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  ךדבר העור
  

מדיניות חברתית חובקת את כל תחומי  .לאן שלא נביט, הכול מזכיר מדיניות חברתית
החיים החברתיים, חודרת לכל פן, עד כי לעתים אין אנו חשים בה כלל; החל בהעלמת 
היעלמותם של שני צעירים (אחד ללא שם) בעזה וכלה בהעלמת שירותי הדואר (איך הפך 

; החל בהענקת זכויות לאדם או לתאגיד לחפש גז במעמקי הצבי ישראל לצב ישראל?)
הים ולמכור אותו בכל מחיר שעולה על דעתו בגיבוי המדינה וכלה בזכותו של אדם 

  להפיק כל יצירה אמנותית שירצה, גם במימון חלקי או מלא של המדינה. 

פים. המדינה צוברת משאבים ממסים, מהלוואות או בכל דרך אחרת, והמדינה מוציאה כס
אופן גיוס המשאבים ומקורותיהם משקפים מדיניות חברתית, כשם שהשימוש שעושה 
המדינה בכספים אלה מבטא את מדיניותה. יתרה מזו, באמצעות זכויות הריבון מפקחת 
המדינה על פעילויות עסקיות ושירותים שגם להם השלכות חברתיות, גם אם אין הם 

ם כך, אם מדובר בהוצאתם של כספים או באי כרוכים בהוצאה כספית מטעמה. אם כך וא
הוצאתם, במתן אישור או בסירוב, נדרשת החלטה הקובעת אם ובאילו תנאים תאושר או 
תמומן פעולה מסוימת. כל החלטה (ואי החלטה) כזו מבטאת מדיניות חברתית, וכשם 

ליתר  כך גם לא ניתן לא להחליט ולא לפעול. וכשיש החלטה או, 1שלא ניתן לא להתקשר,
דיוק, סדרה של החלטות, ניתן לדבר על אמות מידה המכוונות את זרועות המדינה 
בהחלטותיהן. לפעמים אמות מידה אלה גלויות לעין ולפעמים לא, ואף ייתכן שאמות 
המידה עומדות בסתירה לכאורה להחלטה. אמות מידה אלה עומדות במרכז חקר 

ידה ברורות וגלויות? מה הם היעדים המדיניות החברתית: באילו תחומים יש אמות מ
הגלויים והסמויים שהמדינה מבקשת להשיג? אילו אמצעים ננקטים כדי להשיגם? מחקר 
זה נערך ברמות שונות, מרמת השיח (מה מקבלי ההחלטות, מושאי ההחלטות והציבור 
בכלל אומרים על המדיניות) עד רמת המעשה (מה מבצעי המדיניות עושים בפועל, אילו 

לטות הם מקבלים או לא מקבלים, ומה ההשלכות של החלטות אלה על השגת הח
 היעדים). 

בשיח אודות מדיניות חברתית יש לא מעט מסיחים שראוי להתייחס אליהם. הראשון עוסק 
ברמת ההתערבות של המדינה בתהליכים כלכליים וחברתיים ומציע לבחון אם לא עדיף 

_____________ 

1  "One cannot not communicate ע"ע ,"Bavelas, J., & Jackson, D. (1967). -Watzlawick, P., Beavin

. NY: W. ctional patterns, pathologies and paradoxesA Study of intera -Pragmatics of human communication 

W. Norton  
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 ernment is that which governs least""The best gov,(2לה למדינה שלא תתערב (
 ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ ‰�È„Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ,Ï˘ÓÏ ,Ï‡¯˘È· .˙·¯Ú˙Ó ‡Ï˘ ‰�È„Ó ˘È ÂÏÈ‡Î%40 

,ÈÓÂ‡Ï‰ ¯ˆÂ˙‰Ó ¯˙ÂÈÂ3  ÔÂÚ·¯· ÌÈ·ˆÈ�Â ‰ÙÂ¯È‡· ˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰Ó¯Ï ÌÈÓÂ„ Â�‡ ÍÎ·Â
 ˙Â�ÂËÏ˘‰ ˙Â·¯Ú˙‰Ï ˘È ,˙ÂÁ˙ÂÙÓ‰ ˙Â�È„Ó· È‡„ÂÂ ,‰�È„Ó ÏÎ· .ÈÓÏÂÚ‰ ÔÂÈÏÚ‰

Ï˘‰ ÏÎÎ (ÌÈËÏÂ· ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈ ÌÚ) ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· .‰¯·Á‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÏÚ ˙ÎÏ ˙Â˜ÈÁ¯Ó ˙ÂÎ
 Ò�ÎÈ‰Ï ÈÏ· .‚"Ï˙‰Ó ÊÂÁ‡Î ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ Ì‚ ‰ÏÂÚ ÍÎ ,‰ÏÂÚ ˘Ù�Ï ‚"Ï˙‰˘
 ÔÈ· Â‡ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙ÂÏÚÓ‰ ‰Ï‡ Ô‰ ‰�È„Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰˘ ÔÈ· ,˙ÂÈ˙·ÈÒ‰ ÔÂÂÈÎ ÔÈÈ�ÚÏ

 ˙Â‡ˆÂ‰ Û˜È‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ˘ ‡È‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Ó¯˘ Ì‡ ‡Ï ‡È‰ ‰Ï‡˘‰˘ ¯Â¯· ,‰�È„Ó‰
 .˙·¯Ú˙Ó ‡È‰ ‰Ó· ‡Ï‡ ,ÏÏÎ· ·¯Ú˙‰Ï ‰ÈÏÚ Ì‡ Â‡ ˙·¯Ú˙Ó ‰�È„Ó‰‰˘ ˘ÙÂÁ‰ 

-Heritage Foundation ˙Â‡ˆÂ‰ ¯Á‡ ˙È˙¯Â˜È· ÔÈÚ· ˙·˜ÂÚ‰ Ô¯˜) ¯˙‡‰ÓÂ ˙Â�È„Ó‰
 ˘ÙÂÁ‰ ,È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ÔÂÓË‰ ˘ÙÂÁ‰ ‡Â‰ Â· ˙Ï‚Â„ (ÏÈÚÏ ÌÈ�Â˙�‰ ËËÂˆ ‰Ï˘

�È„Ó‰ .¯ÂÁÒÏÂ ÚÈ˜˘‰Ï ˙¯ÈˆÈ· ‰ÚÈ˜˘Ó Û‡Â Ì�Â‰Ó ÌÈÁÂÂ¯ ˜ÈÙ‰Ï ÌÈ˘�‡ ˙„„ÂÚÓ ‰
 ˜Â˘‰ ÈÚ‚Ù�· ÍÂÓ˙Ï È„Î ËÚÓ ‰˘ÂÚ ‡È‰ „‚�Ó .˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ì‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ‡�˙‰
 .ÌÈÚ‚Ù� ‰ÈÁ¯Ê‡˘Î ,¯ÂÊÚÏ ˙·ÈÂÁÓ ‰ÓˆÚ ‰‡Â¯ ‡È‰ ÔÈ‡ ÌˆÚ·Â ,Ì˙ÂˆÙÏÂ È˘ÙÂÁ‰

Ó Û‡Â ˘Â¯„‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‰¯È˘ÎÓ ,˙ÂÈ˙˘˙ ‰�Â· ‡È‰˘ ÍÎ· ˙·¯Ú˙Ó ‰�È„Ó‰ ‰ÁÈ¯Î
 ÌÈ·Á¯� ÌÈ˜ÏÁ ÏÚ ÌÈ¯ÊÂ‚ ‰Ï‡ Ì‡ Ì‚ ,ÚÈˆÓ ˜Â˘‰˘ ÌÈ‡�˙· „Â·ÚÏ ÌÈ˘�‡
 ‰¯È„Ò ‰˜ÙÒ‡ ÁÈË·‰Ï ‰¯Ë˘ÓÂ ‡·ˆ ˙Â˜ÈÊÁÓ Û‡ ˙Â�È„Ó .˜ÁÂ„· ÌÈÈÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó
 ‡È‰ ‰ÈÏ˘‡ ÔÎÏ .ÌÈÏÚÙÓ· È˙ÈÈ˘Ú˙ Ë˜˘Â ,ÌÈÁÂË· ¯ÁÒÓ È·È˙� ,ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ Ï˘

È˜ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙�È„Ó .˙ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ ˙�È„Ó˘ ·Â˘ÁÏ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ�‰�‰ Ì‡ Ì‚ ,˙ÓÈ
 ÔÂ‰‰ ÈÏÚ· ‡Ï‡ ,ÔÂ„Ï ÌÈ·¯Ó ‰Î Â�‡ Ì‰ÈÎ¯Âˆ·˘ ÌÈÈÁ‰ È·ÂÏÚ ‡˜ÂÂ„ Ì�È‡ ‰�ÓÓ

‡ .ÌÈÈÓÏÂÚ‰Â ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ם זו הדרך הטובה והראויה לקדם את רווחת התושבים, זוהי
שאלה אחרת, וכך גם השאלה אם רווחת התושבים היא בכלל אחד מיעדי המדיניות 

  צעי.החברתית או רק אמ

מסיח שני, ולא פחות חשוב, מבקש להגביל את מוטת ההתערבות של מדינת הרווחה 
לתחום החומרי, ומכאן הוא גורס שתחום היצירה הרוחנית הוא "אופרה אחרת". אכן יש 
הבדלים כבדי משקל בין היצירה החומרית לבין זו הרוחנית. יצירה רוחנית מקיפה תחומים 

דרך מדע, ספרות, תיאטרון וקולנוע וכלה בציור ובפיסול, רבים, החל בשירותי דת, עבור 
עם עוד תחנות רבות בדרך. היא מתייחסת לעבר, להווה ואף לעתיד בתיאור, בפרשנות או 
בהדמיה. הצלחותיה והישגיה נמדדים בכלים אחרים מאלה של היצירה החומרית, אולם 

ך גם אין חברה אנושית כשם שלא מוכרת חברה אנושית שאינה עוסקת ביצירה חומרית, כ

_____________ 

 ,John Louis O’Sullivanאמירה המיוחסת לתומס ג'פרסון אך מקורה, כנראה, בכתבי ג'ון לואיס או'סליבאן (  2

 :) (ראו1837

 http://www.quotecounterquote.com/2010/06/that-government-is-best-which-governs.html  )12.7.15(  
  )http://www.heritage.org/index/download )12.7.15מקור:   3
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שאין בה יצירה רוחנית. שתיהן חיוניות באותה המידה. אם היצירה החומרית מבטיחה את 
קיומה הפיסי של החברה, היצירה הרוחנית היא הדרך שבה החברה הופכת מודעת 
לעצמה, מעצבת את עצמה ואת מקומה בעולם ומבדילה עצמה מחברות אחרות בעיני 

ל מדברי מארקס הצעיר, לא רק הדת אלא האמנות, היצירה רוחם של חבריה. אם נשא
הרוחנית כולה, היא "התיאוריה הכללית של העולם הזה, המצאי האנציקלופדי שלו, 
ההיגיון שלו בצורתו העממית, המגננה הרוחנית על כבודו, התלהבותו, עיצומו המוסרי, 

מימוש הדמיוני משלימתו החגיגית ובסיס הנחמה וההצדקה האוניברסלי שלו. היא ה
למהות האנושית, משום ש[...] הסבל [שהיא מבטאת] הוא בו זמנית הבעה של הסבל 

יש בה, ביצירה הרוחנית, לא מעט אשליות  4האמיתי יחד עם מחאה נגד הסבל האמיתי".
("אופיום להמונים"), אך ביסודה היא מבטאת את מגוון הניסיונות להבין את המציאות 

לשקף אותה ואף לדמיין מציאות אחרת. ובחברה רבגונית ביטוי זה שאנו חיים בה, לתאר ו
יהיה לא אחיד, כשם שאין המציאות שאנשים שונים חיים בה אחידה. היצירה הרוחנית, 
הדת, האמנות, המדע הם הזירה שבה תפיסות אלה נפגשות, מתעמתות ומתחדדות, הזירה 

זירה שבה חברי החברה כולה שבה קבוצות שונות בחברה מבטאות את ייחודן ובה בעת ה
אותה רוח רפאים שאינה שייכת  5מבטאים את חווייתם המשותפת. "התודעה המשותפת",

לאיש אך מוכרת לכול, על שלל גווניה ורבדיה, מתגבשת תוך כדי העימות הזה, ונותנת 
ביטוי לעולם כפי שהוא נראה וכפי שהיינו רוצים שייראה, בדיוק כפי שמארקס (אולי בלי 

  ם) תיאר זאת.משי

יש מספר קווים מקבילים בין שני אפיקי הייצור האלה. כמו הייצור החומרי, כך גם הייצור 
הרוחני קיים בזכות התשתיות שהמדינה משקיעה בהן והמסגרת החוקית המאפשרת, אך 
גם מגבילה, את קיומו. בדומה לייצור החומרי, גם בייצור הרוחני התחרות היא שמבטיחה 

בייצור הרוחני, כמו בייצור החומרי, ריכוז העשייה בידי גורם אחד (או מספר את האיכות. 
מצומצם של גורמים מתואמים) פוגע באיכות ומונע חידושים נדרשים. גם כאן וגם שם 
הפגיעה בתחרות החופשית, אם על ידי הענקת זכויות יתר ואם על ידי שימוש באמצעים 

רון לגורם מסוים אך פועלת לרעת הכלל. אין רגולטוריים או אלימים, יכולה להעניק ית
ספק שתולדות האנושות הן תולדות ההשתלטות האלימה, גם אם במסווה של פתיחות 
ותחרות, של גורמים המבקשים להגביל את התחרות בייצור, הן של סחורות והן של 

נו רעיונות. אולם כאן פרדוקס הריבון: ככל שיגביל את הביקורת כלפיו, כך יסתמך שלטו
על כוח הכפייה; ככל שייפתח לביקורת, כך יסתמך שלטונו על הזכות המוענקת למשול, 

  על אף כל מגרעותיו הגלויות. 

_____________ 

 Deutsch-בתוך העיתון   ,Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.).1844קרל מרקס (  4

Französische Jahrbücher,  '71, עמ  .  
  (תרגם ר' בן בשט). תל אביב: רסלינג. ÂÒ‰ ‰„Â˙Ó‰ Ï˘ ÌÈÏÏÎ‰˙È‚ÂÏÂÈˆ). 2006, 1895דורקהיים, א' (  5
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עניין  –מנגד יש עניין אחד שבו היצירה הרוחנית שונה בתכלית מהיצירה החומרית 
היכולת לשרוד  –ההערכה. בחברת השוק יש אמת מידה ברורה להצלחת הייצור החומרי 

ית, להרוויח ואף למשוך עוד השקעות. כלומר: גם אם אין לדעת מראש מה צריך כלכל
לייצר, גם אם מגוון המוצרים שמייצרים נראה לנו שגוי מבחינה ערכית, עקרון השוק 
מאפשר להבחין בין היצרנים המצליחים לכושלים. ביצירה הרוחנית, לעומת זאת, אין 

בקרים, כי אין לדעת מה היא האמת. שוק אמות מידה מלבד שיקול הדעת של עמיתים ומ
הסחורות הוא דמוקרטי, לפחות במידה שבה לכל שקל אותו הערך (אף אם לא לכל 

 –האנשים אותו סך של שקלים: זה שלא יכול להרשות לעצמו לקנות דירה אינו משפיע 
על שוק הדירות). האמת של שוק הסחורות היא אמת להיום, ואם  –מלבד בהיעדרו 

עונה על הצורך העכשווי, די בכך. את שוק היצירה הרוחנית לא ניתן לכמת הסחורה 
בשקלים, כי האמת שלה נצחית לכאורה. אבל כשהיא נמדדת בהיקף המכירות, היא חדלה 
להיות יצירה רוחנית והופכת סחורה לכל דבר ועניין. זאת ועוד, לאורך הדורות הידע 

פה של היום עשויה להתחלף מחר מצטבר, והמסקנות משתנות, כך שגם האמת הצרו
באמת אחרת. תולדות המדע הן תולדות האמיתות הברורות מאליהן שהפכו לאשליה 
מסיחה. אולי בשל כך ערך היצירה הרוחנית מוגדר לא מעט על ידי אופן העשייה, תהליך 
היצירה, לא פחות מאשר על ידי בחינת היצירה עצמה. וכשהתוצאה מופשטת, כל ניסיון 

ותה על ידי מדדים קשיחים, המודדים, למשל, התלהבות של קהלים שונים, לא למדוד א
רק נדון לכישלון, אלא מכשיל כשלעצמו, כי הוא הופך את המדד מאמצעי למטרה ואת 
הרעיון לסחורה. דווקא בעולם הרעיונות והייצור הרוחני נדרשת האפשרות לתעות 

שנדרשות עשרות חברות הזנק עם  בסמטאות ללא מוצא, בעשייה ללא תוחלת, בדיוק כפי
רעיונות כושלים, כדי שאחת תצליח. אין ספק שהשארת השיפוט בידי העמיתים העוסקים 
במלאכה, ולא בידי מנהלים ומפקחים, כרוכה בסיכון, אך הסיכון במצב ההפוך גדול עוד 

  6שרעיונות גדולים ייגדעו וייזנחו בעודם באבם לטובת הבנאלי והמקובל. –יותר 

המדיניות חברתית תופס מקום מיוחד בעשייה הזו: כמקצוע אקדמי, שהוא חלק  חקר
מאותה יצירה רוחנית, השיח האקדמי בוחן התפתחויות חברתיות ומעריך את תוצאותיהן. 
בה בעת הוא עצמו ואופן עבודתו הופכים חלק משדה הפעולה שלו, מעין קבוצה המכילה 

חברתית חובק את כל העשייה החברתית, את עצמה. מה הפלא אפוא שחקר המדיניות ה
אך גם מחויב לביקורת עצמית? כי הרי כאשר הוא בוחן את העולם החברתי, את העשייה 

  החברתית ואת הקצאת המשאבים החברתיים, הוא בוחן גם את עצמו.

_____________ 

  ראו: 6
Halffman, W. & Radder, H. (2015). The academic manifesto: From an occupied to a public 

university. Minerva, 53 (2), 165-187. 
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ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·  מחויב לדון בכל מנעד המדיניות החברתית, החל בשאלות העקרוניות
הקצאת משאבים חברתיים, השימוש בהם ותוצאותיו וכלה בהכשרתם ביותר של חלוקת ו

ובעבודתם של העוסקים במקצועות יישום וחקר המדיניות, חוקרים, מנהלים ועובדים 
סוציאליים. הגיליון שלפנינו מדגים את המגוון הזה. במאמר הראשון דן יובל מזר 

על רמת הרווחה  בשינויים בתחום המיסוי וההוצאה הציבורית בישראל ובהשפעתם
- שוויון בחברה. אם רמת הרווחה הממוצעת גדלה עם ההכנסה וקטנה עם האי- והאי

שוויון, הוא מציע מודל שבוחן איזו עלייה אמורה לחול בהכנסות משקי הבית עקב שינוי 
שוויון. אחריו טל לוי ואריה מלניק מדווחים על - מדיניות שתכליתו לפצות על הגידול באי

מדינות בדרום אמריקה להשתמש בתשלומי העברה ככלי לחינוך על ידי הניסיון במספר 
 Israelהתניית התשלום בהתנהגויות רצויות. במאמר השלישי, שתורגם מכתב העת 

Affairs הולר את המקצוע עצמו, את התרחבותו ואת התפתחות , בוחנים ג'וני גל ורוני
צוע משפיע ונוכח, הן בזירה המחקר במדיניות חברתית בעשורים האחרונים והפיכתו למק

גבעון, יעל קשת - אריאלה פופרהמקומית, הן בזירה הבינלאומית. המאמר הרביעי, של 
עדו ליברמן, בוחן את השתלבותם של רופאים ערבים ואחיות ערביות בשירותי הבריאות ו

בארץ, ומוצא הבדלי ייצוג גדולים בין גברים לנשים ובין המקצועות השונים. לבסוף, 
מידן משוות בין שיקולי הקריירה של סטודנטים - ועטרת גבירץ זהר- ה אבןאהוב

בתוכנית הסבה לעבודה סוציאלית לבין אלה שבתוכנית לימודים רגילה, ולאור ההבדלים 
  ממליצות על התאמות רצויות, הן בהוראת התיאוריה, הן בלימודים המעשיים.

ו ביישום מדיניות אינה דבר ברור ואף על פי כן, הוצאת כתב עת בידי ארגון שעיקר עיסוק
·ÔÂÁËÈ מאליו, ואנו חוזרים ומודים למוסד לביטוח לאומי על שאר הרוח שמאפשר ל

ÈÏ‡ÈˆÂÒ החברתי בארץ. באופן מעשי, ללא הצוות שעומד - להמשיך לתרום לשיח המדעי
הטל, מרכזת המערכת, חוה רימון, עורכת הלשון, מרדכי - מאחורינו, במיוחד מיה עורב

  , המעצב, וכל שאר הצוות, עבודתנו כמו לא היתה. תודה לכולם וקריאה מהנה.פרנקל

 

       ,  יונתן אנסון 

 ראשי     עורך 
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 ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ··‡ ÂÈ ,‰"Ú˘˙Ï È2015,  'ÒÓ97 :46-11 

 11.6.15-ב התקבל, 8.5.14-ב לפרסום נשלח

בחינת ההשפעה של המדיניות 
של משקי הבית  תםהכלכלית על רווח

  1בעשור האחרון

יובל מזר
2

  

ממשלות ישראל בעשור האחרון את שינו דוחות רבים, בכפי שתועד במחקרים ו
- כשצמצמו את מעורבותן בהקטנת האיכך  ,מדיניותן בתחומי הרווחה והמיסוי

מדיניות מוצהרת של הממשלה  ףשיק הזשינוי  שוויון בחלוקת ההכנסות במשק.
מקורות למגזר  תפנולהנטל הכלכלי על משלמי המסים ו הקל אתלשביקשה 

משקל ההוצאה ירד  2010-2001 העסקי תוך עידוד תעסוקה. כך בין השנים
ובמקביל  ,בקירוב אחוזהנקודות  3.5- בהציבורית האזרחית ללא ריבית בתוצר 

הצטמצמה  ולהכך בס .הישירירד נטל המס באמצעות הפחתת שיעורי המס 
המחקר הנוכחי השפעת הממשלה על חלוקת ההכנסות במשק.  בקירוב בשליש

היטיבה עם בעלי ההכנסות הגבוהות והבינוניות והרעה עם  זומדיניות שמצא 
בעלי ההכנסות הנמוכות. ככל שגדלה התועלת שמשקי בית מפיקים מההוצאה 

מישוני ההכנסה מבחינת הממשלתית החברתית, כך מיטשטש ההבדל בין ח
מדיניות ההמחקר בוחן את השלכות  מלבד זאתהמדיניות על רווחתם.  תהשפע

הרווחה ש ,הכלכלית על הרווחה באמצעות פונקציית רווחה תיאורטית המניחה
כדי ששוויון. מפונקציה זו עולה -עולה עם ההכנסה ופוחתת ככל שגדל האי

 העמקתנדרש ש ,סך הרווחהאת שוויון תגדיל גם - איהאת  עמיקהשהמדיניות שה
   .30%-45% ביא לגידול בהכנסה בהיקף שלתהשוויון - איה

  

:Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓ  ,מדיניות, תועלת חברתיתשוויון- איצמיחה ,  

  

_____________ 

ברצוני להודות לקובי ברויידא על הערותיו המועילות והמעשירות וליתר חברי חטיבת המחקר על הערותיהם.    1
 במיוחד תודתי לנעה ליטמנוביץ על העזרה בעיבוד הנתונים והתוצאות.

  כלכלן בכיר, אגף ריאלי, חטיבת המחקר, בנק ישראל.   2



  יובל מזר  12

  מבוא

אלא את השפעתם על  3,שוויון- את הקשר הסיבתי בין צמיחה לאילא  ,מחקר זה בוחן
ההתפתחויות הכלכליות והחברתיות בעשור  על רקע ,הכוללת של משקי הבית תםרווח

  האחרון.

כשצמצמו את  שלהן, ממשלות ישראל את מדיניות הרווחה והמסיםבעשור האחרון שינו 
 2010-ל 2002 ביןשוויון בחלוקת ההכנסות במשק. -איההקטנת בהישירה  מעורבותן

נרשמה ירידה מונוטונית במשקל ההוצאה הציבורית בתוצר. ירידה זו היתה תוצאה של 
בתוצר ובתוך כך את התערבותה  הממשלה משקל הוצאותמדיניות שנועדה להקטין את 

המסים בתוצר על ידי הפחתה משמעותית  הקלת נטלכאחוז מהתוצר, והיא לוותה ב במשק
ת המדיניות היתה לעודד צמיחה על ידי פינוי מטר 4הישיר. בשיעור המס הסטטוטורי

  פרטי. ה המגזר העסקי לטובתמקורות 

ההכנסות במשק,  פלגותעל הת כבדת משקלפיסקלית זו היתה השפעה -למדיניות חברתית
נו ן א. במחקר זה איאחריםעל מצרפי מקרו  כמו גם ,וככל הנראה גם על קצב הצמיחה

אלא בעיקר את השלכותיה על  5,על הצמיחהה של מדיניות הממשלה תבוחנים את השפע
 כשאנו נסמכים על ,הרווחה החברתית, כפי שבאו לידי ביטוי בחלוקת ההכנסות וההוצאות

  צמיחה בשנים האחרונות.להקשר בין המדיניות הכלכלית  בדברהנחות מסוימות 

ות זה נציג בקצרה ספרות רלוונטית. בחלק השני נסקור את מדיני מאמרבחלק הראשון של 
; תחילה נסקור את הפחתת ההוצאה הציבורית ולאחר מכן 2010-2001 הממשלה בשנים

את הפחתת נטל המס. בחלק השלישי נסקור את השלכתה של המדיניות הנידונה על 
על התפתחות שכר הנטו ושכר הברוטו של  יםבסיסי נתוניםכלכלתם של משקי הבית. נציג 

 נעריךהבית בשנים הנסקרות. בחלק הרביעי העובדים ועל ההכנסות וההוצאות של משקי 
יות פשוטות הדמהמדיניות הכלכלית על רווחתם של משקי הבית בעזרת  תאת השפע

נחלץ את ערך  הדמיותובהסתמך על פונקציית רווחה תיאורטית מסוימת. באמצעות אותן 
   .שוויון מבחינת הרווחה של משקי הבית-בין צמיחה לאי הפרמטר המייצג את התחלופה

  
_____________ 

נמצאים מזה עשרות שנים בחזית המחקר הכלכלי. ייתכן שהסיבה העיקרית לכך היא שהם שוויון -הצמיחה והאי   3
שוויון מייצג את אופן חלוקתה בין הפרטים. - קשורים ישירות לרווחה: הצמיחה קובעת את "גודל העוגה", והאי

יים בין שני הספרות הכלכלית דנה באינטנסיביות, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה אמפירית, בקשרים הסיבת
 OECD-גורמים אלה, אבל אין היא מעלה ממצאים חד משמעיים. לסקירת ספרות עדכנית בנושא ראו מסמך של ה

, מתוך סדרת המאמרים Trends in Income Inequality and Its impact on Economic Growth, 2014מדצמבר 
OECD Social, Employment and Migration  .  

  הנקובים בחוק.שיעורי המס    4
  אם כי הרחבה בסוגיה מופיעה בהמשך המחקר.    5
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  ספרות רלוונטית בישראל

 , שערך המוסד לביטוח לאומי,È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈË·È‰ ,2006-2001�‰ המחקר
על פי מיטב ידיעתי המחקר הקרוב ביותר לנושא המחקר הנוכחי. מחקר זה מתאר  הוא

כפי שבאו לידי ביטוי בתקציב הממשלה ובשיעורי המס: את  ,בפירוט את צעדי המדיניות
הירידה החדה בקצבאות (בעיקר בקצבאות הילדים ובהבטחת הכנסה), את הירידה 
 בתקציב הממשלתי לתלמיד (העברות בעין) ואת ההפחתה של שיעורי המס מעבודה.

 ,ון בישראלוויש- איהעל  השינויים אלהשפיעו /סטטי איך 6באופן חשבונאי בחנו החוקרים
משינויים  וגםשוויון נטו נבע בראש ובראשונה משינויים במדיניות הקצבאות - אימצנו שהו

היתה השפעה קטנה לאחרונים  ;במערכת המס ומקיצוצים בתקציבי החינוך והבריאות
 2006ההשפעה המצרפית של המדיניות בשנת התבטאה  2001בלבד. בהשוואה לשנת 

עלייה בנסה נטו של משק בית בעשירון התחתון ולחודש בהכ "חש 643ירידה של ב
  למשק בית בעשירון העליון. "חש 1,246מונוטונית לאורך העשירונים, עד 

 מידת הנדיבות של ישראל כלפי האוכלוסייה בגיל העבודה ביןשוו ה) 2006(מואב ויפרח 
היקף תשלומי ההעברה לאוכלוסייה זו כשיעור ש הם מצאו. לזו שבמדינות המפותחות

, אך היקף הסיוע לשני העשירונים התחתונים במדינות אלה נופל מהממוצע לא מהתוצר
 ו. את הממצא הזה מסבירה נדיבות לעשירוני הביניים. כשכללנמוך ביחס לממוצע

את התמיכה  וובחנ –פרוגרסיבי יותר בישראל ה –בהשוואה את נטל המס הישיר החוקרים 
ביחס  OECD-הישראל שונה ממדינות שאין  הם גילואוכלוסייה בגיל העבודה, בנטו 

לשני העשירונים התחתונים, נדיבה יותר כלפי ששת עשירוני הביניים ותובענית במיוחד 
. מאז נמשכה הירידה 2004כלפי שני העשירונים העליונים. ממצא זה היה נכון לשנת 

  הסטטוטורית בשיעורי המס הישיר מעבודה.

במעורבות הממשלה העקבית את הירידה  מחקרםבחנו ב) 2013(אחדות וסטרבצ'ינסקי 
שהתבטאה בהפחתה חדה של המסים הישירים ובמשקל  ,בחלוקת ההכנסות בישראל

-2009בהכנסה הפנויה בין השנים  (בעיקר קצבאות הביטוח הלאומי) הרעבהתשלומי ה
2003 .  

מאמרם על הרעה מתמשכת בשירותי ) הצביעו בDahan & Hazan, 2014דהן וחזן (
, על רקע הירידה החדה בפרט שירותי הבריאות והחינוךב, ובכלל לה האזרחייםהממש

  בשיעורי המס ובמשקל ההוצאה הציבורית בתוצר. 

_____________ 

כלומר: החוקרים תרגמו שינויים סטטוטוריים לתעריף דיפרנציאלי בשקלים לכל עשירון הכנסה של משק בית; את    6
  ההעברות בעין הם חישבו לכל משק בית על פי הרכב הגילאים ומספר הנפשות במשפחה.
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  חברתיתה-צעדי המדיניות הפיסקלית

ÌÂˆÓˆ  ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ˆÂ‰‰  

 7.נקודות האחוז 8.3-ירד משקל ההוצאה הציבורית הכוללת בתוצר ב 2010-2002בשנים 
נקודות האחוז מהמשקל הממוצע של ההוצאה  3-2-עקב כך משקלה בתוצר נמוך כעת ב

 8-הציבורית במדינות המפותחות, כאשר בתחילת העשור הוא היה גבוה מממוצע זה ב
  8להלן). 1(ראו תרשים  נקודות האחוז בקירוב

  

הירידה במשקל ההוצאה הציבורית הכוללת נבעה גם מירידה במשקל החוב הלאומי 
 2בתוצר, הואיל וזו האחרונה הביאה לירידה במשקל תשלומי הריבית על החוב של 

רכיב ההוצאות מאחוז. הנקודות  1.8-משקל ההוצאה הביטחונית ירד ב. נקודות אחוז תוצר
הציבוריות שבו נרשמה הירידה המשמעותית ביותר היה ההוצאה האזרחית הציבורית ללא 

משקל הביטוח והסעד  ירד ה האזרחית הציבוריתתוצר. מתוך סך ההוצא 3.6% –ריבית 

_____________ 

דוגמה להבדל בין נקודות אחוז לאחוזים:  תחות ההכנסות וההוצאות של משקי הביתהשלכות המדיניות על התפ  7
, מדובר בירידה של נקודת אחוז. במונחי אחוזים מדובר בירידה של 9%-ל 10%-כאשר שיעור האבטלה יורד מ

10%.  
 הרחבה מופיעה בדוחות השנתיים של בנק ישראל לשנים הללו.   8
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ירידה חדה ברמת  חלה :. כלומר2010-2001אחוז בין השנים הנקודות  1.3-בתוצר ב
  ).2ותרשים  1לוח ראו הקצבאות ביחס לתוצר (

 

  1לוח 

Â ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ Ï˜˘ÓÓ‰È·ÈÎ¯, 2001 Â-2010 

  2001 2010 ˘¯Ù‰ 

 ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ Ï˜˘Ó Î"‰Ò¯ˆÂ˙· 51.2 43.8 7.4 

 2.0 3.5 5.5 תשלומי ריבית

 1.8 6.7 8.6 ביטחון

˙È·È¯ ‡ÏÏ ÈÁ¯Ê‡ Î"‰Ò 37.2 33.5 3.6 

 1.3 8.9 10.2 שירותים ציבוריים כלליים

 0.4 5.5 6 בריאות

 0.7 7.3 8 חינוך

 1.3 11.8 13.1 ביטוח סוציאלי וסעד

  

 ÒÓ‰ ÏË� ˙˙ÁÙ‰  

אחוז (בהשוואה למדינות המפותחות הוא הנקודות  4.5-נטל המס בירד בשנים הנסקרות 
הירידה  .רשם התפתחות דומה לזו של משקל ההוצאה הציבורית שתוארה בסעיף הקודם)

אחוזי תוצר: בשנת  5.2-במיסוי הישיר, כאשר משקלו של האחרון ירד בחלה בנטל המס 
ההפחתה . 15.6% – 2010ובשנת  ,20.8%משקל המסים הישירים בתוצר היה  2001
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משקלו של היה . בתחילת העשור 2009-2007במיסוי הישיר היתה בין השנים העיקרית 
ראו השתווה המשקל של השניים ( בשנים אלהמזה של המס העקיף, ו כבד המס הישיר

כך יש בישראל חלוקה שווה בין נטל המס הישיר והעקיף, בשל ). בנספח 1-נ תרשים
9.ת המפותחותתופעה חריגה בקרב המדינו

 

במיסוי הישיר היתה במס ההכנסה מעבודה. ירידה זו משקפת בעיקר העיקרית ההפחתה 
 32%-ירידה חדה בשיעור מס ההכנסה הסטטוטורי הממוצע מעבודה: זה האחרון ירד מ

היה קבועים,  ו. ללא השינוי הסטטוטורי במיסוי, ובהנחה שיתר המשתנים נותר25%-ל
נקודות  1.5אחוז (הנקודות  2.1-גבוה ב ,2010בשנת  ,וצרמשקל מס ההכנסה מעבודה בת
. הירידה במשקל מס ההכנסה בתוצר 5.2%במקום  7.3%-אחוז מתוכן בקרב שכירים), כ

 .95%-ל 111%-, בהשוואה לתוצר לנפש, מיםברוטו לשכירהשכר  תמשקפת את שחיק
ישירים בתוצר היה משקל המסים ה ,נותרים קבועיםהיו בהנחה שיתר המשתנים  ,בלעדיה
אחוז הנקודות  4.7-הגידול בשיעור התעסוקה בגם אחוז. לבסוף, הנקודות  1.1-גבוה ב

אם  10.שפיע על משקל מס ההכנסה בשכר, אך אין זה ברור באיזו מידה ואף לאיזה כיווןה
מדיניות הממשלה היתה להגדיל את ההכנסה הפנויה של האוכלוסייה העובדת על  כן,

מיליארד שקלים  17-חשבון ירידה בהוצאותיה ובפרט ירידה בהוצאות האזרחיות (כ
ביקשה על חשבון העברות ושירותים ציבוריים. בכך למעשה  כלומר), 2010במחירי 

  משקי בית לעבור מרווחה לעבודה. ץתמרלהממשלה 

  

˙ ˙È�ÎÂ·ÂˆÈÈ ‚‰ ˙˙ÁÙ‰ÏÈÔÂÚ¯  

משקל החוב  ,6.1%בתוצר  מגזר הציבורירעון השוטף של הימשקל הגהיה  2003בשנת 
ממשלת ישראל על שילמה ופער הריביות בין הריבית ש ,100%ברוטו בתוצר היה כמעט 

 8.5היה בשיא של  ריתהבצות של אר הריבית) לבין ˘Á¯שנים (אגרת  10-הלוואותיה ל
למשבר פיננסי של  גבוהה מאוד הסתברותהיתה באותן שנים אלה עקב וז. אחהנקודות 

תוכנית לייצוב להפעיל החליטה ממשלת ישראל  2003המשק הישראלי. באמצע שנת 
  שתתבטא בירידה של יחס החוב לתוצר.  ,רעון הפיסקלייהמשק שעיקרה הפחתת הג

_____________ 

מסך גביית  65%-המס הישיר הוא בדרך כלל גבוה יותר, ובממוצע הוא מהווה כבמדינות המפותחות משקלו של    9
 המסים. במדינות המתפתחות דווקא משקלו של המס העקיף גבוה יותר ממשקלו של המס הישיר.

קשה לכמת את ההשפעה של הגידול בשיעור התעסוקה על תקבולי המסים בכלל ועל משקלם בתוצר בפרט, שכן    10
אלה העובדים שנכנסו לשוק העבודה (המונה) ומהי השפעתם על התוצר (המכנה). על סמך הנחה  אין זה ברור מי

סבירה שרוב המשתלבים בשוק העבודה השתכרו שכר נמוך יחסית, ניתן להסיק שהשתלבותם הביאה לירידה 
 במשקל של תקבולי המסים בתוצר.
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 בקירוב, בד בבד עם אחוזהנקודות  5-ב 11רעון הסטטוטורייהגפחת  2005-2003שנים ב
ירידה חדה במשקל ההוצאה הציבורית בתוצר וירידה חדה פחות בשיעור המס 

רעון לגדול בהדרגתיות, בין השאר יחזר הג 2005). משנת 3 תרשיםהסטטוטורי הממוצע (
רעון הסטטוטורי בעת המשבר) במשבר ימדיניות אנטי מחזורית (גידול מסוים בגעקב 

עם ריסון  בד בבד 2008המשך הפחתת המס עד שנת עקב וגם  2009 ,2008הפיננסי בשנים 
  יחס החוב לתוצר  ירד תוכנית הייצובעקב הירידה במשקל ההוצאה הציבורית בתוצר. 

  ).4 תרשיםתוצר ( 75%עד לרמה של  בקירוב, 25%-ב

תוכנית ייצוב מוצלחת שתרמה לייצוב המשק, זו ה תלפי כל אמת מידה שיפוטית הי
הוא משבר בתחילת העשור הקודם וכן לשיעורי הצמיחה הגבוהים שלהתאוששותו מה

, מחקרים בעולם (פירוט בהמשך המאמר) באשר לצמיחה הראובשנים הללו.  נהנה מהם
מעבר לתוכנית  תועלתיש  ייצוב,כחלק מתוכנית  מיוחדב כשלעצמה, להפחתת מסיםש

  מה לשיעורי הצמיחה.ותר –עצמה 

  

_____________ 

שהמשק יכול לייצר בתעסוקה מלאה ובניצולת  הפער בין משקל ההוצאה הציבורית בתוצר הפוטנציאלי (התוצר   11
מרבית של ההון הפיסי) לבין שיעור המס הסטטוטורי הממוצע, גירעון שלא קשור קשר ישיר למצב מחזור 
העסקים, בניגוד לגירעון בפועל שגדל בעת מיתון בעיקר בשל הירידה בהכנסות ממסים. להרחבה בנושא הגירעון 

  ) 2013ר תקופתי של בנק ישראל, מזר (הסטטוטורי ודרך חישובו ראו ניי
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, ומשקל ההוצאה 2005והסתיימה בשנת  2003אמנם תוכנית הייצוב החלה בשנת 
אך בבואנו לבחון את השלכות המדיניות על  ,2007-2003הציבורית ירד בעיקר בין השנים 

התוצר  הפער בין –בהן פער התוצר שלהשוות שנים  אנו מבקשים ,רווחת משקי הבית
היתה  2001 על כן אף ששנת). 5מה (תרשים דו –הייצור הפוטנציאלי שלו מוצע מלבפועל 

תאפיין את המשק  2001. שנת בהןבחרנו  ,היתה שנת צמיחה 2010שנת ושנת מיתון 
  אחריה.תאפיין אותו  2010הישראלי לפני תוכנית הייצוב ושנת 
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  השלכות המדיניות על כלכלת משקי הבית

שיר. מכיוון שהמיסוי בהפחתת המס הי , כאמור,הפחתת נטל המס התבטאה רובה ככולה
של בהישיר פרוגרסיבי מאוד (כלומר משקל המס בהכנסה ברוטו גדל עם העלייה בשכר 

 ככל שגדלה ,צעד רגרסיבי שתועלתו גדלה אה במדרגות המס השולי), הפחתתו הייעליה
 2(לוח  פחתו בצורה רגרסיבית שיעורי המס עצמם ההכנסה של משק הבית. מעבר לכך

 3ככל ששכר העובדים היה גבוה יותר, גדל שכר הנטו שלהם (לוח עקב כך  12.)להלן
  ).להלן

  

_____________ 

מציג את משקל תשלומי המס הישיר בשכר ולא את שיעור המס הנקוב, אבל העדפתי להציג זאת כך,  2אמנם לוח    12
כדי לתאר את נטל המס הממוצע בפועל (שיעור המס האפקטיבי) בהשוואה על פי חמישונים ובין השנים הנבחרות; 

  א הצגה של שיעור המס השולי ולא האפקטיבי.הצגה של שיעור המס הנקוב הי
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   2לוח 

 (ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Â ˙Â‡È¯· ÒÓ ÏÏÂÎ) ‰„Â·ÚÓ ‰Ò�Î‰‰ ÒÓ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰  

¯Î˘ È�Â˘ÈÓÁ ÈÙÏ, *2001 Â-2010  

2001 2010 ˘¯Ù‰‰ 

 3% 4% 7% חמישון תחתון

II 11% 5% 6% 

III 18% 10% 8% 

IV 25% 17% 9% 

 10% 30% 39%  חמישון עליון

  ."חש 3,000-חודשים במהלך השנה ומשכורתם השנתית היתה גדולה מ 10שכירים שעבדו לפחות   *
:ÌÈ�Â˙�‰ ¯Â˜Ó  .קובצי מס הכנסה מנהלתיים לשנים הרלוונטיות  

  3לוח 

¯Î˘ È�Â˘ÈÓÁ ÈÙÏ ÈÂ�È˘‰ È¯ÂÚÈ˘Â ÂË�Â ÂËÂ¯· ÈÏ‡È¯‰ ¯Î˘· ÈÂ�È˘‰ ˙Ó¯, ÔÈ· *

 ÌÈ�˘‰2001 Ï-2010 ) È¯ÈÁÓ· ÌÈÈÏ‡È¯ ÌÈÁ�ÂÓ· Ì‰ ÌÈ�Â˙�‰2010( 

 ¯Î˘‰
 ÂËÂ¯·  
 ˙�˘·
2001 

 ¯Î˘‰
 ÂËÂ¯·  
 ˙�˘·
2010 

 ÂË� ¯Î˘‰  
 ˙�˘·
2001 

 ÂË� ¯Î˘‰  
 ˙�˘·
2010 

 ¯ÂÚÈ˘
 ÈÂ�È˘‰  
 ÈÏ‡È¯‰
 ¯Î˘·  
 ÂËÂ¯· 

 ¯ÂÚÈ˘
 ÈÂ�È˘‰  
 ÈÏ‡È¯‰
 ¯Î˘·  
 ÂË� 

 -5% -8% 2,730 2,865 2,849 3,083 חמישון תחתון

II 5,757 5,411 5,100 5,109 6%- 0% 

III 8,324 7,854 6,816 7,092 6%- 4% 

IV 12,611 12,068 9,366 10,028 4%- 7% 

 12% -4% 18,214 16,249 26,908 27,894 חמישון עליון

  ."חש 3,000-השנתית היתה גדולה מ ומשכורתם ,חודשים במהלך השנה 10שכירים שעבדו לפחות   *
 :ÌÈ�Â˙�‰ ¯Â˜Ó .קובצי מס הכנסה שנתיים לשנים הרלוונטיות  

השכר הממוצע ברוטו בכל חמישון פחות  עלה 2010-ל 2001בין השנים מלמד, ש 3לוח 
ולכן  ,השכר גבוה במיוחדהיה  2001מאשר שיעור עליית המחירים. יש לציין שבשנת 

בשיעור המס הביאה ההפחתה  13.בעייתיתו מבחינת רמת השכר ברוטו ההשוואה לשנה ז

_____________ 

 .136) מספר 2014ראו הרחבה בסוגיה זו בסקירת התפתחויות שוטפות של בנק ישראל (   13
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מקצב העלייה של  איטילכך ששכר הנטו עלה בקצב מהיר מקצב עליית המחירים, אם כי 
עלה השכר נטו בקצב מהיר יותר מהתוצר  כירים בחמישון העליוןאצל הש לנפש. התוצר

  . בקירוב 5%-מישון התחתון בהשכירים בחהשכר נטו של ולעומתם ירד  )3לנפש, (לוח 

הגיעו, הממשלה לעובדים העבירה תוצר של מס הכנסה ש 3%מתוך ש ,עוד עולה מהניתוח
לעובדים  69%מס (והרגרסיביות בהפחתתו), הבשל השפעתו הפרוגרסיבית של 

הגיע  1%ורק  שני,אחוזים ל 4%לשלישי,  9%לחמישון הרביעי,  18%מהחמישון העליון, 
בדומה לשיעור , העליוןהחמישון עדיין שילם  2010-יחד עם זאת, ב 14.לחמישון התחתון

: שיעור הגידול ; שתי סיבות היו לכךמתקבולי המס על עבודה 66%, 2001התשלום בשנת 
, הטור השני משמאל), ומערכת המס על 2בשכר הברוטו עולה עם חמישון השכר (לוח 

  השכר עדיין פרוגרסיבית בהשוואה למדינות המפותחות. 

