות נית להקיש שמנקודת מבטה של העמותה כיז רמת המשילות
הפוליטית נמוכה למדי ,ועל כ מועיל הרבה יותר לאמ את הצרכנות הפוליטית
כאסטרטגיית פעולה אלטרנטיבית .בחישוב עלות*תועלת מספקת אסטרטגיה זו לעמותה
תמורה מתגמלת ביחס לעלות הכרוכה בה ,ומאפשרת לה לרתו לפעולה את האזרחי
כצרכני בשוק ,כדי להשיג בסופו של התהלי את השינוי הרצוי .בתשובה לשאלה מדוע
בחרו בעמותת · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓלפעול לשינוי חברתי ופוליטי דווקא דר השוק עלו נימוקי
המייחסי את קלות הפעולה הצרכנית כפרקטיקה יומיומית ואת חשיבותו של הכוח
הצרכני ככזה שיכול לקד את השינוי" .הכס שלנו זה מה שמעניי אותנו ",אמרה אורית
מרו ,שריכזה בעבר את הפרויקט בתל אביב" ,הכוח של הצרכנות ,הכוח של הקנייה זה
כוח יותר משמעותי מאשר הצעת חוק שתיתקע במושב החור ".ושי כה הוסי" :צרכני
יקבעו את הדמות של מדינת ישראל .בשביל שתהיה העסקה הוגנת אנשי יכולי לבחור
את מי להעדי ".אס בנר הסביר מדוע בחרו לפנות אל ארנק של האזרחי" :קלות
הפעולה ,יכולת ההשפעה של הפעולה .בסו 20 ,השקלי שאני משל על הקפה ומאפה
זה מה שמסובב את העול .הכס יותר טוב מהפתק שאני ש בקלפי ,יותר קל ואפקטיבי
לעבוד מול הציבור זה בטוח".
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È·ÈË¯ËÏ‡ ‰ÏÂÚÙ ıÂ¯ÚÎ È˙¯·Á‰ Â˙‰Â ‰ÏÂÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ
מ הראיונות עולה שאנשי · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓמנסי להשיג בפעילות שתי מטרות) :א( ה
רוצי לחולל שינוי בהתנהגות החברתית של עסקי ,בתי קפה ומסעדות בכל הנוגע
לנגישות לנכי )דאגה לרמפות ,מעלוני ,תפריט בכתב ברייל( ולכיבוד זכויותיה של
העובדי )שמירה על תשלו שכר מינימו ,שעות נוספות ,נסיעות() .ב( ה רוצי לחולל
שינוי בתודעת הצרכני; כלומר :אי ה מסתפקי בכ שהצרכני יעדיפו לרכוש מוצרי
הנושאי את התו החברתי או לשבת בבית קפה או מסעדה נושאי תו ,אלא ה מבקשי
לשנות את הנורמות המקובלות בחברה בסוגיות אלה בפרט ולקד את הצדק החברתי
בכלל .כ תיארה זאת מנכ"לית העמותה ,דיינה גינזבורג:
התו החברתי שוא לחולל שינוי בכמה רמות; לא רק לחולל שינוי בפועל,
לוודא שהמקומות נגישי או שיש עובדי שמקבלי את הזכויות שלה
על פי החוק ,אלא ג לחולל שינוי בדפוסי התנהגות של האנשי ,לא רק
שה מגיעי לבית קפה ושותי .אנחנו שואפי להרבה יותר ,לשנות את
הנורמות באופ כללי.
כדי להשיג את מטרותיה ה מאמצי את הפ המתמר של הצרכנות הפוליטית :העדפת
רכישה ) (Buycottוהתקנתו של התו החברתי .תו וולנטרי זה הוא מעי תעודת כשרות
חברתית לעסקי או כפי שהסביר זאת אחד מאנשי העמותה" :בית עסק המלי את שכרו
של המלצר העובד בו אינו כשר מבחינה מוסרית ,חברתית או יהודית .כצרכני ,אנחנו
צריכי להקפיד שהבחירה שלנו לאכול ,לבלות או לחגוג במקו מסוי לא תפגע באנשי
אחרי במישרי או בעקיפי" ) .(Ynet, 31/12/2006העמותה מעניקה את התו לעסקי
העומדי בקריטריוני חברתיי בסיסיי הנוגעי להעסקת עובדי ולנגישות של בעלי
מוגבלות ,והוא מעיד על איכותו ועל מחויבותו המוסרית של העסק כלפיה .באמצעותו
מבקשת העמותה לסייע לצרכני לזהות ביתר קלות את העסקי ה"נכוני" ,הכשרי
חברתית על פי הקריטריוני של היז ,ולכוונ לרכוש את מוצריה ואת שירותיה.
הרעיו שמאחורי התו ,סיפרו בעמותה ,מבקש להקביל את הכשרות הנוגעת למזו
לכשרות החברתית:
כיהודי אני מקפיד על מה שנכנס לפה שלי .במקרה שלי אני לא אוכל חזיר,
ולא אערבב בשר וחלב .אבל זה ממשי ג מעבר לכ :אני רוצה לדעת
שבתהלי הייצור של האוכל לא מעורב אי צדק .אנחנו יושבי במקומות
יפי ונעימי ,אבל האנשי שטרחו על האוכל ה במקרי רבי עובדי
חלשי ,רבי מה מהגרי וערבי ,שלא מקבלי את הזכויות הבסיסיות
הקבועות בחוק .אוכל כזה אינו כשר בעיני )עוזי ליבנה.(2008 ,
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התו החברתי נית ללא תשלו לעסקי בתחו המסעדנות ,בתי קפה ומסעדות ,שבה
מתרחשת לטענת העמותה הפגיעה החמורה ביותר בעובדי )שי כה ,ריאיו( .לש בדיקת
זכאות העסקי לתו חושפי בעליה לפני נציגי · ˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓאת המתנהל בתו כתליה
ומאפשרי לה לבדוק את תנאי ההעסקה של העובדי ,דר שיחה עמ ובדיקת תלושי
השכר שלה ,ואת נגישות המקו לבעלי מוגבלות )חורב .(2006 ,עסקי המוכיחי שה
עומדי בשני קריטריוני – העסקה הוגנת כמוגדר בחוק ונגישות לבעלי מוגבלויות –
זכאי לקבל את התו ותולי אותו על פי רוב בפתח העסק )רובי .(2007 ,ואול נציגי
העמותה עורכי ביקורי חוזרי בבתי העסק ומוודאי שה מקפידי לעמוד
בקריטריוני האלה .א ה מגלי שהעסק אינו פועל כשורה ,הוא נדרש לתק את דרכיו,
וא הוא מסרב ,נשלל ממנו התו.
עד כה הוענקו למעלה ממאה תווי לעסקי שוני בענ המסעדנות ושירותי האוכל,
רוב בירושלי ,בתל אביב ובבאר שבע .קמפיי התו החברתי מבוסס על החיבור בי שני
קהלי יעד – הצרכני ובעלי העסקי – והמאמצי מופני לשניה בעת ובעונה אחת.
העמותה קוראת לציבור הצרכני לסעוד רק בעסקי בעלי תו ,ובכ מאפשרת לה להפו
למפקחי על ההתנהלות ההוגנת של העסק ומניחה בידיה את האחריות על התנהלותו
מול עובדיו )שי כה ,ריאיו( .העבודה מול האזרחי כצרכני מתנהלת בשטח במספר
ערוצי :פרסו מודעות וידיעות באמצעי התקשורת ,הפצה של מדרי כיס שבו מופיעה
רשימת העסקי בעלי התו ,מפגשי והרצאות לפני קהלי יעד מגווני במסגרות חינוכיות
וצבאיות ועוד .המשאבי המצומצמי מקשי על התרחבותו של הקמפיי לרמה הארצית
ומותירי אותו בשלב הנוכחי בהיק מצומצ יחסית.

ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙·Â‚˙Â È˙¯·Á‰ Â˙‰
הפעילות מול בתי הקפה והמסעדות מעלה את התהייה מדוע יבחר בעל עסק לשת פעולה
ע יוזמת התו החברתי ולהיענות לדרישות העמותה בדבר זכויות עובדי ונגישות לבעלי
מוגבלויות .כשההנחה היא ששחק עסקי הוא שחק רציונלי הפועל כדי למקס את
רווחיו ,הרי נית לשער שמטרה זו תנחה כל התנהגות ותגובה שלו .הנחה זו מובילה אותנו
לתובנה שעסק ייטה לשת פעולה ע היז ,כל עוד הוא מאמי שתגובה זו תיטיב עמו
ותשפר את ביצועיו הכלכליי .הנחת המוצא במסגרת התיאורטית שהוצגה קוד לכ
היתה שכל עסק מחשב עלות מול תועלת ,כשהוא שוקל את אפשרויות תגובתו
לאסטרטגיית הפעולה של היז .א עלות שיתו הפעולה ע היז תהיה נמוכה ביחס
לתועלת הצפויה ממנו ,הרי הוא ייטה לשת פעולה ,וההפ.
מממצאי הראיונות עולה שהדפוס הדומיננטי בקרב העסקי המשתפי פעולה ע יוזמת
התו החברתי הוא הדפוס שהגדיר לודרס  .(Luders, 2006) Ï‚˙ÒÓ‰בעלי בתי קפה
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ומסעדות ,שרואיינו לצור המחקר ,הציגו עלויות כניעה נמוכות מאוד )א בכלל(,
שעליה לשאת בה לצור קבלת התו .ההתאמות הזניחות הנדרשות מבחינת כדי לקבל
את התו נשקלות אל מול עלויות השיבוש שאי שיתו הפעולה עלול להסב לה .במציאות
הפוליטית שתוארה בתחילת פרק זה – כאשר האכיפה בתחו זכויות העובדי והנגישות
לוקה בחסר ,כאשר לא נשקפת לבעל העסק כל סכנה ממשית בדמותה של התארגנות
צרכנית נמנעת )חר צרכני( היכולה לסכ את רווחיו – עלויות השיבוש מתגלות
כנמוכות ,ה מצד ציבור הצרכני וה מצד הרשויות .רוב המרואייני הודו שכוחו של
הקמפיי מוגבל מעצ העובדה שתפוצתו של התו מוגבלת למישור מקומי מצומצ ושאי
הוא זוכה לתפוצה ארצית נרחבת .זאת ועוד ,חלק מודי שסוגיות זכויות העובדי
והנגישות אינ זוכות לתהודה תקשורתית מספקת ושאי ה מהוות מרכיב מרכזי בשיקולי
לקוחותיה .על כ ה מעריכי שאילו היו נמנעי מלשת פעולה ע יוזמת העמותה ,ה
לא היו נאלצי לשאת בעלויות שיבוש גבוהות מדי.

‰È„Ó‰ ˙·Â‚˙Â È˙¯·Á‰ Â˙‰
בהתבסס על מודל המחקר ,פעילות היז עתידה להוביל לשתי תוצאות אפשריות מכיוונה
של המדינה :שינוי פורמלי של המדינה בעקבות שינוי בלתי פורמלי שהתחולל בשל
פעילות היז; המש המצב הקיי שבו המדינה אדישה לפעילותו ולא מושפעת מ
הקמפיי שהוא מוביל .בכל הנוגע לסוגיית הנגישות טר הצליחה פעילותה של ·ÈÏ‚ÚÓ
ˆ„˜ לעורר את המדינה מתרדמתה ,ונדמה שפעילות של מוסדות המדינה מתנהלת על מי
מנוחות .למרות קמפיי תקשורתי נרחב שמובילה בשנתיי האחרונות הנציבות לשוויו
לאנשי בעלי מוגבלויות ,מתעכבת התקנת של התקנות בתחו בשל מכשולי
בירוקרטיי ,מחלוקות בי משרדי הממשלה והעדר תקציבי מספיקי )אחיה קמארה,
ריאיו( .א נוסי לקשיי אלה את האכיפה המצומצמת בתחו ואת אי יעילותה ,נגיע
למסקנה שתגובתה של המערכת הפוליטית*הבירוקרטית משקפת את כשלי הממשל,
ובאופ ספציפי יותר את אי יכולתה לגבש ולייש מדיניות ציבורית עקבית ויציבה,
שתענה על דרישותיה של בעלי מוגבלויות והיזמי המייצגי אות.
תמונה דומה מתגלה ג בכל הנוגע לסוגיית ההעסקה ההוגנת .בהעדר תקציבי ותקני
אי המדינה מצליחה להטיל את כובד משקלה והשפעתה על המעסיקי בשוק העבודה
ולאכו את חוקיה באמצעות מערכת אכיפה יעילה ,הגורמת לכל מעסיק לשקול בכובד
ראש את ההחלטה לפגוע בזכויות עובדיו .ג השינויי שחלו בשני האחרונות ,כשהוגדל
מספר המפקחי במשרד התמ"ת והוחמרו גזרי הדי כנגד מעסיקי הפוגעי בזכויותיה,
ה בחזקת טיפה בי ואינ מצליחי לחולל שינוי אמיתי ביעילותה של האכיפה
הממשלתית )יחזקאל אופיר ,ריאיו(.
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נית לסכ ולומר שיוזמת התו החברתי טר מצליחה לעורר את המדינה מתרדמתה .העדר
תקנות המתרגמות את חוק הנגישות מהרמה ההצהרתית לרמה המעשית לצד העדר אכיפה
אפקטיבית בתחו זכויות העובדי מאפייני את התנהלותה של המדינה בשני
האחרונות .תגובה זו מלמדת שפעילותה של · ,˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓהמכוונת בראש ובראשונה אל
העסקי ואל הצרכני ,מציבה את המדינה ,לפחות נכו לעכשיו ,במקו משני .ורק
בעתיד ,כשיושג השינוי ברמה הבלתי פורמלית ,אולי היא תצליח לגרו למדינה לחזור
למשחק ולהסדיר מחדש את כלליו.