נומינליים של ההכנסה הכספית ברוטו ונטו מתאר את הרמה ואת שיעורי הגידול ה 4לוח 
את הצריכה הכספית המתוקננת, את  15,לנפש, כשההכנסה מתוקננת לפי סולם שקילות

מספר המפרנסים ואת מספר הנפשות במשק בית לפי חמישוני הכנסה כספית נטו של 
הניתוח מתבסס על נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלשכה  מכאן ואילךמשקי בית. 

   .2010-ו 2001ית לסטטיסטיקה לשנים המרכז

_____________ 

), תוצאותיו של ניתוח 2012מכיוון שהמוביליות בשוק העבודה בישראל אינה גבוהה (מירי אנדבלד, ביטוח לאומי,    14
 יתוח דינמי באמצעות נתוני פאנל.סטטי אינן שונות בהרבה מתוצאותיו של נ

 התקנון נעשה לפי סולם שקילות של הלמ"ס, והוא מתבסס על כך שעלותו הכלכלית של כל אדם נוסף בבית קטנה.   15
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  4לוח 

) ˙Â��‚ÂÒÓ ˙Â„·ÂÚstylized facts ÌÈ�˘‰ ÔÈ· ˙È· È˜˘Ó ,(2001 Ï-2010 

) È¯ÈÁÓ· ÌÈÈÏ‡È¯ ÌÈÁ�ÂÓ· Ì‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ�Â˙�‰2010(  

 ÔÂ˘ÈÓÁ
 ˜˘Ó  
 ˙È·‰  
 ÈÙÏ)  

 ‰Ò�Î‰  
(ÂË� 

 ‰Ò�Î‰  
 ˙ÈÏÎÏÎ  
 ˘Ù�Ï  

˙ÈË„�ËÒ 

 ‰Ò�Î‰  
 ÂË�  

 ˘Ù�Ï  
˙ÈË„�ËÒ 

 ˙Â·¯Ú˙‰‰ ÍÒ  
 ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘  

 ‰Ò�Î‰·  
˙È· ˜˘ÓÏ 

 ‰‡ˆÂ‰  
 ˙ÈÙÒÎ  
 ˘Ù�Ï  
˙ÈË„�ËÒ 

 ¯ÙÒÓ  
 ÌÈÒ�¯ÙÓ  
 ÚˆÂÓÓ  

˙È· ˜˘ÓÏ 
 ¯ÙÒÓ  
˙Â˘Ù� 

 ‰ÏÎ˘‰  
 Ï˘  
 ˘‡¯  
 ˜˘Ó  
˙·‰ 

 Ï˘ ÏÈ‚  
 ˘‡¯  
 ˜˘Ó  
˙È·‰ 

2001 
1 605.6 1,445.3 139% 2,046.7 0.46 3.6 10.4 47.2 
2 1,904.2 2,517.9 32% 2,774.8 1.00 3.6 11.7 46.1 
3 3,562.3 3,684.5 3% 3,303.1 1.32 3.3 12.6 45.2 
4 5,859.7 5,203.9 -11% 4,277.8 1.56 3.2 13.5 45.2 
5 13,061.3 9,457.1 -28% 6,284.3 1.64 2.8 15.3 47.5 

2002 
1 743.5 1,444.9 94% 2,107.4 0.61 4.0 11.5 46.7 
2 2,021.5 2,705.7 34% 2,829.5 1.07 3.3 12.1 48.2 
3 3,947.1 4,155.4 5% 3,599.6 1.52 3.3 13.2 45.6 
4 6,155.5 5,859.2 -5% 4,603.3 1.71 3.2 14.1 45.5 
5 14,337.6 11,502.9 -20% 6,972.2 1.65 2.7 15.5 50.2 

          

 ÔÂ˘ÈÓÁ
 ˜˘Ó  
 ˙È·‰  
 ÈÙÏ)  

 ‰Ò�Î‰  
(ÂË� 

 ‰Ò�Î‰  
 ˙ÈÏÎÏÎ  
 ˘Ù�Ï  

˙ÈË„�ËÒ 

 ‰Ò�Î‰  
 ÂË�  

 ˘Ù�Ï  
˙ÈË„�ËÒ ÊÂÁ‡ ˙Â„Â˜� 

 ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰  
 ˘Ù�Ï  
˙ÈË„�ËÒ 

 ¯ÙÒÓ  
 ÌÈÒ�¯ÙÓ  
 ÚˆÂÓÓ  

˙È· ˜˘ÓÏ 
 ¯ÙÒÓ  
˙Â˘Ù� 

 ‰ÏÎ˘‰  
 Ï˘  
 ˘‡¯  
 ˜˘Ó  
˙·‰ 

 Ï˘ ÏÈ‚  
 ˘‡¯  
 ˜˘Ó  
˙È·‰ 

 שיעורי שינוי
1 22.8 -0.0 -44% 3.0 33.4 11.1 10.6 -1.0 
2 6.2 7.5 2% 2.0 6.8 -7.9 3.7 4.6 
3 10.8 12.8 2% 9.0 15.8 0.5 5.1 0.9 
4 5.0 12.6 -6% 7.6 10.0 2.1 4.5 0.7 
5 9.8 21.6 -8% 10.9 0.8 -2.0 1.7 5.8 

:ÌÈ�Â˙�‰ ¯Â˜Ó  2010-ו 2001סקרי הוצאות משק הבית לשנים.  

  

ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙ÂÎÏ˘‰˙È·‰ È˜˘Ó Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒ�Î‰‰ ˙   

הכספית נטו של משקי הבית בצורה רגרסיבית. בשנת בדומה לשכר נטו גדלה ההכנסה 
היה היחס בין החמישון העליון לתחתון מבחינת ההכנסה נטו (כלכלית) לנפש  2010

. זאת אף שבחמישון התחתון חל 2001) בשנת 21.6( 6.5) לעומת 19.3( 8סטנדרטית 
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גם חל הגידול הבולט ביותר במספר המפרנסים למשק בית, שהתבטא בכך שבחמישון זה 
לא  בהשוואה לחמישונים האחריםאם כן,  16.הגידול הבולט ביותר בהכנסה הכלכלית

את ההכנסה  – המעבר מרווחה לעבודהמדיניות  –העלתה היציאה לעבודה כשלעצמה 
כפי שרואים מהשוואה בין התפתחות  , אבלחמישון התחתוןשל בני ה נטו של משקי הבית

ההכנסה הכלכלית לבין השכר ברוטו אכן הובילה לעלייה יחסית בהכנסה של החמישונים 
זה; זזה השפעה זו ואף יותר מיהירידה הרגרסיבית בשיעור המס ק ואולםהשני עד הרביעי. 

  .היה גבוה יותר חמישון, ככל שהכך שההכנסה נטו למשק בית עלתה

יותר בקרב החמישון חזקה הנטייה השולית לצרוך ש אףות ההכנסה ובהתאם להתפתח
נמוך השיעור השינוי בצריכה הפרטית של משק בית בחמישון התחתון היה התחתון, 

הצריכה באחוזים להתפתחות ההכנסה  דמתה עלייתבממוצע, ובשאר החמישונים ביותר 
רטית של החמישון גידול בהכנסה. הצריכה הפחל עם הבצריכה  גידולנטו; כלומר ה

היא עלתה  , לעומתו,החמישון העליוןושל שנה, ב 0.3%התחתון עלתה בקצב ממוצע של 
בעוד משקי הבית בחמישון התחתון הגדילו את הצריכה  כלומר:. 1.2%בקצב שנתי של 

משקי הבית הגדילו אותה שוטפים,  "חש 730- הכספית השנתית לנפש סטנדרטית ב
 . ח"ש 8,250-בחמישון העליון ב

שיעור הגידול בהכנסה נטו על שיעור הגידול עלה מהחמישון השני של משקי הבית 
כך שבין השנים  היתה גבוהה יותר. הכנסה נטוהבצריכה הפרטית, ופער זה גדל ככל ש

היתה ככל שהכנסת משק הבית  ,שיעור החיסכון הפרטי, והוא עלה יותרעלה  2010-2001
  גבוהה יותר.

: השכלתו אלהפערים בולטים בין החמישונים מבחינת המאפיינים ה משקף גם 4לוח 
הממוצעת של ראש משק הבית (עולה עם החמישון) ומספר הנפשות הממוצע במשק 

הפערים בהשכלה.  שעם השנים הצטמצמו למדיםהבית (יורד עם החמישון). מהלוח 
בחמישון  בד בבד עם הקיטוןמספר הנפשות במשק הבית בחמישון התחתון ב הגידול

לחמישון התחתון חלק ממשקי ירדו הקיצוץ בקצבאות הילדים עקב ש ים,השני מלמד
ילדים, עלו  , שבהם מעט, בעוד חלק ממשקי הביתגדול יחסית הבית עם מספר ילדים

מספר הנפשות כמעט לא השתנה בין השנים האלה ל, בממוצע, ולחמישון השני. בסך הכ
 למשק בית.

). בעוד שמדד להלן 6 תרשיםל מדדי ג'יני (ש העדשהם דרך ג האפשר לתאר תהליכים אל
ירד, מדד ג'יני להכנסה נטו,  2010- ל 2001ג'יני להכנסה הכלכלית של משקי הבית בין 

השפעת הממשלה  :. כלומרבקירוב 8%-לפי סולם שקילות, עלה בלנפש תקנית  ןנמתוק

_____________ 

ההכנסה הכלכלית של משפחה היא ההכנסה לפני התערבות הממשלה, כלומר לפני מסים והעברות. מקורה העיקרי   16
 וחות מהון אמינות פחות.הוא השכר מעבודה. ההכנסות המדו
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מדד  לבד זאת עלהמ 2010.17-ב 23.4%- ל 2001-ב 31.8%-על חלוקת ההכנסות ירדה מ
ג'יני של ההוצאה הכספית לצריכה של משקי בית בשיעור מתון יותר בהשוואה להכנסה 

  נטו.

  

המדיניות הממשלתית את ההוצאה הציבורית צמצמה לסיכום, במהלך העשור האחרון 
את קצב הצמיחה  גבירלההיתה מטרה ה .ביחס לתוצר, תוך הפחתת נטל המסים הישירים

לתמרץ אנשים לעבוד. מובן  כדישל המשק ולהקל על הנטל של משלמי המסים בעיקר 
, וחלק נפגע ממנו (החלק החזק) שוויון- יצא נשכר מהגידול באי שחלק מהאוכלוסייה

שוויון, -של הגידול באי ‰ÏÏÂÎ. יחד עם זאת נשאל אם המחיר החברתי )החלק החלש(
יון מחיר כלשהו, היה נמוך מהתרומה של המדיניות שוו- בהנחה שיש לגידול באי

  א.הממשלתית לצמיחה. שאלה זו ניצבת במוקד החלק הב

_____________ 

 היתה השפעת הממשלה על חלוקת ההכנסות דומה לממוצע במדינות המפותחות. 2001בשנת    17
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  ביתהמשקי  תהשפעת המדיניות על רווח

 Ú˜¯  

 הדמיהשל משקי בית באמצעות  תםבחלק זה ננסה לבחון את השפעת המדיניות על רווח
  . הנחות מסוימות על פונקציית רווחה חברתית תיאורטיתדרך ו

יים. דואלא נתונים ב אמתשאין בוחנים באמצעותה נתוני  הואחסרונה הבולט של הדמיה 
שהיא מספקת סביבת עבודה שבאמצעותה נוכל לכמת את השפעת המדיניות  הואיתרונה 

בית וגם לאמוד את השפעת הנחותינו על התוצאות. לא נוכל לעשות המשקי  תעל רווח
ניתן לעשות רגרסיה על רווחה שלא ניתנת לצפייה. זאת באמצעות רגרסיה, משום שלא 

של רגרסיה עתית על נתוני מקרו או מיקרו, ובאמצעות הפרמטרים  רוךניתן אמנם לע
לאמוד את השפעת המדיניות על משתני מקרו אחרים, אך  שאמדה הרגרסיה המדיניות

  אפשרות מעניינת זו מצריכה מחקר נוסף בנושא.

המחקר , 2007-2003 בין השנים חלהההוצאה בתוצר במשקל העיקרית שהירידה  אף
  .2010-ו 2001 :בין שתי שנות הקצה בעיקר משווה כאמור

  

) ˙Â��‚ÂÒÓ ˙Â„·ÂÚÂ ÌÈ�Â˙�stylized facts(  

, והוא אחריםעיבודים  על סמךו 2010-ו 2001סקר ההוצאות לשנים  בסיסנבנה על  5לוח 
סות נטו לנפש סטנדרטית במשק בית לממוצע ההכנ נוגעמפרט את העובדות המסוגננות ב

להוצאות הממשלה האזרחיות למשק בית, על פי חמישוני ההכנסה נטו של משקי  בנוגעו
  . 2010-ו 2001הבית בשנים 
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   5לוח 

˙ÂÙÒÂ� ˙Â��‚ÂÒÓ ˙Â„·ÂÚ,*2001 Â-2010   

(ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ¯ÈÁÓ·Â ‰�˘Ï ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡)  

  ההוצאה הממשלתית האזרחית  
 ˙È· ˜˘ÓÏ  ללא תשלומי

 העברה

  ההכנסה למשק בית 
˙ÈË¯„�ËÒ ˘Ù�Ï ˙��˜Â˙Ó‰ 

2001     

 52.7 83.2 הממוצע

 17.3 91.7 חמישון תחתון

II 91.1 30.2 

III 82.8 44.2 

IV 79.4 62.4 

 113.5 70.3 חמישון עליון

 

2010     

 60.4 82.7 הממוצע

 17.3 100.3 חמישון תחתון

II 82.6 32.5 

III 81.8 49.9 

IV 79.8 70.3 

 138.0 67.8 חמישון עליון

ההוצאה האזרחית למשק בית היא סך ההוצאה הציבורית פחות תשלומי ריבית, ביטחון ותשלומי   *
הירידה הלא ש יש לצייןגודל האוכלוסייה, כפול מספר הנפשות הממוצע למשק בית.  יהעברה, חלק

שווה בין חמישוני משקי הבית בהוצאות הממשלתיות למשק בית נובעת מכך שהירידה במספר 
  ). 4שווה (לוח לא הנפשות במשקי הבית השונים היתה 

 :ÌÈ�Â˙�‰ ¯Â˜Óסקר הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל.  

נניח פונקציית  זאת,כעת נרצה להשוות את רווחת האזרחים בשני מצבי עולם. כדי לעשות 
  Iso-elastic Socialשל משקי הבית בכלכלה ( ‰ÂÏÚÂ˙‰ ˙‡ ˙ÓÎÂÒ˙רווחה חברתית 

Welfare Function( על פי המשתנים האלה:  
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W א סך הרווחה של משקי הביתוה.   

U ההנחה הבסיסית והסטנדרטית היא שהתועלת של משקי  .משק בית א התועלת שלוה
  הבית גדלה בהכנסתם ובהוצאות הממשלה, כלומר שניהם טובין.

y א ההכנסה נטו (כולל קצבאות) המתוקננת לנפש סטנדרטית למשק ביתוה.  

g א ההוצאה האזרחית ללא תשלומי העברה למשק בית.וה  

  יוגדרו בהמשך. θ ,α ,βהפרמטרים 

הכנסת התצרוכת הממשלתית ישירות לתוך פונקציית התועלת של משקי הבית אין 
 & Ambler & Paquet, 1996; Barro, 1981; Christianoמחקר (ש בודיח בבחינת

Eichenbaum, 1992; Finn, 1998בדומה למחקר זה, הניחו ). גם מחקרים אחרים ,
פין ניתן גם לחשוב על . לחילותתחלופה מלאה בין התצרוכת הממשלתית לצריכה הפרטי

 לינמן שעשה פיכ ה,שייצג את התחלופה בין שני אל –γ – פרמטרעוד הכנסת 

)Linneman, 2006:(  
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  הפרמטרים בהדמיה:אלה הם 

1. Policy הוא השפעת הפחתת שיעורי המס כחלק מתוכנית הייצוב על הצמיחה

(השימוש בפרמטר זה יופיע בהמשך). חשוב להדגיש את  2010-2001 שניםבבמשק 
לצמיחת המשק לבין התרומה הנוספת של  התוכנית הייצוב בכלל תההבדל בין תרומ

חתת המס בהפכאמור . במקרה הנוכחי אנו מתרכזים זוהפחתת המס כחלק מתוכנית 

 :עצמה
20102001

20102001
ˆ

1

−

−

∆

∆
−≡

y

y
Policy  
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20102001
ˆ

−
∆y אלמלא מדיניות הפחתת  קוריתהוא הצמיחה בתוצר לנפש שהיתה

  .)ייצובשיעור המס במקביל לתוכנית להפחתת הגירעון והחוב (תוכנית ה

20102001−
∆y2010-2001א הצמיחה בתוצר לנפש בפועל בין השנים וה. 

 ם;תאלעתוכנית ייצוב יכולה להתבסס על הבמקום להתבסס על הפחתת שיעורי המס 
מצמצמת היא  נהפוך הוא: ;שוויון הכלכלי-אין לה החיסרון של הגדלת האיבדרך זו 

. אולם במחקר זה אנו רוצים לכמת את התחלופה של התרומה לגידול בקצב אותו
רק כאשר תוכנית  הקוריתופה שוויון, תחל-הצמיחה ומנגד את התרומה לגידול באי

  הייצוב מבוססת על ירידה בשיעורי המס. 

2. α ביחס ל-β היא חשיבות ההוצאה הציבורית האזרחית ביחס להוצאה הפרטית

  מבחינת התועלת של משקי הבית. 

3. θ  (תטא)ממוצר חיובי. ככל שהיא גדולה  היא מידת התועלת השולית הפוחתת
 בנספח). 2-נ תרשיםלאט יותר (להמחשה ראו  גדלהכך התועלת מהטובין  ,יותר

וכל פרט מקבל משקל שווה  ,שוויון בכלכלה-אין משמעות לאי ,θ=0כאשר
 ,). ככל שפרמטר זה גדלUtilitarian Welfare Functionבפונקציית התועלת (

חשיבותו (משקלו בפונקציית הרווחה הכוללת) של משק בית עם הכנסה גבוהה יותר 

)min(-הפונקציה שואפת ל ,θ=∞במקרה שבו פוחתת.  iUW = (Rawlsian 

Function(; משק הבית היחידי החשוב הוא משק הבית עם ההכנסה  :כלומר
מקובל להחליף את פונקציית התועלת בפונקציית , θ=1 כאשרהנמוכה ביותר. 

 רכי המחשה בכלכלה ובמדעי החברה.ולצ הרווחתתועלת לוגריתמית, פונקציה 

סוכמת את סך התועלות של  בה השתמשנושפונקציית הרווחה החברתית התיאורטית 
פונקציית הרווחה עצמה אין משקי הבית בחברה. ההנחה ביסוד סכמת התועלות היא ש

מוכרת אחרת של פונקציית רווחה חברתית היא מכפלת  גירסהשוויון. - נותנת משקל לאי
פונקציה המעדיפה חלוקה שוויונית  ,)Bernoulli-Nash Welfare Functionהתועלות (

   :ממוצע התועלות. לחילופין אפשר להשתמש בפונקציה מורכבת יותר על סמך

ε
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לאופן  נוגעלמתכנן המרכזי אין העדפה ב :כלומר ;ε=0-שבמקרה הנוכחי הנחתי 
החלוקה של התועלות לפי משקי בית. למעשה ניתן לחשוב שבספציפיקציה שבחנו 

- האימ הסלידהקובע את מידת  θולהניח שהפרמטר εמחליף את הפרמטרθהפרמטר
  שוויון של הממשלה. 

הפונקציה עולה בהכנסה הפנויה ובהוצאה הממשלתית, ועולה בקצב פוחת עם ההכנסה 
). כמו כן, ככל שההכנסה הפנויה 0- גדול מ θהפנויה ועם ההוצאה הממשלתית (כאשר 

משק הבית מההוצאה הציבורית קטנה, וככל שההוצאה כך התועלת של  ,לנפש גדלה
(הנגזרת הצולבת שלילית הציבורית גדלה התועלת השולית מהכנסה פנויה קטנה. 

1
)(

+

⋅+

⋅⋅
−=

∂∂

∂

θ

αβ

αβθ

ii

i

gYgY

U
וממנה עולה שמשקי בית  ,תוצאה זו נראית הגיונית, )

שלהם  ביתהשמשק כגם  ,משקי בית עשיריםמ יותרממשלתית ההוצאה העניים נהנים מ
  .זהה בגודלו

רכיב ההוצאה מלנפש סטנדרטית ואילו  מתייחסרכיב ההכנסה נטו שמשים לב יש ל
שהממשלה  בחרנו להציב כך את הנתונים על בסיס ההנחהלמשק בית.  מתייחסהאזרחית 

ועל שקלים של הכנסה פנויה,  Y  שקלים לנפש, ולמשק הבית יש Xמוציאה בשנה מסוימת 
משק הבית תקטין את ההכנסה הפנויה לנפש לפי המשקלות ל כן הצטרפות עוד נפש

שככל  מכאןתגדיל בצורה לינארית את ההוצאה הממשלתית למשק בית זה.  אך ,הקיימים
מספר  המוניםהתועלת של משקי בית עולה כך  ,ה יותרבוהשההוצאה הממשלתית ג

  נפשות.  פחות המוניםנפשות גדול יותר בהשוואה למשקי בית 

 ש"ח 100,000 שלכדי להבהיר זאת נתבונן בשתי משפחות. לשתיהן יש הכנסה פנויה 
. המשפחה ש"ח 50,000 אבשנה, וההוצאה הממשלתית הממוצעת לנפש לשנה הי

הראשונה מונה שתי נפשות והשנייה שש. על פי שיטת התקנון של הלמ"ס, ההכנסה 
אלף  23,500 –ובשנייה  ש"ח 50,000הפנויה המתוקננת לנפש במשפחה הראשונה היא 

, "חש 100,000 א). ההוצאה הממשלתית למשפחה הראשונה הי4.25 יחלק 100,000(
  . "חש 300,000 – ולמשפחה השנייה

התועלת של המשפחה הראשונה היא  אם כן
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 ושל המשפחה השנייה היא
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פונקציית התועלת של משק בית כוללת אין בשלב זה של המחקר ש כאן המקום לציין
הוצאה ציבורית, ולא מפנאי, כך שלמעשה אנו בוחנים את השינוי בתועלת מהכנסה פנויה ו
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הפרטים במובן הרחב של ההגדרה. בספרות המקצועית מקובל להניח  תאת השינוי ברווח
שר לבטא את הגדלת הפנאי גדל הפנאי של משקי בית. אפככל ש ,שתועלת הפרטים גדלה

נראה במספר המפרנסים משתנה  :כלומר ;באמצעות הקטנה במספר המפרנסים למשק בית
proxy  משקי הגדילו  2010-2001 , בין השנים4לשעות הפנאי. כפי שעולה בבירור מלוח

 2001-ב 0.46- הבית מקרב החמישון התחתון את מספר המפרנסים הממוצע למשק בית מ
מספר המפרנסים הממוצע. באופן בולט  השתנהשאר משקי הבית לא ב. 2010- ב 0.61-ל

 רובוירידה זו אפיינה את  36.3,18-ל 37-עבודה למועסק מהממוצע שעות בשנים אלה ירד 
משקי בית מהחמישון  בחרו אםשעל יסוד העדפה נגלית נוכל להסיק  :ענפי המשק. כלומר

דבקים אפשר זאת, הם היו  התחתון לא לעבוד בתחילת העשור, כשגובה הקצבאות
. אולם הקיצוץ בקצבאות אילץ אותם היו מאפשרים להםאילו  ,2010גם בשנת  בבחירה זו

לעבוד על מנת לפרנס את המשפחה, ומכאן שתועלתם נפגעה, בפרט בטווח הקצר. יוצא 
אפוא שהכללת פנאי בפונקציית התועלת היתה מרעה את מצבם היחסי של משקי הבית 

אומדן חסר של פער  משקפותביותר, ועל כן התוצאות המובאות במאמר  מהמעמד הנמוך
  . 2010-2001הרווחה הנובע מהמדיניות הכלכלית שננקטה בין השנים 

להשוות בין הרווחה החברתית בשנת  מבקשיםאנו כאמור,  :נשוב כעת לשאלת המחקר
מצב עולם ( 2010-2001 חברתית שננקטה בשניםה-המדיניות הפיסקלית על בסיס, 2010

היו חברתית אחרת, שבמסגרתה -מדיניות פיסקלית על בסיס), לבין הרווחה החברתית 1
). כדי 2(מצב עולם  2001משקל ההוצאה הציבורית ושיעורי המס שווים לגודלם בשנת 

  :האלה הנחותה אתנניח  ,לערוך השוואה זו

 .2010-2001בשנים היה בכל החמישונים גידול זהה בהכנסה הפנויה  2במצב עולם  .1
שוויון הכלכלי בין משקי הבית. -איהלא גדל  ההנחה זו מושתתת על כך שבשנים אל

שוויון לצמיחה -גמישות התחלופה בין אי זו היא לאמוד אתהנחה תכליתה של 
גם בפועל שוויון גדל -איה היה ילומבחינת הניתוח של הרווחה החברתית. מובן שא

  המדיניות על ל ההשפעה השלילית ש באומדן גידול ה, אזי הי2במצב עולם 
 שוויון. -איה

אחד מינוס עומד על היה  2הגידול הריאלי בהכנסה הפנויה למשקי בית במצב עולם  .2
שווה  Policy-מדיניות הממשלה על הצמיחה. נניח לדוגמה ש תלהשפעביחס 
שיעור הגידול בהכנסה הפנויה לנפש סטנדרטית היה  2אזי במצב עולם  ,לשליש

לנפש  בית מממוצע שיעור הגידול בפועל של ההכנסה למשק יםי שליששווה לשנ
  סטנדרטית בין השנים הללו.

_____________ 

 .2011, בנספח דוח בנק ישראל לשנת 6-נ-לוח ה   18
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ההוצאה הציבורית האזרחית למשק בית לשנה שווה לסך ההוצאה הציבורית  .3
). לא 5האזרחית חלקי גודל האוכלוסייה כפול מספר הנפשות במשק הבית (לוח 

כר. נכון שבמציאות כל משק הנחנו שההוצאה הממשלתית משתנה עם חמישון הש
 שאיןבית מקבל הטבה ממשלתית אחרת (חינוך, בריאות), אך למען הפשטות הנחנו 

לערוך ניתוח מדויק ניתן אמנם  19ן לחמישון.חמישומההוצאה הממשלתית משתנה 
רכיביה לגילאים של בני משק הבית, מיותר, ולהתאים את ההוצאה הממשלתית על 

צעירים  –מתקזזים פחות או יותר  הבשלב זה במחקר הסתפקנו בהנחה שאל בלא
ההכנסה הפנויה שמקבלים יותר חינוך ומבוגרים מקבלים יותר בריאות. חשוב לזכור 

ההבדל הגדול בין  זאת סיבתמחושבת לאחר תשלומי המסים ותשלומי העברה, ו
 ,צאה ציבורית פוחתתהובגין התועלת של משקי בית ש עוד חשוב לזכורהחמישונים. 
 הפנויה עולה. םככל שהכנסת

שווה למשקל ההוצאה  2ההוצאה האזרחית לנפש במצב עולם היתה  2010בשנת  .4

( 2001הציבורית האזרחית ללא ריבית בתוצר בשנת 
2001

Ĝ כפול התוצר הגולמי (

( 2בהינתן מצב עולם  ,2010ההיפותטי לנפש שהיה בשנת 
2010

ŷ :( 

20102001
ˆˆ yG ⋅  

ראו  ;הוא משמעותיאין גני למצבי העולם (בכל מקרה והשינוי בדמוגרפיה הוא אקס .5
השינוי בקצב עליית המחירים מושפע  מלבד זאת איןהטור השמאלי). ו ,3לוח 

 .(הנחה שנבחרה כדי לפשט את הדברים) ממצבי העולם

 

 ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙ÚÙ˘‰ ÏÚ ¯ÓÂÏ Ô˙È� ‰Ó˙ÈÏ˜ÒÈÙ‰- ‰ÁÈÓˆ‰ ÏÚ ˙ÈÏÎÏÎ‰
)Policy ?(  

חשיבותה של המדיניות הכלכלית לצמיחה, והשלכותיה על הרווחה החברתית, מגבירות 
פרמטר זה. קשה להעריך על סמך  –או לפחות לתחום  –את המוטיבציה לנסות לכמת 

על  2010-2001עד כה כמה השפיעה המדיניות הכלכלית בשנים  בישראל ורכמחקרים שנע
היה קשה  אלה,הצמיחה בתקופה זו. מכאן שאלמלא המדיניות הפיסקלית שננקטה בשנים 

  . 2010לקבוע מה היה התוצר לנפש בישראל בשנת 

_____________ 

הקיצוץ בקצבאות פגע בעיקר בשכבות החלשות, ולכן אומדן הירידה בתועלת של משקי בית אלה, כפי שמופיע    19
  אומדן חסר.במחקר זה, הוא 
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נערכו . בעולם ייצוב תוכניותואולם אפשר להתמודד עם בעיה זו בעזרת מחקרים על 
של התוצר. על קצב הצמיחה  ייצובתוכניות  על אופן השפעתן שלמחקרים רבים  ונערכים

התפתחות מקרו כלכלית שבה הגירעון  אהי ייצובההגדרה המקובלת בספרות לתוכנית 
תוצר בכל שנה במשך שנתיים (רצופות), ובלבד  1.5%-יורד בממוצע ב מנוכה המחזור

  תוצר לפחות.  1%-שבכל שנה בנפרד הוא יורד ב

שונות לא מעטה  מגליםעל הצמיחה  ייצובבספרות שחקרה את השפעתן של תוכניות 
תכן ישת מסיקים שאףהמחקרים  רובזאת  ובכלבאומדנים בין מחקרים ובין מדינות. 

תביא פגיעה בפעילות הכלכלית בטווח הקצר (אפקט קייסיאני), הרי שבטווח הבינוני 
אם יחס החוב  ,מוצלחת נחשבת ייצובהתוכנית לגידול בקצב הצמיחה של התוצר. תוכנית 

יחס זה נמוך מהיחס  מהחמש שנים מסיו כעבור, ואם כהמהללתוצר יורד בבירור ב
הצליחה  ,˙ÎÂ�ÔÂÚ¯È‚‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ·ÂˆÈÈ ˙È ,פרק המשנהכפי שפורט ב 20.בראשיתה

  לאומיות. נביהאקדמיות והמידה התוכנית על פי כל אמות ה

 ומדינות. הם מצא 15-ב ייצובתוכניות  חנו) בAlesina et al., 2012(אלסינה ועמיתיו 
נקודות  1.5-את רמת התוצר ב מעלהכל הפחתה של אחוז תוצר בנטל המס  בממוצעש
 מלמדתבכל מדינה בנפרד  התבוננותנקודת אחוז.  0.5אחוז עם סטיית תקן של ה
לכל הפחתה של נקודת אחוז בנטל המס, כאשר  2%-ל 1.5%הממצאים נעים בין ש

שינוי משקל הצריכה שאין החוקרים  עוד מצאוהאומדן תלוי בנסיבות השונות בכל מדינה. 
  על קצב הצמיחה של התוצר בטווח הבינוני.כמעט הציבורית בתוצר משפיע 

אינטגרציה את הקשר ארוך הטווח -) בחנו בעזרת מערכת קו2001(לביא וסטרבצ'ינסקי 
תוצר  1%הפחתת מס של שלמשתני מדיניות. הם מצאו בישראל בין היצע התוצר העסקי 

כעבור  1.5%-) וב0.3%סביב  השנה (סטיית התקן נע 20כעבור  1.8%-תגדיל את התוצר ב
סטרבצ'ינסקי ופלוג  חמש שנים, וזאת בעיקר דרך התמסורת של עלייה בהשקעות ובפריון.

) מצאו שתרומתה של המדיניות הכלכלית לצמיחה (כולל המדיניות המוניטרית) 2009(
 הרקוביץ וליפשיץ ם שלניתן גם להזכיר את עבודת מהצמיחה. בקירוב בשליש כתמוער

Hercowitz & Lifschitz, 201318%-בואמדו  ,קיינסיאני תיאורטי-)) שבנו מודל ניו 
את השפעת הפחתת המסים הסטטוטורית על הצמיחה לנפש בישראל בין השנים בקירוב 

2012-2001.  

_____________ 

הצלחת התוכנית היא תנאי חשוב לאומדן התמסורת החיובית שבין התוכנית לקצב הצמיחה. הסיכוי להצלחת    20
התוכנית גדל גם כאשר לירידה בגירעון מתווספת ירידה קבועה בהוצאה הציבורית, וזאת כדי שאמינות התוכנית 

 ,Alesina & Perottiיבורי או קיצוץ בקצבאות (תגדל. תורמים במיוחד להצלחת התוכנית ירידה בשכר במגזר הצ

1997; Alesina & Ardagna, 1998.(  
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מצאו שההשפעה המצטברת של הפחתת נקודת אחוז במס  21,שטרם פורסמו, שתי עבודות
נקודות  5-בתוצר. המס הסטטוטורי הישיר ירד ב 3%יתרגמת לצמיחה עודפת של הישיר מ

השפעת המדיניות  אפוא . לפי עבודות אלה30%- ב מאז . התוצר צמח2002אחוז משנת ה
  מוערכת בחצי פחות או יותר.

, ובמיוחד לאור יישראלהלאומי ונמהמחקר הביעד כה לאור התוצאות העולות  אם כן,
הצלחתה של התוכנית הפיסקלית שהביאה להפחתה משמעותית ביחס החוב לתוצר, 

אחוז (מעבר למחזור) תרמה הנקודות  5- הפחתת נטל המס הישיר בשבמחקר זה נעריך 
  המדיניות הפיסקלית אחראית  :אחוז לצמיחת התוצר לנפש; כלומרהנקודות  7.5-5

  .2010-2001 ר לנפש במשך השניםבתוצ 16.7%מהגידול של  30%-45%-ל

  מדיניות הממשלה הביאה לגידול בקצב הצמיחה על חשבון גידול ש ונאמרנסכם 
המדיניות את הגדילה ל ואם בסך הככדי להבין לנסות לכמת נרצה שוויון. בחלק הבא -באי

שוויון - האיאין ת. מובן שאם ננקטלא היתה בו סך הרווחה הציבורית בהשוואה למצב ש
אז המדיניות היטיבה עם סך הרווחה. וכך ככל שהרגישות  ,על הרווחה החברתיתמשפיע 

כך ההשפעה החיובית של המדיניות על הצמיחה צריכה להיות גדולה  ,שוויון גדלה- לאי
  תיטיב עם סך הרווחה.ש ,יותר

  

˙Â‡ˆÂ˙   

כעת נבחן את התוצאות ואת רגישותן לשלושת הפרמטרים; התוצאות מוצגות בשלושה 
  ים. היבט

ערכים גדולים ממנו התועלת  מבחינת; θא מציג את הערך הקריטי של 7תרשים 
, זאת כפונקציה של הפרמטר 1מצב עולם של גבוהה מהתועלת  2מצב עולם של החברתית 

Policy, 1,0כאשר == βα .  

_____________ 

‰˘È˘ ˙ÚÙ�ÏÚ ÒÓ‰ È¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈÂ ; שמחון ופרמיסלר, ÈÓÒ2011�ÁÓ‰ ˙·ÈËÁ ¯˜¯, סטרבצ'ינסקי ווינברג,    21
‰ÁÈÓˆ‰של האגודה הישראלית לכלכלה. 30-, הכנס השנתי ה  
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, הרווחה החברתית גדולה 0.1-כאשר השפעת המדיניות הכלכלית על הצמיחה קטנה מ
, כמעט ללא קשר לערך של התועלת השולית הפוחתת של משקי הבית 2יותר במצב עולם 

θ כאשר השפעת המדיניות הכלכלית על הצמיחה גדלה, כך גדל גם הערך הקריטי של .
θ.אך בקצב פוחת ,  

כך מניחים כאשר משתמשים  – או יותר פחות θ=1-אם נניח ששמהתרשים עולה 
הנחה שמשקי הבית מפיקים תועלת אפס באזי  – 22בפונקציית התועלת הלוגריתמית

גדולה משקי הבית ל התועלת הממוצעת שהיתה , )α=0( מהוצאה ציבורית אזרחית
. עוד עולה 0.38-מדיניות נמוכה מהההשפעה של משתנה  ילו היתהא ,2יותר במצב עולם 

) תואמת ערכים 30%-45%סביבת הערכים שהנחנו במחקר על השפעת המדיניות (ש
  , בהתאמה. 1.1-ל 0.7הנעים בין  θקריטיים של 

 ,שוויון-ר התחלופה בין צמיחה ואיניתן גם לחשוב על דרך אחרת לתאר את הממצא בדב
התוצר הריאלי גדל  2010-2001בשנים א. 7מתואר בתרשים ההעולה מהרצת ההדמיה ו

, כלומר 0.38, הערך הקריטי של המדיניות הוא כאמור θ=1-. בהנחה ש16.7%-לנפש ב
 8%עם גידול של ביחד בתוצר לנפש  16.7%של גידול  אם כן,אחוז צמיחה. הנקודות  6.4

_____________ 

  יית תועלת לוגריתמית, כדי לתאר את התועלת של משקי בית.במחקרים רבים בעולם משתמשים בפונקצ   22
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מבחינת סך התועלות של משקי הבית מהכנסה פנויה לגידול של  יםשקול 23במדד ג'יני
  שוויון הכלכלי. -שינוי באי ללא 10.3%

שוויון כמנה של ההפרש בין הצמיחה בפועל -נגדיר את גמישות התחלופה בין צמיחה לאי
 ,θ=1 כאשרג'יני.  דמדכפי שעולה מ ,שוויון-לצמיחה שוות הערך ושל הגידול באי

  אשוויון הי- גמישות התחלופה בין הצמיחה לאי

8.0
8

3.107.16

1
=

−
=

∆

∆
≡

=θ
η

η

D

Growths

  

גדלה הגמישות  כןכך גדל גם הערך הקריטי של השפעת המדיניות, ול ,גדלה θ-ככל ש
בין  יםב מקשר7ותרשים  6כפי שזו הוגדרה לעיל. לוח  ,שוויון-איהבין הצמיחה לבין 

שוויון בהכנסה הפנויה. כך -איה התרחבות על בסיסלערך הקריטי ולגמישות θהערך של 

, )θ=0( לחלוקת ההכנסות אין השפעה על הרווחה החברתיתש, אם נניח הלדוגמ

 16.7%של גידול  :כלומר .1.4 א, הגמישות היθ=52.1-ש; אם נניח 0 אהגמישות הי
מבחינת סך הרווחה החברתית  יםבמדד ג'יני שקול 8%בתוצר לנפש יחד עם גידול של 

, אזי θ<8.1-ששוויון הכלכלי; ואם נניח -שינוי באי ללאבתוצר  5.1%לגידול של 
  עדיפה לכל ערך של השפעת המדיניות.  2הרווחה החברתית במצב עולם 

  

   6לוח 
 ¯˘˜‰ÔÈ· Ï ˙˙ÁÂÙ‰ ˙ÈÏÂ˘‰ ˙ÏÚÂ˙‰‰ÙÂÏÁ˙‰ ÔÈ·  ˘Ù�Ï ‰ÁÈÓˆ‰ ÔÈ·  

È‡Ï- ˙È˙¯·Á‰ ‰ÁÂÂ¯· ÔÂÈÂÂ˘)0=α (  

θ 
˙ÂÈ�È„Ó  

)Policy( Í¯Ú ˙ÂÂ˘ ‰ÁÈÓˆ  ‰ÙÂÏÁ˙ ÔÈ·È‡- ÔÂÈÂÂ˘Ï‰ÁÈÓˆ  

0.56 0.27 12.2 0.5 

0.72 0.31 11.6 0.6 

0.88 0.35 10.9 0.7 

1.04 0.42 9.6 0.9 

1.2 0.46 9.0 0.9 

_____________ 

 ).3(ראו תרשים  8%-מדד ג'יני להכנסה הפנויה בין משקי בית גדל, כאמור, במשך התקופה הנחקרת ב   23
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1.36 0.58 7.1 1.2 

1.52 0.69 5.1 1.4 

  
שוויון לצמיחה. תרשים -את התחלופה בין האיבצורה גרפית ג מתארים 7-ב ו7תרשיםים 

לצמיחה בפועל (עם גידול ) שוויון-ללא גידול באי(ב קושר בין הצמיחה האקוויוולנטית 7
ג מצביע על הערך הקריטי של הפרמטר 7; ותרשים θשוויון) כפונקציה של הפרמטר -באי

Policy  גדולה יותר, גם זה כפונקציה  1עולם  הרווחה החברתית תחת מצבהיתה שמעליו
מקצב  ויותר 38%, אם המדיניות אחראית על θ=1לדוגמה, כאשר  ,. כךθשל הפרמטר 

  הצמיחה, אזי היא היטיבה עם סך הרווחה של המשק בהשוואה למדיניות אחרת.
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התועלת השולית שמשק בית שכלומר נניח  ),α=1(כעת נגדיל את ערכה של אלפא 
מפיק מהוצאה ציבורית זהה לתועלת השולית שמשק בית מפיק מהכנסה פנויה (תרשים 

, הרגישות של גדל כאשר הערך של אלפא :ממצא בולט מאודמעלה ). הרצת ההדמיה 8
ההשפעה של המדיניות אם  ה מאוד. לכןקטנ θהמדרג בין מצבי העולם לפרמטר 

עומת ל 1מצב עולם של , אזי התועלת החברתית 0.50-הפיסקלית על הצמיחה גדולה מ
ההשפעה של המדיניות הפיסקלית על ואם ; θגדולה יותר לכל ערך של  2מצב עולם 

יותר לכל ערך של  נמוכה 1מצב עולם של , אזי התועלת החברתית 0.35-הצמיחה קטנה מ
θ הירידה ברגישות התוצאות לערך של .θ מכך שנוטלים את פונקציית התועלת  נובעת

של משקי הבית ומגדילים בה פרמטר של משתנה שאינו מושפע מגובה ההכנסות של 
הערך הקריטי של המדיניות , θ=1משקי הבית, ערך שהוא שוויוני הרבה יותר. כאשר 

  ).α=0כאשר  ,במקרה הקודם 0.38-(בהשוואה ל 0.44- גדל ל
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) לבין θ(התלות בערך של  θמבטא את הירידה בעוצמת התמסורת בין הערך של  7לוח 
אלא  ,6הוא המקבילה של לוח  7מדיניות על הצמיחה. לוח הערך הקריטי של השפעת ה

 ).α=1שכעת יש השפעה ישירה של הוצאות הממשלה על התועלת של משקי הבית (
 24במדד ג'יני 7.1%בתוצר לנפש יחד עם גידול של  16.7%גידול של שעולה  7מלוח 
על  ,בתוצר לנפש (בממוצע 9.6%מבחינת סך הרווחה החברתית לגידול של  יםשקול

שוויון הכלכלי, ממצא שאינו רגיש (כאמור) -שינוי באי ללא) θהערכים של הפרמטר 
  . θלערך הפרמטר של 

_____________ 

שוויון -שוויון בין השנים קטן יותר. האי-ברור שכאשר הוצאות הממשלה נכנסות לפונקציית התועלת, הגידול באי   24
 שנמדד במדד גי'ני, קטן בשליש.עצמו, כפי 
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 ÁÂÏ7   
 ¯˘˜‰ÔÈ· Ï ˙˙ÁÂÙ‰ ˙ÈÏÂ˘‰ ˙ÏÚÂ˙‰‰ÙÂÏÁ˙ È‡Ï ˘Ù�Ï ‰ÁÈÓˆ‰ ÔÈ·- ÔÂÈÂÂ˘

 ˙È˙¯·Á‰ ‰ÁÂÂ¯·)1=α(  

θ 
˙ÂÈ�È„Ó  

)Policy( Í¯Ú ˙ÂÂ˘ ‰ÁÈÓˆ  ‰ÙÂÏÁ˙ ÔÈ·È‡- ÔÂÈÂÂ˘Ï‰ÁÈÓˆ  

0 0.350 10.9 0.7 

0.26 0.390 10.2 0.8 

0.46 0.410 9.9 0.9 

0.78 0.430 9.5 0.9 

1.82 0.470 8.9 1.0 

2 0.510 8.2 1.1 

  
תוספת של שקל עקב בו התוספת לתועלת של משקי הבית שניינים עמציג מצב  9תרשים 

. כפי שעולה מהניתוח )α=5.0( להוצאה ממשלתית שווה למחצית מההכנסה הפנויה
לם גדולה יותר בהשוואה לערך גדול יותר של והקודם, הרגישות למדרג בין שני מצבי הע

  הפרמטר אלפא. 

  

יניות הממשלה על קצב הצמיחה של התוצר לנפש השפעתה של מדאילו היתה  לסיכום:
יטיבה עם הרווחה של משקי הבית ללא קשר (כמעט) ממדיניות זו  היתה, 50%-גדולה מ
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של  מצבםרעה את יתה מ, היא ה20%- ההשפעה היתה קטנה מ ילולשאר הפרמטרים. א
, 30%-45% לבטווח שואולם ללא קשר לשאר הפרמטרים. כמעט ן אמשקי הבית, גם כ

שהוא כאמור הטווח המתקבל על הדעת, הערך הקריטי של השפעת המדיניות הכלכלית 
בתועלת  למדיתלוי ובתחלופה בין הוצאה ציבורית לפרטית רק במקצת על הצמיחה תלוי 

 ,1.5-ל 0.5שוויון לצמיחה נעה בין -איההשולית הפוחתת של משקי בית. הגמישות בין 
, עם 0.9נקציית התועלת של משקי הבית; וסביב ההוצאה הממשלתית חלק מפואין כאשר 

חלק אינטגרלי  א, כאשר ההוצאה הממשלתית היθ-שונות הרבה פחות גדולה ביחס ל
  מפונקציית התועלת של משקי הבית.

. 10דרך אחרת להבין את השפעת המדיניות על רווחתם של משקי הבית מוצגת בתרשים 
בערך  25,35%פעת מדיניות הממשלה על הצמיחה עומדת על הששבתרשים זה הנחנו 

). התרשים מתאר איזה 30%-45%נקודת האמצע בטווח האפשרי שהצגנו בסעיף הקודם (
 ,1שיעור ממשקי הבית בכל חמישון הכנסה נטו הפיק תועלת גדולה יותר במצב עולם 

נטו מתוקננת  כאשר ממיינים את משקי הבית בכל אחת מהשנים לפי סדר עולה של הכנסה
למידת  בנוגעשתי הנחות שונות  על בסיסלנפש. התרשים מציג שיעור זה עבור כל חמישון 

). α(על פני ההוצאה הפרטית  ציבוריתההוצאה את ההעדפה של משקי הבית הה
, עולה ככל שחמישון ההכנסה ,שוויון גדל)-בהתאם לצפוי (כאשר האישהתרשים מראה 

העדפה הככל שאבל . 1כך גדל שיעור משקי הבית שתועלתם גדולה יותר במצב עולם 
אין כמעט הבדל  ,α=1כך הפער בין החמישונים קטן, וכאשר  ,להוצאה הציבורית גדלה

. בסך 1משקי הבית שהיו מעדיפים להיות במצב עולם  שיעורלפי חמישוני הכנסה בין 
חשוב  .המדיניות עם מעט יותר ממחצית משקי הבית, היטיבה α=1שכאשר הכול נמצא 

ככל שהתועלת שמשקי הבית מפיקים מהוצאה ציבורית גדולה מהתועלת שהם שלהדגיש 
מפיקים מהכנסה פנויה, שיעור משקי הבית שרווחתם היתה גדולה יותר במצב עולם 

  . נםמסוים מושפע יותר מאופן מיו

אף לא אחד ממשקי הבית בחמישון התחתון, לעומת , α=0-זאת, בהנחה שלעומת 
ממשקי הבית בשלושת החמישונים העליונים, היה מעדיף את המדיניות הנוכחית  100%

במלים אחרות, בהשוואה בין החמישונים הגבוהים  .על פני המדיניות ההיפותטית
חמישונים סך התועלת בשונים הגבוהים לעומת רק סך התועלת בחמילא  גדלוהנמוכים 

מספר משקי הבית שנהנו  ,כצפויגם, ), אלא 9- ו 8התחתונים (כפי שראינו בתרשיםים 
תועלתם של משקי הבית מושפעת רק נדגיש ש, α=0-בפועל מהמדיניות. בהנחה ש

_____________ 

; כלומר: היא כוללת הערכה נמוכה 0.35ולא  0.25מוצגת הדמיה שגם לפיה השפעת המדיניות היא  10בתרשים    25
במיוחד של השפעת המדיניות הכלכלית על הצמיחה. מהתרשים עולה שהממצאים אינם רגישים מאוד לפרמטר זה. 

, כלומר שהכנסתם הפנויה של משקי הבית היתה 0הצמיחה היתה  בהנחה קיצונית שהשפעת המדיניות על קצב
ממשקי הבית בחמישון העליון היתה גבוהה יותר  88%-, עדיין תועלתם של כ2גם במצב עולם  14.2%-עולה ב

 .1, בעוד שיעור זניח במיוחד של יתר החמישונים היה מעדיף להיות במצב עולם 1במצב עולם 
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ההכנסה של כל היתה  2, הרי שבמצב עולם Policy=0.35-מההכנסה הפנויה. בהנחה ש
מממוצע הגידול הריאלי בפועל של  65%( 9.2%-משקי הבית לנפש גדלה ריאלית ב

ההכנסה הפנויה לנפש של כל משקי הבית  :). כלומר2010-2001ההוצאות למשק בשנים 
  ממשקי הבית בחמישון העליון, גדלה בפועל  99%בחמישון השלישי והרביעי, ושל 

ממשקי הבית בחמישון  19%הכנסה הפנויה לנפש של , והוא הדין בויותר 9.2%-ב
משקי הבית בחמישון התחתון: אף לא אחד גידול זה דילג לחלוטין על ההכנסות השני. 

  ההכנסה הפנויה לנפש. תמהם נהנה מהגדל

  

  

   סיכום

-2010 פיסקלית בשניםה-מחקר זה בחן את ההשלכות הכלכליות של המדיניות הכלכלית
הממשלה את משקלה בתוצר תוך  צמצמה במהלך השנים הללועל משקי הבית.  2001

קיצוץ חד בקצבאות והפחתה במשקל המסים בתוצר, בעיקר דרך ערוץ המיסוי הישיר. 
קצב הצמיחה של התוצר, הביאה, כצפוי בקרוב לוודאי להאצה הביאה הפחתה זו, ש

יות זו היטיבה מדינ :שוויון בהכנסות נטו. כלומר-לגידול חד באיגם ובהתאם למדיניות, 
  בעיקר עם משקי הבית בעלי ההכנסה הגבוהה יחסית.
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השפעת המדיניות על קצב  בדברהנחה סבירה  על בסיס ,מניתוח לפי חמישוני הכנסה
על התועלת של  מישריןהוצאות הממשלה האזרחיות משפיעות באין בהנחה שוהצמיחה 

ההכנסה הפנויה שמצא כמעט. נ רובםהמדיניות היטיבה עם שמשקי הבית, אנו מוצאים 
ממשקי הבית בחמישון  99%לנפש של כל משקי הבית בחמישון השלישי והרביעי, ושל 

מאשר תחת מדיניות כלכלית יותר העליון, גדלה בפועל תחת המדיניות הכלכלית הנוכחית 
הכנסה בנוגע ל; והוא הדין 2001בשנת שהיו פיסקליים  היקפיםשהיתה שומרת על אותם 

תקף כלל  אין ממצא זהממשקי הבית בחמישון ההכנסות השני. אך  20%ל הפנויה לנפש ש
המדיניות הכלכלית עקב למשקי הבית בחמישון התחתון: אף לא אחד מהם הרוויח 

  שהונהגה במהלך העשור הקודם. 

כאשר התועלת של משקי הבית תלויה גם בהוצאה הממשלתית האזרחית, מיטשטשים 
המדיניות הכלכלית, ובסך הכול נמצא  תחינת השפעההבדלים בין חמישוני ההכנסה מב

  המדיניות היטיבה עם מעט יותר ממחצית ממשקי הבית. ש

פונקציית רווחה חברתית מסוימת, הסוכמת את סך התועלות של משקי הבית, ב בהיעזרנו
 - בין הגידול באי, מבחינת הרווחה החברתית ,אמדנו באמצעות הדמיה את התחלופה

תחלופה זו תלויה בפרמטריזציה של של בקצב הצמיחה. מצאנו שוויון לבין הגידו
  פונקציית הרווחה. 

 על בסיסלמשק בית פונקציית תועלת לוגריתמית, יחס התחלופה, שיש כאשר מניחים 
בקצב הצמיחה,  1%תוספת של  :כלומר ;0.8, הוא 2001התפלגות ההכנסות בשנת 

 הדילגורק אם ה ךא ,לעלייה בסך הרווחה החברתית מהבהשוואה לצמיחה שוויונית, תר
ככל  ,. פרמטר זה גדל0.8%-בפחות מ –כפי שנמדד במדד ג'יני  –שוויון -איהאת 

שהתועלת השולית מההכנסה הפנויה פוחתת בקצב מהיר יותר. במלים אחרות, ככל 
כך קטנה הרווחה החברתית תחת המדיניות הכלכלית  ,שוויון-אימה סלידההגדלה ש
בממוצע  14%לוגריתמית, גידול של התועלת ההנחת פונקציית בהתאם לנבחנה. ש

מבחינת סך הרווחה  יםשוויון שקול-באי 8%של בהכנסה הפנויה הריאלית יחד עם גידול 
  שוויון.- בממוצע ללא גידול באי 9%ית לגידול בהכנסה הפנויה הריאלית של תהחבר

ם את הוצאות הממשלה, התלות של כאשר כוללים בפונקציית התועלת של האזרחים ג
שוויון יורדת מאוד ביחס לפרמטר של התועלת השולית -התחלופה בין הצמיחה לאי

שוויון היא -הפוחתת מכסף של משקי הבית, והגמישות הנאמדת בין הצמיחה לאי
ההוצאה הממשלתית בפונקציית התועלת של  ת. ככל שהפרמטר של השפע0.75בסביבות 

המדיניות על קצב  תר, כך גם גבוה יותר הערך הקריטי של השפעיות בוהמשקי הבית ג
צמיחת התוצר לנפש שמעליו סך הרווחה החברתית היה גבוה יותר תחת המדיניות 

  . ננקטההכלכלית ש
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יורדת עם  2010-2001 בין השנים ננקטהההעדפה החברתית למדיניות הכלכלית ש :כלומר
היא יורדת במיוחד  אבלשל משקי הבית,  ההוצאה הציבורית על התועלת תהגידול בהשפע

  שוויון.-אימה סלידהעם הגידול ב

בית בעלי העם משקי  2007-2003 מדיניות הממשלה בין השניםהיטיבה ל ובסך הכ
תחת הנחות אך  .בית בעלי ההכנסות הנמוכותהההכנסות הגבוהות והרעה עם משקי 

  התועלת החברתית הכוללת.לא נפגעה בגללה סבירות 
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 3.5.15-ב התקבל, 16.7.14-ב לפרסום נשלח

 כניות תשלומים מותנים ות
  1כמרכיב עיקרי במדיניות חברתית

  3מלניק ואריה 2לוי טל

כניות של תשלומים מותנים הן צורת סיוע חברתי עיקרי במדינות אמריקה ות
אך  ,מדינות. התוכניות מגוונות 18- ב ויותר מיליון איש 120והן מקיפות  ,הלטינית

התנהגות  להן חולקות מאפיין עיקרי אחד: מתן תשלום, או כסף מזומן, ע
Î�Â ˙ÂÈ˙מתועדת של ילדים בתחומי החינוך והבריאות. כפי שמרמז השם, 

˙Â�˙ÂÓבתנאי  ,, שירותי הרווחה מספקים למשפחות עניות מענקים כספיים
ה זו ננתח . בסקירולבריאותם שיעמדו בדרישות מסוימות הנוגעות לחינוך ילדיהם

 אלה,נזהה מספר מאפיינים עיקריים של תוכניות  ,את ניסיונן של מספר מדינות
. נתמקד בדרישות הןניתוח ראשוני של מספר בעיות יישומיות הקשורות בציע נו

כגון איתור,  ,התקציביות ברמה הלאומית וביסודות התפעוליים של התוכניות
  ניטור והערכת אוכלוסיית הזכאים.

  

˙ÙÓ ˙ÂÏÓ:Á תשלומים מותנים, מדיניות רווחה, עוני והדרה  

  

_____________ 

 PROGRESA/Oportunidadesהתוכנית מייסד  ,)Jose Gomez de Leon( ז"ל ליאון-אנו מודים חוזה גומז דה   1
הפורום  – ESPANETבמקסיקו. עוד אנחנו מודים למשתתפי המושב על מדיניות רווחה שנערך בכנס החמישי של 

שוויון, עוני והדרה". תודה -לחקר המדיניות החברתית בישראל בנושא "מדינת הרווחה והתמודדותה עם אתגרי אי
למירי אנדבלד, לפלורה דוידוביץ' וליונתן אנסון על הערות מועילות. תודה מיוחדת לשופטים מטעם כתב העת 

 חנו בלבד אחראים לטעויות שעוד נותרו.סוציאלי, שהערותיהם סייעו לשפר את תוכן המאמר. אנ ביטחון

  בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.  2
  בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת חיפה.  3
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  מבוא 

חלוקת אופן בדיונים חברתיים ופילוסופיים יש משקל נכבד לתפקידה של המדינה בקביעת 
ות מדיניות של חלוקת נהלההכנסה בין שכבות שונות של הציבור. מעשית, ממשלות מ

ל. ולמשל חינוך חינם לכהכנסות בעיקר על ידי אספקת מוצרים ושירותים בעין, כמו 
ועוד. שירותים  במימון מלא או כמעט מלאבדומה, הממשלה יכולה לתת שירותי בריאות 

הם פחות, כרוכים שזקוקות ל לרבות אלה ,ניתנו לעתים קרובות לכל שכבות החברהש האל
הגורסים  קולותבמדינות רבות להישמע חלו ה. בשנים האחרונות בעלויות מימון גבוהות

 מצמצמתד את המדיניות בשכבות העניות ביותר. חסידי גישה זו טוענים שהיא שיש למק
המשאבים הציבוריים. יתר על כן, בחלק מהמוצרים  הקצאת אתעלת יימאת העלויות ו

 ,תשלוםתוספת לאוכלוסיות נתמכות  היא לתתמגמה ה ,בעיקר חינוך ובריאות, הציבוריים
  . אלהכדי לעודד אותן לצרוך מוצרים 

 –) CCT )Conditional Cash Transfers עבור תצרוכת ציבורית מכונה תשלום
כספי מהמדינה לקבוצה של משפחות  כלומר: תמריץ ;"העברות של תשלומים מותנים"

אמנם המדינה.  בהתאם למטרות שהגדירהציבורי הבמוצר  ישתמשובתנאי ש ,עניות
במיוחד  ,מנצלות אותו מספיקעניות לא השכבות ה בלא ,המוצר הציבורי עצמו ניתן לכול

 של ומגבלותיהן יתרונותיהן של כללי לתיאור( מדובר בחינוך ובבריאות של ילדיםכש
מדינות רוב אימצו  1997). מאז Currie, 2006-ו Mayer, 1997 ראו כאלה תוכניות

גם מדינות מתפתחות  רק הן;לא  אבלכניות של תשלומים מותנים. ואמריקה הלטינית ת
עין כניות סוציאליות מוקר באסיה, נוקטות גישה זו. מהירות האימוץ של תאחרות, בעי

  . מאוד מרשימה אלה

תוכניות רווחה סלקטיביות אחרות או תוכניות שהתמקדו באספקת  החליפו CCTתוכניות 
את השימוש גם להגביר היא כוונה ה ואולםשירותים חברתיים לאוכלוסייה ענייה. 

פשוט: מעודדים אוכלוסיות נזקקות לצרוך מוצרים ציבוריים. בתוכניות קיימות. הרעיון 
מוצרים ציבוריים לקבוצה מסוימת של זכאים. קבוצה זו מספקות תוכניות אלה  :כלומר

נבחרת על פי מאפיינים נראים כמו גיל או הכנסה. תוכניות העברה מותנות נועדו לעודד 
לצרוך אמור, לכאורה, אחד . כל ןמשפחות עניות להשתמש בכל מה שהמדינה מציעה לה

ויש מקום לעודד שימוש אין זה כך, מתברר ש , ואולםמוצרים ושירותים הניתנים לו בחינם
  במוצרים ציבוריים על ידי תשלומי צד.  

עניות בחינוך האוכלוסייה השכבות  ת) נועדו להגדיל את השקעCCTהעברות מותנות (
בלות את אותם שירותי חינם (בעיקר ובבריאות. אמנם גם הן, כמו כל האוכלוסייה, מק

מציעים הם ולפיכך  ,אבל לדעת קובעי המדיניות באמריקה הלטינית אין בכך די ,חינוך)
, מלבד תשלום כספיבצורת סובסידיה עוד  למי שעומד בדרישות השימוש במוצר הציבורי
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אנדרברג  מותנים נדון כבר אצלהתשלומים ההכרוכה במוצר הבסיסי. נושא  זו
)Anderberg, 2001 (ואצל ) ברמן, פארקר וטודBehrman, Parker, & Todd, 2011( .

שכל עוד לא כולם משתמשים באינטנסיביות הנדרשת בשירותי  אלה מצייניםקרים וח
משתנה גם  עקב כךהחינם של חינוך יסודי ובריאות, יש מקום לתגמל שימוש סדיר בהם. 

 תמורת זהת תוספת הכנסה בדור הההכנסות בהווה. המשפחות העניות מקבלו הקצאת
 חינוך המיועדים לדור הבא. העדויות מראות הבריאות והשיפור שירותי ב השתתפותן

  אימצו תוכניות תשלומים מותנים. ויותר כבר מדינות מתפתחות  30-ש

כמעט כולן מיישמות את  ,אמריקה הלטינית מדינותבעבודה זו אנו סוקרים את הנעשה ב
 משתתפים במיליוני מדובר – הרעיון. ההצטרפות המהירה לסוג זה של מדיניות סוציאלית

  . 1 תרשיםמוצגת ב –גדול  כספי ובהיקף

  

 כלל מקובלת בדרך שהיתה מזו שונההתמיכה בקבוצות מוגדרות מייצגת גישה חדשה, 
לשירותים (תצרוכת של חינוך  , לא רק במדינות המתפתחות. בקישור בין קצבאותבעבר

מאמץ לתגמל תצרוכת של בריאות וחינוך משיקולי  ה:תפיסמהותי בובריאות) יש שינוי 
. הכיוון ) גם יחדעל ידי חיסכון מסוים בהוצאות( השיקול הכלכליומארוך ראייה לטווח ה

. רוב התוכניות ממוקדותכיום הוא לתגבר שימוש במוצרים ציבוריים על ידי תמיכות 
בתנאי שישלחו אותם  ,נסקרות כאן נותנות תמריצים כספיים לאימהות לילדים צעיריםה

 ,Gahvari & Mattosאצל  גם דיון ורא(באופן סדיר לבתי הספר ויקפידו על בריאותם 

  ).De Brauw & Hoddinott, 2008 אצלו 2007
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כספים הכוללות מרכיב של העברות מותנות. העברות אחדות בעבודה זו נתאר תוכניות 
כמו  ,מותנות ניתנות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות על בסיס מאפיינים שניתן לאמת אותם

יש להגדיר  )1( :עיקריים הלכיםשלושה מ דורשותהכנסה, גיל או נכות. תוכניות כאלה 
יש ) 3. (יש לתמרץ את המשתתפים בדרכים מתאימות )2(היטב את קבוצת הזכאים. 

  .)Alderman, 2002ל אלדרמן (אצ נערך הנקודות אלרט בדיון מפוב אחר הביצוע. ולעק

 השלישי . בפרקOECD-הנשווה בין מדינות אמריקה הלטינית למדינות  שלהלןבפרק 
 . בפרקיהןוחסרונות יהןעל יתרונות ,תכונותיהן של תוכניות התשלומים המותניםל נתייחס
בפרק  .ת בתוכניותדד השתתפווולע יעדנדון בדרכים להגדיר את אוכלוסיית ה הרביעי

בפרק השישי נסקור במונחי תוצר.  הנסקור את ההיקף התקציבי של תוכניות אל החמישי
 הפעלתהתוצאות (החלקיות) של  את נתאר השביעיפרק באת ההשפעות ברמת המשפחה. 

  סיכום ומסקנות.  נציג השמיניפרק בו ,תוכניות תשלומים מותנים

  

  אמריקה הלטינית  מדינותבעיות רווחה ב

תוכניות החדשות בברזיל, בובמיוחד  ,אמריקה הלטינית מדינותבסקירה זו אנו מתמקדים ב
נתונים עדכניים. נתחיל  מביאיםאנו שמהן  ,פרובמקסיקו ובהונדורס, בקולומביה, ב

מציג נתונים על  1אחרות. לוח  מדינותוב בהןהוצאות על חינוך ובריאות  תבהשווא
  בריאות כאחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. הוצאות חינוך ו

  1לוח 

¯Â·Èˆ ÌÈ·Èˆ˜˙È˙Â¯Á·� ˙Â�È„Ó· ¯ˆÂ˙‰Ó ÊÂÁ‡Î ÌÈ, 2010  

˙Â‡È¯· ÏÚ ‰‡ˆÂ‰ ÍÂ�ÈÁ ÏÚ ‰‡ˆÂ‰ ¯ÂÊ‡ / ‰�È„Ó 

8.4 5.7 OECD 

 מזרח אסיה 3.8 2.5

 דרום אסיה 3.3 1.2

 מדינות אמריקה הלטינית 4.4 3.8

 ברזיל 4.7 4.2

 קולומביה 4.8 5.5

 הונדורס 7.6 4.4

 מקסיקו 5.3 3.1

 פרו 2.7 2.7

  .World development Indicators (2013)מקור: 
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מציג את המשקלות של שני מוצרים ציבוריים: חינוך ובריאות. יש בו השוואה בין  1לוח 
שאנו  מדינותנתונים של חמש המספר וגם הלטינית  אמריקה למדינות OECD-ה מדינות

במאמר זה. ההוצאה הגדולה בעין היא על מתן שירותי בריאות. לרוב  מקדים בהןמת
ארגון אין המדינות יש, כמובן, גם הוצאות בנושאים אחרים כמו שיכון, מזון וביגוד, אך 

   4מספק אותם בדרך הנכונה. OECD-ה

מדינות אמריקה הלטינית על חינוך מתוך התוצר בכפי שניתן לראות, משקל ההוצאות 
מחושבים  באלה הראשונותיש לזכור שהאחוזים  אךמדינות המפותחות. שבזה דומה  ל

כשהחישוב נעשה על וה יותר. דולגשם גם אוכלוסיית הנזקקים ושמתוך תוצר נמוך יותר 
יותר. בכל הקשור להוצאות על בריאות  לנזקק נמוכיםסכומים ה ,בסיס אוכלוסיית מצוקה

  . )3.8%( מדינות אמריקה הלטינית) לOECD (8.4%-מדינות ה בין  בולטיםיש הבדלים 

קו עוני מוחלט ולא קו עוני  לקבועעוד ראוי להזכיר שבמדינות אמריקה הלטינית נהוג 
בחלק ממדינות אירופה וגם בישראל. למען הסדר נזכיר עוד שבמדינות  המקובל ,יחסי

 אחר המשמשדולר לנפש. קו עוני  2.5ל עומדת ע העוני קו את ההכנסה הקובעת האל
עוני הקו ביחס ל למדינמוכים  הדולר לנפש תקנית. שני הקווים האל 4לעתים הוא 

  במדינות מפותחות.

  

  היתרונות של תוכניות תשלומים מותנים 

 בבחינת ן) הConditional Cash Transfers; CCTתוכניות של מענקים כספיים מותנים (
 5.ת למשקי בית ענייםונת המכווות רווחה ממוקדותוכני אלה הן"מתן פרס לתפוקה". 

 המחייבים אותם לעמודמענקים כספיים, לצד הכנסתם השוטפת מקבלים אלה משקי בית 
תנאי  :המתייחסים לתחומי הבריאות והחינוך של ילדיהם. למשל מדידים,תנאים במספר 
שיגיעו למרכזי טיפול (טיפות חלב) מספר הוא (עד גיל שנה)  לתינוקות בנוגעמקובל 

  ביקורת רפואית.  ברוושם יקבלו חיסונים מתאימים ויע ,פעמים מוגדר

במקסיקו ונקראה תחילה  20-אחת התוכניות הראשונות מסוג זה הונהגה בסוף המאה ה
ÌÂ„È˜ )Progresa בהמשך שונה .(ל שמה˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ )Opportunidades הוגי התוכנית .(

שמירה על בילדיהם לפי הכללים המנחים ל טיפלושמו לב שלא כל ההורים העניים 

_____________ 

אחד הנימוקים החזקים התומכים בהעברת שירותים ולא מוצרים לאוכלוסיות רווחה הוא שיש בהם יתרון מובנה,   4
 משום שאין המקבלים יכולים לחזור ולמכור אותם לצד שלישי.   

 & ,Mayer, 1977; Shea, 2000; Van Den Berg, Uhlendorffדיון על היתרון של מתן פרס כספי ראו אצל   5

Wolff, 2013      
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ניתנו בחינם.  הגם כאשר אל ,בריאות של תינוקות ולא תמיד הקפידו על חיסונים בזמן
שוב, יש לשים לב שמדובר במוצר ציבורי או בשירות ציבורי שניתן לכל האזרחים בחינם. 

ה. החידוש חינוך חובלא כל המשפחות דואגות לשלוח את ילדיהן למסגרות אלא שבפועל 
משפחות להסיוע  יופנהשאם ההבנה בברזיל היה  לה בתוכנית במקסיקו ובתוכנית מקבילה

אם משפחות  :תקציב לקידום מטרות חברתיות מוסכמות. כלומריספיק ה ,עניות בלבד
שלהם ביקור סדיר הקפדה על  לוע ןטיפול שוטף בבריאות ילדיה עלבמזומן יתוגמלו אלה 

השקעה מסודרת בבריאות ובחינוך של דור הילדים  :מטרותיושגו שתי  ,ת הספריבב
). שילוב זה Gaarder et al., 2010ושיפור תנאי המחיה השוטפים של דור ההורים (

  של עוני. הבין דורית ישבור את מעגל העוני ויצמצם את ההעברה 

י . יש השואלים אם ראויותחלקן ביקורת ,מספר שאלות אלה מעוררותת ותוכנייש לציין ש
רק  ניתן. הרי המענק המותנה הרשת ביטחון בהתנהגותם של מקבלי שהיאלהתנות גמלה 

מלחסן הנמנעים הורים  יששגם בהן  , מבוססות יותר,קבוצות אחרותלולא  ,עניים ביותרל
כך, למשל, אפשר לשאול  ביקורם הסדיר בבית הספר.את ילדיהם או אינם מקפידים על 

מהעדר רצון  תשל אוכלוסיות עניות במוצרים ציבוריים נובע חלקיתאם השתתפות 
איכות ירודה של המוצר הציבורי והעדר  כמו למשל ,ומבורות או בעיקר מגורמים אחרים

. במישור המוסרי אפשר גם לשאול אם אין בתוכניות מסוג זה כדי לפגוע אליונגישות 
  קשה מדי באוטונומיה של האזרחים העניים.  פגיעה

 באזורים (בצורות שונות) הופעלהובכל זאת היא  ,הוגי התוכניתמ לא נעלמו אלהת ביקורו
ועד מהרה צברה משוכנעים ביעילותה גם במדינות אחרות  ,במקסיקו ובברזיל אחדים

תוכניות דומות, תחילה באופן ניסיוני ובהמשך בהיקפים  אלה הפעילובאמריקה הלטינית. 
 המותנים תשלומים –דווקא הסייגים שהציבה  ).Fiszbein & Schady, 2009גדולים (
הסכימו  הפעלתהלתפוצתה. כבר בראשית  וסייע –ומדידים  מוסכמים בתנאים בעמידה

נוצרה הבנה  :. כלומרהתנאיםלקבל על עצמם את  בה ראשי המשפחות שגויסו להשתתף
 עם בסיסית שהתשלום ניתן על בסיס "הישגים" כמותיים. נוצר אפוא מעין שיתוף פעולה

  . מתחילתהכבר  הפך מוסכםמדידת הישגים  לש נאיוהת ,האוכלוסייה הנתמכת

   :גם יתרונות הלמרות הביקורת יש לתוכניות האל

אם בעבר, למשל, לא  6עלות התוספת למוצר הציבורי עצמו היתה נמוכה במיוחד. .1
התייצבו תלמידי בית הספר היסודי ללימודים באופן סדיר, כי מדי פעם הם נשלחו 

_____________ 

נחזור ונזכיר שאחרי ייצורו פותח המוצר הציבורי מרחב תצרוכת שיכול לספק צרכנים רבים בעלות נמוכה במיוחד.    6
במלים אחרות, אין התצרוכת המדוברת (למשל חינוך) יוצרת יריבות, כי אין תצרוכת של פרט אחד באה על חשבון 

דיין. בהשאלה נוכל לדבר על כיתת לימוד שיש לה קיבולת זולתו. קביעה זו חלה על מצב שבו אין המרחב מלא ע
. אם נוסיף לכיתה שני תלמידים, לא נידרש לתוספת תשלום. הכיתה ממילא 28תלמידים, ולומדים בה  30של 

פעילה כל יום בשעות הלימוד, וכל העלויות (שכר מורה, ניקיון, עזרי לימוד וכו') שולמו מבעוד מועד. חשוב 
 מידים הראויים יבואו ללמוד מדי יום. להקפיד שכל התל
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לעבוד בחקלאות ובשירותים קמעונאיים כדי לעזור להוריהם בפרנסה, היה הכיסא 
בכיתה פנוי באותם ימים. הודות להפעלת התוכנית הופיעו הילדים ללימודים יותר 
פעמים בחודש. אותו מורה לימד מדי יום יותר תלמידים, בממוצע, אבל העלות לא 

גם יתרון של רציפות. הילד  גדלה בשל כך. בהקשר זה נדגיש שללימוד סדיר יש
  החוזר לאחר היעדרות עלול לעכב את מהלך הלימוד של התלמידים האחרים. 

תנאי התשלומים היו סבירים בעיני אוכלוסיית היעד. המתכננים הבהירו למשתתפים  .2
שבריאות טובה וחינוך טוב לילדיהם הם בגדר השקעה בעתידם. לפני הנהגת 

דולר ליום) נאלצים להיעזר  2.5-כנסתם נמוכה מהתוכנית היו העניים ביותר (שה
בילדיהם הגדולים, כדי לסייע בפרנסת המשפחה בעונות הבוערות של קציר וקטיף 
וגם כדי לעזור בשמירה על הילדים הצעירים יותר ובטיפול בהם. ההיעדרות מבית 
הספר ואי ההיענות לשירותי הבריאות נבעו לא רק מחוסר הבנה, אלא פשוט מחסרון 
כיס משפחתי. יתר על כן, מה שנתפס בעיני הציבור הכללי כבריאות חינם או חינוך 
חינם היה כרוך לעתים בעלויות ישירות, כמו נסיעה בתחבורה ציבורית, ובעלויות 
עקיפות, כמו אובדן יום עבודה להורה בשל נסיעה עם הילד למרפאה האזורית, 

  רה בעיה זו.  שיצרו עול כלכלי. השיטה של תשלומים מותנים פת

ההיגיון של טיפול בבעיות מתוך ראייה לטווח ארוך (צמצום העוני של הדור הבא)  .3
בד בבד עם סיוע עכשווי למשפחות נזקקות תורם גם במובן התרבותי. אנשים 
שוקעים פחות בהלך רוח פסימי האומר ש"מה שהיה הוא שיהיה ואין טעם להתאמץ 

רווחתם". באוכלוסיות צפופות בכפרים ולהשקיע יותר בגידול הילדים ובדאגה ל
ובעיירות, שהרמה הכלכלית הרווחת בהם נמוכה, יש מעין אווירה של שקיעה, 
הנובעת מהאווירה הכללית. לא רק משפחה אחת נמנעת מלשלוח את ילדיה לבית 
הספר באופן סדיר, אלא משפחות רבות. כאשר זה הופך לנוהג, בהכרח רמת החינוך 

). השיטה של גמול על שימוש במוצר ציבורי משנה Gaarder et al., 2010נפגמת (
את כיוון הלגיטימציה, ובדיעבד נמצא ששכנים "מתחרים" זה בזה על עמידה 
ביעדים. ההתייצבות בטיפת חלב בהתאם למועד שנקבע והתייצבות הילד בכיתה 
 במשך כל השנה הופכת להישג שגם הקהילה מכירה בו. אין מדובר על הליכה בתלם

  7שמתווים עובדי הרווחה, אלא על רצון עצמאי להתמודד בהצלחה עם גידול ילדים.

  

_____________ 

יש נכונות גדולה יותר של אימהות צעירות להשתתף בסדנאות בריאות ובסדנאות חינוך שבעבר לא היה להן   7
  ביקוש. מדובר במפגשים שבועיים של אימהות שמחליפים בהם דעות ומקבלים עצות לטיפול בילדים.  
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  יעדאוכלוסיית ה

 –אוכלוסיית היעד של כל תוכנית רווחה ממוקדת הוא הגדרת  מהשלב ראשון ביישו
זו שמעל הקו וזו  –מגדיר שתי אוכלוסיות ההאוכלוסייה הנזקקת. בעצם מדובר בקו אחד 

המוצעים כדי להבחין בין שתי אופי השירות או המוצר בלעתים די שמתחת לו. 
שרק אוכלוסייה נזקקת תרצה  כךהמוצר ניתן להגדיר את  :. כלומרההאוכלוסיות האל

  וקדש לאלה שהוגדרו כזכאים. תהעלות הציבורית כולה  אזלהשתמש בו. 

לצפות שיחול תהליך של מיקוד עצמי  ניתן, הנזקקים תאם המוצר מתאים לאוכלוסיי
)Self-targeting יש קושי את עצמם כשייכים לאוכלוסייה זו. אם הם יזהו ) שבסופו

נהליים. יהעצמי, יש צורך לזהות את האוכלוסייה המבוקשת באמצעים מבתהליך המיקוד 
 תהליך המיוןעלות אבל  ,עובדים סוציאליים ופקידי מדינה עושים זאתברוב המקומות 

  מאוד.  גבוההעצמו 

מוצר שיתאים בדיוק לאוכלוסיית היעד.  , כאמור,להציע יש ,מיקוד עצמיל הגיעכדי ל
דוגמה טיפוסית . ולפעמים הוא מתאים רק בחלקו במלואו, אופי המוצר מתאים לפעמים

בשכונות בשתי המדינות הוקמו  .א חלוקת מזון כמו במצרים ובתורכיהיהלעיקרון זה 
לחם.  בהן שמעל קו העוני יכולים לקבל הגם אלו ,וקה של "לחם לעניים"עוני תחנות חלה

הפתרון הוא  ,מהמוצר הנדון הגדול כמותיצרכו  לא נזקקותאם יש חשש שאוכלוסיות 
כך שיהיה צורך לשלם בצורה זו או אחרת (או לוותר על משהו) כדי לקבל  ותו"לארוז" א

למנוע את צריכת יש סיכוי  ,אותו. אם העלות נופלת על אנשים שמחוץ לקבוצת המיקוד
 ,נפוצה היא סיוע בשיכון. אם הדירות המסובסדות קטנות בגודלן ה. דוגמהיתר שלהם

 ,Gahvari & Mattos(ראו  וההעלות ההשתתפות של אוכלוסיות שאינן נזקקות גב

2007.(8    

באופן סדיר את המוצר הציבורי  יעדאוכלוסיית ה לא תמיד צרכה במדינות דרום אמריקה
 ,שניתן בחינם (חינוך או בריאות). כדי לעודד משפחות עניות לצרוך את המוצרים הללו

 ואולם. דרישות סף ידועותב העומדות אלהמובטחת תוספת כספית המצורפת כ"חבילה" ל
 PPP (Purchasingדולר ליום על בסיס  2.5על עולה סביר לצפות שאוכלוסיות שהכנסתן 

_____________ 

ניתן לשפר חלק מהעברות המוצרים המסובסדים על ידי רכישות בשוק המסחרי. למשל: אזרחים יכולים לקבל   8
טיפול רפואי שנרכש באופן פרטי בנוסף למה שהממשלה מציעה באופן מסובסד. ברוב המקרים אין שיפורים כאלה 

ו לרכוש מוצר משופר בשוק מקובלים. זה או או: האזרח יכול לצרוך מוצר ציבורי בלבד באמצעות הקצבה א
המסחרי. העדר האפשרות לרכוש תוספות נקבע בדרך כלל כאילוץ מראש. בנוגע למוצרים שמלכתחילה ניתנים רק 
לצריכה מוגדרת (שיכון למשל) האכיפה של או או היא מובנית. הצרכן יכול לצרוך רק סוג אחד (וראו גם דיון אצל 

Azevedo & Robles, 2013 .( 
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Power Parityכדי ליהנות מתשלומי הצד המובטחים.  ,) ינסו להצטרף לאוכלוסיית היעד
  אוכלוסייה הזכאית. עם ה נמנהמי  תנהלייאפוא לבדוק מ הכרחיבמקרה זה 

לוסיית המצטרפים גם אנשים שבהגדרה לא זכאים אוכתכלול אם קל להצטרף לתוכנית, 
אפשר שחלק מהאוכלוסייה  ,זכאות מדי להוכיחאם קשה  יחד עם זאת,למענקי מזומן. 