2011 õé÷ ìù 'âèå÷ä íøçå úéèéìåô úåðëøö :2 ïçåá äø÷î

‚Â˙ÏÂÚÙ ˙ÈÈ‚Ë¯ËÒ‡Â ÌÊÈ‰ ˙ÚÙÂ‰Ï Ú˜¯‰ :'‚ËÂ˜‰ ¯Â„Î Ï˘ ÂÏÂ‚Ï
ב* 14ביוני  2011שב איציק אלרוב ,בעל משפחה צעיר העובד בחברת ביטוח ,לביתו בבני
ברק ,לאחר עוד ביקור בסופרמרקט השכונתי .ביקור זה עורר את חמתו של אלרוב,
כשגילה שמחיר גבינת הקוטג' שהוא נוהג לקנות עלה באופ מפתיע .מחירה של הגבינה
הפופולרית ביותר בישראל ,המזוהה יותר מכול ע חברת תנובה ,השולטת בשוק מוצרי
החלב בישראל ,וע הסיסמה "לגור בבית ישראלי" ,האמיר במהירות בשני האחרונות
)דברת*מזרי .(2011 ,עד אוגוסט  2006היה נתו מחירה של גבינת הקוטג' לפיקוח
המדינה ,אול מרגע שהוסר הפיקוח הוא זינק ב* 50%בקירוב ,עד לשיא של שמונה
שקלי בקי ) 2011קריסטל .(2011 ,השינוי החד במחירה של הגבינה הפופולרית הוביל
את אלרוב לפתוח בפייסבוק קבוצה שנשאה את הש "קוטג' – מוצר כל כ בסיסי
שעלותו הגיעה לקרוב ל* 8שקלי .לא קוני במש חודש" .אלרוב טע שלא מדובר כא
במוצר יוקרתי או כזה המוגדר כפרימיו ,אלא מוצר בסיסי ,שנית למצוא אותו כמעט
בכל מקרר בישראל )דברת*מזרי ,(2011 ,והנה היא הפכה מסמל של בית לסמל של עושק
צרכני בישראל )רז*חיימובי' .(2012 ,הקריאה להחרמת הגבינה הפופולרית נבעה
מהיותה סמל לעליית המחירי של מוצרי במשק ,צעד המבטא את העדר רגישות
החברתית של תאגידי בכלל וחברות המזו בפרט .מבט על ציר הזמ מלמד שמחאה זו
היתה במידה רבה הסנונית הראשונה שבישרה את מחאת האוהלי ואת הפגנות ההמוני
כנגד יוקר המחיה .לא היתה זו הפע הראשונה שמגזרי מסוימי בחברה הישראלית
ביקשו לאמ את הכוח הצרכני כאסטרטגיה פוליטית ,א היתה זו בהחלט הפע
הראשונה שבה מישהו הצליח ,לא רק לעורר את דעת הקהל הציבורית ,אלא ג לסחו
אחריו רבבות ישראלי אשר הצביעו בארנק והחרימו את הגבינה הפופולרית ביותר
בישראל.
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על פי מודל המחקר ,הרקע להופעתו ולצמיחתו של היז הוא זיהויה של בעיה חברתית*
פוליטית ,המשקפת במידה רבה מדיניות ציבורית לקויה .זו מעוררת אצל היז אי שביעות
רצו ,והוא מבקש לפעול בדרכי שונות על מנת לתקנה .ליוזמתו של אלרוב הצטרפו
בהמש עוד חמישה יזמי :בני גרובמ ,איל עופר ,יפתח שקד ,דודי מחפוד ויעקב לבי.
יחד הקימו השישה את תנועת  .ÂÏ ‰¯˜È Ï‡¯˘Èבד הפייסבוק של הקבוצה ,כמו ג על
גבי מנשרי שחילקה ,הביעו מנהיגיה את כעס ואת שאט נפש כלפי שני שחקני
במקביל :המדינה שאיננה מסוגלת לשמש רגולטור יעיל ולספק מענה לסוגיית יוקר
המחיה; בעלי ההו והתאגידי המנצלי את הצרכני ומעלי את מחירי המוצרי באי
מפריע" .נגמרו הימי שבה הציבור לא מבי מה עושי לו .המנהיגות לא מונעת את
האסו שהורס את המדינה ,ולכ עלינו האזרחי להגיד די לטייקוני שחולבי אותנו"
)מתו מנשר שחולק בכניסה למרכולי([...]" .אנחנו אומרי שיש פה טייקוני וריכוזיות
ועוד גורמי אשמי מלבד הממשלה .בשורה התחתונה מחירי המזו בישראל ה
מהיקרי בעול ,וזה נוצר על ידי מונופוליז [...] .צרי להגביל את כוח של הטייקוני
האלה" )דברת*מזרי.(2011 ,
היז שזיהה את הבעיה ואת הצור בתיקונה נדרש לבצע הערכה סובייקטיבית של
המציאות הפוליטית שהוא ניצב לפניה; כלומר :עליו לבחו מנקודת מבטו את רמת
המשילות הפוליטית דר תקינות ,יציבות ויעילות של ערוצי הפעולה העומדי
לרשותו .מסקנותיו יובילו אותו להפנות את משאביו לאחד או יותר מערוצי הפעולה
שימקסמו לדעתו את ההסתברות להשגת השינוי המיוחל .הקריאה להחרי את גבינת
הקוטג' הכתה גלי ,וכדור הקוטג' החל להתגלגל במהירות .באחד הראיונות סיפר אלרוב
שהוא ידע בדיוק מה קורה בעול החרדי )שממנו הוא בא( ,כאשר חברה מזלזלת
בלקוחותיה .בעצ פתיחת הקבוצה הוא ביקש "לבחו א הציבור הכללי מוכ להתגייס
לפעולה דומה ,לוותר ולהקריב מעצמו ,להסתפק במוצרי אחרי ולכבוש את יצרו"
)קריסטל .(2011 ,יעקב לבי ,יז אחר שחבר לאלרוב ,מספר בראייה לאחור מדוע בשונה
מיוזמות אחרות ה בחרו בצרכנות הפוליטית כאסטרטגיית פעולה" :דר המחאה
הצרכנית הבנו שאנחנו בוחרי יו יו את הבחירות ,משפיעי על ח"כי ובכיכרות.
אנחנו לא פסיביי" )אטינגר .(2012 ,אלרוב חיזק את דבריו של לבי" :אנשי קוד כול
הבינו שהקוטג' סימל יוקר מחיה מטור שקיי כא באר ,ולראשונה מזה שני ה
הצליחו להוביל מאבק שבעצ מראה שאת הבחירות שלנו לא עושי בקלפי רק פע
בארבע שני ,אלא כל פע ,כל יו שאנחנו נמצאי בסופר .אנחנו רואי שהציבור מבי
את הכוח שלו והוא משתמש בזה באופ מושכל" )הראל*כפיר.(2012 ,