מקרה קלאסי של טעות מסוג ראשון (לא כוללים את מי  והזכאית לא תיכלל בתוכנית. זה
יש לדון  על כן) וטעות מסוג שני (כוללים גם את מי שאיננו שייך למדגם). למדגם ששייך

כדי שלא יהיה מוגזם וימשוך קבוצות של לא זכאים. בכל  ,בגובה התגמול הכספי המוצע
  ביקורת.  ממקרה אין מנוס מבדיקה ו

 CCT-כל תוכניות ה ,השאיפה לצמצם את העוני ולשפר את איכות ההון האנושיבשל 
באמריקה הלטינית ממוקדות ומכוונות לסייע לעניים ביותר. כדי לזהות את האוכלוסיות 

 תהגדר ;אוגרפיי"מסננים" את המועמדים לפי ארבעה קריטריונים: אזור ג ,המתאימות
אוגרפי יאישור מטעם הקהילה. אזור ג ;בדיקת הנכסים של משקי הבית ות;קטגוריות זכא

 מקומיות שאוכלוסייה ענייההרשויות הם על פי נקבע בדרך כלל בשלבים הראשוני
מאפיינים דמוגרפיים של האוכלוסייה.  נקבעות על פי. קטגוריות זכאות מתרכזת בהן

רך להלן) היא תחליף למדידת הכנסה. אישור מטעם הקהילה הוא בד ובדיקת נכסים (רא
שי ראשי הכפרים, ראשי הערים וראלאישורם של האחרון שבו מעבירים  שלבה כלל

  המחוזות רשימות מועמדים לזכאות.  

 ובעיקר מסוימים, קריטריונים אם המועמד לה עונה עלמקובל לבדוק  ,זכאות לקבועכדי 
, קשה נתונים מסודרים בהעדרבית. ה, את רמת ההכנסה של משק אפשרבמידת ה בודקים,

יותר  צוות הממיין קללמשתמשים בדרך כלל באומדן רכוש כתחליף.  על כן. לעשות זאת
לעין בעת ביקורו. במדינות מתפתחות קל יותר לעשות  הגלויים ,לבדוק את פריטי הרכוש

לקראת הכנסת תוכניות מאפייניו בדקו שאת  2. לצורך הדגמה אנו מביאים את לוח תזא
  :בפרו ניסיוניות

 2לוח 

 Â¯Ù ,Ì„˜ÂÓ Ì‚„ÓÓ ÔÂÏ‡˘ :˙È�ÎÂ˙· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó2007 

Sample size for pre-test : 917  

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ ÚˆÂÓÓ ‰Ï‡˘ 

ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó 

 זכר 0.519 0.489

 אמא למדה בבית הספר 0.582 0.494

 אבא למד בבית הספר 0.703 0.409

 מספר הילדים במשק הבית  2.233 1.134
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 מספר המבוגרים במשק הבית 2.413 1.658

˙È· ˜˘Ó ÈÒÎ� ÏÚ ˙ÂÏÚ· 

 בעלות על אופניים  0.779 0.402

 בעלות על תאו/סוס/חמור  0.316 0.48

 בעלות על אופנוע 0.294 0.448

 בעלות על רכב/טנדר 0.078 0.234

 בעלות על רדיו/טלוויזיה 0.568 0.489

 הבית מרוצף 0.19 0.86

 מקור מים בשטח  0.639 0.439

 בית שימוש עם שטיפה 0.168 0.363

 בלי שטיפהבית שימוש  0.258 0.325

 

 מספרהסוקר שואל את ראש משק הבית מהו היקף בעלותו על  ,2כפי שניתן לראות בלוח 
טלוויזיה. קל לוודא את מצב  ,כגון אופניים, בהמת עבודה, אופנוע ,פריטים אופייניים

הרכוש גם ביחס למקובל בכפר או בעיירה. בדרך כלל צוות הסוקרים מבקר בכפר או 
 מחזיקקל לראות אם משק בית  :למשל ;חריגות מהנורמהבו לראות  שוב קטן שקליבי

  או פריט אחר שהוא יקר במיוחד.  רכב

שירצו להשתתף בתוכנית מבוסס יש חשש  ,כאשר מוצעת תוספת תשלוםשנחזור ונזכיר 
תחלה היו הממשלות מתמודדות עם זרימה מבחוץ על ידי הגם כאלה שאינם זכאים. ב

בענף החקלאות. בהמשך חלו  יםשכירככמו מגורים באזור מסוים או עבודה נלוות דרישות 
 עבורן תשלום מקבליםוהרעיון היה להגביל, למשל, את מספר שנות הלימוד ש ,שינויים
 על כןהתנגדות ציבורית נרחבת.  אבל סייגים אלה עוררו). שמונהשנים במקום  שש (למשל

ידי צוותים של עובדים סוציאליים ב, יותר עברו בשנים האחרונות לסינון מוקדם, קפדני
מיון הבדיקה והגם להעביר את סמכות  נטוופקידי ממשל מקומיים. במדינות פדרליות 

לידי ממשלות אזוריות ובמקרים מסוימים אף לעיריות. למרות הניסיונות לשפר את דיוק 
לשנות את  וטותמסוימות נעדיין יש קושי להגדיר את האוכלוסייה הנזקקת. מדינות  ,המיון

כדי להשיג דיוק רב יותר. מחקרים מראים ששיעור ההשתתפות  ,סכומי המזומן המותנים
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. כרגיל, גבוהה יותר עלות ההשתתפותש ככלויורד  גבוהים יותר, המענקיםככל שעולה 
  9.גיע בעתידשתהתועלת לבין  המכבידה בהווהעלות ההשתתפות קשה ליישב בין 

  

  ומים המותנים היקף התמיכה בשיטת התשל

, המרפאב םריון, ביקורייהמוצר הציבורי עצמו (כמו בדיקות האין נחזור ונציין ש
וכו') מעודד מספיק את השתתפות חברי אוכלוסיית  ת הספרהשתתפות בשיעורים בבי

 הז מענק. םלהציע למשתתפי התוכנית לקבל מענק כספי בגין השתתפות נכון על כן. יעדה
  לצרוך יותר מהמוצר הציבורי.  םתושמעודד אהוא 

כלל  רךראוי לבחון גם את היקף הכיסוי של התוכנית. היקף זה משתנה עם הזמן. בד
מגיעים ליעד שעד  מצרפים עוד ועוד אנשים,ועם הזמן  ,אוכלוסייהעם חלק מהמתחילים 

סוקרים שאנו  אמריקה הלטיניתמציג את ההתפתחות בחמש מדינות  3המתוכנן. לוח 
אך מה שבולט בלוח הוא שתוך  ,נה, כמובן, מארץ לארץתשמ. אוכלוסיית היעד במאמרנו

קולומביה בהרצוי. היעד הסופי בברזיל,  שיעור ההשתתפותמתכנסים למספר שנים 
. לא תמיד 15%-מהאוכלוסייה הענייה ובהונדורס ובפרו כ 25%-כ יסויכהוא מקסיקו בו

שנים אפשר יהיה להשיג שני  חמש תוךבמגיעים ליעד בזמן המתוכנן. במקור חשבו ש
הושגה  בכל זאתאבל  זאת,. קשיי ביצוע מנעו מנומ 95%-כתוך עשור במהיעד ו יםשליש

  התקדמות רצינית ביותר ביחס למצב ההתחלתי. 

_____________ 

הקושי לקבל הלוואות מונע מהורים עניים להשקיע בחינוך ובבריאות של ילדיהם. הורים אינם יכולים ש ייתכן  9
 ;Mayer, 1997ללוות כדי להשקיע בחינוך ובבריאות של ילדיהם, כשהם מסתמכים על הכנסתם העתידית כמשכון (

Shea, 2000יניות לא תמיד משוכנעים ). אילוצים אלה מחזקים את התמיכה בהעברות כספיות, אף שקובעי המד
 שהכספים הללו משמשים כולם  לשיפור רמת החינוך והבריאות. 
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  3לוח 

· ÌÈ�˙ÂÓ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙ÂÈ�ÎÂ˙ Ï˘ ÈÂÒÈÎ‰ Û˜È‰¯ÙÒÓ  ˙Â�È„Ó  

„ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó ÊÂÁ‡Î*   

2010 2008 2006 2004 2002  

 ברזיל 12 23 25.8 22.6 26.9

 קולומביה 3.5 3.5 7.2 17.6 25.3

 הונדורס 8.3 6.1 9.4 14.7 14.1

 מקסיקו 15.4 23.8 23.2 22.8 24.1

 פרו . . 3.2 8.1 8.9

נדרש  בשל ההליכים הבירוקרטיים המתמשכים (בין היתר יש להגיע לכל פרט ולברר את מידת זכאותו)  *
משקף עלייה איטית אך  3אוכלוסיית היעד. על כן הכיסוי המופיע בלוח  זמן רב כדי לכסות את כל

  מתמשכת.

  .Stampini & Tornaroli, 2012מקור: 

אין אוכלוסיית היעד צורכת נחזור ונזכיר ששיטת התשלומים המותנים מכירה בכך ש
חינם. יש נשים בהוא ניתן כש, גם (חינוך, בריאות) המוצר עצמובהיקפים הרצויים את 

אף  ,לטיפת חלב לבדיקה תקופתית ןאת ילדיה ותלוקח ןריון ואינילבדיקות ה ותבא ןינשא
העניים באמריקה הלטינית . בהמשך התברר גם שלא כל שבדיקות אלה נעשות בחינם

לבתי הספר. יש בהם ששולחים את ילדיהם לעזור  באופן סדיר את ילדיהםשולחים 
נבנתה השיטה הגורסת שיש לעודד את הצריכה  בשל כך. 10-8בעבודת השדה כבר בגיל 

  של מוצרים ציבוריים על ידי תשלום מתאים. 

: שלהלן 4כמה עולה ליישם את השיטה במונחים של חלקי תוצר? התשובה ניתנת בלוח 
כאשר מתקרבים להשלמת הכיסוי של  ,התקצוב גובהאבל לא בלתי אפשרי.  לא מעט,

אחוז מהתוצר. זו השקעה נמוכה יחסית במיגור העוני אינו עולה על חצי  ,אוכלוסיית היעד
עלות במדובר  איןהעתידי (של הדור הצעיר) וגם בצמצום העוני הנוכחי (של ההורים). 

רק בעלותו של  אלא ,הרבההגבוהה ב ,הייצור של המוצר הציבורי עצמו (חינוך, בריאות)
  ת. אפוא הוצאה מוגזמת מבחינה כלכליאין זו . ותוהתמריץ לצרוך א
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  4לוח 

¯ˆÂ˙‰Ó ÊÂÁ‡Î ˙Â�È„Ó ¯ÙÒÓ· ÌÈ�˙ÂÓ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙ÂÈ�ÎÂ˙Ï ·Èˆ˜˙‰   

2012 2010 2008 2006 2004 2002 
 

 ברזיל 0.02 0.27 0.33 0.37 0.37 0.36

N/A 0.35 0.25 N/A 0.07 0.04 קולומביה 

N/A 0.37 0.28 0.29 0.38 0.41 הונדורס 

0.43 N/A 0.35 0.32 0.3 0.27 מקסיקו 

 פרו . . 0.06 0.14 0.14 0.13

  .Huang et. al., 2013מקור: 

תקציב  אבל ,לעיל נראים צנועים ביחס לתוכנית רווחה כה שאפתנית 4הנתונים בלוח 
היא  ,אחוז מהתוצר הוא גדול מאוד. כאשר תוכנית כזו מתחילה 0.4-0.3-המתקרב ל

. בהמשך התחלתיתוהזכאות היא  מועט,כי מספר המשתתפים בה  נמוך,צורכת תקציב 
בשלבים  זה עובד ככה:ובמקביל גדלים המקורות התקציביים.  ,גדלה ההשתתפות

תוכניות קיימות ומתוקצבות. בברזיל,  הראשונים "מקפלים" לתוך התוכנית החדשה
תוכנית  כשנפתחה .)Fome Zeroתוכנית למיגור הרעב ( 90-בשנות ה פעלהלמשל, 

. כאשר תוכנית חדשה לתוכנית החדשהה הועבר ותקציב , היא בוטלה,תשלומים מותנים
, בהמשך. ותיקותאפשר להעביר לתוכה תקציבים מתוכניות  ,מצליחה ונעשית מקובלת

לקידום  קצהיותר ממנו מוגדול חלק  ,התקציב הכללי בשל צמיחה כלכליתגדל כאשר 
ות. בא גם על חשבון צמצום תוכניות אוניברסליהקצאה וחלק מה ,תוכניות רווחה חדשות

במקסיקו, למשל, ביטלו תוכניות רגרסיביות של סובסידיה למחירי המזון והקצו מחדש 
ממשלות המעורבות לקחת הלוואות גם ל הצמיחה הכלכלית אפשרהאת הכספים שהתפנו. 

) Inter-American Development Bank, IDBכי הבנק האזורי לפיתוח ( ,בינלאומיות
  תוכניות רווחה לצמצום העוני הבין דורי.  מימן ברצון ובשערי ריבית נמוכים 

  

  השפעות ברמת המשפחה  

) הוא לצמצם את מידת העוני של CCTהיעד המרכזי בכל תוכניות התשלומים המותנים (
משפחות לשלוח את ילדיהן בקביעות לבית הספר (יש  יתומרצוהדור הבא. כך למשל אם 

יהיו בעלי השכלה משופרת הם  עוד שנים מספר ,מעקב אחרי השתתפות בכל בתי הספר)
חלץ מהעוני של הוריהם. השאלה היול ת יותרבעבודה מתגמללב השתלהם לתאפשר ש
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 גובה התגמול שיתמרץ את המשפחות לצרוך את המוצרים הציבוריים לאורך זמן בדבר
מה הוא התגמול שיש לתת כדי לעודד משפחות לשלוח את  :. למשלעדיין עומדת בעינה

יש לבחור את  אופן דומהב ?שניםשמונה -ששבמשך באופן רציף ר לבתי הספ ןילדיה
חודשים  תשעה לאורךמעקב ב היותריון ליעודד נשים בהשיהתמריץ הכספי המתאים 

 הראשונות להולדת ילדיהןשנתיים הבמשך להקפיד לפקוד את טיפת חלב  הלידהאחר לו
 ,Robles & Loayza, 2013; Stampini & Tornarolli בסוגיה זו אצל(ראו דיון נרחב 

2012.(   

 מכויל לפי חלקו בהכנסה המשפחתית. כפי שציינו ,התמריץ בהאת גוראה מ 2 תרשים
, אנו רואים שגובה התמריץ שונה ממדינה )Filmer & Schady, 2011פילמר ושאדי (

מהכנסת  17%-עומד על כ 2 תרשיםהמדינות המוזכרות ב 13פשוט של הממוצע הלמדינה. 
מההכנסה המשפחתית),  43%התמריץ בפנמה ( גובההוא כלפי מעלה המשפחה. חריג 

  .  )6%-7%(בגואטמלה ובג'מייקה  וכלפי מטה

  

(תקורות). בסקירה זו אין אנו  המערכת לוהיחשוב לציין שחלק מהתקציב מוקדש לנ
ת אמריקה מותנים במדינוהתשלומים התוכניות שעוסקים בכל הבעיות האופרטיביות 

לאחר בחירת המשתתפים ורישומם ש ,צייןעם זאת חשוב ל. מתמודדות עמן הלטינית
לנטר את ההשתתפות בממד הזמן, להעריך את ההישגים  נדרש לעיל,מתואר כ ,כזכאים

להעביר את התשלומים למשקי הבית  נדרשהטכניים ולתת שירות למשתתפים. במקביל 
התוכנית. במיוחד חשוב הקשר המתמשך עם לבדוק זכאות מתמשכת ותחנות יציאה מו
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דרך  יםקשר הפועל יבכל המדינות מרכזלצד הייעוץ פנים אל פנים הוקמו הזכאים. 
 נושאיםוה ,אלקטרוני. רוב הפניות למרכזי הקשר הן טלפוניותהדואר הדואר וההטלפון, 

ביצוע ל בנוגעהיקף התשלומים ובקשה להדרכה בירור אימות של השתתפות,  םה יםהנפוצ
  . תנאי התוכנית

  

   תוצאות חלקיות

היא להוריד את רמת העוני  , כאמור,המטרה העיקרית של תוכניות תשלומים מותנים
לא ששל אוכלוסיות הנמצאות בתחתית התפלגות ההכנסות. יש לזכור  ןולהקל על חייה

ות עבר זמן רב מאז הונהגו תוכניות תשלומים מותנים. עוד חשוב לציין שהתוכניות שונ
את מידת ההלימה בין לקבוע באופן מוחלט  אפואמוקדם עדיין ממדינה למדינה. מעט 

  כיוונים.  לזהותת. עם זאת אפשר והתוכני הוגיהתוצאות לכוונה המקורית של 

 התעוררה. מיד כשנדונו התוכניות הראשונות ןבדיונים שקדמו להנהגת פתוחאפשר ל
היתה וד של המבקרים הפטרנליסטים הנחת היסביקורת על התניית התנהגות בכסף. 

מזומן, כסף כאשר יקבלו ש, . על כן הם טענושהעניים לא תמיד יודעים מה טוב בשבילם
עם ייעודו של  יםשביי(למשל) או מוצרים אחרים שאינם מת לצריכת אלכוהול ישתמשו בו

, שכן לעבוד הדחף) שמענקי מזומן יפחיתו את 90- בשנות ה כבר( עוד הם טענו. הכסף
מפלגות פוליטיות יציעו ש הביעו חשש מבקרים אחריםלהסתפק בהם.  וייטאנשים 

   10וכך יקנו את הצבעתן. תשלומים למשפחות עניות

ההתנהגותי. חלק מאנשי  היבטנגד תוכניות תשלומים מותנים היו מה אחריםטיעונים 
ים יחשבו שהתנא מוטביהן המיועדיםחששו ש אמריקה הלטיניתהמקצוע במדינות 

ובשל כך  ,)למשל מביתם ותמדי (כי מרפאות החיסונים רחוק שמציבים להם מחמירים
סברו שהדרך הנכונה יותר היא לטפח צמיחה כלכלית על ש והיו. הןמנעו מלהשתתף ביי

אלא גם בתי ספר ומרפאות.  ,לא רק כבישים ורכבות , שמשמעותוידי שיפור תשתיות
יותר  וביעילות גדולההעוני מהר יותר  ממדי את תצמצם , לשיטתם,צמיחה כלכלית

המדינה לא  מטעםיש לזכור שהשקעות מסגרת  ואולםמתמיכות ישירות במשפחות עניות. 
  עד שהן מחלחלות לשכבות הדלות. חולף תמיד משפיעות לטובה בזמן הקצר. זמן רב 

_____________ 

  סילבה -הציע המועמד לנשיאות ברזיל אז לואיז איגנטיו לולה דה 2003-ביקורת זו גברה, למשל, כאשר ב  10
)Luiz Ignacio Lula Da Silvaאשות הנשיא ) להרחיב תוכניות אלה, שיזם בהיקף קטן יותר הממשל הקודם בר

  ).  Fernando Henrique Cardosoפרננדו הנריק קרדוסו (
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 שהן משתפות משוםלא רק  ,התניה טענו שהן מוצדקותהכרוכות בהתומכים בתוכניות 
מתמרצות השקעה בהון משום שהן דור הנוכחי השרוי בעוני, אלא גם את הכנסה הב

זו הסיבה העיקרית להימנע ממענקים בלתי מותנים. מעבר לכך סומנו היתרונות ו ,אנושי
 , אמרו המצדדים בהן,החלוקתיים הנובעים ממיקוד הסיוע. בסופו של דבר תוכניות אלה

 ,אוניברסליות בעלות אופי רגרסיבי במובן הכלכלי בעוד תוכניות ,לנצרך בעיקר מסייעות
   11מסייעות למצרך. ,הלחם או הדלק) י(למשל הוזלת מחיר לפניהן נהגוש

 הביצוע ביעילות ספק הטילו אבל, העקרוניים הטיעונים את שקיבלו כאלה גם היו
)Azevedo & Robles, 2013 .(היא מותנים תשלומים תוכניות של העיקרית המטרה 

 ובעתיד ועוני עניות, משפחות של הקנייה כוח הגדלת ידי על בהווה עוני לצמצם כאמור
 המוקצב הסכום אם, המתבקשת השאלה על. עניים בילדים, האנושי בהון השקעה ידי על

 האם: מהותיות שאלות לשתי עוד כעת נתייחס. לעיל ענינו, מספיק הוא למימושן בהווה
) שלה המשנה יחידות או( המדינה עובדי האם? בתוכניות נכללות הזכאיות המשפחות כל

  ?ביישומן טובה שדה עבודת עושים

רוב המיקוד נעשה  .)Coady & Parker, 2009( בלבד יש תוצאות חלקיות בנוגע לביצוע
  ,Fiszbein & Schadyפיצביין ושאדי ( אך .במקור בשיטה גיאוגרפית שעבדה לא רע

מציינים שבהמשך נוספו גם מבחני ההכנסה למשפחות באזורים שמחוץ למוקד  )2009 
מיקוד. עדות לכך היא מספר המשפחות הזוכות להיכלל שוכלל הכלומר   ,הגיאוגרפי

הטעויות בזיהוי הולכות המלמד ש ,)יעדהדן באוכלוסיית ה פרקבתוכנית (אוזכר ב
  ומצטמצמות. 

 ),Ranganathan & Lagarde, 2012ים (אומרים החוקרמעקב אחר הביצוע בנוגע ל
ברזיל, ב( בריאות תוכניות מספרביסודיות  וומדווח בזמן אמת. הם בדק יעילשהוא 

כגון בדיקות  ,התניותמסודר של  ומצאו שיש תיעוד ,מקסיקו)ובהונדורס בקולומביה, ב
 .אוכלוסיית היעדגבוהה של כמו גם היענות  ,במרפאות ילדים ביקוריונשים בהיריון 

על המתגמלות  CCTאת תוכניות  וסקר) Glassman et al., 2014גלסמן ועמיתיו (
ריון באל סלבדור, יבדיקות הל גבוהה היענות וומצא השתתפות אוכלוסיית היעד

חל שיפור גם בהיקף  האורוגואי. במדינות אלבגוואטמלה ובמקסיקו, בהונדורס, ב
   החיסונים.

כוחות השוק וגם את המדיניות הממשלתית שמאז תח גם את ינ) Cornia, 2014קורניה (
ממדינות אמריקה  80%-שוויון בחלוקת ההכנסות ב-איהאת  מאודלצמצם עזרו  2000שנת 

_____________ 

בעגה הכלכלית "אלטרואיזם חלקי"  המכונהמהוות פתרון לקונפליקט שבין הורים לילדים,  CCTתוכניות   11
)Incomplete Altruism הורים לא תמיד עושים את המיטב למען ילדיהם, אם אין הם בטוחים שההשקעה .(

  רגם בעתיד לשכר גבוה יותר, וכשעבודת הילדים בהווה תורמת להכנסה המשפחתית. בחינוכם תתו
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שוויון בעיקר בשל מדיניות מקרו כלכלית. אבל - מצא שחל צמצום באי ואהלטינית. ה
עדיין לא . מטרה זו תורמת לכךמשאבים רבים יותר ל פנהרווחה המהגם מדיניות שייתכן 

רמת הנוכחות של  עלתה עכשיול אבל נכון ,ארוךה בטווחההצלחה ידת לדעת את מ ניתן
משתתפים  12ילדים עד גיל  פחות כלומר:ילדים בבתי הספר היסודיים בכל המדינות. 

  . במקסיקו, למשל, גדלה הנוכחות בכיתות הלימוד בשוק העבודה ורמת הידע עולה
אבל מדידות דרך מבחנים  ,ות בדבר איכות הלימודים. אמנם אין עדיין תוצא50%-ב

  מראות שיפור בהישגים בכיתות הנמוכות של בתי הספר. 

. )Ranganathan & Lagarde, 2012( בריאות גדלה באופן ברורהשירותי  תצריכגם 
רמת הטיפול בתינוקות השתפרה מאוד. כמו מלמד ש מספר הביקורים בתחנות טיפת חלב

). עוד נמצא, Garrder, Glossman, & Todd, 2010תת תינוקות (כן חלה ירידה בתמו
לשירותי  ההיענותשהשתתפות בתוכניות תשלומים מותנים הגדילה באופן מפורש את 

ר במרפאות לצורך בדיקות וקיבוחיסון ילדים צעירים (עד גיל שנתיים)  כמו ,רפואה מונעת
  מעקב. 

 תגרום המטופלות המשפחות אצל בהכנסה התאמת החשש שעלייהלא במקביל גם 
נמצא שלא חל  .עבודהבשוק ה של מפרנסיהן המבוגרים ההשתתפות בשיעורי לירידה

 עוד התבדה. ) ;Schady et al., 2008De Brauw & Hoddinott, 2008( שינוי במדד זה
  החשש שהתוכניות יגדילו את שיעורי הילודה במשפחות הזכאיות. 

  

  סיכום ומסקנות 

של תוכניות תשלומים מותנים במדינות אמריקה  לעמוד על טיבן ביקשנומאמר זה ב
השנים האחרונות הפכו  15- באת הישגיהן ואת הקשיים ביישומן. לבחון הלטינית, 

ועתה הן מועתקות,  אלה,מדינות של במדיניות הרווחה  לתוכניות המובילות התוכניות אל
גם המפלגות חפצות ביקרן בגרסאות שונות, למספר מדינות באסיה ובאפריקה. 

(על  בהווהאת העוני  בעת ובעונה אחתמקבלות ברצון את הניסיון לצמצם ה ,הפוליטיות
עתיד (על ידי שיפור רמת הבריאות והחינוך של הדור בידי העברות תקציביות) ואת העוני 

 היקף בשל כל אלה התרחבברצון. אותן מקבלות  גם אוכלוסיות היעד שלהןהצעיר). 
מתאר את העלייה במספר הרשומים בתוכנית  3 תרשים. הוגדל תקציבןו הןשל הכיסוי

  ) ובמקביל את הירידה המתמשכת במספר העניים. 2011-ב ויותר מיליון משתתפים 120(
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. לא תמיד היה קל יעדההצלחות לא באו בקלות. בעיקר בלט הקושי באיתור אוכלוסיית ה
קף התמיכה כויל במרוצת השנים. הכוונות להשתתף בתוכנית. גם הי את הזכאיםלזהות 

כיום לתשומת לב רבה של קובעי המדיניות. עם זאת  ותהטובות והתוצאות החלקיות זוכ
לסנן העיקרי הוא קושי ה. לא קל ליישמואך  ,חשוב להזכיר גם את הקשיים. הרעיון פשוט

  וטף.  קשיים בניהול הש ואליו מתלווים ,כראוי את אוכלוסיית המשתתפים בתוכנית
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המדיניות החברתית  חקרהתפתחות 
  1בישראל

ג'וני גל
2
ורוני הולר 

2
 

חקר המדיניות החברתית בישראל עבר תמורות מרחיקות לכת, הן מאז צעדיו 
, 70- של המאה הקודמת והן מאז תחילת שנות ה 50-הראשונים לאורך שנות ה

תקופה שבמהלכה נעשו הצעדים המשמעותיים הראשונים למסדו כתחום מחקר 
התיאורטית הרואה במערכת המדעית זירה  אקדמי. בהתבססו על התפיסה

המאפיינות התפתחות זו, כפי שהן  חברתית, מאמר זה מבקש לבחון את המגמות
השנה האחרונות.  40- משתקפות בפרסומים בכתבי עת, ישראליים ובינלאומיים, ב

 וםהמדיניות החברתית לתח חקרהממצאים מלמדים, שבמהלך תקופה זו הפך 
ושניתן לזהות מספר מגמות עיקריות המתייחסות, הן להיבטים  אקדמי "תוסס"

  מדעיים של התפתחות זו.המוסדיים והן להיבטים ה

  

Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓאקדמיה: מדיניות חברתית, חקר מדיניות חברתית, מדינת רווחה ,  

  

  מבוא 

שראל. אכן בשנים האחרונות ניתן לראות עניין גובר והולך בחקר המדיניות החברתית בי
של המאה הקודמת סימנו העשורים האחרונים את  50-מאז התחלתו הצנועה בשנות ה

הולדתו כתחום מחקר מדעי, העוסק בניתוח היבטים מגוונים מאוד של מדיניות חברתית 
והמשתמש במנעד רחב של כלים תיאורטיים ומתודולוגיים. מאמר זה מבקש לשפוך אור 

_____________ 

, Israel Affairs פורסם במקור בכתב העת The development of social policy research in Israel המאמר   1
, Ltd Taylor & Francis , ומתפרסם בתרגום לעברית באישורה של הוצאת452-469), עמ' 4( 20גיליון 

www.tandfonline.com . אנו מודים לד"ר עופר אריאן וכן לחוה רימון על התרגום המקצועי והנאמן. 

  בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים.  2
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ת החברתית בישראל, ובתוך כך לבחון את המגמות על התפתחות זו של חקר המדיניו
  המאפיינות אותה. –המוסדיות והמדעיות  –המרכזיות 

המחקר הנסקר במאמר מצטרף למאמציהם של אחרים לחקור את התפתחותם של גופי 
 ;Kimmerling, 1995ידע מדעיים בישראל, במיוחד אלה בתחום מדעי החברה והרוח (

Ram, 1995; Shapira & Wiskind-Elper, 1995 מאמצים אלה מכירים בכך שאין .(
גופים אינטלקטואליים אלה, והידע שהם מייצרים, פרוגרסיביים ורציונליים במהותם, אלא 

שבתוכו  –החיצוני או הפנימי  –מחוברים בטבורם להקשר החברתי, הכלכלי והפוליטי 
ההתפתחות ההיסטורית של הם פועלים. במאמר זה אימצנו גישה דומה, בבואנו לבחון את 

של  60-חקר המדיניות החברתית בישראל, כפי שהיא משתקפת בתקופה שבין שנות ה
בפרסומים בכתבי עת ישראליים  2000-המאה הקודמת לסוף העשור הראשון של שנות ה

ובינלאומיים. בחינה זו תתמקד, הן בהיבטים המוסדיים והן בהיבטים המדעיים של 
 התפתחות זו.

  

  מדעיות ולידתו של תחום מחקר מערכות 

נקודת המוצא של מחקר זה היא שיש לראות את המערכת המדעית כמערכת חברתית. ואם 
לחדד, ההנחה היא שאין המערכת המדעית, והידע המדעי שהיא מייצרת, אך ורק תולדה 
של פעילות קוגניטיבית אינדיבידואלית, פרי "הוגי הדור", אלא בראש ובראשונה היא 

של פעילות חברתית שמהותה אינטראקציות רצופות ודינמיות בין שחקנים שונים תולדה 
)Ziman, 1984 יתרה מזאת, התפתחותם של המערכת ושל הידע שהיא מייצרת .(

מושפעת, לא רק מגורמים קוגניטיביים מדעיים או פנימיים, אלא גם מגורמים חברתיים, 
ויים בזירה הפוליטית ועוד כיוצא חיצוניים (תמורות במדינת הרווחה הישראלית, שינ

באלה) ופנימיים (השיוך המוסדי של החוקרים, זהות חברי המערכת של כתב העת ועוד 
  ).Cole & Cole, 1973; Pfeffer, 1993; Shapin, 1992כיוצא באלה), (

השתמעות אחת של נקודת מוצא תיאורטית זו היא שהבנת גופי ידע מדעיים, כמו זה של 
תית, דורשת הבנה של דרכי הפעולה השונות שלהם. למעשה, חוקרים המדיניות החבר

הנמנים עם המערכת המדעית משתפים פעולה עם חוקרים אחרים, וכך יוצרים היררכיה 
של מערכות ותת מערכות, הנבדלות בטבען וברמת הפורמליות שלהן. תת מערכת מעין זו 

המזהים עצמם ככאלה, היא הקהילה המדעית, שניתן להגדירה כקבוצה של חוקרים 
). קהילה Cole, 1983מַתקשרים זה עם זה ומכירים את המחקרים של חברי קהילתם (

מדעית יכולה לעבוד סביב תיאוריה, תופעה, קושיות, מתודולוגיות או אידיאולוגיות 
  ).Hambreck & Chen, 2008; Zuccala, 2004מסוימות (
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וַכרות כדסיציפלינה או כתחום מחקר יש לציין שרק מעטות מהקהילות המדעיות האלה מ
 ,Whitleyאקדמי, הכרה הדורשת תהליכי מיסוד, יוקרה רבה יותר ומשאבים גדולים יותר (

). לא ניתן להוכיח את היכולת של קהילה מדעית לבסס את עצמה כתחום 2000 ,1984
: אלא רק על פני רצף –הצלחה או כישלון  –מחקר אקדמי באופן חד משמעי או בינארי 

קהילות אחדות שבות ונספגות בתחומים דומים אחרים, אחרות זוכות אמנם למעמד של 
דיסציפלינה או תחום, אבל בעל משאבים, אוטונומיה והכרה מוגבלים, ויש קהילות שלא 
רק שורדות, אלא מתרחבות וזוכות להכרה של ממש בקרב תחומי מחקר משיקים ובקהילה 

). היסטוריונים וסוציולוגים של המדע Hambreck & Chen, 2008האקדמית הרחבה (
קושרים למספר גורמים את ההצלחה ליצור קהילה מדעית: יכולתם של חברי הקהילה 
לבדל את עצמם, לגייס משאבים ולקבל לגיטימציה מחברי הקהילה עצמם כמו גם 

 & Fuchs & Terner, 1986; Hambreckמחברים בקהילות ובתחומים משיקים אחרים (

Chen, 2008; Klein & Hirscheim, 2008.(  

יהיה זה תחום מחקר,  –מרכיב מהותי ומרכזי של המערכת המדעית כזירה חברתית 
הוא מערכת התקשורת הנוהגת בה. למעשה,  –דיסציפלינה או רשת קהילות מדעיות 

המבחינים בין מדע למערכות  קהילה מדעית סובבת סביב אופני תקשורת ייחודיים,
. בתוך כך, תקשורת מדעית משמשת במקביל, הן כאמצעי להעברת מידע חברתיות אחרות

והן כאמצעי לתגמול החוקר. כך החוקר מַתקשר עם עמיתיו דרך פרסום מאמרים והפצת 
ידע מדעי, המתגמלים אותו בה בעת על מאמציו ומסייעים לו להתקדם במערכת המדעית 

  ). Luke, 1999היוקרתית (

  

  ישראלית ההקשר של מדינת הרווחה ה

מערכות רווחה מדינתיות בהיקף משמעותי יוסדו בארץ ישראל רק לאחר שהוקמה מדינת 
ישראל. אחדות מהן, כמו מערכת הסעד, התבססו על השירותים החברתיים שנהגו עוד 
בתקופת המנדט הבריטי, והאחרות, כמו המוסד לביטוח לאומי, נבנו מהמסד. ואולם ניתוח 

קמה זו של מערכות הרווחה ושל מדינת הרווחה הישראלית היסטורי מראה לנו שאין ה
סיפור של "זבנג וגמרנו" ואף לא של התקדמות לינארית קבועה ואחידה. ניתוח שכזה 
מראה לנו ששני העשורים שאחרי קום המדינה התאפיינו בעיקר במאמץ למסד מגוון 

י מתמשך. עם שירותים חברתיים, ולהתמודד עם עלייה מסיבית בד בבד עם סכסוך צבא
סוציאליסטית, - זאת, פעמים רבות, אם בשל מחסור במשאבים, אידיאולוגיה ציונית

קונפליקט לאומי או אם בשל יחס פטרוני ומפלה של הממסד הוותיק והאשכנזי, לא 
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אפשרו מערכות הרווחה לספק הגנה מספקת לחלק נכבד מהאוכלוסייה, בעיקר ערבים, 
  ).2007רוזנהק,  ;1992מוגבלויות (דורון וקרמר, עולים חדשים, מזרחים ואנשים עם 

, בין השאר לנוכח לחצים ומאבקים פוליטיים של חלק מאותן קבוצות 70-בתחילת שנות ה
רווחה וביטחון  ), החלה ממשלת ישראל לקדם שורה של תוכניות‰ÌÈ¯ÂÁ˘‰ ÌÈ¯˙!Ù(כמו 

סוציאלי, אשר הובילו להקמתה בפועל של מדינת הרווחה הישראלית (דורון וקרמר, 
1992 ;Shalev, 1992 ביטוי לכך ניתן למצוא, לא רק בגידול בהוצאות החברתיות .(

ובהיקף של התוכניות השונות, אשר נתנו מענה למגוון רחב של משברי חיים ואוכלוסיות 
אלא גם בשימוש המתרחב במאפיינים אוניברסליים, כמו למשל  (כגון אבטלה ונכות),

  קצבאות ילדים. 

, התקדמה מדינת הרווחה הישראלית לקראת 70-אם בתקופת עיצובה, באמצע שנות ה
הכולל שירותים אוניברסליים, מעורבות גדולה יותר של המדינה  –דמוקרטי -מודל סוציאל

יבות המעודכנות תדיר בהתאם לרמת החיים ברווחה, מענה רחב יותר לצרכים וגמלאות נד
ליברלית. - ואילך אנו עדים להתחזקותה של מגמה ניאו 80-הרי שמשנות ה –של הציבור 

מגמה זו, שנמשכת במובנים רבים עד לשנים האחרונות, באה לידי ביטוי באופנים שונים, 
שונים, ובהם הפרטת ההפעלה של שירותים חברתיים, תהליכי מסחור של תחומי רווחה 

 ,Doronמיקוד גמלאות וניסיונות להעביר אנשים ממערכת הרווחה לשוק העבודה (

). מאמצים אלה הגיעו לשיאם בשנים הראשונות לתחילת האלף החדש, עם יישומה 2001
של רפורמה מקיפה במערכת הביטוח הלאומי, ובעיקר בקצבת הבטחת הכנסה (דורון, 

2007; Asiskovitch, 2010וב לציין שגם בתקופה זו, או לפחות בחלקים ). עם זאת חש
ממנה, ניתן לזהות תחומים שבהם המשיכה מדינת הרווחה לשמור על מעורבותה הרבה 

, עם העלייה ההמונית מברית 90-ואף להגדילה. דוגמה בולטת לכך ניתן למצוא בשנות ה
על כן,  המועצות לשעבר ואתיופיה ואיתה המענים השונים שסופקו לעולים החדשים. יתר

על המתפרס על פני שלושת העשורים האחרונים נראה שהרצון לצמצם את מדינת -במבט
הרווחה, והשינויים המוסדיים שתוארו לעיל, בעצם לא צמצמו באופן משמעותי את 

  ).2014ההוצאה החברתית הכוללת (מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 

כת מקיפה יחסית, המציעה גמלאות ושירותים, מדינת הרווחה הישראלית היא עדיין מער
המספקים תמיכה ומשאבים להתמודדות עם מנעד רחב של צרכים ומקרים. ואולם פעמים 
רבות הגמלאות מצומצמות, איכות השירותים לקויה, והנגישות אליהם קשה. בשל כך 

ועם ועוד מתקשה מדינת הרווחה, בעיקר בשנים האחרונות, להתמודד ביעילות עם עוני 
שוויון, והיקפם הולך ומתרחב. כמו כן יש לציין שבדומה למדינות רווחה אחרות באגן -אי

הים התיכון, גם בישראל המשפחה היא מקור עיקרי להבטחת רווחה, והקליינטליזם עדיין 
  ).Gal, 2010ממלא תפקיד מרכזי במערכת הרווחה (
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התפתחות מדינת הרווחה הישראלית מספקת את הרקע לניתוח שלנו את חקר המדיניות 
החברתית בישראל. כשהוא מסתמך על תובנות של מחקרים קודמים בנוגע לקהילות 
מדעיות ולהיווצרותן, ניתוח זה מבקש לתרום להבנה טובה יותר של התפתחות חקר 

שנה ועד לסוף העשור הראשון של  40המדיניות החברתית בישראל מאז היווצרותו לפני 
; זאת באמצעות זיהוי מגמות, הן בסביבת המחקר והן בפרקטיקות 2000- שנות ה

המחקריות עצמן. הניתוח מורכב מסקירה איכותנית, המבוססת בעיקר על מקורות משניים, 
  ובהמשך על ניתוח כמותי של פרסומים בכתבי עת.

  

  של תחום מחקר  חקר מדיניות חברתית בישראל: היווצרותו

צעדיו הראשונים של חקר המדיניות החברתית בישראל נעשו עם פרסום מספר עבודות 
, כאמור תקופת התהוותה הראשונית של מדינת הרווחה הישראלית. 60- וה 50-בשנות ה

לצד חופן דוחות ביקורתיים, שהוכנו בחסות ארגונים בינלאומיים והדגישו את מגבלות 
), חוברו אז רוב 2010מרום, -ית בארץ באותה תקופה (מריומהמערכת הרווחה הסוציאל

הפרסומים המתייחסים לרווחה חברתית בידי פקידים בכירים שהיו מעורבים בעיצוב 
המדיניות החברתית. על פי רוב היה לפרסומים אלה אופי פולמוסי ונורמטיבי ששיקף את 

רצויה. מלבד אלה  העמדות האידיאולוגיות של המחברים בנוגע למדיניות חברתית
פורסמו מעט עבודות אמפיריות יותר בידי חוקרים שהועסקו בידי מערכות הרווחה. 
בהסתמכם על נתונים כמותיים, אף כי חסרי בסיס תיאורטי מוצהר, הם התמקדו בעיקר 
במערכת הביטחון הסוציאלי, הבריאות והשיכון, ומטרתם המרכזית היתה לתעד את 

, 1957; קנב, 1964או להצביע על מגבלותיהן (ראו לוטן, הצלחות המערכות הקיימות 
1962 .(  

כתבי עת מוסדיים, מטעם המדינה, שבהם הוצגו תוכניות ומערכות רווחה שונות, היו 
הפורום העיקרי לפרסומים במהלך אותה תקופה. בהדגישם את ההיבט היישומי, חסרו רוב 

טו להימנע מביקורת מהותית. המאמרים שפורסמו בכתבי עת אלה כל בסיס תיאורטי ונ
יתר על כן, אופיים זה של המאמרים היה מכוון ובא לידי ביטוי במטרות המוצהרות של 

, כתב שר הסעד, חיים משה ÚÒ„כתבי העת. כך, למשל, בגיליון הראשון של אחד מהם, 
שפירא, שכתב העת "ישמש גשר בין העוסקים יום יום בעבודה זו לבין הציבור, יסביר 

ם וצרכים, ילבן בעיות ויעודד חוגים רחבים להושטת יד לעבודה הנעשית על ידי הישגי
). מפלגות האופוזיציה עמדו על האופי המוסדי של כתבי 1957משרד הסעד" (שפירא, 

העת האלה, ולא חסכו מהם את שבט ביקורתם. כך, למשל, כשהוציא משרד העבודה 
, ביטאון ˜ÌÚ‰ ÏÂנכתב בעיתון  ,Â·Ú‰ ÔÂÁ¯È„‰והביטוח העממי לאור את כתב העת 
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המפלגה הקומוניסטית, ש"החומר אינו מבוסס ואינו יסודי. [...] בעיות חשובות כמו 
הדאגה למחוסרי עבודה ודרכים לחיסול חוסר העבודה אינן מוארות כלל בירחון. 

ÂÚÈ„È˙ הרשמיות המופרזת מונעת כל אפשרות ביטוי החורג ממדיניות הממשלה" (
˙ÂÈÏÎÏÎ ,1949 .(  

בתקופה זו נוסדו גם מספר מכוני מחקר, שימלאו בהמשך תפקיד מרכזי באיסוף הנתונים 
), הרשות לתכנון כוח 1948הרלוונטיים למחקר בתחום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (

), שהקים כעבור שנים מספר מחלקת 1953) והמוסד לביטוח לאומי כמובן (1965אדם (
הוקמו גם בתי הספר הראשונים  60- הלך שנות הובמ 50- מחקר משלו. בסוף שנות ה

לעבודה סוציאלית באוניברסיטאות. ברבות השנים הפכו האחרונים מקור עיקרי של 
  פעילות אקדמית ומחקר בתחום המדיניות החברתית.

נעשו הצעדים הראשונים לקראת הקמת גוף ידע אקדמי בנושא  60- באמצע שנות ה
אנשי אקדמיה, רובם מבתי הספר לעבודה המדיניות החברתית. קבוצה קטנה של 

סוציאלית, ביקשה לחקור את היווצרותם של מוסדות רווחה חברתית ואת הבעיות 
המבניות שהחברה הישראלית סבלה מהן אז. חברי קבוצה זו, רבים מהם למדו עבודה 

 ,Mishra( 3סוציאלית בבריטניה, הושפעו מאוד מהגישה הרפורמיסטית ששלטה אז

1977; Page, 2010; Williams, 1989 גישה זו ייחסה חשיבות רבה לניתוח מדעי של .(
בעיות חברתיות ולצורך למצוא להן פתרונות ונטתה להזדהות עם הרעיון של מדינת רווחה 
מקיפה ואוניברסלית. המחקר של קבוצת חוקרים זו התמקד בתחומי הליבה של פעילות 

חה אישיים, סוגיות בריאות וקשישים. ביטחון סוציאלי, שירותי רוו –מדינת הרווחה 
הבסיס התיאורטי, שעל פי רוב התבטא רק במרומז במאמרים של אותם חוקרים, היה 
מעוגן בגישות פונקציונליסטיות לחקר מדינת הרווחה, אשר ראו קשר הדוק בין צמיחתה 
לבין התגבשותם של צרכים חברתיים וכלכליים, המהווים תוצר של חברה מודרנית 

). בהעדר גישה מספקת לנתונים Pierson, 1996; Quadagno, 1987יתית (ותעשי
כמותיים מקיפים, התבסס חלק הארי של המחקר על מקורות ארכיוניים או משניים או על 

  נתונים שסופקו בלבדית בידי המוסד לביטוח לאומי.

לוו  70-צמיחת ההוצאה החברתית ואימוץ תוכניות מדינת הרווחה בתחילת שנות ה
- שנוסד ב·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ  –שינויים מוסדיים מרחיקי לכת. שני כתבי עת אקדמיים ב

החלו לשמש זירה מרכזית לחקר המדיניות  – 1978-שנוסד בÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰ ו 1971
החברתית. אף שמומנו בידי מוסדות המדינה (המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה 

דמי. לצדם נוסדו לראשונה ביוזמת והרווחה בהתאמה), היתה מטרתם המוצהרת מחקר אק

_____________ 

 Socialביטוי לאופייה הרפורמיסטי של אותה גישה ששלטה בבריטניה של אותה תקופה ניתן למצוא בשמה:   3

Administration,ואיתה גם הופעת  . לימים, עם התפתחות השדה המחקרי של חקר מדינת הרווחה בבריטניה
 .Social Policy-גישות ותיאורטיות ביקורתיות, שונה השם ל
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) 1974מכון ברוקדייל ( –ארגון הג'וינט שני מוסדות בלתי תלויים לחקר מדיניות חברתית 
  ).1982ומרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל (

למרות התפתחויות חשובות אלה, נשאר מספר העוסקים בחקר מדיניות חברתית מצומצם 
מעטים אלה היו מבודדים בפעילותם המחקרית, ומאמציהם  יחסית. יתר על כן, חוקרים

להשיג הכרה בתחום מחקר זה בתוך האקדמיה זכו להצלחה חלקית בלבד. בשל כך הוא 
נשאר תחום שולי ושיורי, מעין מדבר אינטלקטואלי, וזאת אפילו בתוך בתי הספר לעבודה 

  סוציאלית, מקום מושבם של רוב חוקרי המדיניות החברתית. 

אז  ;אנו עדים ליציאתו מתחום המושב של חקר המדיניות החברתית בישראל 90-ות הבשנ
הצליח התחום סוף סוף לעבור את המשוכה ולזכות בהכרה אקדמית. כאמור היתה זו 

- ותחילת ה 80-תקופה שבה עברה מדינת הרווחה תנודות של משבר (במהלך שנות ה
יים מברית המועצות לשעבר ) וצמיחה (במיוחד בעקבות גלי העלייה ההמונ2000

). המדיניות החברתית עוררה עניין הולך וגובר בתוך 90-ומאתיופיה בתחילת שנות ה
האקדמיה ומחוצה לה, אצל גופי מחקר ממשלתיים כמו בנק ישראל ומשרדי ממשלה 
שונים. כשהוא מאופיין בתשתית תיאורטית חזקה יותר ובבסיס אמפירי מגוון יותר 

 ;Clarke, 2004ת בינלאומיות, במיוחד מצמיחת המחקר המשווה (ומושפע מאוד ממגמו

Wilding, 1992 ביקש חקר המדיניות החברתית באותה תקופה להרחיק מעבר למאמץ ,(
להבין טוב יותר את החברה הישראלית ולחקור סוגיות תיאורטיות, כשמדינת ישראל 

יות שונות בתוך משמשת מקרה מבחן. זאת ועוד, רבים מהחוקרים ביקשו לחקור סוג
הקשר רחב יותר, שנגע לזיקה בין מדיניות חברתית, כלכלה וחברה. על כן עבר המחקר, 
שהתמקד עד אז בתחומים מסורתיים של מדינת הרווחה, לעסוק גם בסוגיות כמו עבודה, 

 ,Ben-Arieh & Gal, 2001; Shalevשוויון כלכלי, מגדרי ואתני, ילדים והפרטה (-אי

1992.(  

באקדמיה בטוח יותר ויש לו גישה למימון אקדמי שנמנע ממנו בעבר, נהנה כשמעמדו 
חקר המדיניות החברתית ממספר גדל והולך של חוקרים שביקשו לעסוק בו. רבים מהם 
עשו את עבודת הדוקטור שלהם על סוגיות של מדיניות חברתית ומונו לאחר מכן למשרות 

משרות לא רק בעבודה סוציאלית,  אקדמיות כמומחים בתחום. בניגוד לעבר הם מצאו
אלא גם בחוגים לסוציולוגיה ולמדע המדינה. שינוי זה התבטא בעלייה חדה בהיקף 

 ,Ajzenstadt & Rosenhek, 2000; Bar-Onהפרסומים בכתבי עת בינלאומיים (ראו 

1994, 1996; Yishai, 1993 וישראליים, שלא הצטמצמו למדיניות חברתית בלבד (ראו (
 ,Aviram, Admon, Ajzenstadt, & Kanter, 2000; Dahan-Kalev;1995פליק, 

1999; Doron, 2003; Lahat, Menahem, & Katan, 2007 במספר גדל והולך של ,(
תלמידי תואר שלישי, בהקמת אגודה מקצועית (אספאנט ישראל) וצוותי חשיבה בנושא 

  ה והעבודה.ובשילוב נרחב יותר של חוקרים בתהליך יישום מדיניות הרווח
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, אנו 21-בשנים האחרונות, ובעיקר מהמחצית השנייה של העשור הראשון של המאה ה
עדים לשלב חדש בהתפתחות חקר המדיניות החברתית בישראל: חוקרים ממנעד רחב 

עוסקים בחקר  –משפטים, מדיניות ציבורית, כלכלה וגיאוגרפיה  –יותר של דיסציפלינות 
ים, של מדיניות חברתית. חוקרים אלה נהנים מגישה רחבה היבטים שונים, ומפתיעים לעת

יותר לנתונים כמותיים השוואתיים, והם אף שותפים מלאים בשיח אקדמי בינלאומי 
ולוקחים חלק ברשתות מחקר חוצות גבולות. מחקריו של אותו דור חדש של חוקרים 

רחב של נשענים אף על בסיס תיאורטי ואמפירי מוצק יותר, תוך שימוש במגוון 
מתודולוגיות, המשקף את המסגרות הדיסציפלינריות השונות שהחוקרים מגיעים מהן. יתר 
על כן, חוקרים אלה נוטים להרחיב את גבולות המחקר בתחום. הם מבקשים להשלים את 
המבט המסורתי, שנטה לבחון את מדינת הרווחה ואת הסוגיות החברתיות במבט של 

). הם אף bottom-upלמעלה" (- בט "מלמטה), במtop-downלמטה" (-"מלמעלה
מבקשים לבחון לא רק את המדינה ואת מערכותיה, מוקדי המחקר בעבר, אלא גם לשלב 

מדינתיים. עוד הם -במחקרם מוסדות לא מדינתיים, כגון החברה האזרחית, ומוסדות על
 מבקשים לזהות גורמים מסבירים שאינם רק מבניים, פוליטיים ומוסדיים, אלא כאלה

 ;Asiskovitch, 2009, 2011הנוגעים לסוגיות של תרבות, רעיונות וזהות (ראו למשל

Benish, 2014; Cohen, 2012; Koreh & Shalev, 2009; Maron, 2014; Mor, 

2006 .(  

 

 È˙ÂÓÎ‰ ¯˜ÁÓ‰  

), Keiner, 2002כשאנו משתמשים בכלי הרווח במחקרי התפתחותן של דיסציפלינות (
הכמותי להתחקות אחר ההתפתחויות שתוארו לעיל, תוך  נבקש באמצעות הניתוח

התמקדות במגמות המשתקפות במאמרים שפורסמו בכתבי עת מקצועיים נבחרים, 
מאמרים שפורסמו  168ישראליים ובינלאומיים. הניתוח מתבסס בעיקר על ניתוח תוכן של 

 Social Policy) ובינלאומיים (ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰ו ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈבכתבי עת ישראליים (

and Administration – SP&A; Journal of Social Policy – JSP; Social Service 

Review – SSR שני כתבי העת הישראליים נבחרו, 1(ראו לוח  2010-1970) בין השנים .(
משום שהם שני כתבי העת השפיטים היחידים בישראל, העוסקים ספציפית בסוגיות 

), והם ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰( 1978-) וב·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ( 1971- סדו במדיניות חברתית. הם נו
ממומנים בידי המוסד לביטוח לאומי ובידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

 Journal of Social), 1972- (נוסד ב Social Policy and Administration(בהתאמה).

Policy ו1967-(נוסד ב (-Service Review  Socialנוסד ב)-הם שלושת כתבי 1927 (
העת הבינלאומיים המובילים, הדנים בהיבטים שונים של מדיניות חברתית בבריטניה 

  ובארצות הברית.
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) עליו לעסוק בסוגיות מדיניות 1( נדרשו שלושה תנאים כדי שמאמר ייכלל בניתוח:
) על כותבו להיות חוקר ישראלי. באשר 3) עליו להתייחס להקשר הישראלי; (2חברתית; (

, 1971תבי העת הישראליים, הגיליונות שנבחרו היו במרווחים של חמש שנים זה מזה (לכ
וכן הלאה). אמנם לא בהכרח מדגם זה משקף במלואו את העולם הרחב יותר של  1976

מחקר המדיניות החברתית בישראל, הכולל ספרים, מאמרים שפורסמו בכתבי עת ייעודיים 
ת חברתית בצורת דוחות שפרסמו צוותי חשיבה (חינוך, דיור וכו') וניתוחי מדיניו

וסוכנויות ממשלתיות, אבל הוא מצליח ללכוד נתח נכבד מגוף הידע האקדמי הישראלי, 
הנוגע למדיניות חברתית, שהתהווה בתקופות המדוברות. ניתוח המאמרים יושלם בניתוח 

  . ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈזהותם של חברי מערכת 

  1לוח 

˙Ú ·˙Î ÈÙÏ ÌÈ¯Ó‡Ó 

Â¯Á·!˘ ÌÈ¯Ó‡Ó    

ÌÈÊÂÁ‡ ÌÈ¯ÙÒÓ ˙Ú ·˙Î 

 ביטחון סוציאלי 118 70.2

 חברה ורווחה 22 13.1

5.4 9 Social Policy and Administration 

8.3 14 Journal of Social Policy 

3.0 5 Social Service Review 

100 168 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

  
לצורך מדידתם עברו  הניתוח מבוסס על רשימת משתנים איכותניים וכמותיים, אשר

תהליך של הגדרה מושגית ואופרציונלית בידי המחברים. לאחר ניתוח ראשוני של מדגם 
מאמרים, עברה הרשימה הערכה מחדש, הן ביחס לזהות המשתנים והן  10אקראי שמנה 

ביחס להגדרתם. רשימה מעודכנת זו של משתנים ואופני הגדרתם שימשה בסיס לניתוח 
  במחקר. כל המאמרים שנכללו

מציגים רשימת משתנים על פי סיווגים: משתנים המתייחסים לאפיונים  3-ו 2לוחות 
המוסדיים של תחום המחקר, ומשתנים המתייחסים לאפיונים המדעיים. המשתנים 
המוסדיים מודדים מגמות בסביבה שבה נערך מחקר המדיניות החברתית. ליתר דיוק בחנו 

שתייכותו המוסדית של המחבר, דרגתו האקדמית משתנים אלה את רמת האקדמיזציה (ה
), את הגיוון (מספר מוסדות ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈוהשתייכותם המוסדית של חברי המערכת של 

המחקר האקדמיים, תחום המחקר של החוקר ושל חברי מערכת כתב העת) ואת השינויים 
) מזהים מגמות המתייחסות לאופייה של 3בדפוסי המימון. המשתנים המדעיים (לוח 
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הפרקטיקה המדעית בתחום מחקר זה. ליתר דיוק הם מתמקדים בשינויים בהיקף השימוש 
יריים ובדפוסי השימוש בהם, בהמשגה תיאורטית ובמטרות המחקר בנתונים אמפ

בהסוף (לפרטים הנוגעים לאופרציונליזציה של המשתנים הנכללים בניתוח ראו נספח 
  ).המאמר

  2לוח 

ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈ!˙˘Ó  

‰Ó‚Ó  ‰!˙˘Ó 

 השתייכות מוסדית של המחבר אקדמיזציה

 דרגה אקדמית

 ÔÂÁËÈ· ÈÏ‡ÈˆÂÒ של השתייכות מוסדית של חברי המערכת

  זהות המוסד האקדמי גיוון

  הדיסציפלינה של המחבר

 ÔÂÁËÈ· ÈÏ‡ÈˆÂÒהדיסציפלינה של חברי המערכת של 

 מקור מימון דפוסי מימון

  3לוח 

ÌÈÈÚ„Ó ÌÈ!˙˘Ó  

‰Ó‚Ó  ‰!˙˘Ó 

 שימוש בנתונים אמפיריים אמפיריזציה

 רמת ניתוח

 מקור הנתונים

  דיווח על נהלים מתודולוגיים

  שימוש בהמשגה ובתיאוריות תיאורטיזציה

  אזכור מקורות

 מטרות מחקר סוג המחקר
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  ממצאים 

 ˙ÂÈ„ÒÂÓ ˙ÂÓ‚Ó  

 ‰ È ˆ Ê È Ó „ ˜ ‡  

, התוצאות מצביעות על מגמה מתמדת של אקדמיזציה של חקר 4כפי שניתן לראות בלוח 
 70-) כאשר בשנות ה1המדיניות החברתית בישראל. ניתן לכמת מגמה זו בדרכים שונות: (

מהמחברים במדגם שלנו למוסד אקדמי, בעשור האחרון עלה שיעורם  52%השתייכו רק 
מהמחברים בעלי תואר דוקטור לכל הפחות,  61% היו רק 70-) כאשר בשנות ה2. (76%-ל

מחברי מערכת  36%היו רק  70-) כאשר בשנות ה3. (89%- בעשור האחרון עלה שיעורם ל
 ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·64%-עלה שיעורם ל 2000- אקדמאים, בשנות ה.  

  4לוח 

) ‰ÈˆÊÈÓ„˜‡ ˙ÂÓ‚ÓÌÈÊÂÁ‡(  

  

 ˙ÂÎÈÈ˙˘‰
 ˙È„ÒÂÓ  

¯·ÁÓ‰ Ï˘  ¯·ÁÓ‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‡ ‰‚¯„  

 ˙ÂÎÈÈ˙˘‰
 ˙È„ÒÂÓ  
È¯·Á Ï˘  

 ÔÂÁËÈ· ˙Î¯ÚÓ
ÈÏ‡ÈˆÂÒ  

  ÈÓ„˜‡ 
 ‡Ï  

ÈÓ„˜‡  ‡ÏÏ ¯"„ ¯ÂÒÙÂ¯Ù  
+¯"„  

¯ÂÒÙÂ¯Ù  ÈÓ„˜‡ 
 ‡Ï  

ÈÓ„˜‡ 

1979-1970  52  49  39  46  15  61 36  64  

1989-1980  60  40  32  42  26  68 30  70  

1999-1990  61  39  21  43  36  79 44 56  

2010-2000  76  24  11  53  36  89 64  36  

  

 ‰ È ˆ Ê È Ï ¯ Â Ï Ù  

המגמה המוסדית השנייה היא פלורליזציה. ראשית כול ניתן לראות צמיחה, מתונה אמנם, 
אבל עקבית, במונחים של מוסדות מחקר אקדמיים, המזוהה כהשתייכות מוסדית 

  , ועד שבעה בשנות 90-וה 80-, דרך חמישה בשנות ה70-(משלושה מוסדות בשנות ה
היו  70-). זאת ועוד, ניתוח תחום המחקר של המחבר הראשון מלמד שבשנות ה2000-ה

רק ארבע דיסציפלינות חלק מהתחום (עבודה סוציאלית, לימודי עבודה, משפטים וניהול), 
ואילו בעשור האחרון נמנו שבע (עבודה סוציאלית, מדעי המדינה, ניהול, מדיניות 

י עבודה). למרות מגמת הפלורליזציה והעלייה במספר בריאות, סוציולוגיה, חינוך ולימוד
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שנה, ואף  40הדיסציפלינות, נשארה העבודה הסוציאלית הדיסציפלינה המובילה לאורך 
-בשנות ה 71%-ל 70-(בכל המאמרים הנחקרים) בשנות ה 53%-הגדילה את שליטתה, מ

2000.  

  

 Ô Â Ó È Ó  ˙ Â ¯ Â ˜ Ó  

ים. על כן קודד כל מאמר על פי מקור עוד מרכיב מוסדי הוא מקורות המימון של החוקר
מהמאמרים לתמיכה  19%-זכו פחות מ 70-המימון שציין המחבר. בעוד שבשנות ה

, ובמיוחד במחצית השנייה של העשור הראשון, עלה שיעור 2000-כלשהי, בשנות ה
  (בהתאמה).  44%- ול 34%-המאמרים הממומנים ל

  

 ˙ÂÈÚ„Ó ˙ÂÓ‚Ó  

 ‰ È ˆ Ê È ¯ È Ù Ó ‡  

 70-ות החשובות והמרכזיות ביותר היא האמפיריזציה. אף שבשנות האחת המגמות המדעי
) על נתונים אמפיריים שיטתיים (ראשוניים או 76%-נשענו המאמרים ברובם המכריע (כ

 2000-משניים, כמותיים או איכותניים), במהלך הזמן התרחב נוהג זה, עד שבשנות ה
יתרה מזאת, במחקר הכמותי יש, ). 5השתמשו כל המאמרים בנתונים אמפיריים (ראו לוח 

כפי שניתן לראות בלוח, שימוש מתרחב בניתוחים סטטיסטיים מורכבים (סטטיסטיקה 
  בשנות  81%- בהשוואה ל 19%-מ –היסקית וסימולציה לעומת סטטיסטיקה תיאורית) 

  .2000-בשנות ה 42%-בהשוואה ל 58%- ל 70-ה

מאמרים שהשתמשו בנתונים באשר לסוג מקור הנתונים, במהלך השנים גדל מספר ה
. אך לצד מגמה זו 2000-בשנות ה 38%-ל 70-בשנות ה 16%-שנאספו באופן ראשוני מ

שמר גם איסוף הנתונים המשני (נתונים מינהליים וסקרים סטטיסטיים מטעם המדינה, 
), כאשר חלה ירידה בשימוש בספרות המשנית 50%- ל 48%-בעיקר הלמ"ס) על כוחו (מ

). מגמת האמפיריזציה לוותה בעלייה בבהירות המתודולוגית. 1תרשים  כמקור לידע (ראו
ירד  2000-מהמאמרים על נהלים מתודולוגיים, ובשנות ה 73%לא דיווחו  70-בשנות ה

על הנהלים בנפרד  9%דיווחו  70-בלבד. לחילופין, כאשר בשנות ה 40%- השיעור ל
  . 45%עשו כך  2000-ובהרחבה, בשנות ה
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  5לוח 

‡ ˙ÂÓ‚Ó) ‰ÈˆÊÈ¯ÈÙÓÌÈÊÂÁ‡(  

 ÌÈÈ¯ÈÙÓ‡ ÌÈ!Â˙!· ˘ÂÓÈ˘ ÁÂ˙È! ˙Ó¯ ˙È‚ÂÏ„Â˙Ó ˙Â¯È‰·  

 È¯ÈÙÓ‡ È¯ÈÙÓ‡ ‡Ï ‰ÎÂÓ! ‰‰Â·‚  ‡ÏÏ 
 ‰„ÈÓ·  
˙ÓÈÂÒÓ ËÂ¯ÈÙ· 

1979-1970  76  24  81  19  73  18  9 

1989-1980  95  5  55  45  58  8  34 

1999-1990  95  5  56  44  46  25  29 

2010-2000  100  0  42  58  40  15  45 

  

  

 ‰ È ˆ Ê È Ë ¯ Â ‡ È ˙  

, 6כל מאמר קודד על פי השימוש שלו בהמשגה ובתיאוריות. כפי שניתן לראות בלוח 
, עמד שיעור 70- התהוותה מגמה ברורה ויציבה של תיאורטיזציה. כלומר: כאשר בשנות ה

(בהתאמה),  33%-ו 58%המאמרים ללא רקע תיאורטי (או עם רקע תיאורטי מוגבל) על 
. לחילופין עלה שיעור המאמרים עם רקע תיאורטי 7%-ו 26%-ח להוא צנ 2000-בשנות ה
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  במחצית השנייה של של העשור הראשון של שנות  74%( 66%- ל 9%- נרחב וברור מ
  ). מגמה זו רווחה אצל כותבים ממוסדות אקדמיים ולא אקדמיים גם יחד.2000-ה

ות. כאשר סימן אחר למגמת התיאורטיזציה הוא השימוש הגדל והולך באזכור מקור
ציטטו עשרה ויותר,  33%-מהמאמרים לפחות מאמר אחד ו 64%ציטטו  70-בשנות ה
  בהתאמה. 96%-ו 98%עמד השימוש במקורות על  2000-בשנות ה

  6לוח 

) ‰ÈˆÊÈË¯Â‡È˙ ˙ÂÓ‚ÓÌÈÊÂÁ‡(  

 ˙ÂÈ¯Â‡È˙·Â ‰‚˘Ó‰· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â¯Â˜Ó ¯ÂÎÊ‡  

  ‡ÏÏ È!Â!È· ·Á¯!  0 1-10 10+  

1979-1970  58  33  9  37  30  33  

1989-1980  47  24  29  16  24  60  

1999-1990  36  21  43  4  7  89  

2010-2000  26  8  66  2  2  96  
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 ¯ ˜ Á Ó ‰  ˙ Â ¯ Ë Ó  

, לאורך התקופה 2אופן מיון אחר מתבסס על מטרת המחקר. כפי שניתן לראות בתרשים 
כולה היה ניתוח מדיניות, ועודנו, המטרה המרכזית של המחקר. מכל מקום, ניתן לזהות 

) חלה עלייה בולטת ומתמשכת בחלקם של המאמרים 1שני שינויים משמעותיים: (
היה הדיון ביעדי  70-כאשר בשנות ה) 2( המבקשים לתאר ולהסביר התפתחות מדיניות.

ואילך היא לא  80-מהמאמרים, הרי משנות ה 18%-מדיניות המטרה העיקרית של כ
  אפיינה אף אחד מהמאמרים הנסקרים.

  

  דיון 

חקר המדיניות החברתית בישראל עבר תמורות מרחיקות לכת, הן מאז צעדיו הראשונים 
, תקופה שבמהלכה 70-של המאה הקודמת והן מאז תחילת שנות ה 50-לאורך שנות ה

נעשו הצעדים המשמעותיים הראשונים למסדו כתחום מחקר אקדמי. בחלקו הכמותי של 
זמן ולזהות חלק מתמורות אלה, כפי מחקר זה ביקשנו לתאר התפתחויות אלה לאורך 

שהשתקפו במאמרים בכתבי עת מקצועיים. הממצאים מצביעים על מספר מגמות עיקריות 
  שניתן לייחסן הן להיבטים המוסדיים והן להיבטים המדעיים של תחום מחקר זה.

הממצאים באשר להיבטים המוסדיים של חקר המדיניות החברתית מראים, שתחום זה 
ידי מוסדות וחוקרים אקדמיים. עם זאת יש לציין שאין דריסת הרגל הלך ונכבש ב

), אלא רק שהוא עבר, 2004קנה, -אייזנקנגאקדמי (-האקדמית מרמזת שפסק המחקר החוץ
לפחות בחלקו, מכתבי עת מקצועיים לזירות ולאמצעי תקשורת אחרים, כמו פרסומים 

  עצמאיים של מכוני מחקר. 

רות, אין מחקר אקדמי יכול להיות מנותק מההקשר החברתי כפי שצוין לעיל בסקירת הספ
). מעניין לציין שהעניין של Cole & Cole 1973; Shapin, 1992שהוא נערך בו (

האקדמיה במדיניות החברתית בישראל החל לגדול באורח פרדוקסלי במהלך התקופה 
הישראלית. מדינת הרווחה  –שבה נעשו מאמצים גלויים לעין לצמצם את מושא המחקר 

עם זאת, ניתוח קפדני יותר של ההתפתחויות במדינת הרווחה הישראלית בשלושת 
העשורים האחרונים חושף שרטוריקת הצמצום מכסה לעתים קרובות על מגמות מורכבות 
יותר במדינת הרווחה. אף שאכן היו תקופות קצרות של צמצומים, הרי השינויים הבולטים 

תם, ואילו רמת ההוצאה הסוציאלית לא צומצמה כמעט היו באופני מתן השירות וברמ
. מה שחשוב לא פחות לענייננו הוא )Ben-David, 2010ובחלק מהתקופה הזו אף גדלה (

ההישגים הדלים של מדינת הרווחה, במיוחד בהתייחס לשני אינדיקטורים מרכזיים 
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עלייה ניכרת שוויון ועוני. לאורך התקופה שנסקרה במחקר חלה בישראל -אי –להצלחתה 
לעין ברמות העוני ובפערים החברתיים, גדולה בהרבה מזו שברוב מדינות הרווחה 

). אכן נראה שהניגוד בין OECD, 2011 ;2009האחרות (המוסד לביטוח לאומי, 
הרטוריקה למציאות, השינויים המהירים שהתחוללו במדינת הרווחה והפער בין ההוצאה 

הלך העשורים האחרונים בישראל הציעו קרקע מחקר החברתית להישגי מדינת הרווחה במ
פורייה לחוקרים המבקשים ליישב את הסתירות המאפיינות את המדיניות החברתית 
בישראל, להבין טוב יותר את השינויים שהתחוללו ולהציע הסברים לכישלונה של מדינת 

  הרווחה הישראלית בטיפול בבעיות חברתיות חמורות.

כשווי והעתידי של מדינת הרווחה הישראלית ולמגמת לדאגה בנוגע לטבעה הע
האקדמיזציה שתוארה לעיל יש זיקה הדוקה לעוד שינוי בולט: פלורליזציה מוסדית 
נמשכת. במהלך השנים הפך מחקר המדיניות החברתית פלורליסטי יותר מאי פעם 

. במונחים של מוסדות המחקר האקדמיים והדיסציפלינות שהחוקרים משתייכים אליהן
צמיחה וגיוון אלה של תחום המדיניות החברתית לא היו ייחודיים בנוף מערכת ההשכלה 

מבחינה מוסדית  בעשורים האחרונים צמחה מערכת זו לאין שיעור ;הגבוהה בישראל
   70-לחמש אוניברסיטאות בשנות ה 50-(מאוניברסיטה אחת של מדעי הרוח בשנות ה

  ,Ben-David, 1986; Guri-Rozenblit( )90-מכללות אקדמיות בסוף שנות ה 49-ול
1993; Meltz, 2001; Shavit, Ayalon, Chachasvili-Bolotin, & Menahem,  

) ובמספר Gottlieb & Chen, 1995), מבחינת היקף אוכלוסיית הסטודנטים (2007
  ).Davidovich & Sharlin, 2008תחומי הלימוד (

וציאלית נשארה הדיסציפלינה השלטת במידה מסוימת ניתן להבין את הממצא שעבודה ס
בין חוקרי המדיניות החברתית הישראלית בהקשר של מגמות אחדות המאפיינות את 

) בשני העשורים האחרונים גדל באופן דרמטי 1מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל: (
היקף לימודי העבודה הסוציאלית, כשהוכפל מספר בתי הספר המלמדים את המקצוע 

-Korazim, 2010; Spiro, Sherer, Korinפר התלמידים והחוקרים (ועמם גדל מס

Langer, & Weiss, 1997) .(2 שלא כמו במדינות אחרות, התבססו לימודי העבודה (
הסוציאלית באקדמיה זה מכבר והפכו כבר משחר ימיהם מלימודי מקצוע לתחום מחקר 

שנה יש זיקה  40ה ) מזSpiro, 2001) .(3המציע לימודי המשך לתארים מתקדמים (
הדוקה בין עבודה סוציאלית למדיניות חברתית בישראל. במהלך תקופה זו הוכר צדק 
חברתי כמוקד פעילות לגיטימי, הן בקרב עובדים סוציאליים בשדה והן בקרב חוקרים 

  ,Gal & Weiss, 2000; Spiro, Shererומורים בבתי הספר לעבודה סוציאלית (
Korin-Langer, & Weiss, 1997; Weiss, Spiro, Sherer, & Korin-Langer,  

) בעוד הממצאים מלמדים שחלק הארי של חקר המדיניות החברתית נשאר 4). (2004
בתחום בתי הספר לעבודה סוציאלית, הרי בתוכם יש פלורליזם במובן זה שלא כל 
 החוקרים העוסקים במחקר במסגרתם הם בהכרח עובדים סוציאליים בהכשרתם. הם הגיעו
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לבתי הספר האלה כחלק ממגמה מתרחבת לגייס חברי סגל עם הכשרה בדיסציפלינות 
שונות, כדי שיַלמדו ויחקרו בהם מדיניות חברתית, ואנשים אלה תרמו רבות לפריחת 

  מחקר המדיניות החברתית.

לצד שינויים מוסדיים אלה, המחקר מלמד שחלו שינויים גם בטבעה של הפרקטיקה 
ריים שבהם הם תהליכי האמפיריזציה והתיאורטיזציה שהתחום המדעית עצמה, והעיק

עובר. הסבר אפשרי לכך טמון בהבנת חשיבותו של קהל היעד האקדמי. כאמור לעיל, אין 
כתבי העת האקדמיים אמצעי תקשורת גרידא להעברת מסרים, אלא הם ממלאים תפקיד 

ובתוך כך גם  ),Whitley, 1984חשוב בהערכת פעילויותיהם של החוקרים עצמם (
). שינויים Fuchs & Terner, 1986בעיצוב הקריטריונים למחקר ראוי ולכתיבה נכונה (

בזהות המקצועית של חברי הקהילה, שהפכו אקדמיים יותר ויותר, ובזהות של שומרי 
השערים של הקהילה, המיוצגים במאמר זה בעלייה תלולה לאורך שנים במספרם של 

ב העת המרכזי בישראל למדיניות חברתית, הובילו לשינוי חברי המערכת האקדמאים בכת
יסודי בקהל היעד של חוקרי המדיניות החברתית, שהפך מטבע הדברים אקדמי יותר 

), ויש לה ביטוי גם בכתבי העת Goedeme, 2008ויותר. זוהי תופעה חוצת יבשות (
צריך את ). שינוי זה בקהל היעד הPowel, 2006הבינלאומיים שנסקרו במחקרנו (

השימוש בפרקטיקות המקובלות בשדה האקדמי, ובמיוחד שימוש בנתונים אמפיריים 
  ובהמשגה תיאורטית.

כשמצרפים אותן ביחד, המגמות שהצבענו עליהן לעיל במחקר זה משקפות את התזוזה 
הגדולה שחלה בחקר המדיניות החברתית בישראל במהלך העשורים האחרונים: מקהילה 

ת אמצעים, ישימון אינטלקטואלי לכאורה, לתחום מחקר אקדמי מוכר, קטנה, שולית, חסר
  מוסדר, ממוסד, לגיטימי ופורה.

לידתו של תחום מחקר אקדמי שוקק חיים ומגוון, המשתמש בכלים תיאורטיים ואמפיריים 
שונות בדבר ההשלכות של התפתחות זו על התכנים  עשירים ומתוחכמים, מעלה שאלות

ניתן לשאול אם חקר המדיניות החברתית בישראל ניתק את עצמו  הנוצרים בו. כך למשל
), נקודת מפנה שזוהתה Mishra, 1977משורשיו הרפורמיסטיים ועבר "מפנה ביקורתי" (

ובמחקר  )Page, 2010ואילך ( 70-בחקר המדיניות החברתית בבריטניה משנות ה
  ,Levy, 1999; Kimerling, 1995; Ram( 90-הסוציולוגי וההיסטורי בישראל בשנות ה

). מחקרנו זה לא בדק זאת ישירות, אך נדמה שעל רקע החשיפה הרבה של חוקרים 1995
בתחום לנעשה בעולם ובתחומי ידע משיקים, כגון סוציולוגיה והיסטוריה, יש סיבה טובה 

  להניח שהתפתחויות אלה מהדהדות גם בחקר המדיניות החברתית בישראל.

רתי ניתן למצוא בסקירה לא שיטתית של נושאי המחקר עוד אינדיקציה למפנה הביקו
השנה האחרונות. סקירה שכזו מראה לנו שמחקרי המדיניות החברתית  20-ותכניו ב

בישראל אימצו מסגרות מושגיות מגוונות, המרחיקות מעבר להסברים הפונקציונליים 
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. כך, המסורתיים שאפיינו את חקר המדיניות החברתית בישראל בשנותיו הראשונות
למשל, ניתן למצוא עוד ועוד עבודות בתחום, הקוראות תיגר על הנחות היסוד המסורתיות 

 ,Holler ;2012של מדינת הרווחה, הנותנות קול לאוכלוסיות מוחלשות (ראו שיינטוך, 

2014; Krumer-Nevo & Barak, 2006 המבליטות את המניעים החבויים או ,(
; 2004מדינת הרווחה הישראלית (ראו פליק, הסותרים העומדים מאחורי התפתחות 

Ajzenstadt & Rosenhek, 2000; Yishai, 1993 והמצביעות על כך שאופייה והיקפה (
של האזרחות במדינת הרווחה הישראלית מושתתים במידה רבה על מאפיינים אתניים 

 & Almog-Bar)) או מגדריים (ראו Bar-On, 1994; Gal, 2008; 2001(ראו סבירסקי, 

Eizenstadt, 2010 ניתוח שיטתי יותר של תוכני חקר המדיניות החברתית בישראל יספק .
  לנו תשובה נחרצת ומקיפה יותר לשאלה מרתקת זו.
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  נספח
ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈ!˙˘Ó  

"אקדמית" ו"לא  –ההשתייכות המוסדית של המחבר: כוללת שני ערכים   . 1א
אקדמית". במאמרים שנכתבו בידי מספר כותבים שימשה ההשתייכות המוסדית של 

  המחבר הראשון כיחידת הניתוח. 

"פרופסור", "דוקטור" ו"לא אקדמי".  –האקדמית: כוללת שלושה ערכים הדרגה   . 2א
  במאמרים שנכתבו בידי מספר כותבים קודדה דרגתו האקדמית של המחבר הראשון.

 –: כוללת שני ערכים ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈהשתייכותו המוסדית של חבר מערכת   . 3א
  ת חברותו במערכת."אקדמית" ו"לא אקדמית". הקידוד התבסס על השתייכות החבר בע

מספר המוסדות האקדמיים: נבנתה רשימת מוסדות מחקר אקדמיים על בסיס   . 1ב
ההשתייכות המוסדית של המחברים. במאמרים שנכתבו בידי מספר כותבים שימשה 
ההשתייכות המוסדית של המחבר הראשון כיחידת הניתוח. הערכים המשתנים היו מספר 

  המוסדות האקדמיים שזוהו.

ספר הדיסציפלינות: נבנתה רשימת דיסציפלינות אקדמיות על פי השתייכות מ  . 2ב
המחברים. במאמרים שנכתבו בידי מספר כותבים שימשה הדיסציפלינה של המחבר 

  הראשון כיחידת הניתוח. הערכים המשתנים היו מספר הדיסציפלינות האקדמיות שזוהו. 

: נבנתה רשימת ÂÒ ÔÂÁËÈ·ÈÏ‡Èˆמספר הדיסציפלינות של חברי מערכת   . 3ב
דיסציפלינות אקדמיות על פי חברי המערכת. הקידוד התבסס על השתייכות החבר בעת 

  חברותו במערכת. הערכים המשתנים היו מספר הדיסציפלינות האקדמיות שזוהו.

מקורות התמיכה הכספית: המאמרים סווגו כ"נתמכים", כשהמחבר הביע הכרת   ג. 
  היתה הבעת תודה.תודה, או כ"לא נתמכים", כשלא 
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ÌÈÈÚ„Ó ÌÈ!˙˘Ó  

שימוש בנתונים אמפיריים: המאמרים סווגו כ"אמפיריים" או "לא אמפיריים" על   . 1א
  פי שיטתיות השימוש שלהם בנתונים, בלי להתחשב בסוג השיטה או במקורות שלהם.

רמת הניתוח: כל מאמר שקודד כ"אמפירי" ואשר השתמש בשיטות כמותיות שב   . 2א
מצעות הסיווגים "רמה גבוהה" (היסקית וסימולציה) ו"רמה נמוכה" (תיאורית) וקודד בא

  של טכניקת הניתוח. מאמרים שהשתמשו במספר טכניקות ניתוח שויכו לרמה הגבוהה. 

מקור הנתונים: בין המאמרים שקודדו כ"אמפיריים" נערך עוד קידוד על בסיס   . 3א
, סטטיסטיקות רשמיות, חומרי ארכיון מקור הנתונים. הסיווגים היו נתונים מקוריים

  וספרות משנית. במקרים של ריבוי מקורות קודדו העיקריים והמשפיעים ביותר.

 –בהירות מתודולוגית: מאמרים דורגו על פי רמת הדיווח המתודולוגי שלהם   . 4א
"בכלל לא", "חלקי", "מפורט". דיווח חלקי התייחס למאמרים המדווחים על הליכים 

וך הרצף, ודיווח מפורט התייחס למאמרים המדווחים על ההליכים בפרק כלשהם בת
  מפורט ונפרד.