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ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙·Â‚˙Â '‚ËÂ˜‰ Ì¯Á
הקריאה לציבור לאמ את הפ הנמנע של הצרכנות הפוליטית ,חר הצרכני ,כדי
להיאבק ביוקר המחיה זכתה להיענות חסרת תקדי .בתו זמ קצר מנתה הקבוצה כ*
 100,000חברי ברשת )דברת*מזרי ,(2011 ,ואותות החר ניכרו במקררי של רשתות
השיווק .יצרניות הקוטג' ניצבו לפני אתגר שבעבר לא נדרשו להתמודד עמו .נית לנתח
את תגובת על פי מודל מבנה ההזדמנות הכלכלי של לודרס ) .(Luders, 2006בהקשר זה
אומר שהמודל אינו חייב להיות סטטי; הוא בהחלט יכול להיות דינמי .כלומר :חברה
יכולה לנקוט דפוס תגובה מסוי בשלב הראשו של הקמפיי המתנהל מולה ,ולעבור
לדפוס תגובה אחר ,כשהתנאי משתני ,והיא נדרשת לחשב מחדש את עלויות הכניעה
והשיבוש.
במקרה הנדו ,לנוכח ההתגייסות הציבורית המהירה והנכונות של חלקי נרחבי בציבור
הישראלי לשת פעולה ע הקריאה לחר ,תו ימי בודדי חלה ירידה של כ*20%
בהיק המכירות של גבינת הקוטג' )קליא .(2011 ,בתגובה לכ החליטו רשתות השיווק
הגדולות ,שופרסל ומגה ,לצאת במבצעי שוני ,כמו  1+1מתנה או שני גביעי גבינה
ב* 10ש"ח ,כדי לצמצ נזקי )קריסטל .(2011 ,חברת תנובה ,המחזיקה בנתח השוק
הגדול ביותר של גבינת הקוטג' ,בחרה בשלב הראשו לשמור על שתיקה ונמנעה
מלהתייחס לקריאת החר שהופנתה כלפיה .כמוה נהגו ג החברות הקטנות יותר:
שטראוס וטרה )שלצור הניתוח נית לראות כשחק אחד ,שכ כל שינוי בתגובתה של
תנובה הביא מיד לשינוי בתגובת של שטראוס וטרה( .מתו תגובה זו נית ללמוד ,שבעוד
חלק מרשתות השיווק חששו מפני פגיעה משמעותית של החר ,הרי לפחות בשלב
הראשו תפסו שלוש יצרניות הקוטג' את עלויות השיבוש כנמוכות ,כלומר לא ייחסו
חשיבות רבה לחר ושיערו שלא תהיה התגייסות ציבורית נרחבת לקריאה להשתת בו.
בכל הנוגע לעלויות הכניעה ,נית לשער שכל הורדת מחיר ,ולו באגורות בודדות ,יכולה
לפגוע בביצועיה הכלכליי של החברה ,ולכ נית לקבוע שבשלב הראשו דפוס התגובה
המתאי היה דפוס המתנגד ,על פי הגדרתו של לודרס ).(Luders, 2006
א ככל שחלפו הימי והתעצמה המחאה ,כבש החר את הכותרות הראשיות של
העיתוני הגדולי ,פתח את מהדורות החדשות בערוצי הטלוויזיה וא הוביל לכינוס דיו
בכנסת ,שבו הגישה ח"כ רונית תירוש ממפלגת קדימה גביע קוטג' לראש הממשלה בנימי
נתניהו כביטוי למחאה הציבורית המתעצמת )אזולאי .(2011 ,בדיו מיוחד של ועדת
הכלכלה של הכנסת הזהירו חברי הוועדה את נציגי החברות מפני זעמו של הציבור וקראו
לה לפעול לאלתר להוזלת מחיר הקוטג' .נציגי החברות השיבו ,שעל המדינה להיכנס
לעובי הקורה ולבחו לעומק את כל השחקני הפועלי בשוק החלב :הרפתני ,רשתות
השיווק והיצרני )לביא .(2011 ,על פי תשובה זו נית היה לראות שהחברות עדיי דבקות
בהתנגדות לחר.
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ואול לנוכח הלח הציבורי הגובר ,לא יכלו עוד החברות לטמו את ראש בחול ,וכשבוע
בלבד לאחר שפר החר ה הגיעו למסקנה שעליה להודות בטעות )שינוי בדפוס
התגובה( .עפרה שטראוס ,מנכ"ל חברת שטראוס*עלית ,אמרה" :טעינו ,זאת עובדה.
הנושא של יוקר המחיה ויוקר מחירי המזו הוא מכה בימי אלה ,כולל הקוטג' ואי אפשר
להתעל מזה" )קריסטל .(2011 ,זהבית כה ,מנכ"ל קר ההשקעות אייפקס ,בעלת
השליטה בתנובה ,אמרה שהופתעה מעוצמת המחאה והגדירה אותה כואבת וצודקת ,אבל
בה בעת לא הבטיחה שתוזיל את מחיר הגבינה .עוד היא הוסיפה ,שיש למצוא פתרו כולל
לבעיה ולא לתלות את האשמה בהתנהלותה של תנובה בלבד )קור ואביגד .(2011 ,למרות
הצהרה זו ,בתו כחמישה ימי בלבד נכנעה תנובה לחר והודיעה שתוזיל את מחיר
הקוטג' ותעמיד אותו על  5.90ש"ח .שעות אחדות לאחר הודעה זו הצטרפו ג שטראוס
וטרה למהל )גולדשטיי וקריסטל .(2011 ,כ ,א שמנהיגי המאבק לא הצליחו להוזיל
את מחיר הקוטג' לחמישה שקלי ,כפי ששאפו בתחילה ,ה הצליחו לרשו לעצמ
ניצחו קט אבל חשוב ,ולמעשה לחולל היסטוריה בעול הצרכנות הישראלי .במונחי
המודל של לודרס ) (Luders, 2006נית לראות כא שינוי בתגובת של החברות ומעבר
מדפוס של מתנגד לדפוס של נכנע .בסופו של הקמפיי הגיעו החברות למסקנה שעלויות
השיבוש הלכו והתעצמו )עברו מנמוכות לגבוהות( ,ואילו עלויות הכניעה השתנו א ה
במרוצת הזמ והתגלו כנמוכות באופ יחסי לעלויות השיבוש ,כלומר לנזק שהחר מסב
לחברות .בראייה לאחור ,במרחק כשנתיי ממועד סיומו של חר הקוטג' ,נית להסיק
שהוא לא רק השיג את מטרתו והוביל לשמירה על מחיר נמו של גבינת הקוטג' ,אלא ג
הוביל ג להוזלה של עד  36%במוצרי חלב אחרי )רז*חיימובי'.(2012 ,