) חובר סולם בן Tight, 2007השימוש בהמשגה ובתיאוריות: בהסתמך על טייט (  . 1ב
שלושה שלבים, המבחין בין זיקה תיאורטית נרחבת ומפורשת, זיקה תיאורטית מוגבלת 

  תיאורטית.ולא מפורשת והעדר סימנים לזיקה 

" 10-1", "0" –אזכור מקורות: כל מאמר קודד על פי סולם בן שלושה שלבים   . 2ב
  " אזכורי מקורות.10ו"לפחות 

ניתוח מדיניות, דיון על  –מטרות המחקר: המאמרים קודדו על פי המטרות האלה   ג. 
ניתוח מטרות המדיניות או על ערכיה, הסברת עיצוב המדיניות, פעילויות המגזר השלישי ו

העקרונות המנחים את המדיניות. מטרות אחרות קודדו כ"אחרות". כשהיו מספר מטרות, 
  קודדה העיקרית והמשפיעה ביותר.
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 6.5.15-ב התקבל, 2.11.14-ב לפרסום נשלח

ערבים במקצועות הבריאות והרווחה 
 מבט אתני ומגדרי  בישראל:

  על ייצוג ותעסוקה

  2עדו ליברמןו 2יעל קשת 1גבעון,-אריאלה פופר

במקצועות הבריאות. גיוון חסר מיעוטים אתניים במדינות שונות סובלים מייצוג 
אתני של אנשי מקצוע בתחום הטיפול בבריאות מעלה את הסיכוי לטיפול כשיר 

פערי בריאות בין  ישתרבותית, שנמצא תורם לצמצום פערי בריאות. בישראל 
אוכלוסיית הרוב היהודי לאוכלוסיית המיעוט הערבי. יחד עם זאת נראה שערבים 

לבחון בהקשר זה ביקשנו בריאות והרווחה. מקצועות הפונים למשכילים רבים 
היבטים אתניים ומגדריים של ייצוג ותעסוקה של ערבים בישראל במקצועות 
הבריאות והרווחה בכלל, ובמקצוע הרפואה בפרט, וללמוד על משמעותם. שילבנו 

שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות. בחנו את שיעורי הערבים העוסקים במחקרנו 
) ואת שיעורי העוסקים 2011ורווחה מתוך נתוני הסקר החברתי ( במקצועות בריאות

חוויותיהם את את תפיסותיהם ו ללמוד). כדי 2011אדם ( ברפואה מתוך סקר כוח
נים עם רופאים של רופאים בני המיעוט הערבי, ערכנו עשרה ראיונות עומק חצי מובְ 

(חיפה ערבים המועסקים בבתי חולים ציבוריים בערים מעורבות בישראל 
 תעסוקה נתיב הם והרווחה הבריאות שאף שמקצועותוירושלים). הממצאים מעלים 

ברפואה.  חסר סובלת מייצוג זאת היא בכל הערבית בישראל, באוכלוסייה מועדף
נשים יהודיות והן עומת של נשים ערביות, הן ל ףחרי חסר נובע מייצוג הז חסר ייצוג

גברים ערבים, המיוצגים היטב ברפואה. בראיונות עם הרופאים הערבים עלו עומת ל
מקצועות עוסקות ב אף שנשים רבותבקריירה של רפואה. שלהם בחירה המניעי 

של נשים ערביות במקצוע הרפואה יש השלכות  החסר הבריאות והרווחה, לייצוג
  .מרחיקות לכתבריאותיות, כלכליות וחברתיות 

  

:Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓ יות, מגדר, מקצועות בריאות ורווחה, ערבים, רפואה אתנ  

_____________ 

  .ירושלים, ילין דוד האקדמית המכללה   1
  .מערבי גליל האקדמית המכללה   2
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  מבוא 

במאמר זה מוצג מחקר שבחן היבטים אתניים ומגדריים הנוגעים לתעסוקת ערבים 
 דרך שתי סוגיות בפרט, , ובמקצוע הרפואהבכלל בשירותי הבריאות והרווחה בישראל

. הצלבה בין התעסוקו ייצוג חסרשני צדדים של אותו המטבע:  תהמהווכבדות משקל, 
, כמו גם בחינת תפיסותיהם וחוויותיהם של רופאים בני יםוהמגדרי יםהאתני יםההיבט

ת ללמוד על משמעות ומאפשר ,המיעוט הערבי המועסקים בבתי חולים ציבוריים בישראל
  הממצאים ולהסבירם. 

  

‚ÂˆÈÈ ¯ÒÁ  ‰‡ÂÙ¯·  

לאוכלוסייה מגוונת מבחינה טיפול רפואי ניתן במרכזים עירוניים גדולים בעולם המערבי 
פערים  ואולם יש). Kai, Beavan, Faull, Dodson, Gill, & Beighton, 2007אתנית (

מעסיקה בשנים האחרונות סוגיה זו  .בני קבוצות אתניות שונותשמקבלים טיפול איכות הב
 חוקרים מדיסציפלינות שונות, אנשי צוותים רפואיים ומעצבי מדיניות. טיפול רפואי הוא

. גורמים הוא יונק מתפיסות מקובלות אודות גוף האדם, חולי ורווחהכן תלוי תרבות, ש
דרכי את והם מעצבים את האמונות ו ,תרבותיים הם מהותיים לאבחון נכון ולטיפול מוצלח

יש משמעות מבחינת איכות ). לכן Kleinman & Benson, 2006ההתנהגות של החולה (
טיפול מותאם תרבות יכול להיבטי השפה גרידא. מעבר  סוגיות תרבותיות, שהןהטיפול ל
ידי צוות רפואי המכיר מנהגים ותפיסות של מגוון התרבויות המיוצגות בלהינתן 

קבוצת לבעצמו  שייךה צוות רפואיידי בבאוכלוסייה ומוכשר בתקשורת עמן, וטוב מכך 
). רופאים מקבוצות מיעוט אתניות McGee & Fraher, 2012הוא משרת (שהמיעוט 

היכרותם הקרובה  .טיפול בקהילות חלשות עם אוכלוסיות מיעוטבנוטים יותר להתמחות 
 תוצאותיואת את איכות הטיפול ו תשפרמ ,את שביעות הרצון של המטופלים מגבירה עמן

  ). Cervantes et al., 2014לצמצום פערי בריאות ( ותורמת

. בריאות והרפואהבמקצועות ה חסר לות לעתים קרובות מייצוגקבוצות מיעוט סוב ואולם
מתייחס לאוכלוסיות  )underrepresented in medicine( "ברפואה חסר ייצוג"המושג 

מיעוט אתניות שאינן מיוצגות במקצוע הרפואה בשיעור ההולם את שיעורן בכלל 
 כיווןמ. )Association of American Medical Colleges, 2012האוכלוסייה (

בכלל  והרפואה במקצועות הבריאות חסר אוכלוסיות מיעוט נוטות לסבול מייצוגש
)Cervantes et al., 2014( ,ת המגוון האתני א ביבינלאומית קוראת להרחהספרות ה
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, הרחבה שיכולה לתרום לטיפול איכותי, נגיש, שוויוני הבקרב העוסקים במקצועות אל
  ).McGee & Fraher, 2012שונות (ומותאם תרבותית לאוכלוסיות 

המגוון האתני של העוסקים בטיפול רפואי מקובלת כאמצעי יעיל לספק  רחבתה
ולצמצם פערים  –כשיר תרבותית ומותאם לשונית  –לאוכלוסיות מיעוט טיפול טוב יותר 

רופאים בני קבוצות מיעוט ). Smedley, Stith, Colburn, & Evan, 2001בבריאות (
במערכת הבריאות נורמות ומנהגים שונים, המזוהים עם תרבותם, ובכך יוצרים מטמיעים 

פונים בני ההסתברות ש, זאת ועודוירה מגוונת וסובלנית מבחינה אתנית ותרבותית. וא
שלהם גדלה, ככל שהמגוון תרבותי הרקע המ באטיפול מרופא ש וקבליקבוצות מיעוט 

 U.S. Department of Health and Human( האתני של הצוותים הרפואיים רחב יותר

Services, 2006 .(שיתוף את טיפול רפואי מותאם תרבות יכול להגדיל את ההבנה ו
הפעולה בין הרופא לפונה, להרחיב את מגוון שירותי הבריאות וההתערבויות הטיפוליות 

 ,Saha, Arbelaez, & Cooperאת תחושות האמון והסיפוק (אצל הפונה ולהעמיק 

 ,.Cervantes et al., 2014; Saha et alכך שיושגו תוצאות טיפול טובות יותר ( ),2003

שפה ומנהגים, היחס הבין אישי משתפר, הפונה מבין  חולקיםכשהרופא והפונה ). 2003
רופאים בני סיכוי שיגיע לפגישות מעקב. ה גדלרפואי הנמסר לו, והמידע את היותר 

הם לטפל בפונים בני מיעוטים אתניים, פונים עמיתימאשר קבוצות מיעוט נוטים יותר 
 ,Grumbach et al., 2008; Ko, Heslinעניים ופונים שאינם מבוטחים בביטוח רפואי (

Edelstein, & Grumbach, 2007 .(הם תורמים להנגשת הטיפול הרפואי  כך
ולצמצום פערי ) Brotherton, Stoddard, & Tang, 2000לאוכלוסיות מוחלשות (

התאמה מגדרית בין הרופא למטופל מסייעת  גםבריאות בין קבוצות אתניות שונות. 
  ).Bertakis & Azari, 2012בשיפור התקשורת ותורמת לבריאות המטופל (

  

  בריאות ערבים בישראל

בדומה למיעוטים אתניים  ,ערבים הם קבוצת המיעוט האתנית הגדולה בישראל, וגם הם
שיעורי תמותת  היו 2013סובלים מפערים בבריאות. נכון לשנת  ,במקומות אחרים

לידות  1,000לכל  6.1אוכלוסייה היהודית: מאלה שבקרב ההתינוקות בקרבם גבוהים 
). גם תוחלת החיים 2013לידות (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  1,000לכל  2.2לעומת 

 80.9-ו ,גבריםאצל ה 81 שנים לעומת 78: מזו של היהודיםשל ערבים בישראל נמוכה 
נתקלים מדוברי הערבית כשפת אם  29%א). 2013נשים (הלמ"ס, אצל ה 84.3 שנים לעומת
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שירותי מערכת הבריאות (אברבוך, זקוקים לכשהם  הנובעים ממגבלות שפה, בקשיים
  ). 2010קידר וחורב, 

אזרחי  בריאות ממלכתי, שחוקק כדי לספק כיסוי בריאות הולם לכלביטוח למרות חוק 
ערבים נתקלים בקשיים בקבלת שירותי בריאות: משאבי בריאות אינם האזרחים הישראל, 

וניכר מחסור בכוח אדם בפריפריה, שם  ,מוקצים באורח שוויוני, חסרות מרפאות
הצוותים הרפואיים רגישים לצרכים הייחודיים של אין ישראל.  ימתגוררים רוב ערבי

 עים למאפיינים התרבותיים של אוכלוסייה זום מודן הואי ,האוכלוסייה הערבית
)Borkan, Morad, & Shvarts, 2000.( ערבים בישראל נוטים פחות לפנות יתרה מזאת ,

רוב בערים פי  לע יושבים, ה)Baron-Epel, Garty, & Green, 2007( לרופאים מומחים
 ,Luvetzky, Friger( הגדולות במרכז הארץ, הרחק מריכוזי האוכלוסייה הערבית

Washarwsky-Livne, & Shvarts, 2011(.  

 ,)Meyerovitch et al., 2006( פעוטות ערבים סובלים משיעורים גבוהים של אנמיה
הנפגעים  יהודיםהילדים המספר הילדים הערבים הנפגעים בתאונות בית גבוה ממספר 

 שלותה ושיעורי התמ ,)Gofin, Avitzor, Haklai, & Jellin, 2002( בתאונות כאלה
ה בגילאים אלמשיעורי התמותה של צעירים יהודים ) גבוהים 24-10י נצעירים ערבים (ב

)Wilf-Miron, Nathan, Sikron, & Barell, 2001(20-של המאה ה 70- ה . מאז שנות 
בשכיחות החולים במחלות כרוניות (סוכרת למשל) גם חל בקרב ערבים בישראל גידול 

  ). 2012ברחנא, מלמן וכראל, (אדלבי, 

נשים ערביות סובלות משוליות  :ערבים בישראל יש גם זווית מגדריתהלמצב הבריאות של 
כפולה: כנשים בחברה הערבית הפטריארכלית וכבנות המיעוט הערבי במדינת ישראל 

יותר נשים ערביות  אצל). מחלות כרוניות מסוימות שכיחות Herzog, 2004היהודית (
ושיעור ההחלמה שלהן  ,כרתום ערביות סובלות יותר מסנשים יהודיות. נשימאשר אצל 

). הן מאמצות פחות התנהגויות בריאות 2012מסרטן נמוך יחסית (אדלבי ועמיתים, 
). המעבר 2005ומצייתות פחות להנחיות הרופאים (המרכז הישראלי לבקרת מחלות, 

סובלים ה במספר הערבים בישראל הילעלי הביאמהרגלי תזונה מסורתיים למודרניים 
 64-55מהנשים הערביות בגילאי  70%-מהשמנת יתר, בעיקר בקרב נשים מבוגרות. כ

(אדלבי  הבגילאים אל ותמהנשים היהודי 36.4%- סובלות מהשמנת יתר, בהשוואה ל
  ). 2012ועמיתים, 

עיקריים המעיבים על בריאותן של נשים  גורמים) זיהתה שישה Daoud, 2008דאוד (
חיים לא בריא, ציות לנורמות פטריארכליות, תמורות מהירות  ערביות בישראל: אורח

מגבלות ואקונומי נמוך -באורח החיים, מצב פוליטי קונפליקטואלי, מעמד סוציו
   .תרבותיות
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הייצוג של ערבים במקצועות הבריאות בישראל משפיעה על מצבה הבריאותי של רמת גם 
 ,.Smedley et alאת מצב הבריאות ( אוכלוסייה זו, שכן טיפול כשיר תרבותית יכול לשפר

), בפרט בקרב אוכלוסיות מיעוט. בשני העשורים האחרונים חל גידול בשיעורי 2001
הערבים בישראל הפונים ללימודי מקצועות הבריאות והרפואה והמועסקים במקצועות 

 עלאולם לא נערך מחקר מקיף, הכולל היבטים מגדריים, ו), 2010כרמלי, -(בירנבאום האל
  . שלהם בהםהייצוג  על רמתו השיעורי התעסוקה של ערבים במקצועות אל

של ייצוג  –אתניים ומגדריים  –ה היא לבחון היבטים שונים זמטרת מאמר אם כן, 
. את השלכותיהםותעסוקה של ערבים בישראל במקצועות הבריאות והרווחה וללמוד 

סוקה. נבחן את שיעורי ותע חסר במסגרת המאמר נתמקד אפוא בשני נושאים: ייצוג
, בפרט , וברפואהבכלל ערבים העוסקים במקצועות הבריאות והרווחההגברים הנשים וה

בהשוואה לשיעורים  ,תוך כלל המועסקים הערביםבתוך כלל האוכלוסייה והן בהן 
משמעות הנתונים  אתהמקבילים בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל. ננסה ללמוד 

 ,חוויותיהם של רופאים בני המיעוט הערביאת תפיסותיהם ו את ולהסבירם. כמו כן נציג
  המועסקים בבתי חולים ציבוריים בישראל. 

  

  שיטות מחקר

במחקר זה שילבנו שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות, שילוב הנפוץ בקרב חוקרים מתחום 
שילוב שתי השיטות לעתים ש אף). Abusabha & Woefel, 2003בריאות הציבור (

ולא שיטתי, עדיין ביכולתו לספק תמונה מלאה יותר, השואבת ממקורות שונים  מקוטע
  ומשלימים. 

במחקר הנוכחי שילבנו מידע משלושה מקורות: סקר חברתי, סקר כוח אדם וראיונות 
ניתחנו נתונים מתוך הסקר החברתי של הלשכה המרכזית  תחילהעומק איכותניים. 

בקרב  2011נערך בשנת ש ,א)2011קה, לסטטיסטיקה (הלשכה המרכזית לסטטיסטי
פנים, בעברית, - אל-ומעלה. הראיונות נערכו פנים 21האוכלוסייה הקבועה בישראל, בגיל 

, )15.63%ערבים ( 1,104, מתוכם איש 7,064בסקר  ושתתפהערבית. ברוסית או ב
הסקר את  בחן נוצרים. בין היתר 8.5%-דרוזים ו 10.2%מוסלמים,  81.3% שהתפלגו כך:

שיעורי היהודים והערבים במקצועות שונים, ובהם גם מקצועות הבריאות והרווחה. 
אלה כלולים בסקר בשני ענפים: ענף שירותי הבריאות וענף שירותי רווחה  מקצועות

הבריאות כולל בתי חולים, מרפאות ומוסדות רפואיים, רפואת שיניים,  ענף שירותי וסעד.
כולל שירותים וסעד רווחה ענף שירותי רפואיים. -ים ופאראוטרינריה, שירותים רפואי
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חברתיים ושירותי סעד, דיור ציבורי ושירותי טיפול ביתי (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
  להשוואת פרופורציות. z-test). הניתוח הסטטיסטי נעשה באמצעות ניתוח 1993

אפשר הבריאות והרווחה, העיסוק במקצועות על  כללייםנתונים הציג בעוד הסקר החברתי 
והמפורט יותר,  רחב), הב2011,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה( סקר כוח האדםלנו 

הסקר בוחן מגמות בשוק התעסוקה  .העוסקים ברפואה באופן ספציפי עללבחון גם נתונים 
  נשאלים  101,838-, הקיף כ2011-מאפייניו. הסקר, שנערך באת ממדיו ואת הישראלי, 

 עבור שאלון מילא אחד מבני הבית בית משק בכל. בקירוב י בית שוניםמשק 24,000-ב
 z-test-ב השתמשנובניתוח הסטטיסטי  .15 מעל שגילם הבית האחרים עצמו ועבור בני

  להשוות פרופורציות. כדי  Chi-square test-בו

 & Creswellשל שיטות מחקר ( הצלבהכדי להרחיב עוד את בסיס הנתונים, ולתקפם דרך 

Clark, 2010 ערכנו גם מחקר איכותני. רוב המחקרים האיכותניים על כשירות תרבותית ,(
העוסקים בבריאות נערכו בקרב רופאים בני קבוצת הרוב, המספקים שירותים לבני  של

). כדי לבחון את Klein, Schubiner, Gadon, & Wynia, 2008קבוצת מיעוט (ראו 
בני המיעוט הערבי, ערכנו עשרה ראיונות עומק  חוויותיהם של רופאיםאת תפיסותיהם ו

 ,חצי מובנים עם רופאים ערבים. כדי להעמיק ולהבין את שילוב ההיבטים האתני והמגדרי
בישראל בחרנו להתמקד ברופאים המועסקים בבתי חולים ציבוריים בערים מעורבות 

 ,(וטובענית)(חיפה וירושלים). קריירה של רופאים בבתי חולים היא קריירה תובענית 
בקרב רופאי קהילה. לצד הנתונים הכמותיים שנאספו מזה ש גדולהפער המגדרי  אצלםו

חולים), הבנה מעמיקה של הפער המגדרי הכלל הרופאים (בקהילה וגם בבתי  על
שאלנו את הרופאים במלוא עוזו.  הוא מתבטאבהם שכן מתאפשרת דווקא בבתי חולים, 

כיצד נתפס העיסוק ברפואה בקרב משפחתם  ,יב זההערבים מה הביא אותם לבחור בנת
ם וכיצד הם מתארים את עבודתם המה חשו בשנות לימודי בכלל, ובחברה הערבית

  ערבית.-בסביבה מעורבת, יהודית

 .חוליםהבבתי  2013הראיונות בשנת נערכו  ,בבתי הרופאים עצמםשנערכו , יםשנילמעט 
כל אחד מהם ארך בין שעה לשעה וחצי. המחקר הקיף תשעה רופאים גברים ורופאה אחת 

 25 אליו נחזור בהמשך). גיל הרופאים נע ביןשרופאות ערביות, ה מיעוט(יחס המשקף את 
). שבעה מהמרואיינים מוסלמים, שניים נוצרים ואחד דרוזי. 42ממוצע הגיל ה( 57-ל

), רפואה פנימית 1), הרדמה (1אנדוקרינולוגיה ( :םמומחיהם רופאים שבעה מהרופאים 
). שלושה היו בשלבי התמחות שונים, ברפואת 2) ורפואת חירום (2), רפואת ילדים (1(

 & Hsiehונותחו ניתוח תוכן ( תומללו). הראיונות הוקלטו, 2רפואה פנימית (ב) ו1ילדים (

Shannon, 2005(,  תמות מרכזיות. לדלות מתוכםכדי  
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  םממצאי

באשר . בראשון יוצגו הממצאים הכמותיים משנה ממצאי מחקר זה יוצגו בשני פרקי
מאפייני התעסוקה של ערבים במקצועות הבריאות והרווחה בישראל. לוהחסר ייצוג ל

 אף ,הממצאים מעלים שהאוכלוסייה הערבית בישראל סובלת מייצוג חסר ברפואה
שמקצועות הבריאות והרווחה מהווים נתיב תעסוקה מועדף באוכלוסייה זו. את הסיבה 
לייצוג החסר מצאנו בניתוח ההיבט המגדרי של הנתונים. בחינה מגדרית העלתה שנשים 
ערביות משתלבות ברמות תעסוקה נמוכות של מקצועות הבריאות והרווחה בעוד נשים 

ולכן סובלות מייצוג חסר ברפואה.  ,הוראהערביות אקדמאיות מעדיפות את מקצוע ה
, שייצוג החסר של האוכלוסייה מצביע עליו מאמר זהשמכאן, וזהו הממצא המרכזי 

של נשים ערביות, הן ביחס לנשים יהודיות והן  ףהערבית ברפואה נובע מייצוג חסר חרי
ת שני יפורטו התובנופרק המשנה הביחס לגברים ערבים, המיוצגים היטב ברפואה. ב

שעלו מהראיונות עם הרופאים הערבים המועסקים במערכת הבריאות הישראלית, תובנות 
במקצועות הבריאות והרווחה בקרב החסר המאפשרות להסביר את דפוס ייצוג 

חברתי. מהראיונות עולה שגברים ערבים רואים ה-בהקשרו התרבותי ,האוכלוסייה הערבית
ת ואפיק להשתלבות בחברה הישראלית. במקצוע הרפואה נתיב לתיעול מצוינות אקדמי

תמונה זו מדגישה את העיסוק של גברים ערבים דווקא במקצוע הרפואה ומבליטה את 
  הצורך בהגדלת מספרן של רופאות ערביות במערכת הבריאות הציבורית בישראל. 

  

 ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ‡ˆÓÓ 

‚ Â ˆ È È ¯ Ò Á Ï ‡ ¯ ˘ È ·  ‰ Á Â Â ¯ ‰ Â  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  ˙ Â Ú Â ˆ ˜ Ó ·  Ì È · ¯ Ú  Ï ˘  

במקצועות  חסר הכמותיים מעלה שהמיעוט הערבי בישראל סובל מייצוגניתוח הנתונים 
א) 2011מרכזית לסטטיסטיקה, הלשכה ההבריאות והרווחה. נתוני הסקר החברתי (

בהשוואה  ךערבים במקצועות הבריאות והרווחה נמושל הייצוג שיעור הש מלמדים
ר הערבים יהודים, בעיקר ככל שעולה רמת ההשכלה. שיעוהלשיעור הייצוג של 

המועסקים במקצועות הבריאות והרווחה מתוך כלל האוכלוסייה הערבית בישראל נמוך 
 5.53%מתוך כלל האוכלוסייה היהודית. רק  המשיעור היהודים המועסקים במקצועות אל

 7.53%-בהשוואה ל ,ומעלה) 21מהאוכלוסייה הערבית (הנתונים נכונים לאוכלוסייה מגיל 
). ניכר גם הבדל P<.001במקצועות הבריאות והרווחה ( יםמועסק ,מהאוכלוסייה היהודית

 1.9%. רק הבשיעורם של בעלי המקצוע האקדמאים המועסקים בתחומים אל בולט
הם אקדמאים  ,מהאוכלוסייה היהודית 3.39%- בהשוואה ל ,מהאוכלוסייה הערבית

 ,1 לוחב כפי שניתן לראות ,). אולםP<.001המועסקים במקצועות הבריאות והרווחה (
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 של ערבים במקצועות הבריאות והרווחה נובע מייצוג החסר בחינה מגדרית מעלה שייצוג
  גברים ערבים מיוצגים באופן מלא. וששל נשים ערביות בלבד,  ףחרי חסר

 1לוח 

‰ÁÂÂ¯Â ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘· ¯ÒÁ ‚ÂˆÈÈ  

ÌÈ„Â‰È ÌÈ·¯Ú  ÔÁ·ÓZ 

‰ÚÙÂ˙‰ 

 ¯ÙÒÓ  
 Ï˘ ÏÏÂÎ  

ÌÈ„Â‰È 

 ¯ÙÒÓ  
 ÌÈ„Â‰È‰  
‰ÚÙÂ˙· ÊÂÁ‡ 

 ¯ÙÒÓ  
 Ï˘ ÏÏÂÎ  

ÌÈ·¯Ú 

 ¯ÙÒÓ  
 ÌÈ·¯Ú‰  
‰ÚÙÂ˙· ÊÂÁ‡ Í¯Ú  

 È˙Â¯È˘· ÌÈ˜ÒÚÂÓ  
˙Â‡È¯· ‰ÁÂÂ¯Â  

       

 *** 2.62 5.53 61  1,104 7.53 449 5,960  סה"כ

 1.59- 4.46 25 560 2.99 85 2,844 גברים 

  *** 1.52- 6.62 36 544 11.68 364 3,116 נשים 

 ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÌÈ‡Ó„˜‡  
È˙Â¯È˘· ˙Â‡È¯· ‰ÁÂÂ¯Â  

        

  *** 3.14 1.90 21 1,104 3.39 202 5,960  סה"כ

 0.69- 2.14 12 560 1.69 48 2,844 גברים 

  *** 4.90 1.65 9 544 4.94 154 3,116  נשים 

***  p < .001 

ב) מעלים שהמיעוט הערבי 2011מרכזית לסטטיסטיקה, הלשכה האדם ( גם נתוני סקר כוח
במקצוע הרפואה. שיעור הייצוג של ערבים ברפואה נמוך  חסר בישראל סובל מייצוג

כלל האוכלוסייה הערבית בשיעור הרופאים הערבים  כלומר:שיעור הייצוג של יהודים. מ
 0.34% – כלל האוכלוסייה היהודיתבבישראל נמוך בהשוואה לשיעור הרופאים היהודים 

  ומעלה).  15וכלוסייה מגיל ) (בסקר זה הנתונים מתייחסים רק לאP<.01( 0.51% לעומת

כלל  חל עלייצוג החסר של ערבים במקצוע הרפואה אין , 2 לוחכפי שניתן לראות ב
הנשים הערביות דווקא. רופאים יהודים מהווים  עלהאוכלוסייה הערבית בישראל, אלא 

מאוכלוסיית הנשים  0.49%מאוכלוסיית הגברים היהודים; רופאות יהודיות מהוות  0.54%
 0.14%; אבל רק הערבים מאוכלוסיית הגברים 0.52%ות; רופאים ערבים מהווים היהודי

  ). 2 ראו לוח) (P<.001מכלל אוכלוסיית הנשים הערביות הן רופאות (
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 2לוח 

‰‡ÂÙ¯· ¯ÒÁ ‚ÂˆÈÈ  

  
ÌÈ‡ÙÂ¯  

)N=490(  
ÌÈ¯Á‡  

)N=101348(  ‰‡ÂÂ˘‰  

  ¯ÙÒÓ  %  ¯ÙÒÓ  %  Á"„  χ
2  

  *** 10.425  1  99.49  82,328  0.51  426  יהודים

      99.66  19,020  0.34  64  ערבים

              

              גברים

  *** 25.90  3  99.46  40,220  0.54  219  יהודים

      99.49  9,767  0.52  51  ערבים

              נשים

      99.51  42,108  0.49  207  יהודיות

      99.86  9,253  0.14  13  ערביות

***  p < .001 

ערביות ברפואה היא חישוב שיעור הרופאים לבטא את ייצוג החסר של נשים אחרת דרך 
הערבים בקרב הרופאים בישראל ביחס לשיעור הערבים באוכלוסייה כולה. ייצוג מלא לפי 

. מצאנו ששיעור הרופאים הערבים באוכלוסיית הרופאים 1שיטת חישוב זו עומד על 
 בקרב 1.1, בהשוואה ל 0.7עומד על  ,כולה, בהשוואה למשקלם באוכלוסייה בכלל

, נובע הרופאים יהודים. ייצוג החסר של רופאים ערבים בישראל, העולה מנתונים אל
מייצוג החסר של רופאות ערביות. שיעור הרופאות הערביות מקרב כלל הרופאים בישראל 

ראו רופאות יהודיות ( 1.0- רופאים ערבים ורופאים יהודים ו 1.1 לעומת 0.3עומד על 
  ). 1 תרשים
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Ì È · ¯ Ú  Ï ˘  ‰ ˜ Â Ò Ú ˙ Ï ‡ ¯ ˘ È ·  ‰ Á Â Â ¯ ‰ Â  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  ˙ Â Ú Â ˆ ˜ Ó ·  

ייצוג החסר של נשים ערביות בשירותי הבריאות והרווחה בכלל, וברפואה בפרט, עומד 
. ככלל רוב העובדים בשירותי זה כתחום "נשי"עיסוק  םתחוראיית בסתירה כביכול ל

 .). כך גם בישראלAdams, 2010נשים, והתחום נתפס כתחום נשי ( םהבריאות והרווחה ה
 78.43%- א) עולה ש2011מרכזית לסטטיסטיקה, הלשכה המניתוח נתוני הסקר החברתי (

נשים. שיעור הנשים הערביות המועסקות בשירותי  םה המהמועסקים בתחומים אל
שני רק לשיעור  ;)20.57%הבריאות והרווחה מתוך כלל הערביות המועסקות הוא גבוה (

שיעור זה דומה לדפוסי התעסוקה בקרב  ).34.86%הנשים הערביות המועסקות בהוראה (
מועסקות  20.52%-ו ,מועסקות בשירותי הבריאות והרווחהמהן  18.53% :נשים יהודיות

נשים  אצלנתיב תעסוקה מקובל  הםששירותי הבריאות והרווחה  ואולם אףבהוראה. 
הולך  הערביות בישראל, ככל שעולות דרישות ההשכלה, שיעור המועסקות במקצועות אל

, שיעור הנשים המועסקות בהוראה גבוה בהרבה הערביות אקדמאיותהפוחת. בקרב ו
 ;13.64%לעומת  68.18%משיעור הנשים המועסקות בשירותי הבריאות והרווחה (

P<.001 Z=7.66) 28.17%). לא נמצא הבדל דומה בקרב נשים אקדמאיות יהודיות 
  ).P<.01 Z=3.83;19.9%לעומת 
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שרוב העובדים בשירותי הבריאות והרווחה הן נשים, נמצא שתחומי  אףלעומת זאת, ו
רווחים בקרב גברים ערבים בישראל. שיעור הגברים המועסקים בשירותי  העיסוק אל

הבריאות והרווחה מקרב כלל המועסקים והמועסקות (גברים ונשים) גבוה באוכלוסייה 
סקים בשירותי הבריאות מכלל הערבים המוע 40.98%הערבית בהשוואה לזו היהודית. 

  ).3 ראו לוח) (P<.001בלבד בקרב יהודים ( 18.93%והרווחה הם גברים לעומת 

 3לוח 

‰ÁÂÂ¯Â ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘· ‰˜ÂÒÚ˙  

 ÌÈ„Â‰È ÌÈ·¯Ú  ÔÁ·ÓZ 

‰ÚÙÂ˙‰ 

 ¯ÙÒÓ  
 Ï˘ ÏÏÂÎ  
 ÌÈ„Â‰È  
ÌÈ˜ÒÚÂÓ 

 ¯ÙÒÓ  
 ÌÈ„Â‰È  
‰ÚÙÂ˙· ÊÂÁ‡ 

 ¯ÙÒÓ  
 Ï˘ ÏÏÂÎ  
 ÌÈ·¯Ú  
ÌÈ˜ÒÚÂÓ 

 ¯ÙÒÓ  
 ÌÈ·¯Ú  
‰ÚÙÂ˙· ÊÂÁ‡ Í¯Ú  

  מועסקים בשירותי 
 ורווחה בריאות

         

 0.67 10.55 61 578 11.47 449 3,915 סה"כ

 1.43- 6.20 25 403 4.36 85 1,951 גברים 

 0.64-  20.57 36 175 18.53 364 1,964 נשים 

          

  אקדמאים מועסקים 
  ורווחה בשירותי בריאות

       

 0.76- 17.07 21 123 14.39 202 1,404 סה"כ

 *** 2.44- 21.05 12 57 7.62 48 630 גברים 

 1.40 13.64 9 66 19.90 154 774  נשים 

         

  גברים מועסקים 
  מתוך כלל מועסקים 

  (נשים וגברים) בשירותי
  בריאות ורווחה

449 85 18.93 61 25 40.98 -3.36 *** 

  גברים אקדמאים 
  מועסקים מתוך 
  כלל מועסקים 

  אקדמאים (נשים 
  וגברים) בשירותי 

  בריאות ורווחה

202 48 23.76 21 12 57.14 -2.98 *** 

***  p < .001 
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, מתוך כלל הגברים הערבים ה, שיעור הגברים המועסקים בתחומים אלזאת ועוד
שני רק לשיעור הגברים הערבים  ;)21.05%(האקדמאים המועסקים, גבוה יחסית 

). להבדיל, הגברים היהודים האקדמאים 24.56%האקדמאים המועסקים בהוראה (
מכלל הגברים ) 7.62%(המועסקים בשירותי הבריאות והרווחה הם רק במקום החמישי 

היהודים האקדמאים המועסקים, אחרי העוסקים בנכסי דלא ניידי, פעילויות השכרה 
יה, חינוך, מסחר סיטוני וקמעוני ותיקונים. שיעור הגברים יתעש ושירותים עסקיים,

הערבים האקדמאים המועסקים בשירותי הבריאות והרווחה גבוה אפוא כמעט פי שלושה 
 ;7.62% לעומת 21.05%( המשיעור הגברים היהודים האקדמאים המועסקים בתחומים אל

p<.001) ( 3 לוחלעיל ראו .( 

גברים לווחה בולט אפוא מקצוע הרפואה כנתיב תעסוקה מכלל מקצועות הבריאות והר
ערבים בישראל. שיעור הרופאים הערבים מתוך כלל הגברים הערבים האקדמאים הוא 

יהודים מתוך כלל הגברים היהודים הרופאים הגבוה בהרבה משיעורם של  – 8.1%
 יהודיות מתוך כלל הנשים היהודיותהרופאות ה), משיעורן של 3.3%האקדמאים (

) ומשיעורן של רופאות ערביות מתוך כלל הנשים הערביות 2.5%האקדמאיות (
ששיעור הרופאים הערבים (נשים  מלמד). נתון זה P<.0001) (2.2%יות (אהאקדמ

גברים) בקרב הערבים האקדמאים גבוה משיעור הרופאים היהודים בקרב היהודים ו
  .)4(ראו לוח  )p<.001 ;2.2%לעומת  3.9%האקדמאים (

 4לוח 

‰‡ÂÙ¯· ‰˜ÂÒÚ˙  

  
 ÌÈ‡ÙÂ¯  

)N=478(  

 ÌÚ ÌÈ‡Ó„˜‡  
 ¯Á‡ „È ÁÏ˘Ó  

)N=20297(  ‰‡ÂÂ˘‰  

  ¯ÙÒÓ  %  ¯ÙÒÓ  %  Á"„  χ
2 

  *** 20.180  1  97.8  18,750  2.2  415  יהודים

      96.1  1,547  3.9  63  ערבים

              

             גברים

 *** 64.255  3  96.7  6,215  3.3  213  יהודים

      91.9  571  8.1  50  ערבים

              נשים

      97.5  7,635  2.5  194  יהודיות

      97.8  571  2.2  13  ערביות

***  p < .001 
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נשים בישראל,  אצלתחום עיסוק נפוץ יחסית  הםששירותי הבריאות והרווחה אף  אם כן,
בהשוואה לגברים ערבים, מייצוג  אלה האחרונות,סובלות , ובכלל זה גם נשים ערביות

מתוך כלל  ,ערביות המועסקות כרופאותהנשים השיעור אין , זאת ועוד .חסר ברפואה
יות אנמוך מזה של נשים יהודיות אקדמ ,הנשים הערביות האקדמאיות המועסקות

נשים ערביות בישראל משתלבות בשירותי למה אין  ן,המועסקות בשוק העבודה. אם כ
  הבריאות כרופאות? 

הייחודי לנשים ערביות  ,והשכלהגורמי תעסוקה  מספרהתשובה לשאלה זו נעוצה בשילוב 
בישראל. שיעור המועסקות בקרב נשים ערביות נמוך בהשוואה לשיעור המועסקים 
באוכלוסייה כולה. למרות העלייה ההדרגתית בשיעור השתתפותן של נשים ערביות 

העלייה , ולמרות של המאה הקודמת 70-מאז שנות ה ,בכוח העבודהבישראל 
שיעור השתתפותן נמוך בהשוואה לשיעורן של נשים  המשמעותית בהשכלתן, עדיין

ישיב ; 2012(ישיב,  העובדות בישראל יהודיותהנשים העובדות בעולם המערבי ולשיעור 
 49.1%-מהנשים היהודיות ו 50.6%מהגברים היהודים,  51.6%-). בעוד ש2010וקסיר, 

 ראו לוח) (P<.001מהנשים הערביות מועסקות ( 17.5%מהגברים הערבים מועסקים, רק 
5.(   

 5לוח 

˙ÂÈ)˙‡Â ¯„‚Ó Ï˘ ‰·Ïˆ‰ :ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‡Ï ˙ÓÂÚÏ ÌÈ˜ÒÚÂÓ  

  
ÌÈ˜ÒÚÂÓ  

)N=48712(  
ÌÈ˜ÒÚÂÓ È˙Ï·  

)N=53126(  ‰‡ÂÂ˘‰  

  ¯ÙÒÓ  %  ¯ÙÒÓ  %  Á"„  χ
2 

              גברים 

  *** 3,772.58  3  48.4  19,590  51.6  20,849  יהודים

      50.9  4,993  49.1  4,825  ערבים

              נשים

      49.4  20,901  50.6  2,1414  יהודיות

      82.5  7,642  17.5  1,624  ערביות

***  p < .001 

גם דפוסי השכלה משפיעים על ייצוג החסר ברפואה של נשים ערביות בישראל. שיעור 
האקדמאיות בקרב נשים ערביות הוא אמנם נמוך משיעור האקדמאים בקרב יהודים 

לעומת  11.69%אבל גבוה משיעור האקדמאים בקרב גברים ערבים ( ,(גברים ונשים)
p<.001, χ ;, בהתאמה9.79%- ו 22.56%, 27.22%

2
מתוך רק מעטות ). אבל 1719.57=

 6.2% לעומת .Ph.D. (0.7%(מחזיקות בתואר שלישי הנשים הערביות האקדמאיות 
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מהגברים  5.6%- מהנשים היהודיות האקדמאיות ו 2.7%מהגברים היהודים האקדמאים, 
P<.001, χהערבים האקדמאים (

2
עורים י). כך בעוד נשים ערביות מועסקות בש170.78=

תואר  ות, הרי שמיעוט בעלאצלן רווחהבריאות והרווחה, ותחום עיסוק זה  םגבוהים בתחו
שלישי בקרבן מנתב אותן לרמות התעסוקה הנמוכות של שירותי הבריאות ומהווה גורם 

  ל נשים ערביות ברפואה.נוסף לייצוג חסר ש

הנתונים הכמותיים חושפים אפוא את ייצוג החסר של נשים ערביות בשירותי הבריאות 
והרווחה בכלל, וברפואה בפרט. לעומתן, גברים ערבים בישראל מרבים לפנות למקצועות 

ורבים מתוכם בוחרים לממש עצמם כרופאים. הראיונות האיכותניים  ,הבריאות והרווחה
גברים ים שמדשערכנו עם רופאים ערבים המועסקים במערכת הבריאות הציבורית מל

כאפיק לתיעול מצוינות וכנתיב להשתלבות בחברה  מקצוע הרפואהערבים רואים את 
  הישראלית. 

  

 ÏÂÚÈ˙Ï ·È˙)Î ‰‡ÂÙ¯· ˜ÂÒÈÚ :ÌÈÈ)˙ÂÎÈ‡ ÌÈ‡ˆÓÓ ˙ÈÓ„˜‡ ˙Â)ÈÂˆÓ
ÏÂ˙Â·Ï˙˘‰  ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ÌÈ·¯Ú ÌÈ¯·‚  

הראיונות עם הרופאים הערבים המועסקים במערכת הבריאות הציבורית בישראל מעלים 
רפואה, מבליט ה מקצועהממצא הראשון, הנוגע למניעי בחירתם ב :שני ממצאים עיקריים

השני, הנוגע לסביבת הפרקטי (ולא האלטרואיסטי דווקא) שביסוד הבחירה.  היבטאת ה
שואפים להשתלב, כפרטים, בחברה הם שמלמד , המעורבת ערביתה-יהודיתההעבודה 

כמייצגי הפונים רואים את עצמם לא רק ו ,דומיננטיות יהודיתהמתאפיינת בהישראלית 
  .הערבים במערכת הבריאות הציבורית

  

 ? ‰ ‡ Â Ù ¯ ·  ˜ Â Ò Ú Ï  Ï ‡ ¯ ˘ È ·  Ì È · ¯ Ú  Ú È ) Ó  ‰ Ó  

רפואה מקצוע הבני המיעוט הערבי בשל שהבחירה  מלמדים,הראיונות עם הרופאים 
דרך לתרום לצמצום פערי הבריאות בין הם רואים במקצוע . מספר מושפעת מגורמים

אקונומי, - אוכלוסיית המיעוט הערבית, מסלול ניעות סוציולאוכלוסיית הרוב היהודית 
צעירים  ות אישית.נתיב אפשרי להשתלבות בחברה הישראלית ובעיקר אפיק לתיעול מצוינ

לצעוד בנתיב מקצועי  בוחרים ערבים רבים שציוני הבגרות והפסיכומטרי שלהם גבוהים
  זה בהכרח חלומם האישי.אין זה, גם אם 

במגזר הערבי בזמנו היה ברור שהטובים הולכים לרפואה. זאת אומרת, לא היה על 
בלימודים,  אז מי שהחשיב את עצמו טוב .זה ויכוח. היום יש אופציות אחרות

 הבחירה שלו היתה ברורה (נעים).
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המרואיינים מספרים שהמסר שהועבר להם בבית הספר היה להצטיין ולשאוף להשכלה 
את תלמידים ערבים מצטיינים לממש  הפתוחות לפניאחרות  אפשרויותגבוהה. בהעדר 

מנם רפואה נתפס כנתיב לתעל אליו מצוינות. אמקצוע ה ,עצמם מבחינה אקדמית וחברתית
תלמידים ערבים מצטיינים, אבל היא  אצלנפוצה, אפילו מתבקשת,  היא בחירההוראה גם 

מקבעת וכולאת את העוסקים בה בגבולות המגזר. גם אופק הקידום בתפקידי פיקוח או 
ניהול מוגבל יותר בהוראה. המיועדים להוראה חוזרים מהאקדמיה לכפר, אפשרויות 

בשונה ום פחותה. לאור חסרונות העיסוק בהוראה, ויוקרת ,ההשתכרות שלהם מצומצמות
הישגים אקדמיים גבוהים בתיכון  מגוונות, תעסוקה הנהנים מאפשרויותמצעירים יהודים, 

  מובילים צעירים בני המיעוט הערבי לבחור בלימודי רפואה:

פשוט היו בחורים מוכשרים  ].... [במחזור שלנו חמישה או שישה הלכו לרפואה
וזה מה שמעודד אנשים ללכת לרפואה במגזר שלנו. יכול  ,והיםעם ציונים גב

להיות שבמגזר אחר היו הולכים לביוטכנולוגיה, לתעשייה צבאית, אבל אצלנו זה 
  כשאתה מקבל ציונים טובים (אליאס). ,הדבר הראשון שאתה חושב עליו

פני תלמידים ערבים מצטיינים ללמעט הוראה, מנעד אפשרויות התעסוקה הפתוח 
), 2010פני בני המיעוט הערבי (ג'אברין, ל. מקצועות רבים חסומים בפועל מאוד צומצםמ

  לפלסטינים המצויים בעימות מתמשך עם מדינת ישראל.  נאמן ומחויבשנתפס כ

 ,מהנדס חשמל הוא צריך להיות גאון יותר מרופא ].... [הייטק לא יכול לעבוד
ובסוף הוא לא יתקבל לעבודה באף מקום. אז רפואה זה מקצוע שהוא יכול לעבוד 

מקום שאולי אסור לי  ;בו בלי בעיה. אני יכול לעבוד אפילו בצבא בתור רופא
כי יש ביקוש. יש  ].... [אבל אני יכול לעבוד בו, כי צריכים אותי ,להיכנס אליו

זה מקצוע סולידי, מקצוע  ].... [אז תמיד תהיה עבודה ,מחסור ברופאים בארץ
שהוא לא צריך את הממסד כדי שיעסיק אותו, רק שייתן לו את הרישיון. אז הוא 

זה  ;יש גם ביקוש בבתי חולים. הוא יכול לנסוע לחו"ל ].... [יכול לעבוד פרטי
אותו מקצוע בכל מקום בעולם. זה מקצוע שהוא יכול להתקדם, אם הוא רוצה 

  להגיע רחוק (מוסה).