úåð÷ñîå íåëéñ
הצרכנות הפוליטית ככלי פוליטי איננה עוד תופעה זניחה וחולפת ,אלא הופכת שכיחה
יותר ויותר בתרבות הפוליטית הישראלית .למרות הספקנות שעולה לא פע בכל הנוגע
למידת האקטיביות של הצרכ הישראלי ,הצלחתו הלא מבוטלת של חר הקוטג' מלמדת,
שצרכנות פוליטית יכולה להצליח בישראל ג בקרב הציבורי הכללי ,לאור מציאות שבה
מידת הביטחו הסוציאלי הולכת ומצטמצמת .עד היו היה מקובל לחשוב שנית ליזו
חרמות צרכני על רקע פוליטי רק במגזר הדתי*החרדי שבשל מאפייניו הייחודי הצליח
לא פע לעשות שימוש יעיל בכלי זה )החר על אל על והחר על שפע שוק ה דוגמאות
בולטות לכ( .אול קי  2011הוכיח שנית להוציא את הצרכ הישראלי מאדישותו
הצרכנית והפוליטית ג יחד.
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מבט השוואתי על חר הקוטג' ועל קמפיי התו חברתי מוביל למספר תובנות:
א .מאחורי שני הקמפייני עמדו יזמי שביקשו לראשונה לפנות לכלל ציבור הצרכני
בישראל ולבקש ממנו לאמ אסטרטגיה פוליטית חדשה בנו הישראלי ,להשתמש בכוחו
הצרכני ,כדי לחולל שינוי בחברה .בשני המקרי זיהו היזמי בעיות חברתיות ,יוקר
המחיה מחד גיסא וזכויות עובדי ונגישות מאיד גיסא ,שהמציאות שעמה ה מתמודדות
נתפסה אצל כבלתי נסבלת .יתר על כ ,בשני המקרי הובילה אות הערכה סובייקטיבית
בדבר רמת משילות נמוכה למסקנה שיש לרכז את המאמצי באימו הצרכנות הפוליטית
כערו פעולה אלטרנטיבי ,כי ה רואי בו את הערו היעיל ביותר .בשני הקמפייני היה
צעד זה תולדה של תרבות פוליטית לקויה שבה ,לאור משבר הדמוקרטיה וכשלי הממשל,
המדינה לא מסוגלת לנהל מדיניות ציבורית עקבית והולמת .קושי זה מתעצ במיוחד
לנוכח אי האמו ,הניכור והסלידה של חלקי גדולי בציבור הישראלי מהמערכת
הפוליטית ומנבחרי הציבור .ניתוח שני מקרי בוח אלה מלמד שהשימוש בצרכנות
הפוליטית הופ בישראל של שנת  2012לכלי קל יותר ,זמי יותר ואפקטיבי יותר מאשר
פנייה ישירה אל מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה .זוהי עוד דוגמה להתחזקות של
תהליכי המובילי חלקי בציבור לחפש אחר ערוצי אלטרנטיביי חדשי להשתתפות
פוליטית ולהשמעת קול .לנוכח זאת ,נית לצפות שהשימוש באסטרטגיה פוליטית זו רק
יתרחב ויתעצ בשני הבאות.
ב .שני הקמפייני נבדלי באימו הפ השונה של הצרכנות הפוליטית .קמפיי התו
החברתי אימ את הפ המתמר שלה )עידוד הרכישה( ,וקרא לציבור לשתות את כוס
הקפה שלו או לאכול את הסלט שלו בבית קפה או במסעדה הנושאי את התו ובכ
להאיר באור חיובי את העסקי הטובי ,אלה המקפידי על שמירת זכויות עובדיה
ונגישות לבעלי מוגבלויות .מנגד מחאת הקוטג' אימצה את הפ הנמנע של הצרכנות
הפוליטית )חר הצרכני( וקראה לצרכ הישראלי להדיר את רגליו ממדפי הגבינה
הפופולרית ובכ למחות כנגד התנהלות החברתית הבלתי אחראית של התאגידי
הגדולי בישראל.
ג .שני המאבקי הובילו להישגי שוני .בעוד קמפיי התו החברתי עדיי נמצא
בחיתוליו ,וטר הצליח לחולל שינוי משמעותי בקרב עסקי בתחו המסעדנות ,הרי
שמחאת הקוטג' הוכתרה כחר הצרכני המצליח ביותר בתולדות מדינת ישראל .הסיבה
המרכזית לשוני בתוצאות המאבקי נעוצה בתגובת של העסקי .מבט השוואתי עליה,
תו שימוש במודל ההזדמנות הכלכלי של לודרס ) ,(Luders, 2006מלמד שבשני
המקרי התגלו הבדלי בכל הנוגע לתפיסה הסובייקטיבית של עלויות השיבוש ועלויות
הכניעה של העסקי ,מה שהוביל לדפוסי דומיננטיי שוני של תגובה .הדפוס
הדומיננטי בקרב העסקי המשתפי פעולה ע יוזמת התו החברתי היה זה שלודרס
הגדירו מסתגל – הערכה נמוכה ה של עלויות השיבוש וה של עלויות הכניעה .לעומת
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זאת ,ניתוח תגובת יצרניות הקוטג' תו שימוש במודל זה מצביע ,לא רק על היותו מודל
דינמי ,אלא ג מוביל למסקנה שבסופו של הקמפיי היתה הערכת הסובייקטיבית
שעלויות השיבוש עלו על עלויות הכניעה .כ ה עברו מדפוס מתנגד לדפוס נכנע .חר
הקוטג' מצביע על כ שעסקי בישראל אינ רואי עוד את הצרכ הישראלי כשבוי
וכפסיבי ,אלא מביני שלאחר קי  2011התפתחה בישראל תודעה צרכנית חדשה:
צרכני לא רק מודעי לכוח ,אלא ג אינ חוששי להפעילו ,כדי לדרוש מבעלי
העסקי לשנות את התנהלות.
ד .ג תגובת המדינה לשני המאבקי היתה שונה .יוזמת התו החברתי של ·˜„ˆ ÈÏ‚ÚÓ
טר הצליחה לעורר את המדינה מתרדמתה .העדר תקנות המתרגמות את חוק הנגישות מ
הרמה ההצהרתית לרמה המעשית לצד העדר אכיפה אפקטיבית בתחו זכויות העובדי
מאפייני את התנהלותה של המדינה בשני האחרונות בכל הקשור לסוגיות אלה .בניגוד
לכ ,מחאת הקוטג' הביאה לא רק להורדת המחיר ,אלא ג קיבלה ביטוי רחב יותר
במסגרת תגובת המדינה למחאה החברתית שבאה אחריה .הקמת של ועדת טרכטנברג
וועדת קדמי לבחינת התחרותיות בענ המזו ,כמו ג צעדי אחרי שהממשלה והכנסת
מבקשות לגבש ,היו במידה רבה תגובה למחאה הצרכנית שהתגלתה במלוא עוזה בחר
הקוטג' .חר זה הוכיח שמאבק המתנהל בשוק בי אזרחי צרכני לעסקי יכול לעורר
את המדינה מתרדמתה ,לגרו לה לשוב אל התמונה ולנסות להפעיל את כוחה כרגולטור
ולהסדיר מחדש את כללי את כללי המשחק .ימי יגידו א ההיסטוריה הצרכנית של קי
 2011אכ הצליחה לשנות את סדרי העדיפויות בישראל ואת פני החברה הישראלית.
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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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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.