מידים ערבים בישראל, המסיימים את מבחני הבגרות והמבחן הפסיכומטרי בציונים תל
. בשל המצב שלהם מוגבלות מאודתעסוקה הלימודים וה אפשרויותמצוינים, מרגישים ש

העמדות השליליות כלפי אוכלוסיית המיעוט הערבי בשל הביטחוני הלא יציב באזור ו
והביולוגיות והתעשיות הביטחוניות בישראל, תעשיות ההייטק, התעשיות הכימיות 

שוויון תעסוקתי, ערבים  המוצהרת של מדיניותה. על אף כמעט לגמרי פניהםלחסומות 
). רפואה ומקצועות הבריאות בכלל Sharabi, 2014בשוק העבודה בישראל (מופלים 

  כנתיבי התעסוקה האפשריים היחידים לערבים משכילים בישראל. גם כיום נתפסים אפוא 
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אלא גם  ,פאים הערבים שרואיינו רואים בעיסוק ברפואה לא רק אפיק לתיעול מצוינותהרו
ניתן על רקע הביקוש הגבוה תמיד אקונומי. המרואיינים מציינים ש-מסלול ניעות סוציו

באמת זה נותן  ].... [למצוא עבודה ברפואה: "זה נותן לך מעמד כלכלי וחברתי גבוה
שתמיד יש עבודה בתחום, העיסוק ברפואה  מכיווןאס). ביטחון כלכלי להיות רופא" (אלי

  נתפס כמתאים במיוחד למיעוטים הסובלים מקיפוח כלכלי:

אני יכול להגיד לך בוודאות. זו אחת  ].... [זה מקצוע טוב למיעוטים ]רפואה[
עוטים עדיין מתלהבים ללמוד רפואה. הם עדיין מסתכלים על זה, יהסיבות שבני מ

עובדים  –זה מקצוע יותר סולידי. יש עבודה  ].... [מקצוע יוקרתייותר מהיהודים, כ
  (מוסה). 

מעניק ה עיסוק ברפואהרואים המרואיינים יותר ממנו, אף מעבר להיבט הכלכלי, ואולי 
  ויוקרה.  , קידום חברתילעוסקים בו מעמד גבוה

גם כלכלי וגם מבחינת סטטוס בחברה  ,רפואה תמיד נחשבה כמקצוע שיש בו עתיד
הערבית. היום אולי זה קצת משתנה, אבל פעם נחשב הטופ שבטופ, ולכן היה 

  השאיפה של רוב האנשים (נעים).

הרופא הערבי זוכה לכבוד לא רק בחברה הערבית, אלא גם בחברה היהודית, מה שמעלה 
  . עוד יותר את יוקרתו

נותן לי יחס טוב, נותנים לי כבוד מסוים. אפילו כשאני רואה אנשים  ]להיות רופא[
שאני לא מכיר, הם אומרים לי "שלום רופא, מה שלומך?" גם מהצד היהודי וגם 

אני מרגיש  ,כשאני רואה אנשים שהחלימו מהמחלות שלהם ].... [מהצד הערבי
  טוב. גם בשוק יש לי שם טוב (מוחמד). 

שקפת את שאיפתם של המרואיינים להשתלב בחברת הרוב הבחירה לעסוק ברפואה מ
היהודית. המרואיינים מציינים שרפואה היא תחום עיסוק המאפשר להם להשתלב בחברה 

  הישראלית, שילוב שמתחיל כבר בתקופת הלימודים:

שלושה הראשונים. אתה בא ממקום עם חברה -ההסתגלות היתה קשה בחודשיים
שהיא יותר יהודית, עם כל הבעייתיות שאנחנו  ערבית טהורה ואתה נכנס לחברה

תך וגם חבר'ה יהודים שאתה ימכירים. יש לך מסביבך גם ערבים שלומדים א
  מתחיל להתחבר אליהם (נעים).

מאפשר ברפואה עיסוק ההמרואיינים  רואיםגם בהמשך, עם ההשתלבות בשוק העבודה, 
חת לפני השטח מערכות שמת ,שניתן להניח אףלמוסס הבדלים אתניים ופוליטיים. 

ערבים בארגוני הבריאות מורכבות וסבוכות יותר, הרי שהמרואיינים להיחסים בין יהודים 
המבקשים להשתלב בחברת הרוב  ,בני המיעוט הערבי בישראלמבחינת גורסים ש
  יותר מתחומי עיסוק אחרים:מאפשר זאת ברפואה  העיסוקהיהודית, 
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ין יהודי וערבי. אין אצלי במחשבה, אני אף פעם לא חשבתי לעשות אפליה ב
בתור  ].... [במעשים, שזה ערבי, זה יהודי, זה שחור, זה לבן. זה בן אדם סובל

מה השבועה של הרופא? שכל חולה שבא אליך הוא  ].... [רופא אני חייב לעזור לו
לא לעשות הבדל של  ;בגוף, בנפש, בנשמה –בן אדם, וצריך לעזור לו בכל דבר 

  דת (איברהים).מין, גזע, 

המרואיינים רואים בבית החולים במיוחד זירה שבה מצטמצמים הפערים ומיטשטשים 
  יהודים:לההבדלים האתניים בין ערבים 

יש שילוב מאוד יפה בבית החולים הזה. גם בבתי חולים אחרים רופאים ערבים 
לא הרגשתי שיש איזה מחסום  ].... [משולבים יפה, מגיעים למעמד מאוד בכיר

  בגלל שאני ערבי, בכלל במחלקה הזאת, בבית החולים הזה (נעים).

אנחנו עובדים כצוות ולא מסתכלים על המקור של כל אדם. הדבר היחיד שמולנו 
זה לא  ,אם החולה הוא ערבי או יהודי .והתפקיד שלנו זה לטפל בה ,זאת המחלה

כל כך משנה. מבחינתי הכי חשוב לעזור לילד שנמצא מולי ולטפל בו הכי טוב 
  שאפשר (אחמד). 

התפיסות האוניברסליות וההומניות המזוהות עם רפואה משמעותיות בעיקר במחלקות 
  ילדים, טיפול נמרץ וטראומה.

 ]...[ .בטיפול נמרץ, ילד לא משנה מאיפה הוא ].... [במחלקה אין פוליטיקה בכלל
  ואף אחד לא מסתכל על שמות (סאלח). ,הטיפול מקצועי לגמרי

, ההבדלים בין נוכחים בהן בעת ובעונה אחת המוות והחייםש, הבזירות אלאם כן, 
יותר מאשר  תשל רופאים ערבים מתאפשר ם, והשתלבותמצטמצמים הקבוצות האתניות

  ). Popper-Giveon, Liberman, & Keshet, 2014( ות בחברה הישראליתאחר זירותב
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רק כמייצגי לא עצמם את הרופאים הערבים שראיינו, רובם המכריע גברים כאמור, רואים 
הם שואפים להשתלב בעצמם, אלא  ;הפונים הערבים במערכת הבריאות הציבורית

הם מכירים  ,תרבות הערביתבשפה ובהיותם בני בית בכפרטים, בחברה הישראלית. אמנם 
את , אבל מענה טוב יותר מערכת הבריאות הציבוריתלבכך שבידם לתת לפונים הערבים 

  דווקא לפונים הערבים. הם מייחסים טיפול כשיר תרבותב העניין

על טיפול ולהחליט החלטות  ןחות להסביר לההרבה פעמים אני יושב עם משפ
היה לנו מקרה כזה  ].... [גדולות, כמו תינוק שאין לו סיכוי או תינוק עם סיבוכים
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אתמול, ילד שאין לו סיכוי, עם מומים בראש. המשפחות פשוטות. אין לנו פה 
. אבל אם את מדברת "טיפול לאני לא רוצה להגבי"בארץ את האפשרות להגיד 

בואו, אני רוצה שתחליטו אם אתם לא רוצים "פשוט, אומרת להם למשפחה 
מבחינת הדת זה אסור. אבל אם תבואי בדרך שהם יגידו לך  ",להמשיך טיפול

תשמעו, הילד יש לו מומים. תלכו תתייעצו עם אנשי דת אצלכם, תגידו " ,אחרת
. לבאמת הם יקבלו את זה הרבה יותר ק ",להם המצב ככה וככה ואני חושב ככה

המטרה לעזור למשפחות, שיבינו, שידעו מה אנחנו מבינים, מה אנחנו  ]...[
  מדברים (סמיר).

מעמידה את זו  בקשהרופאים ערבים, גם כש שיטפלו בהםהפונים הערבים הם המבקשים 
  :לכאורה, במצבים מביכים שוויוניתהפניות והמערכת הבריאות, חסרת 

הערבית: להבין אותם, להסביר להם. רופא ערבי יכול לתת מענה לאוכלוסייה 
כשרואים רופא ערבי, מרגישים יותר חופשי  ,באוכלוסייה הערבית מרגישים נוח

להגיד דברים. אולי הם גם חושבים שאני אדאג להם יותר מהרופא היהודי, כן? 
  למרות שאני לא אדאג להם יותר (מוסה). 

מצום פערי הבריאות המעיבים הרופאים הערבים שרואיינו מציינים אפוא את תרומתם לצ
על ערבים בישראל. לדבריהם, הם יכולים לתקשר ביתר קלות עם פונים ערבים, ולכן גם 

צמצום פערי הבריאות ב הצורךבעוד  ואולם. יותר לתת להם אבחנה וטיפול מדויקים
 שרצונםממצב אותם כרופאי נישה הנותנים מענה בעיקר לאוכלוסייה הערבית, מתברר 

גבולות המגזר הערבי ולהשתלב בחברה הישראלית. הפונים את  פרוץא לותי היהאמ
הערבים, כפי שהם מצטיירים מדברי הרופאים, רואים עצמם כחלק מהמגזר הערבי, כחלק 

הרופאים בשונה מהם, דומים להם. ה אלהמהמיעוט, ומחפשים תמיכה במערכת אצל 
לה  , לתרוםישראליתה-להשתלב, להיטמע בחברה היהודיתמבקשים הערבים, כפרטים, 

תרבות שהם ההטיפול כשיר  תשברורה לרופאים המרואיינים תרומ אף. כך ולהיתרם ממנה
הם ואין  הבחולים אלדווקא הם מעוניינים לטפל אין יכולים להעניק לחולים ערבים, 

רואים את עצמם כמייצגי המיעוט הערבי בתוך מערכת הבריאות הישראלית. נהפוך הוא, 
עצמם כיחידי סגולה, שהצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית של שוק  רואים אתהם 

התעסוקה הישראלי ולהשתחרר ממגבלות המגזר. דברי הרופאים המרואיינים מבטאים 
חזון של חברה משלבת ומשולבת, המטשטש את ההבדלים המבחינים בין הקבוצות 

המבליט ואות בסתירה לחזון הייצוג השווה במערכות הברי העומדוהמגזרים השונים, 
  דווקא את תרומתן היחסית של הקבוצות האתניות השונות בחברה. 

בראיונות מביעים הרופאים הערבים את שאיפתם להשתלב בחברה הישראלית, דרך 
  .למדי השתלבות במערכת הבריאות, הנתפסת במובנים רבים כמערכת מאפשרת ושוויונית
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ואני  ,הרבה, מגיעים למעמדרופאים ערבים משתלבים יפה בבתי חולים, תורמים 
ואני חושב שטוב  ,חלק מהרופאים האלה הם טובים ומוצלחים ].... [אחד מהם

  לחברה וטוב לרפואה בארץ שישתלבו בה רופאים ערבים (נעים).

לא בכפר, בקהילה הערבית, אלא בעיר המעורבת או בריכוזי  חוללהשילוב מת
עצמם, להתקדם ולהתפתח את לממש ם יכוליהאוכלוסייה היהודית. שם הרופאים הערבים 

שתי קבוצות בקרב רופאים ערבים בין רור יבב להבחיןמקצועית ואישית. בהקשר הזה ניתן 
בעיקר  יםהתמחות, משמש ולא עבר םהקבוצה הראשונה, שרוברופאי  :אזרחי ישראל

ממנה נבחרו המרואיינים במחקר זה, שהקבוצה השנייה, רופאי במרפאות קהילה במגזר. 
הראיונות עמם מלמדים בבתי חולים מחוץ לריכוזי האוכלוסייה הערבית.  עובדים

בוחרים במודע לפרוץ את גבולות המגזר ולהתקדם אישית ומקצועית.  שרופאים אלה
ליצור הזדמנויות למפגש בין  הם חותרים מתוך מקומם במערכת הבריאות הציבורית

פוליטית וההומניסטית קרקע מתאימה - יטרלית, האיהעמים. הם רואים בזירה הרפואית, הנ
שפעמים רבות  אףהערבית בישראל. לחברה היהודית  הלמוסס את העוינות שבין החבר

 אמירותברוב המקרים להיצמד לבחרו המרואיינים שלנו המציאות מורכבת בהרבה, 
  ה. אל עין, מות, אפילו אידיליותרווח

אה נתיב לתיעול מצוינות אקדמית הרופאים הערבים הגברים רואים בעיסוק ברפואם כן, 
את עקרונות השוויון, מדגישים את ואפיק לשילוב משמעותי בחברה הישראלית. הם 

באים לידי ביטוי בין כותלי  ההאלטרואיסטית, כפי שאל את הרוחהיסודות האוניברסליים ו
אחרות  אפשרויותבעת הם נדחקים לעסוק ברפואה בשל מיעוט  הבית החולים. ואולם ב

 הרחוב הישראלי. תפיסות אלבה, גזענות ועוינות בשוק העבודה ויבוי גילויי דחיורי
 כמו רפואה המובילות לייצוג מלא של גברים ערבים במקצועות הבריאות, בעיקר באל

רק לנשים.  כל הנוגעב יםהדברפני  אלה הם לארמת השכלה גבוהה. אולם  בהם נדרשתש
ייצוג חסר של נשים ערביות בתחום וניתן לזהות  ,נשים ערביות פונות ללימודי רפואהמעט 

את הרופאים הערבים המועסקים בבתי חולים ציבוריים על חשיבותן של אפוא זה. שאלנו 
של רופאות ערביות גניקולוגיות,  חשיבותןהדגישו את הם רופאות ערביות. בתשובתם 

יה היחידה בסמה, הרופאה הערבילעומתם התייחסה אבל לא הרחיבו הרבה מעבר לכך. 
שראיינו במסגרת המחקר, להיבטים רחבים יותר של חשיבות ההתאמה האתנית והמגדרית 

, המקבלותצביעה על פערי הבריאות המעיבים על נשים ערביות בישראל, ה היאבטיפול. 
  :פחות לדבריה, טיפול טוב

גם לפני שהתחלתי ללמוד רפואה, תמיד הפריע לי שנשים מסביבי, בשכונה או 
המורחבת, מתפספסות מבחינה טיפולית. הן לא כל כך משכילות ולא  במשפחה

אז הן לא מקבלות את הטיפול הנכון. הן מתגלות עם סרטן אחרי כמה  ,אקדמאיות
  כי הן לא מתלוננות. אני חושבת שבחברה אחרת זה לא היה קורה. ,שנים
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 מדבריה של בסמה עולה המשמעות של העדר כשירות תרבותית, הפוגע בטיפול
  פונות ערביות בישראל:  שמקבלות

רופאת  ].... [כי הן לא יודעות עברית ,הרבה נשים פשוט לא מקבלות טיפול נכון
אבל לא  ,הנשים היא יהודייה, אז היא לא מדברת ערבית. הן הולכות אליה

אנשים שלא מדברים עברית לא מבינים נכון את התלונות  ].... [מקפידות על מעקב
רק שפה, מכשול כזה קטנטן  ].... [להם נכון את הטיפול שלהם ולא מסבירים

  שאפשר להתגבר עליו בקלות, זה מה שחסר.

מעבר לכשירות התרבותית מצביעה בסמה גם על חשיבות ההתאמה המגדרית בין  אך
  הרופאה לפונה בחברה הערבית:

נשים ערביות לא יכולות להתחבר לגבר ערבי. הן לא יכולות להתחבר לגבר יהודי. 
אז אישה  ].... [שה יהודייה, אבל אז יש את מכשול השפהייותר מתחברות אולי לא

אבל גם  ,בגניקולוגיה זה קריטי ].... [ה שהיא רופאה זה האופטימלייערבי
  שה תתחבר למישהי כמוה. יזה הגיוני שא ].... [בתחומים אחרים זה יכול לעזור

אישה מאותה התרבות משמעותית -פונהלאישה -בסמה מטעימה שהתקשורת בין רופאה
  במיוחד ותורמת לטיפול מיטבי. 

אני מכירה בחורה משפרעם שהיא סוכרתית מגיל צעיר והיא בדיכאון. היא היתה 
אז טיפלתי  ].... [פה במחלקה במצב קשה מאוד בגלל שלא הקפידה על הטיפול

מוסרת לה  אז אני תמיד ,וכל פעם שאני רואה אחת מהאחיות שלה ,בה כמה ימים
  . (בסמה) ד"ש ותשמרי על עצמך

, כאשר הרופאה והפונה משתייכות )בסוכרת למשל(של הקפדה על טיפול נכון  הקשרב
גם  מקבלת טוב יותר,הפונה שלאותה קבוצה אתנית, כלומר מדברות אותה שפה, הטיפול 

המגדרית. מטופלות ערביות זקוקות לרופאה  התאמהל השהאתנית וגם ב התאמהל השב
מדברת איתן בגובה העיניים. רופאה כזו המבינה את התרבות ואת הקודים החברתיים וה

כשיש יכולה להיות מעין דמות מופת, שהפונות מסוגלות לשמוע בקולה ולסמוך עליה גם 
  וארוכי טווח.כבדי משקל רפואיים  לנקוט מהלכים

  

   דיון

והרווחה. ייצוג החסר המיעוט הערבי בישראל סובל מייצוג חסר במקצועות הבריאות 
א ובולט ברמות הגבוהות של התעסוקה, בקרב בעלי כישורים אקדמיים, ובעיקר ה
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שבמאמר זה עסקנו בכלל המועסקים בשירותי הבריאות והרווחה,  אףמשמעותי ברפואה. 
 תופס נפח גדולהסיעוד  מקצועהוא הסיעוד.  אחר, מקצוע מעניין פרטוברופאים ב

. ניתוח מהמגזר הערביקור פרנסתם של גברים ונשים רבים מהוא ו ,במערכת הבריאות
ב) מראה 2013(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  2013נתוני סקר כוח אדם משנת 

מכלל האוכלוסייה  18.3%ערבים מהווים הייצוג חסר. מ במקצוע זה אין הערבים סובליםש
  רותי בריאות מהמועסקים בשי 13.3%מהמועסקים,  12.7%), 15(כל הנתונים מעל גיל 

האחיות המועסקים בשירותי הבריאות בישראל. מקצוע הסיעוד ממהאחים ו 19.8%-ו
 נחשב מתאים לנשים ערביות, אבל גם גברים ערבים מרבים לעסוק בו. שיעור האחים

קרב כלל המועסקים בסיעוד (גברים ונשים גם יחד) בשירותי הבריאות בישראל ב הערבים
. דפוסי התעסוקה 8.6% –שבקרב יהודים ואחרים גבוה בהרבה מזה  – 44.9% –

  . כשלעצמם הייחודיים של ערבים בסיעוד ראויים למחקר

, בפרט רפואהמקצוע ה, ובכלל שמקצועות הבריאות עם הרופאים למדנו,הראיונות מ
נתפסים כנתיב תעסוקה מועדף ונחשק בחברה הערבית בישראל, בחירה שנתפסת כדרך 

אוכלוסיית המיעוט הערבית, לאוכלוסיית הרוב היהודית  לצמצום פערי הבריאות בין
אקונומי, כנתיב אפשרי להשתלבות בחברה הישראלית ובעיקר - כמסלול ניעות סוציו

את ייצוג החסר של אוכלוסיית ו הנתונים הכמותיים חשפ .כאפיק לתיעול מצוינות אישית
ג החסר מאפיין את אלה מלמדת שייצובחינה עמוקה יותר של נתונים ואולם מיעוט זו. 

ערבים מיוצגים בשיעור דומה לגברים יהודים הגברים הנשים הערביות בישראל, שכן ה
ה בעלת התמחות מסוימת, ירופאה ערבידיפות המע ,נשים ערביותעל כן ולנשים יהודיות. 

  רוב יתקשו למצוא כזו.פי  לע

כמו גם בחברה הערבית בישראל, רפואה נתפסת כמקצוע אליטיסטי,  ,בחברה היהודית
הצליחו ערבים בישראל  ואמנםתגמולים כלכליים וחברתיים נכבדים.  טומן בחובוה

(גישת ההצלבה) האתני של הנתונים  היבטהמגדרי עם ה היבטהצלבת האבל , להשתלב בו
המושך נשים, ובשנים ה זדווקא במקצוע אליטיסטי  יותר: מורכבתהתמונה את החושפת 

 ,Haklai, Applbaumה מתמדת בשיעורי הרופאות היהודיות (יעליניכרת בו האחרונות 

Tal, Aburbeh, & Goldberger, 2013דווקא), בולט ייצוג החסר של נשים ערביות. ו 
יש השלכות כלכליות וחברתיות  המשום שמדובר במקצוע אליטיסטי, לייצוג חסר ז

  . מרחיקות לכת

-), שצמחה מעבודותיהן של הוגות פמיניסטיות אפרוintersectionalityהצלבה (ה תגיש
, גזעית (שוליות ), בחנה ביטויים שונים של שוליות חברתיתCollins, 1990יות (נאמריק
כל אחד  האלשוליות ביטויי  אין לראותגישה זו על פי . מגדרית) או כלכלית, אתנית

וכוחות השפעתם המצטברת של מיקומים  מכלוללא כגם ) וWeber, 2001( כשלעצמו
המצליבה את  ,), אלא כהבניה חברתית מורכבתHancock, 2007שונים ( חברתיים
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 ;Crenshaw, 1989השפעתם של היבטים שונים של שוליות, אפליה וקיפוח (

Hankivsky, 2012 .(  

גיות גישת ההצלבה, הלוקחת בחשבון היבטים של אתניות ומגדר, מאפשרת לחקור סו
). Bauer, 2014תהליכי דיכוי והעצמה (למדיניות ולמיקום חברתי, להנוגעות לזהות, 
כדי להבין סוגיות שונות של אי שוויון בבריאות  השתמשה בהספרות המחקר 

)Hankivsky, 2012; Veenstra, 2013 לצורך ). הצלבת היבטים של אתניות ומגדר
יכולה לתרום להבנת  ,הנוכחי במחקרות, מיפוי ייצוג החסר של ערבים במקצועות הבריא

כך להביא גם להרחבת השירותים הרפואיים לנשים  מתוךתמונת הייצוג במקצועות אלה ו
  .ולהנגשתם ערביות בישראל

ייצוג החסר ברפואה ניתן להסביר את גישת ההצלבה,  ה שלעדשהדרך  וכאשר מתבוננים ב
 & ,Keshet, Libermanסלקטיבית (מושג מודרניות דרך השל נשים ערביות בישראל 

Popper-Giveon, Submitted( –  מיעוט אתני, המאופיין כחברה מסורתית, מאמץ
משמר חלק מהערכים  ובה בעת ומטמיע חלק מהערכים המודרניים של אוכלוסיית הרוב

השפעות החברה המסורתית פועלת לשמור על איזון בין  כךהנורמות של מסורתו. מו
 ,Magnússonחדשים (למחוצה לה ובתוכה, בין אלמנטים ישנים  יםדפוסים תרבותיו

2011; Robertson, 1995 ,המכניזם של מודרניות סלקטיבית יכול להסביר אי שוויון .(
הגברים הם בעיקר אלה מגבלות ופערים על הצירים השונים של אתניות ומגדר, שכן 

מגבלות מסורתיות ולן של הנשים ממשיכות לשאת בעבעוד  ,הערכים הזריםהמאמצים את 
  ).Read & Oselin, 2008רבות (

תהליכים עמוקים  העוברת ,את החברה הערבית בישראל תסלקטיבית מאפיינהמודרניות ה
בעיקר הגברים  חדשים הםהערכים האבל אלה המאמצים את של התמערבות ומודרניזציה. 

ביות, לעומת זאת, ערהנשים מהבערים המעורבות, כמו יפו וחיפה.  ובעיקר, הערביים
תרבותן שלהן ותרבות הרוב , שמציבות מולן לשמור על המסורת. חסמים רבים יםמצפ

נשים  אף שעוד ועוד. עולם העבודה בכלל, מעכבים את השתלבותן בשלטת כאחתה
חסומה רוב פי  לעערביות לומדות לימודים גבוהים ואפילו נוטלות חלק בשוק העבודה, 

אין לחולל מהפכה בסדר החברתי.  , המאפשריםול והובלהתפקידי ניהלפניהן הדרך ל
 מצפים ת מנעד ההזדמנויות של נשים ערביות מתורגמת בהכרח לשוויון חברתי. כךרחבה

תום הלימודים לכפריהן ולהשתלב  עםנשים שלמדו לימודים אקדמיים לחזור מגם 
לנשים  ). הוראה נתפסת כמקצוע ראויWeiner-Levy, 2006בהוראה במגזר הערבי (

והיא כרוכה במגע  ,ערביות: ניתן לשלבה בקלות עם גידול ילדים ודאגה למשק הבית
מועט בלבד עם גברים, ערבים ויהודים. היא מספקת עבודה יציבה וקבועה בתחומי 

  המגזר, הרחק מריכוזי האוכלוסייה היהודית. 
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שים ערביות נ אצלנתיב תעסוקה מקובל  הםכמו הוראה, גם מקצועות הבריאות והרווחה 
דל כפי שמחקר זה מעלה, ייצוגן של נשים ערביות במערכת הבריאות  ואולםבישראל. 

ממלאות תפקידים בדרג  רובן כלומר:. גבוהות יותרככל שהדרישות האקדמיות  יותר,
  ורק מעטות לומדות ומשתלבות כרופאות במערכת זו.  ,הנמוך של שירותי הבריאות

נשים ערביות  ןבהאותן שנים שד והכשרה ממושכות, העיסוק ברפואה דורש שנות לימו
נשים גם היום עדיין מצפים מעצמן לתא המשפחתי. את להינשא, ללדת ולהקדיש  אמורות

 ,Sa'arאימהות (כערביות להגשים את עצמן בתפקידי המגדר המסורתיים, כרעיות ו

ם נשים. ), לשמור על הנורמות המסורתיות ולציית לערכים התרבותיים המגבילי2006
עיסוק רואים ב אין לשאת בעול פרנסת המשפחה. בשל כךאין דורשים מהן בדרך כלל ו

עיסוק שעות עבודה ממושכות מחוץ לבית, בברפואה, הכרוך בשנות הכשרה ארוכות ו
  הולם עבורן.

בערים מעורבות במרכז ישראל או אפילו בערים גדולות  נמצאיםרפואה בתי הספר ל
שבעה למדו של בני המשפחה. במחקר הנוכחי, למשל,  פקוחהבחו"ל, הרחק מעינם ה

יה, אחד כורתמתוך עשרת המרואיינים בחו"ל (שניים ברומניה, שניים באיטליה, אחד ב
פי  לעבמצרים ואחד בסלובקיה). לימודים כאלה כרוכים בעלויות גבוהות מאוד, המונחות 

ים לכל היותר, גברים בדרך יכולה לממן לימוד ילדי או שניוזו רוב על כתפי המשפחה, 
בחשיפה ברכישת שפה זרה וגם כלל. הלימודים והשהות הממושכת בחו"ל כרוכים 

. לימודי הרפואה, צעירות ערכים אחרים, הנתפסים מאיימים פי כמה כשמדובר בנשיםל
ווצרותם דברי הרופאים הגברים, תורמים לשילובם בחברה הישראלית ולהימ למדנוכפי ש

ם עם עמיתים לעבודה, יחסים שאינם נתפסים הולמים נשים ערביות. כך יחסים קרובישל 
נשים ערביות, הנתפסות קומץ סוללות את דרכן כרופאות במערכת הבריאות הציבורית רק 

  בעיני עצמן ובעיני סביבתן כפורצות דרך. 

ה במערכת יה לקבל טיפול מרופאה ערבייערבי אישהקטנים סיכוייה של  בשל כל אלה
הציבורית בישראל, למרות חשיבות ההתאמה האתנית והמגדרית בטיפול הרפואה 

. במלים מקבלות פונות ערביותשעל איכות הטיפול  ויש לכך, כאמור, השפעה ;הרפואי
ייצוג החסר של נשים ערביות ברפואה משפיע בעיקר על נשים ערביות. מכאן אחרות, 

בני שעל איכות הטיפול הרפואי שלא רק המגוון התרבותי של חברי הצוות הרפואי משפיע 
(כפי שראינו במבוא), אלא גם מין הרופא המטפל. התאמה מגדרית בין ים זוכים לו מיעוט

 & Bertakisהרופא למטופל מסייעת בשיפור התקשורת ותורמת לבריאות המטופל (

Azari, 2012 סקירת הספרות בנוגע להשפעת ההתאמה המגדרית בין רופא ומטופל על .(
) Sandhua, Singletona, Clark-Carterb, & Kidda, 2009תקשורת ביניהם (איכות ה

צירופים אלה נבדלים צירופי מגדר אפשריים במפגש בין מטפל למטופל.  המזהה ארבע
כוח ומעמד ובמשך ההתייעצות. הצירופים  יבנושאי השיח, בסגנון השיח, בביטוי ביניהם

ובקשר גדולה יותר נוחות נירופא גבר/פונה גבר ורופאה אישה/פונה אישה מתאפיינים ב
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בין בני  הואבהם המפגש הטיפולי ש מאשר הצירופיםמטופל לבין רופא יותר שוויוני 
  ). Hall, Irish, Roter, Ehrlich, & Miller, 1994מינים שונים (

 ועובר מידע רפואייותר רגשי השיח פונה אישה ליפוליים בין רופאה אישה במפגשים ט
זה מאופיין בסגנון תקשורת מעודד, מילולי  צירוףבהשוואה לשאר הצמדים.  עשיר יותר

של רופאה אישה/פונה אישה  צירופים(הצהרות חיוביות למשל) ולא מילולי (הנהונים). 
קלה וזורמת ובמפגשים ממושכים יחסית,  מאופיינים בטון דיבור רגוע, באינטראקציה

מותאמים מגדרית גם  ירופים). צSandlhua et al., 2009( ה קולחת יותרשיחהשבהם 
. )patient-centered) (Bertakis & Azari, 2012( בפונהיותר ממוקד הטיפול נוטים ל

התמקדות בפונה רופאות נשים, הנותנות מענה לפונות נשים, זוכות בציון הגבוה ביותר על 
)Law & Britten, 1995 .(  

פונה אישה משמעותית בעיקר בגניקולוגיה. סקירת להתאמה מגדרית בין רופאה אישה 
ספרות אודות נשים הנזקקות לטיפול גניקולוגי או מיילדותי מצביעה על החשיבות 

ה הבדלים בסגנון התקשורת ובתחושת הסיפוק של הפונועל מין הרופא שהפונה מייחסת ל
)Janssen & Lagro-Janssen, 2012מיילדת -). רוב הפונות מעדיפות רופאה גניקולוגית

  . בהן יותר תורופאות ממוקדש משוםאולי  ,מיילד-רופא גניקולוג על פני

לתת מענה לבעיות הבריאות הייחודיות של נשים כדי הפערים בבריאות ואת כדי לצמצם 
פרן של רופאות ערביות במערכת הבריאות. ערביות בישראל, יש לפעול אפוא להגדלת מס

החסמים שנמצאו בולמים בני מיעוטים בתהליך  איך מסירים אתלשם כך יש ללמוד 
 & ,Carr, Palepu, Szalcha, Caswellההכשרה למקצוע הרפואה: מגבלות פיננסיות (

Inui, 2007ת חשיפ ,), פערים בלימודים שנצברו בעבר, העדר עידוד מהמשפחה הגרעינית
של למקצוע הרפואה כקריירה אפשרית, מחסור בדמויות מופת לחיקוי ולחץ שלילי  חסר

  ).Rao & Flores, 2007קבוצת השווים ( חברי

כניות העשרה לתלמידי ושל תלהסרת חסמים אלה ספרות המחקר מצביעה על תרומתן 
 ,Hollow, Patterson, & Laura-Maebaldwin, 2006; MacLachlan( מיעוטים

להקנות לבני המיעוטים ידע על תהליך הקבלה ללימודי רפואה ולהגדיל  מטרתן. )2012
ות ההעשרה משמשות יאת הביטחון העצמי שלהם במהלך הבחירה המקצועית. תוכנ
  כ"צינורות" לתיעול של בני מיעוטים למסלולי ההכשרה לרפואה. 

רביות מצטיינות, בארץ כדאי לתעל ללימודי רפואה את בני המיעוט הערבי, ובפרט בנות ע
מרוכזים בערים מעורבות או בישראל לימודי הרפואה ש מכיווןכבר מתקופת התיכון. 

ן מורשות נאישבעיקר ממשפחות מסורתיות,  ,בנות ערביות רבותנועות מהם יהודיות, מ
כך שיתאימו  ,לבחון מחדש את אפשרויות לימודי הרפואהאפוא לישון מחוץ לביתן. יש 

מסורתיות במגזר. יש להבין גם את התפקיד המרכזי שממלאים אבות גם לבנות ממשפחות 
), ובכלל זה גם Weiner-Levy, 2011ערבים בעידוד בנותיהן לצאת ללימודים גבוהים (
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את להפוך אותם לסוכנים משמעותיים, המעודדים ולימודי רפואה. יש לפעול בקרבם 
  בנותיהם ללמוד ולעסוק ברפואה. 

 ,Kusurkar, Tencateבעיקר אלטרואיסטית ( היארפואה למוד לכאשר ככלל המוטיבציה 

Van Aspern, & Croiset, 2011; Rolfe, Ringland, & Pearson, 2004 שאצל), הרי 
מהדחיפה ומהעידוד של  המוטיבציה המרכזית נובעת בישראל סטודנטים ערבים לרפואה

המניעים  ). הבנתPopper-Giveon & Keshet, Submittedהמשפחה הגרעינית (
ם לבני מיעוטים הבוחרים ללמוד רפואה תוכל לתרום להגדלת מספר הרופאים יהייחודי

  נשים, תהליך שיתרום לצמצום פערי הבריאות בישראל. כמקרבם, גברים 
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עבודה סוציאלית: שיקולים בבחירת 
המקצוע והעדפות מקצועיות של 

סטודנטים בהסבה מקצועית לעומת 
  סטודנטים בתוכנית רגילה

   2מידן- עטרת גבירץו 1זהר-אהובה אבן

לבחירת מקצוע העבודה המובילים השיקולים  מה הם ללמודמטרת המחקר היתה 
ההעדפות המקצועיות של סטודנטים הלומדים את המקצוע  מה הןהסוציאלית ו

 במחקר. הכניות לימוד אלוכניות להסבה מקצועית, לאור ההיצע הגדל של תובת
ופת הקשר בין פעילויות כלל הסטודנטים בהכשרה המעשית בתקגם נבדק 

סוגי אוכלוסיות מבחינת הלימודים לבין העדפותיהם המקצועיות לעבודה בעתיד 
 69-כנית הסבה תוך השוואה לוסטודנטים בת 56ושירותים. המחקר נערך בקרב 

  כנית רגילה בשנת לימודיהם האחרונה.וסטודנטים הלומדים בת

הסבה ייחסו הכנית וסטודנטים בתההממצאים העיקריים מצביעים על כך ש
חשיבות גבוהה יותר לשיקולים הקשורים להתפתחות אישית, סיפוק ועניין. 

ייחסו חשיבות רבה יותר לשיקולים  , לעומתם,רגילההכנית ותהסטודנטים מה
הקשורים לתנאי העבודה. כמו כן נמצאו הבדלים בין הקבוצות בהעדפות 

שיעור גבוה עלה ש ים. עודמגזרמקצועיות וביחס לסוגי אוכלוסיות, שירותים ו
ביעו את כוונותיהם לעסוק במקצוע בתום ההסבה הכנית ותבמהסטודנטים יותר 

  הלימודים. 

, הן העיוניים כני הלימודות שיש לבדוק לעומק את היאמסקנת המחקר העיקרית 
ולחשוף את  ,רכי השטחוכדי להתאימם לצ ,הסבההבתוכנית  והן המעשיים,

  כשוויים של העבודה הסוציאלית.לתכנים ע הלומדים בההסטודנטים 

  

_____________ 

 בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת אריאל.  1
  אילן. בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר  2
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:Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓ  תוכנית הסבה לעבודה סוציאלית, שיקולים בבחירת מקצוע
סוציאלית, העדפות מקצועיות של סטודנטים לעבודה סוציאלית, העבודה ה

  הכשרה מעשית

  

  מבוא 

 ,עבודה סוציאליתתואר ראשון בלימודי מציעות מכללות בישראל האוניברסיטאות וה
). תואר זה מאפשר 2010בסיומם מוענק לבוגרים תואר בוגר בעבודה סוציאלית (כורזים, ש

), 1996להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים על פי חוק העובדים הסוציאליים ( להם
 ). רוב הסטודנטים לעבודה סוציאלית בארץ, 2000ולעסוק במקצוע (גולדשטיין ורוזנר, 

, 8%- ן בבתי הספר לעבודה סוציאלית ומיעוטם, כ, לומדים לקראת תואר ראשו58%-כ
 שלישילתואר  4%-לומדים לתואר שני ומהם  30%לומדים במסגרת לימודי הסבה. 