סקירת ספרי חדשי

165

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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Nolan, B. & Whelan, C. T. (1996). Resources, Deprivation, and Poverty.
Oxford: Clarendon Press.

סקירת ספרי חדשי

169

 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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Eurostat-European Commission, Unemployment Statistics, August 2012.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_stat
istics.

Flexicurity Pathways – Turning Hurdles into Stepping Stones (Report by
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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.

176

סקירת ספרי חדשי

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.
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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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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.

˙Â¯Â˜Ó
Polanyi, K. (2001) [1944]. The great transformation: The political and
economic origins of our time. Boston: Beacon Press.
Shamir, R. (2008).The age of responsibilization: On market-embedded
morality. Economy and Society, 37, 1-19.
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 728 .2012עמודי
ספר זה מספק במידה רבה הזדמנות חדשה לראייה רחבה של תחו העבודה הסוציאלית
על מורכבותו והיבטיו השוני .ללא ספק העורכי ,אישי מרכזיי בזירת המדיניות
החברתית ,ביניה פרופ' קט $ז"ל ,אשר כחלק מהעשייה העשירה שלו בתחומי המחקר
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בסיס הכרחי ללומדי ולעוסקי בתחו .הספר נחלק לארבעה שערי :הראשו $עוסק
בהקשר העיוני וההיסטורי של תחו העבודה הסוציאלית ,השני עוסק בשיטות התערבות
בעבודה סוציאלית ,השלישי עוסק בתחומי ארגו ,$מינהל הדרכה ומחקר בתחו ,והאחרו$
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(úåëøåò) ïåîöò ìòéå ïåîìè-âøåî äðéðô

ירושלי :הוצאת מוסד ביאליק 314 .2013 .עמודי
תופעת ההגירה היא תופעה מורכבת ,המשרטטת במידה רבה את קווי המתאר של החברה
בישראל .לטענת העורכות אי $די מחקר על נשי מהגרות כאוכלוסייה ייחודית בתו&
ההקשר הרחב של הגירה .אסופה זו מקורה בסדנה בנושא הגירת נשי ,שנערכה במוסד ו$
ליר בשיתו* המכו $ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית .הדיו $בהגירת נשי שהחל
בסדנה שעליה מבוסס הספר בא לידי ביטוי ג בראייה המולטידיספלינרית בספר ,כאשר
חוקרי וחוקרות מתחומי הסוציולוגיה ,האנתרופולוגיה ,הדמוגרפיה ותחומי אחרי
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מציעי את מבט על הנושא .ב 13מאמרי המוצגי באופ $כרונולוגי פורסי הכותבי
היבטי שוני של הגירת נשי לישראל ,ובה דפוסי עבודה של נשי מהגרות בשוק
העבודה ,התארגנויות פיננסיות של נשי יוצאות אתיופיה וסחר בנשי.

The Politics of the New Welfare State
)Giuliano Bonoli & David Natali (Eds.
Oxford: Oxford University Press. 2012. 316 pages

בספר מציגי החוקרי את דמותה של מדינת הרווחה החדשה ,כפי שהתהוותה נוכח
השינויי אשר התחוללו בה מאז שנות ה 90של המאה ה .20הכותבי מצביעי ,בי$
השאר ,על סוגי שוני של צעדי מדיניות כמו מדיניות לשילוב אנשי בשוק העבודה,
השלמת הכנסה לעניי העובדי ,גמישות בשוק העבודה ,דגש על אספקת שירותי
לזקני וכיווני מדיניות שמטרת פיתוח והשקעה בהו $אנושי .הספר נחלק לארבעה
חלקי :החלק הראשו $מציע שלוש פרשנויות שונות למיצובה של מדינת הרווחה בשנות
ה ;2000החלק השני עוסק בהנחות תיאורטיות שעשויות להסביר ,לטענת העורכי,
לפחות חלק מהשינויי המתחוללי במדינת הרווחה; החלק השלישי עוסק בדוגמאות
אמפיריות בתחומי מדיניות נבחרי ,למשל מאמרו של נאומ (Naumann) $המציג מחד
גיסא את הדמיו $בי $מדיניות טיפול בילדי בגרמניה ובשוודיה ומאיד& גיסא את פער
השני .כ& שני עשורי מפרידי בי $יישו מדיניות זו במדינות השונות .החלק הרביעי
מסכ את מגמות השינויי במדינת הרווחה האירופית .ע הכותבי השוני בספר נמני
חוקרי מובילי בחקר מדינת הרווחה המציגי ,כ 13פרקי שוני.

?Towards Social Investment Welfare State
Ideas, Policies and Challenges
)Nathalie Morel, Bruno Palier, & Joakim Palme (Eds.
Bristol: Policy Press. 2012. 386 pages

בספר זה ,בדומה לספר הקוד שהוזכר כא $במדור ,מצביעי החוקרי על שינויי
במדינת הרווחה בדגש על ההמשגה של "השקעה חברתית" .הדגש לטענת הוא במעבר
מתפיסה של "מדינת רווחה מתקנת" ) (repairingל"מדינת רווחה מכינה" ),(preparing
כזו שתפיסת העול שהיא מכוונת אליה היא הכנת האוכלוסייה להשתלבות בעול
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העבודה נוכח השינויי במבנה הכלכלות המאפיי $את המאה ה .21המחברי מצביעי
על שלוש תקופות של התפתחות :הפרדיגמה הקיינסיינית ,הפרדיגמה הניוליברלית
והפרספקטיבה של ההשקעה החברתית .זו האחרונה מייצגת לטענת את התהליכי
המאפייני את התקופה הנוכחית .הספר נחלק לארבעה חלקי ,המחזיקי  14מאמרי,
שבה מתארי חוקרי שוני את עקרונות הפרדיגמה החדשה ,ממפי את כיווני
המדיניות שמאפייני את תפיסת ההשקעה החברתית ,מעריכי את תוצרי המדיניות
מכיווני אלה ודני ביכולות להתמודד ע אתגרי העתיד של מדינת הרווחה .כ& ,למשל,
מציגי החוקרי את החיבור בי $מדיניות של השקעה חברתית לבי $שינויי אקלימיי
במדינות אירופה והשפעת על סוגיות דוגמת עוני ,אבטלה ושוויו $בחברה.

Handbook of Innovation in Public Services
)Stephen P. Osborne & Louise Brown (Eds.
Cheltenham: Edward Elgar. 2013. 587 pages

המלה חדשנות נשמעת יותר ויותר בהקשר של המגזר הציבורי .מושג זה אשר עשוי לעתי
להישמע מנוגד לדפוסי הפעילות של מגזר זה הוא אחד המושגי שמענייני חוקרי
ואנשי מקצוע שעיסוק ארגוני מינהל ציבורי .הדיו $בחדשנות ,כמו ג ,במגמות דומות
יובא אל ארגוני המינהל הציבורי מזה העסקי .ואול דיו $זה מקבל ייחוד מסוי בהקשר
של המינהל הציבורי .אחת השאלות המעניינות שעולות ג בספר זה היא מה ההבדל בי$
רפורמות במינהל הציבורי ,כפי שה $באות לידי ביטוי באופ $כללי במדינות שונות,
בשלושת העשורי האחרוני ,לבי $מושג החדשנות כמושג נפרד .תהייה אחרת שמעלי
העורכי ,תהייה נורמטיבית באופייה ,היא א כל תהלי& של חדשנות טומ $בחובו בהכרח
שיפור ,וא החדשנות היא לעול חיובית .הספר מנסה לענות על שאלות אלה ואחרות
בשישה פרקי הדני בי $היתר בנושאי האלה :נקודת מבט גלובלית על מגמות של
חדשנות; בחינה של מורכבות החדשנות במגזר הפרטי והציבורי; הצגה של אתגרי
החדשנות במגזר הציבורי; דיו $במעורבות של בעלי עניי $בתהליכי החדשנות ועוד.
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åæ úøáåçá íéôúúùîä íéøîàîä éøáçî úîéùø
מימי אייזנשטדט
אברה דורו
מונה חוריכסאברי
ניסי כה
הדס מנדל
דני פילק
עומרי שמיר

פרופסור ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול
ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלי
פרופסור אמריטוס ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש
פאול ברוואלד והמחלקה לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטי,
האוניברסיטה העברית בירושלי
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד,
האוניברסיטה העברית בירושלי
מרצה ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,בית הספר למדעי המדינה,
אוניברסיטת חיפה
מרצה בכירה ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופסור ,ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת ב גוריו
מרצה ,החוג לפוליטיקה וממשל והמחלקה למדע המדינה ,המכללה
האקדמית אשקלו

ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÙÒ ˙¯È˜Ò
ליאת איילו
יוחאי חקק
ליל לוריא
מנח מוניקנד
עופר סיטבו
דנה פרילוצקי

פרופסור ,בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד,
אוניברסיטת בר איל
מרצה בכיר ,בית הספר למדעי הבריאות והעבודה הסוציאלית,
אוניברסיטת פורתסמות' ,בריטניה
הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת בר איל
פרופסור ,בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד,
אוניברסיטת בר איל
מנהל המכו לאחריות תאגידית וראש הקליניקה לאחריות חברתית של
תאגידי במרכז האקדמי למשפט ולעסקי
מרצה ,החוג למדעי הזיקנהגרונטולוגיה ,הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
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1

ذا "#ر ا !درون ا ل ا ة اآ آداة  ا   وا ؟ 
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)"1ض ا5ل ا ا1م  Bإدة اpه ،ا 5ق وا Qfد و"mp7ه '&  !7ر
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The Cultural Context
of Juvenile Justice Policy in Israel
Mimi Ajzenstadt1 and Mona Khoury-Kassabri2
The paper explores the evolution of rehabilitative rights and economic discourses,
and their effect on the development of juvenile justice policies in Israel during the
last two decades. Israel has adopted the main features of a neo-liberal regime and
severe cuts were made to major social welfare programmes, including those
dealing with juvenile offenders. However, the neo-liberal ideas of individualisation
and responsibilisation did not penetrate into the area of juvenile delinquency. A
renewed welfarist discourse in Israel was created instead. This strongly relied on
traditional beliefs in rehabilitation and treatment based on a child-centred culture,
incorporating concepts of rights and embedded in practical economic
considerations.
Key words: Juvenile justice policy, Israel, Culture, Rights discourse, Economic
discourse, Rehabilitative discourse.
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1
2

School of Social Work and Social Welfare, and Institute of Criminology, Faculty of
Law, the Hebrew University of Jerusalem.
School of Social Work and Social Welfare, the Hebrew University of Jerusalem.

viii

Social Security

Winners and Losers: The Consequences
of Welfare State Policies
for Gender Wage Inequality
Hadas Mandel1
Cross-national studies of the impact of welfare states on gender inequality tend to
overlook socio-economic divisions among women. This article challenges the
implicit assumption that welfare states have uniform effects on the economic
attainments of women, arguing that the impact of state intervention is necessarily
conditioned by women’s relative advantage or disadvantage in the labour market.
Based on Luxembourg Income Study microdata for 21 advanced countries, the
paper analyses gender wage gaps among highly skilled and low skilled men and
women. The findings suggest that welfare state policies interact with socioeconomic positions: they limit the economic rewards of highly skilled women, but
do not adversely affect, and by some measures actually benefit, those who are less
skilled. Highlighting the advantages and disadvantages of social policies for
different groups of women, the article concludes that more research is needed to
explore differentiated approaches to reconciling work and family, rather than
addressing universal work-family tensions.
Key words: Welfare state, Gender inequality, Gender pay gaps, Family policy,
Class inequality
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Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University.
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The Advancement of Social Citizenship
as a Struggle for Social Justice
Abraham Doron1
T.H. Marshall’s theory of social citizenship played an important role in the social
and economic debates after the second world war and was closely associated with
the post-war political settlement and the creation of the welfare state. The idea was
built around the historical evolution of civil and political rights, and more so of the
addition and strengthening of social rights, as part of the status of citizenship.
Social rights in Marshall’s view include the availability and access to a wide range
of welfare and social security services, with the aim of assuring an adequate level
of living to all, commensurate with the standards of the society in which we live.
Despite the enormous changes that have taken place since Marshall developed his
idea of social citizenship in the mid 20th century, the idea and the underlying theory
have not lost their importance. Social citizenship has become a major tool of social
integration and of reinforcing the individual’s feelings of belonging and inclusion.
In practice it is instrumental in the legitimation of welfare spending, the adoption
of the concept of universality and the removal of stigma and social inferiority to
the receiving of publicly provided social services. It has also enabled governments
to respond to emerging social needs and evolve policies to deal with them.
Although the idea of social citizenship is widely accepted as a main tool of social
inclusion and integration, the struggle for its actual realization continues with
various degrees of intensity in many countries, Israel among them. This has
recently found its expression as a part of the demands of the social protest
movement for social justice. Among the underlying forces in this struggle lies the
tension between managing of the national economies and the growing global
economic order.
Key words: Social citizenship, Social rights, Welfare state, Social integration
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Black Medicine in Israel: Assessment,
Explanations and Recommendations
Nissim Cohen1 and Dani Filc2
This study examines Hirschman's model of "Exit, Voice and Loyalty" on the case
study of black medicine in the Israeli health care system. Based on a national
survey, we examine the extent of black medicine, its characteristics and correlated
factors and suggest some recommendation on how to reduce it. We found that
black medicine does exist in Israel, although it seems that there has been a decline
in the phenomenon. Contrary to the literature, we found no relationship between
"Voice" option or dissatisfaction with health services and black medicine.
However, we did find a negative correlation between trust and black medicine.
This finding is consistent with Hirschman's insight that the lack of "loyalty" may
lead people to strategies of "exit". We suggest that given that health care in Israel is
a public service, the "Exit" option may form a "quasi-exit" behavior.
Key words: Black medicine, Informal payments, "Exit, Voice and Loyalty",
"Quasi-exit" behavior
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On Sensitivity and Disability:
Political Consumerism, Social-Political
Entrepreneurship and Social Justice
Omri Shamir1
Why do entrepreneurs choose to use consumer power as an alternative politics
channel in order to create social and political change? What are the conditions that
lead them to adopt this strategy? The main purpose of the article is to offer a
theoretical framework to discuss the political consumerism strategy used by social
entrepreneurs who seek to influence political norms in society, the conduct of the
business market and the shaping of public policy. The theoretical model which this
article proposes is based on the new institutional approach (neo-Institutionalism)
and on the principles of the rational choice theory. The article suggests an
explanatory variable in the form of political consumerism as an alternative means
for political participation (alternative politics), which is influenced by structural,
political, economic and cultural conditions as well as by rational cost-benefit
calculations made by entrepreneurs. For an empirical study of the proposed
theoretical framework, the article analyzes two struggles (campaigns) in which the
entrepreneurs employed political consumerism as a primary action strategy to
promote issues related to social justice as institutional changes in Israel. The first
of these was the struggle launched by the "Bema'agalei Tzedek" ("Paths of
Righteousness") Society for workers' rights and the rights of the disabled, while the
second one was the campaign directed by the movement known as "Israel Yekara
Lanu" ("Israel is expensive for us") against the cottage cheese producers as part of
the social protest in the summer of 2011.
Key Words: Political Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Political
Consumerism, Alternative Politics
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