). לימודי הסבה לעבודה סוציאלית מיועדים לבוגרי תואר ראשון במקצועות 2010(כורזים, 
סבה במתכונות שונות בבתי הספר לעבודה סוציאלית. תוכנית ה מוצעיםו ,אחרים

מקבלים הבוגרים תואר ראשון בעבודה  ןשבסיומ ,במתכונת של שתי שנות לימוד
בשנים האחרונות בשלושה בתי ספר  הוצעהתוכנית ותיקה יחסית ש אהי ,סוציאלית

לעבודה סוציאלית (באוניברסיטת בר אילן, באוניברסיטת אריאל ובמכללה האקדמית 
גם בתוכנית ההסבה  ,שכת שלוש שניםאשקלון). בדומה לתוכנית הלימודים הרגילה הנמ

מסלול פרט ומשפחה ומסלול קהילה  :ללמוד במסלולים שוניםיכולים סטודנטים ה
באוניברסיטת אריאל; מתודת עבודה פרטנית ועבודה קבוצתית ומתודת עבודה קהילתית 
ועבודה קבוצתית באוניברסיטת בר אילן; מסלול התערבות עם הפרט והמשפחה ומסלול 

; אוניברסיטת 2014בקהילה במכללה האקדמית אשקלון (אוניברסיטת אריאל, התערבות 
, כמו זאת ). תוכניות הסבה אחרות2014; המכללה האקדמית אשקלון, 2014בר אילן, 

הן תוכניות השלמה לתואר שני בעבודה  הפועלת כבר שנים רבות באוניברסיטת חיפה,
במספר הן נפתחו אחרונות סוציאלית לבוגרי תארים במקצועות אחרים. בשנים ה

תשע"ה, הלימודים  תתוכנית כזאת בשנ נפתחהאוניברסיטאות, ובאוניברסיטת בר אילן 
; אוניברסיטת 2014את תוכנית ההסבה לתואר ראשון (אוניברסיטת אריאל,  והיא החליפה

 ; אוניברסיטת תל2014; אוניברסיטת חיפה, 2014; אוניברסיטת בר אילן, 2014בן גוריון, 
   ).2014; האוניברסיטה העברית, 2014ב, אבי

ומטרתו לבדוק את השיקולים בבחירת מקצוע העבודה  ,מחקר חלוץ הואהמחקר הנוכחי 
, העדפותיהם המקצועיותהסוציאלית כקריירה בקרב סטודנטים בתוכנית ההסבה ואת 

המציעות לימודי הסבה לעבודה  ,וזאת לאור ההיצע ההולך וגדל של תוכניות לימוד
במחקר זה להתמקד בתוכנית , בחרנו שהתוכניות האחרות חדשות ברובן כיווןסוציאלית. מ
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במתכונת של שתי שנות לימוד ומקנה תואר ראשון  הפועלת ,תיקה ביותרוההסבה הו
   .רגילה לתואר ראשוןהתוכנית ל ולהשוותה ,בעבודה סוציאלית

  

  בחירת מקצוע טיפולי כקריירה 

, , רקע תרבותי וערכיםמגדרגורמים אישיותיים, רקע משפחתי,  ובהם ,גורמים שונים
  ,Oppegard, Elkins, Abbenante, & Bangleyבבחירת קריירה מקצועית (מעורבים 

). הסיבה השכיחה המודעת בבחירת מקצוע טיפולי היא הרצון לעזור ולדאוג 2005
 ,החלטה חד ממדיתאין זו ). אולם Mooney, Glacken, & O'Brien, 2008לאחרים (

 & Norcrossחלקם אינם מודעים ( ,כרוכים בה מניעים רביםשמורכבת  החלטהאלא 

Farber, 2005 .(מקצוע טיפולי (כמו טיפול באמנות, סיעוד) גם ב למשל: בוחרים
על  ה למידעאו בעקבות חשיפמפגש עם חבר או בן משפחה העוסק בתחום בעקבות 

  ;Mooney, Glacken, & O'Brien, 2008( דרך האזנה להרצאות או קריאה הנושא
Oppegard, Elkins, Abbenante, & Bangley, 2005 לבחירה  אחרים). מניעים

שאיפה למעמד  הםבמקצוע טיפולי (כמו ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, סיעוד) 
 & ,Katz, Gilad, Izhakyן תעסוקתי (מקצועי, תנאי העסקה ונוחות בעבודה וביטחו

Dror, 2013; Mooney, Glacken, & O'Brien, 2008.(  

  

 ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆ˜Ó ˙¯ÈÁ·· ÌÈÏÂ˜È˘  

בבסיסה  אבל ,הבחירה במקצוע העבודה הסוציאלית נובעת מגורמים אישיים וחברתיים
. )Biggerstaff, 2000; Wilson & McCrystal, 2007( הרצון לעזור לאחרים נמצא

האידיאליזם והערכים של האלטרואיזם ו השפעתם של תכונתחוקרים שונים ציינו את 
לבחור  ,להפוך את העולם למקום טוב יותר יםאפוהש, של סטודנטים החלטתםהדתיים על 

 ,Csikai & Rozensky, 1997; Furness, 2007; Hirsbrunner; 1978גל, - במקצוע (בר

Diane, Loeffler, & Rompf, 2012; Wilson & McCrystal, 2007; Warde,  
התאמה בין ערכי הבוחרים במקצוע העבודה הסוציאלית לבין ערכי  יש). מכאן ש2009

בעיקר בקרב השכבות החלשות  ,כמו הרצון לטפל בבעיות חברתיות ,מקצועההיסוד של 
  ,Abell & McDonald, 1990; Butlerרווחתם של הנזקקים ( תבאוכלוסייה, ולשפר א

1990; Limb & Organista, 2006 .(  

- לנבוע מחוויות טראומטיות פסיכו עשויהחוקרים אחרים ציינו שהבחירה במקצוע 
סמים, גירושין של הורים לכמו פסיכופתולוגיה, התמכרות לאלכוהול ו ,סוציאליות
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 במשפחות עברו הבוחרים בוש ,בתקופת הילדות או התעללות פיסית, רגשית או מינית
  ;Black, Jeffries, & Hartley, 1993; Rompf & Royse, 1994( המוצא שלהם

Russell, Gill, Coyne, & Woody, 1993; Sellers & Hunter, 2005 .(  

מהצורך כלומר  ,מהצורך בעזרה עצמיתלנבוע  עשויהבחירה במקצוע הטיפולי בדומה, ה
). כך Cory & Cory, 1998קונפליקטים בלתי פתורים של המטפל (בלטפל בפצעים ו

, שיותר מאשר ללמוד איך לשפר את צות הבריתציינו סטודנטים לעבודה סוציאלית באר
  ,D'Aprix( לשפר את חייהם שלהם , ביקשו באמצעות לימודיהםחייהם של אחרים

Dunlap, Abel, & Edwards, 2004 .(  

הם שקיבלו להחזיר טובה על הטיפול ביקשו  שדרך לימוד המקצוע סטודנטיםיו גם ה
ידי גורמי טיפול בשטופלו  האל :ועל הקשר שהיה להם עם מודל של מטפל. כלומרעצמם 
להחזיר טובה  דרךרואים בבחירה במקצוע שליחות ו ,כמו עובדים סוציאליים ,שונים

גם בין ). Cory & Cory, 1998; Rompf & Royse, 1994; Warde, 2009לקהילה (
יש כאלה הבוחרים  באופן לא פורמלי הקרובה םאו בסביבת םבמשפחת יםמטפלאלה ש
 ,Parker & Merrylees(ללמוד מקצוע טיפולי כמו עבודה סוציאלית או סיעוד  בהמשך

שהיתה לסטודנטים עם עובדים סוציאליים, בין שהיו בעצמם  אינטראקציה אישית). 2002
 בריהם,לקוחות שלהם ובין שהם מכירים עובדים סוציאליים מקרב בני משפחתם או ח

 מתאפשר ולשיקולי הבחירה במקצוע. באמצעות אינטראקציה זגם היא תורמת 
משפיעה גם היא לסטודנטים להכיר מקרוב את דרכי העבודה של העובדים הסוציאליים, ו

  ,Bowie, Cherry, & Woodingתפיסתם את מקצוע העבודה סוציאלית (על על הבנתם ו
2005; Dennsion, Poole, & Qaqish, 2007; Rompf & Royse, 1994; Warde,  

2009 .(  

נוער, התנועת בעבודה התנדבותית בקהילה, (ניסיון תעסוקה קודם בתחומים דומים 
 ,משפחותעם והתעניינות בעבודה טיפולית עם ילדים ו )צבאיהרות ילאומי ובשהרות ישב

ם אף הם כמו גם ביטחון תעסוקתי, הזדמנויות לפיתוח קריירה ויוקרת המקצוע תורמי
 ;Biggerstaff, 2000; Butler, 1990; Enoch, 1993 ;1983לבחירה במקצוע (אלבק, 

Furness, 2007; Rompf & Royse, 1994; Wilson & McCrystal, 2007 .( ויש
זוהי אחת  .עבודה סוציאלית כקרש קפיצה למקצוע טיפולי אחרסטודנטים הבוחרים ב

אודות מניעי סטודנטים  )Christie & Kruk, 1998( התמות במחקרם של קריסטי וקרוק
רכישת תואר במקצוע זה מאפשרת  למשל: בקנדה ובבריטניה ללמוד עבודה סוציאלית.

ה. לחילופין כמו ייעוץ או ניהול בשירותי רווח ,קריירה אחרתלבחור בהמשך לבוגרים 
שהבחירה ללמוד עבודה סוציאלית נעשתה לא מתוך כוונה לעסוק מצאו החוקרים 

עובדים במערכת הסטודנטים  :תחומי הלימוד. למשלב תוך ענייןאלא מ ,קצוע זהבמ
   כלים לעבודתם.עוד הרוצים להרחיב את השכלתם בנושאים חברתיים ולרכוש והחינוך 
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 ,הסיעוד וההוראה ותבדומה לבחירה במקצוע ,מקצוע העבודה הסוציאליתב הבחיר
בשל נטיותיהן של  ,נתפסים באופן מסורתי כנשיים ה. מקצועות אלמגדרמושפעת גם מה
 יםהמסורתי תפקידיהןהמהווים למעשה המשך ל ,מתן שירותב הכרוכיםנשים לעיסוקים 

  ). Khunou, Pillay, & Nethononda, 2012; 2004צורי, -במשפחה (ברו בבית

  

 ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ ÌÈË"„ÂËÒ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÙ„Ú‰  

מעדיפים הברית ובקנדה עולה שרוב הסטודנטים צות ו באררכמתוצאות מחקרים שנע
כמו  ,בפרקטיקה פרטית ולא עם אוכלוסיות במצוקה מטפליםסיום לימודיהם כעם  לעבוד

, רק מעט מהסטודנטים נטו לעסוק בגישות של תיווך זאת ועודעניים, זקנים ומוגבלים. 
  ,Bogoבעוני (סוציאלית עם אנשים החיים המאפיינות את דרך העבודה ה ,וסנגור

Raphael, & Roberts, 1993; Rubin & Johnson, 1984; Rubin, Johnson, & 

DeWeaver, 1986) יחד עם זאת, ממצאי מחקרו של בטלר .(Butler, 1990 אודות (
ציינו הצביעו על כך שלצד העדפתם לעסוק בפרקטיקה פרטית  צות הבריתסטודנטים באר

  מאוכלוסיות חלשות.  לקוחותשל עזרה לרובם גם העדפה של תחום אחד לפחות 

הכשרה המקצועית על העדפות הסטודנטים הממצאי מחקרים שדנו בהשפעת הלימודים ו
מחקרים אחדים עלה שהכשרתם המקצועית של הסטודנטים לאורך שנות באינם עקביים. 

כאשר אצל חלקם חלה ירידה  ,לימודיהם שינתה רק מעט את העדפותיהם המקצועיות
ה מועטה בלבד ברצון זה יואצל אחרים נצפתה עלי ,בוד עם אוכלוסיות חלשותברצון לע

)Bogo, Raphael, & Roberts, 1993; Rubin & Johnson, 1984; Rubin,  
Johnson, & DeWeaver, 1986 הצביע על הזדהות הסטודנטים עם תפיסה אחר ). מחקר

וכלוסיות עניות וחלשות, מכוונת לעבודה עם נזקקים מאה ,מסורתית של עבודה סוציאלית
  ,Bogo, Michlskiומושפעת מתהליך הלימודים בעיקר של סטודנטים מתחילים (

Raphael, & Roberts, 1995 מחקריהם של לימב ואורגניסטה (ב). כך עלה גםLimb & 

Organista, 2003, 2006בין השנים  צות הברית) שעסקו במדגם גדול של סטודנטים באר
סטודנטים  6,987) בקרב Limb & Organista, 2003הראשון (מחקרם ב. 1999-1991

בתחומים קליניים של  בעת ובעונה אחתהם היו מעוניינים לעסוק ש ,לתואר שני נמצא
שאינם מוגדרים  ,טיפול זוגי, משפחתי, פסיכותרפיה) ובתחומים מסורתיים כמוהמקצוע (
טיפול בחסרי דיור ומשפחותיהם, השגת משאבים עבור העניים, שירותי (כמו כקליניים 

 נטו אמריקני ילידיסטודנטים ממוצא שהגנה לילדים שעברו התעללות והזנחה). עוד נמצא 
יותר מאחרים לעבוד עם אוכלוסיות חלשות ועניות בהתאם למשימה המסורתית של 

רקע שבאו מ לקוחותעם העדיפו לעבוד  העבודה סוציאלית. נראה שסטודנטים אל
 & Limbמוכרות לרבים מהם (התרבות דומים להם, ואשר מתמודדים עם בעיות מו

Organista, 2003) במחקרם השני .(Limb & Organista, 2006 6,987) השתתפו 
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 המראיםבוגרים. בניגוד לתוצאות מחקרים  3451-סטודנטים בראשית לימודיהם ו
ברצון לעבוד עם אוכלוסיות חלשות או ירידה ם סטודנטיאצל חלה שבמהלך לימודיהם 

נמצא במחקר זה שיעור גבוה של בוגרים לעומת סטודנטים  ,יה מועטה בלבד ברצון זהיעל
שלו  ִחברּותמתחילים שבחרו לעסוק בעזרה לנזקקים, ובמיוחד בעזרה לפרט בשינוי ב

טיפול את הם וובהסתגלותו מבחינה חברתית. הבוגרים הדגישו את מעמד העניים והנזקקי
עיקרית של העבודה הסוציאלית. גם הבחירה לעסוק בפסיכותרפיה הבבעיותיהם כמטרה 

 .ובחירת לקוחות עם מוטיבציה גבוהה לטיפול ירדה אצל הבוגרים לעומת המתחילים
בתהליך  יש חשיבות שללימודי תוכניות הליבה בעבודה סוציאלית מכאן הסיקו החוקרים

). השפעת הלימודים Limb & Organista, 2006( דנטיםשל הסטו הכשרתם המקצועית
בעקבות יותר של סטודנטים כלפי עוני ועניים  עמוקה ורחבההתבטאה גם בהתייחסות 

  ). Weaver & Yun, 2011בקורס העוסק בנושא זה ( השתתפותם

עמדות סטודנטים לתואר שני בעבודה סוציאלית  ואה ריתהבצות שנבדק באר אחרנושא 
). בשלב Mizrahi & Dodd, 2013( כלפי אקטיביזם חברתי ומטרות העבודה הסוציאלית

נמצא שנקודת  .ם הראשונהלימודיה סטודנטים בשנת 255ראשון נבדקו עמדותיהם של 
רו. מקה יתבאוריינטצי והןמיקרו ה יתבאוריינטציהן ם היתה אקטיביסטית השל מבטה

סטודנטים בסמסטר האחרון של לימודיהם, ונמצא שסטודנטים  160בהמשך נבדקו מתוכם 
רבים יותר מרגישים מחויבות לסוגים שונים של אקטיביזם חברתי. נראה שיש השפעה 

כמו גם ללמידה ולהתנסות במהלך שנות  ,מודיםיסטודנטים מביאים איתם ללהניסיון של
  לימודיהם.

  

  סטודנטים לעבודה סוציאלית בישראל 

 ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÙ„Ú‰  

) על סטודנטים 2001העדפותיהם של סטודנטים מתחילים נבדקו במחקרם של וייס וגל (
 & ,Weiss, Gal, Cnaan( ליק'בישראל וכן במחקרם ההשוואתי של וייס, גל, כנען ומגלז

Maglajlic, 2002שראל. ממצאיהם של יבבריטניה וב, ריתהבצות ) על סטודנטים באר
ניכרת התרחקות של הסטודנטים בישראל מאוכלוסיות  שני המחקרים דומים. באופן כללי

במצוקה והעדפה לעבוד עם אוכלוסיות ושירותי רווחה נורמטיביים, פחות סטיגמטיים 
ולא כרוניים. הממצאים הצביעו על העדפות גבוהות לעבודה עם אוכלוסיית ילדים, נוער 

עם מובטלים, עם קשישים, עם אנשים עם פיגור, דפות נמוכות לעבודה עם ועל העוזוגות 
בהעדפה גבוהה  :חולי נפש. דפוס דומה נמצא גם בנוגע להעדפת השירותיםעם עניים ו

נמוכה נמצאו שירותים לאנשים  ההעדפבו ,נוערלילדים ולנמצאו שירותי ייעוץ למשפחה, 
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בראש סולם העדיפויות עבודה עם  מוקמה עם פיגור ולקשישים. מבחינת סוגי התפקידים
מלבד פרטים ואחריה עבודה עם קבוצות, עיצוב מדיניות ועבודה עם ארגונים בקהילה. 

ממשלתי. מחקר ה המגזרבפרקטיקה פרטית על פני  ותהסטודנטים השתלבהעדיפו  זאת
בארבעה בתי  ,הםשלסטודנטים בתחילת שנת הלימודים הראשונה  450אחר שנערך בקרב 

הצביעו על שני  . ממצאיולמקצוע םפר לעבודה סוציאלית בישראל, בדק את מחויבותס
הסטודנט שבחר ללמוד  :)2012כהן, כהן ודהאן, - פרופילים של סטודנטים (פרוינד, בליט

מכיר בחשיבות הפעילות הפרטנית האת המקצוע מתוך רצון לחולל שינוי חברתי, 
הסטודנט המעוניין לעסוק בטיפול פרטני,  מולומחויב למקצוע, והוהקהילתית גם יחד ו

  אלא באמצעות הפעילות הפרטנית.  ,מחויב למקצוע במישריןואינו 

  

 ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÙ„Ú‰‰ ÏÚ ˙È˘ÚÓ‰ ‰¯˘Î‰‰Â ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÚÙ˘‰  

) שנערך בקרב סטודנטים בישראל לקראת סיום לימודיהם 1989מחקרם של אבירם וקטן (
אודות סטודנטים בראשית דרכם (וייס וגל, העלה ממצאים דומים לממצאי המחקרים 

2001 ;Weiss, Gal, Cnaan, & Maglajlic, 2002הסיקו) 1989( קטן). אבירם ו 
שההכשרה לעבודה סוציאלית לא הצליחה להעמיד בוגרים שיגלו עניין באוכלוסיות 

  במצוקה ובשירותים המטפלים בהם. 

שהשווה בין סטודנטים משני החינוך וההכשרה נבדקה במחקר אורך  ם שלשאלת השפעת
סטודנטים באחד  74סטודנטים) לבין  149 ך הכולבתי ספר באוניברסיטאות בישראל (ס

ולאחר מכן  1998לימודיהם בשנת  בראשית ריתהבצות מבתי הספר באוניברסיטה באר
). הממצאים הראו שרק Weiss, Gal, & Cnaan, 2004( 2001-2000כבוגרים בשנים 

בישראל נמצאו לאורך השנים הבדלים שהצביעו על מגמות של ירידה בקרב הסטודנטים 
סיום עם לעבוד עם אוכלוסיית בני נוער ובשירותי ייעוץ נישואין וטיפול בילדים.  םבנכונות

הסטודנטים מכל שלוש האוניברסיטאות (שתי האוניברסיטאות בישראל היו לימודיהם 
עבוד ל מהאפשרות םתחילתב אשרמ) נלהבים פחות ריתהבצות ואוניברסיטה אחת באר

אצל כלל הסטודנטים לסוגי תפקיד,  אשרבארגון ללא מטרות רווח ובפרקטיקה פרטית. ב
בין אצל סטודנטים ישראלים חלה ו ,נמצאה ירידה בנכונות לעבוד בטיפול ישיר עם פרטים

מסקנת המחקר, בדומה לממצאי  .עבוד עם קבוצותל נכונותב עלייהשני פרקי הזמן 
 & ,Bogo, Michlski, Raphaelובקנדה ( ריתהבצות ם קודמים שנערכו בארמחקרי

Roberts, 1995; Rubin, Johnson, & DeWeaver, 1986(,  היא שאמנם במהלך
 ,רק בחלק מן הנושאים בלא ,בקרב הסטודנטים בישראלשינויים הלימודים וההכשרה חלו 

קרם של וייס וקאופמן כשהמגמה הכללית היא ירידה בהעדפות במספר תחומים. במח
)Weiss & Kaufman, 2006 שנערך בארץ נבחנו השפעותיה של תוכנית הכשרה (

סטודנטים בשנת  55מחקרם שובצו בארגונים לשינוי חברתי מסגרת מעשית התנסותית. ב
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סטודנטים מבית ספר אחר  86לימודיהם הראשונה באחד מבתי הספר לעבודה סוציאלית. 
קבוצת ההשוואה, שובצו בהכשרה מעשית רגילה בסוכנויות לעבודה סוציאלית, שהיו 

תוכנית הלימודים בשתי הקבוצות דומה.  היתה רווחה. למעט השוני בהכשרה המעשית
שבראשית המשתתפים נבדקו בשתי נקודות זמן: בראשית שנת הלימודים ובסיומה. נמצא 

גבוהה יותר  רותכשיהסטודנטים בשתי הקבוצות נכונות רבה יותר ותחושת הביעו  השנה
לעבוד עם פרטים, זוגות ומשפחות מאשר עם קהילות או לעסוק בפעולה/הפעלה חברתית 

)social actionכאשר  ,אף הודגשו ן). בסיומה של השנה לא חל שינוי במגמות אלה, וה
עם ארגוני קהילות  הלעבוד כשירותםסטודנטים בשתי הקבוצות ותחושת זיקת ה

, שתי הקבוצות נטו זאת ועודמאשר בתחילת השנה. היו נמוכות ולפעולה/הפעלה חברתית 
  לראות פחות את החשיבות של צדק חברתי בעבודה סוציאלית. 

שליוו סטודנטים בארץ בשנתם  ,תמונה מורכבת עולה ממחקרי הערכה בשני שלבים
-Kaufman, Segal-Engelchin, & Huss, 2012; Segalהראשונה ללימודים (

Engelchin & Kaufman, 2008של  םבמאמר נסקרה ,). בשלב הראשון של המחקר
בתחילת שנת  ),Segal-Engelchin & Kaufman, 2008אנגלצ'ין וקאופמן (-סגל

שוות ולפי תשובותיהם אופיינו שתי קבוצות  ,סטודנטים שאלונים 119 מילאו ,הלימודים
 יתאוריינטצי םע אחרתקרו והימ יתאוריינטצי עםאחת , של סטודנטים מתחיליםבגודלן 

עניין רב יותר  גילומיקרו ה יתסטודנטים עם אוריינטציהמקרו. ממצאי המחקר הראו ש
גדול מקרו הביעו עניין ה יתאוריינטציאלה עם לו יאו ,עם יחידים, זוגות ומשפחות העבודב

לפרקטיקת מדיניות ולשינוי חברתי. בשלב  נוגעותעם קהילות ובפעילויות ה העבודיותר ב
-Kaufman, Segalאנגלצ'ין והוס (-של קאופמן, סגל םבמאמר נסקרהמחקר, השני של ה

Engelchin, & Huss, 2012(, לאחר ההתנסות  ,בסוף שנת ההכשרה הראשונה
בסמסטר אחד התנסו  .סטודנטים את שאלוני ההמשך 109מילאו , בפרקטיקה בשדה

ם התנסו בעבודה הסטודנטים בעבודה בארגוני שינוי חברתי וסנגור, ובסמסטר האחר ה
החלוקה  )1בולטים: (ממצאים שלב ב של המחקר העלה שני בסוכנות רווחה רגילה. 

 היהוהשינוי העיקרי  ,לקבוצות שנעשתה בתחילת שנת הלימודים שמרה על יציבות יחסית
ל שינוי ח )2(מקרו הביעו התעניינות גם ברמת המיקרו. ה תיישהסטודנטים עם אוריינטצ

 יתשיעור הסטודנטים שדיווחו על אוריינטצי ;ם בתוך שתי הקבוצותבהתפלגות הסטודנטי
ואילו שיעור הסטודנטים שדיווחו על  לסיומה, שנה הראשונההמיקרו עלה בין תחילת 

 ,ארצות שונות 10מקרו ירד. ממצא דומה ניתן לראות במחקר השוואתי בין  יתאוריינטצי
בודה הסוציאלית בקרב בוגרי שבדק את התפיסות האידיאולוגיות של מהות מקצוע הע

הונגריה, מקונג,  הונגמגרמניה, מבריטניה, מקנדה, מברזיל, מבתי הספר מאוסטרליה, 
). הבוגרים מישראל, מבריטניה, Weiss, 2005ישראל (מואה ובזימבמ, ריתהבצות ארמ
שיפור רווחת היא מטרת העבודה הסוציאלית גרסו שהונגריה מקונג ו הונגמגרמניה, מ

סטודנטים בשנת  91בקרב בארץ שנערך אחר הפרט יותר מאשר קידום צדק חברתי. מחקר 
כלפי טיפול באוכלוסיית נזקקים בעלי צרכים בסיסיים על עמדותיהם  ,לימודיהם השלישית
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 ורהצביע על כך שרק שליש מן הסטודנטים סב ,נכונותם לספק עזרה לנזקקיםעל ו
חלק מתפקידם  ןה אלהבהשגת צרכים לקוחות ו עזרה לשאספקת צרכים בסיסיים א

  ). Krumer-Nevo & Lev-Wiesel, 2005כעובדים סוציאליים (

השפעת מעורבות מרצים וסטודנטים לעבודה סוציאלית בפעילויות שונות למען שינוי 
 ,כמו השתתפות בפורום לצדק חברתי, לימוד קורסים ועריכת מחקרים בנושאחברתי, 

אקטיביזם מיזמי ) על ההיבטים הארגוניים של 2012תו של קאופמן (מתוארת בסקיר
בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. במשך עשור קהילתי שנעשו 

להגברת המודעות לבעיות  תרומה של ממששהפעילות תרמה מסקנתו של קאופמן היתה 
ינוי חברתי. ביטוי לעניין חברתיות, לשינוי מדיניות ולהכשרת סטודנטים רבים כסוכני ש

 לקחו חלקש ,הגובר בנושא ניתן היה לראות במעורבות סטודנטים לעבודה סוציאלית
שנת  שלבפעולות השונות בשביתת העובדים הסוציאליים ובתנועת המחאה ההמונית 

2011.  

 ובהם ,בחירת לימודי מקצוע העבודה הסוציאלית נובעת ממספר גורמים פרק זה: לסיכום
צורי, -(בר 2002קע של הסטודנטים, התנסויות אישיות וערכים. סקר שנערך בשנת גורמי ר

כאשר  ,מקצוע העבודה הסוציאליתלעלה העדפה גבוהה יחסית של נשים צעירות ה) 2004
 הצורי ציינה שנתונים אל- לימוד המקצוע דורג במקום שלישי מתוך עשרה מקצועות. בר

סוציאלית שהביקוש ללימודי המקצוע יגדל. תומכים בהערכות ראשי בתי הספר לעבודה 
בסוגיית ההעדפות המקצועיות של סטודנטים לעבודה סוציאלית מצאו המחקרים, הן 

להשתלב אוכלוסיות במצוקה ונוטים פחות לטפל ב בישראל והן בארצות אחרות, שהם
וגל, עיצוב מדיניות (וייס בבצדק חברתי ועניין  מגלים פחות, וןשירותים המטפלים בהב

2001; Weiss, Gal, Cnaan, & Maglajlic, 2002 .(התמקדות אצלם ניכרת  לחילופין
בקידום רווחת הפרט והתעניינות גוברת בטיפול פרטני במסגרת פרקטיקה פרטית (וייס 

הכשרה יכולת ללתוכנית הלימודים וש מלמדים גםהמחקרים Weiss, 2005). ; 2001וגל, 
 ,Kaufman & Segal-Engelchinהמקצועיות הללו ( לשנות את ההעדפותבלבד מוגבלת 

& Huss, 2012; Weiss & Kaufman, 2006.(  

  

  הסבה מקצועית לעבודה סוציאלית 

) ציין שאנשים מבוגרים 1998הסבה מקצועית נעשית מתוך רצון לשינוי בקריירה. לביא (
עניין בדן אושוקלים שינוי בקריירה בגלל משבר אמצע החיים והרגשה של חוסר סיפוק ו

בחירה מחודשת. הסיבות לת ויוסדר עדיפו שינוימביאים את האדם לאלה  בעיסוקם עד אז.
  ,Christie & Kruk( להסבה מקצועית לעבודה סוציאלית הן מגוונות. קריסטי וקרוק
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שהחליטו  ,הביאו את נימוקיהם של סטודנטים בוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה )1998
במחלקה תואר שני להמשיך בלימודי עבודה סוציאלית עקב הקושי להתקבל ללימודי 

לפסיכולוגיה ועקב ההשקעה הרבה הנדרשת בלימודי פסיכולוגיה. הם בחרו במקצוע 
העבודה הסוציאלית מתוך מחשבה שבסיום הלימודים ישתלבו בעבודה ביתר קלות 

ת יותר לטפל באנשים באופן קונסטרוקטיבי עיסוק במקצוע זה מספק הזדמנויות רבוושה
מתן  השפעת) הדגישה את Land, 1987וכך לעזור להם לפתור את בעיותיהם. לנד (

הרישיון המקצועי על המוטיבציה של סטודנטים לבחור במקצוע זה. חוק העובדים 
הגדיר לראשונה את מקצוע העבודה הסוציאלית  1996בשנת בישראל הסוציאליים שנחקק 

מי שכשיר להיות עובד  –): "עובד סוציאלי 2000וק מקצועי (גולדשטיין ורוזנר, כעיס
סוציאלי לפי חוק זה והוא רשום בפנקס העובדים הסוציאליים" (חוק העובדים 

) הסבירו שבעבר, 2000). גולדשטיין ורוזנר (2, פרק ב סעיף 1996הסוציאליים, התשנ"ו, 
גם כזו שלא  ,היה בהצגת תעודה כלשהי די ,לפני חקיקת חוק העובדים הסוציאליים

 ,כדי לעבוד כעובד סוציאלי מחוץ לשירותי הרווחה ,הקנתה כשירות לעבודה סוציאלית
אולם לאחר חקיקת החוק יש צורך ברישום בפנקס העובדים הסוציאליים כדי לעבוד 

אפשרויות עבודה בתחומים מגוונים, פוא בתחום. מקצוע העבודה הסוציאלית פותח א
קבל רישיון כמקצוע לאפשרות הוא הלבחירה בלימודי הסבה  יםהמניעאחד תכן שיוי

  טיפולי. 

בשיתוף ובחסות האוניברסיטאות  ,משרד העבודה והרווחההפעיל  1992-1991בשנים 
אקדמאים לתוכנית מיוחדת להסבה לעבודה סוציאלית אחרות, ג'וינט ישראל וקרנות 

הגיעו עולים חדשים ש 133 למדו בהו ,וחצי עולים מחבר העמים. התוכנית נמשכה כשנה
להעריך את האפקטיביות  כדי מדעי הרוח.ומוסיקה החינוך, ההנדסה, הרפואה, התחומי מ
; 2003, 1995, 1993נערכו שלושה סקרים (גורבטוב,  ,תוכניתההתוצאות של את ו

Gorbatova & Eaglstein, 1998שנערך בתקופת הלימודים (גורבטוב,  ,). הסקר הראשון
במקצוע העבודה הסוציאלית גדול מאוד עלה שרוב המשתתפים הביעו עניין ה), 1993
אלה שבאו מתחומי הרפואה מעמדם הכלכלי עם עלייתם ארצה. בהירידה התלולה  בשל

, שבשלה אחת הסיבות להשתתפותם בתוכנית היתה רצונם לעזור לזולתוהחינוך ציינו ש
להם תעודה אוניברסיטאית  והובטח מלבד זאת. ם ללמוד את מקצועם הקודםבחרו ג

ההסבה  תוכניתסיום הלימודים. הסקר השני נערך שנה לאחר סיום עם ושיבוץ בעבודה 
עשר שנים  כעבור), והסקר השלישי נערך 1995בקרב בוגרים שעבדו במקצוע (גורבטוב, 

שרוב הבוגרים עבדו בתחומי הרווחה  העידו). הנתונים בשני הסקרים 2003(גורבטוב, 
ההסבה  תוכניתהביעו שביעות רצון רבה מלימודיהם בובמחלקות לשירותים חברתיים 
  ומעבודתם כעובדים סוציאליים. 

התנסויות אישיות קודמות בתחום  ואאחד המניעים לבחירת מקצוע העבודה הסוציאלית ה
עילויות התנדבותיות שונות פאו בפעילות בתנועת נוער או בשירות הצבאי תקופת הב
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 ,Enoch; 1983מקצוע העבודה הסוציאלית (אלבק, ל הקרובבקהילה או במקצוע קודם 

1993; Wilson & McCrystal, 2007 .(לתוכניות הסבה לעבודה העיקריים מועמדים ה
 בוגריאם כי מתקבלים גם  ,בוגרי תואר ראשון במדעי החברה וההתנהגות םסוציאלית ה

 ;מקצועות אחרים. במספר בתי ספר תנאי הקבלה כוללים התנסות קודמתתואר ראשון ב
) נדרשים מעורבות וניסיון 2014אביב,  אביב (אוניברסיטת תל באוניברסיטת תל :למשל

ובאוניברסיטת  ,לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית נוגעתה ,בעשייה חברתית
) ניתנת עדיפות בקבלה לבעלי ניסיון בתחום השירותים 2014אריאל (אוניברסיטת אריאל, 

 ,שתוכנית ההסבה מיועדת למועמדים בעלי תואר ראשון כיווןהחברתיים. על כל פנים, מ
לתואר סטודנטים בהשוואה למבוגרים יותר ובעלי ניסיון תעסוקתי מסוים  מדובר באנשים

  ה סוציאלית.עבודראשון ב

  

ÈÁÎÂ"‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙¯ËÓ ÂÈ˙Â¯Ú˘‰Â   

במספר אוניברסיטאות בארץ.  אחדות שנים כבר פועלתתוכנית הסבה לעבודה סוציאלית 
בתי הספר לעבודה סוציאלית מצביעה על העניין בפתיחת תוכניות הסבה במתכונות שונות 

לים מחבר עוהיעד של האוכלוסיית  ללעיל, ע. למעט המחקרים המוזכרים בהן הגובר
בתוכנית לבחור למיטב ידיעתנו, מחקרים שבדקו את מניעי הסטודנטים  ,לא נערכו ,העמים

בנוגע להרחיב את הידע הקיים  אהסבה ואת העדפותיהם המקצועיות. מטרת המחקר היה
הן  ה,. ידע כזה יכול לסייע בתכנון תוכנית הלימודים של סטודנטים אללשאלות אלה

כדי  ,בהתאם ליעדי החינוך למקצוע ,בהכשרתם המעשית בקורסים התיאורטיים והן
  רכי העבודה בשטח עם סיום לימודיהם. ולהכינם לצ

לצורך הבדיקה נערכה השוואה בין סטודנטים בתוכנית הסבה לבין סטודנטים בתוכנית 
 בנוגערגילה) ההסבה ושנה ג בתוכנית הרגילה בשנת לימודיהם האחרונה (שנה ב בתוכנית 

רת המקצוע והעדפותיהם המקצועיות. כן נבדק הקשר בין ההתנסות בהכשרה שיקולי בחיל
נאספו  מלבד זאתהמעשית בזמן הלימודים לבין העדפות מקצועיות של כלל הסטודנטים. 

נתונים על השתלבותם בעבודה של חלק מאותם סטודנטים (בשתי התוכניות) כשנה לאחר 
  סיום לימודיהם. 

גדולים יותר עניין בסיפוק וב צורךה אשינוי בקריירה הילהסבה מקצועית ול הסיבותאחת 
עורך בוחן את עיסוקיו, בעיסוק המקצועי לאחר שנות עבודה בתחומים מסוימים. האדם 

). 1998(לביא,  פנייה ללימודיםואחת הבחירות היא  שלו,ת יועדיפוהסדר מחדש את 
ם בתחום הקרוב ניסיון מסויעשויה להסתמך על הבחירה בלימודי עבודה סוציאלית 

יש להניח שיהיו הבדלים בשיקולי  על כן). Wilson & McCrystal, 2007למקצוע (
 הסבההסטודנטים בתוכנית אצל הכאשר  ,הבחירה במקצוע בין שתי קבוצות הלומדים

יותר מאשר בקרב הסטודנטים בתוכנית  מקום נכבדעניין הסיפוק וה שיקולי יתפסו
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מגיעים ללימודים לאחר עיסוק יש ה הסטודנטים אל ביןש כיוון, מזאת ועודרגילה. ה
במקצוע מושפעת גם  תםהרי יש להניח שבחיר ,כלשהו בתחום השירותים החברתיים

  :1מהיכרותם את עבודת העובדים סוציאליים. מכאן נגזרת השערה 

רגילה בעבודה סוציאלית הסטודנטים בתוכנית ההסבה לבין הסטודנטים בתוכנית הבין 
בשיקולי הבחירה במקצוע העבודה הסוציאלית ובגורמים שלהלן הבדלים היימצאו 

יותר  יהיו חשוביםיקולי עניין וסיפוק מקצועי ש לבחור בו: (א)המשפיעים על ההחלטה 
מידת ההשפעה של היכרות עם מכר/חבר העוסק  (ב) הסבה.הבתוכנית  אצל סטודנטים

תר בקרב סטודנטים בתוכנית סוציאלי תהיה גבוהה יו מפגש עם עובדשל במקצוע או 
  .והיכרות ז בעקבות למקצוע אשר ייחשפו ,הסבהה

בראש סולם העדיפויות של סטודנטים לעבודה סוציאלית עומד העיסוק בעבודה עם 
). גם הבחירה Weiss, Gal, Cnaan, & Maglajlic, 2002; 2001, פרטים (וייס וגל

וגרי תואר ראשון, למשל בלהמקנה  ,בלימודי המשך במקצוע העבודה הסוציאלית
עם שמיד  השיקולנעשתה מתוך  ,בפסיכולוגיה, הרשאה חוקית לעסוק במקצוע טיפולי

בעיותיהם  בפתרוןסיום הלימודים הם יוכלו להשתלב בעבודה טיפולית ולסייע ליחידים 
)Christie & Kruk, 1998; Land, 1987 שסטודנטים בתוכנית אפוא). יש להניח ,
: 2טיפול פרטני. מכאן נגזרת השערה  ופיעדי ,בתוכנית הרגילה תיהםיותר מעמי ,הסבהה

 עמיתיהםהסבה יעדיפו אסטרטגיית פעולה של טיפול פרטני יותר מהסטודנטים בתוכנית 
 רגילה.הבתוכנית 

אין להשפעת הלימודים וההכשרה על העדפותיהם המקצועיות של הסטודנטים  באשר
שהכשרתם המקצועית של  מצאו. מחקרים אחדים תוצאות המחקרים חד משמעיות

הסטודנטים לעבודה סוציאלית לאורך שנות לימודיהם שינתה רק במעט את העדפותיהם 
  ;Bogo, Raphael, & Roberts, 1993; Rubin & Johnson, 1984המקצועיות (

Rubin, Johnson, & DeWeaver, 1986 .( על קשר  אחריםמחקרים בה בעת הצביעו
 & ,Bogo, Michlask, Raphael( פות המקצועיות לתהליך הלימודיםבין ההעד

Roberts, 1995; Limb & Organista, 2003, 2006; Mizrahi & Dodd, 2013 .(
) Weiss, Gal, & Cnaan, 2004בקרב הסטודנטים מישראל מצאו וייס, גל וכנען (

אך רק  ,רהשאמנם חלו בקרב הסטודנטים בישראל שינויים במהלך הלימודים וההכש
: יימצא קשר בין פעילויות הסטודנטים בכל 3השערה  מכאן נגזרתבחלק מן הנושאים. 

המדגם במסגרת ההכשרה המעשית בתקופת הלימודים לבין העדפותיהם המקצועיות 
 לעבודה בעתיד.
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  שיטת המחקר 

 Ì‚„ÓÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡  

 מהם 56; ם האחרונההסטודנטים בשנת לימודי 125כלל שמדגם נוחות  ואהמדגם ה
  במתכונת של שתי שנות לימוד,  ,הסבה בשנת לימודיהם השנייההסטודנטים בתוכנית 

  רגילה בשנת לימודיהם השלישית. רוב הסטודנטים במדגם הסטודנטים בתוכנית  69-ו
) 20%-) למדו בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, ומיעוטם (כ80%-(כ

תוכנית הסבה דומה בת שנתיים, אוניברסיטת בר בהם  הגתנולמדו בשני בתי ספר אחרים ש
בפרק הליך המחקר  תמכללה האקדמית אשקלון (דרך איסוף הנתונים מפורטהאילן ו

  מוצגים מאפייני הנבדקים.  (להלן) 1להלן). בלוח 

ראה שרוב הסטודנטים בשתי תוכניות הלימוד היו נשים. נתון זה תואם את מ 1לוח 
מכלל העובדים  89%-לפיהם נשים מהוות כו ,)2004צורי (- ברהנתונים במחקרה של 

הסוציאליים בישראל. לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות מבחינת מוצא, היותם עובדים 
המוחלט למדו במסלול פרטני  םכאשר רוב ,במהלך לימודיהם ושיבוצם במסלול לימודים

גיל הממוצע ה – םם בגילומיעוטם במסלול קהילתי. לעומת זאת נמצאו הבדלים מובהקי
סטודנטים בתוכנית הגבוה מגילם הממוצע של היה הסבה הסטודנטים בתוכנית השל 

רגילה ההסטודנטים בתוכנית  ואילוהסטודנטים להסבה היו נשואים מ רביםרגילה. כמו כן 
סטודנטים  16: ניתן להוסיף את אלה 1. לנתונים המובאים בלוח ברובם היו רווקים

מהם בוגרי פסיכולוגיה  13הוראה, בהם בוגרי תואר ראשון בחינוך ו בתוכנית ההסבה
  בוגרי מדעי החברה,  3בוגרי מדעי הרוח,  5בוגרי קרימינולוגיה,  3ומדעי ההתנהגות, 

בוגרי  4בוגרי לימודי גיאוגרפיה וארץ ישראל,  3בוגרי לימודי תזונה,  3בוגרי כלכלה,  2
, בוגר אחד במדעי החיים ובוגר אחד במשפטים. בוגרי קולנוע ותקשורת 2מדעי המדינה, 
מדעי הרפואה, בלימודי מידע, בבוגרי תואר שני (בגרונטולוגיה, גם חמישה מהם 

  יהדות זמננו). בפסיכולוגיה ארגונית וב
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  1לוח 

ÂÈˆÂÒ ÌÈ"ÈÈÙ‡Ó ÈÙÏ ¯˜ÁÓ‰ ÈÙ˙˙˘Ó ˙Â‚ÏÙ˙‰-˙ÂˆÂ·˜‰ È˙˘· ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„  

  
ÌÈ"ÈÈÙ‡Ó  

) ‰·Ò‰ ˙È"ÎÂ˙N=56(  ˙È"ÎÂ˙) ‰ÏÈ‚¯N=69(   

N %  N  %  t  χ2  

   32.9  גיל  (ממוצע)

 ) 1.71(ס.ת.: 

 24.7  

 ) 5.24(ס.ת.: 

   

12.1 *** 

  גברים מגדר

 נשים

10  

46 

17.9  

82.1 

5  

64 

7.2  

92.8 

  

n.s. 

  רווק/ה מצב משפחתי

  נשוי/אה

  גרוש/ה

18  

36  

2 

32.1  

64.3  

3.6 

1  

42  

27 

60.9  

39.1 

  

11.6 **  

  יש ילדים

 

  כן

 לא

26  

30 

46.4  

53.6 

14  

55 

20.3  

79.7 

9.70 **  

  הגדרת דתיות

  

 

  חילוני/ת

  מסורתי/ת

 דתי/ה

28  

10  

18 

50.0  

17.9  

32.1 

11  

8  

50 

15.9  

11.6  

72.5 

21.5 *** 

  מזרחי מוצא

  אשכנזי

 מעורב

25 

25  

6 

44.6  

44.6  

10.7 

26  

32 

11  

37.7  

46.4  

15.9 

n.s 

 n.s 75.4 52 67.9  38 כן עובד/ת

 24.6 17 32.1 18 לא 

   92.8 64 92.9 52  פרטני מסלול לימודים

   7.2 5 7.1 4  קהילתי

  עיסוק עיקרי קודם 
 )N=54(הסבה, 

       7.1 11  טיפולי

       20.1 10  הדרכתי

       18.5 10  חינוכי

       18.5 10  שירותי

       13.0 7  מינהלי

       11.1 6  אחר

**  p<.001  
***  p<.05  
n.s  =לא מובהק 
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 ¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ  

במחקר נעשה שימוש בשאלונים סגורים למילוי עצמי וכן בשאלון שמולא בראיונות 
  .הראשונה הלימודים תטלפוניים בתום שנ

ÔÂÏ‡˘ ‡ : כגון מין, גיל, מוצא,  ,שאלות לשתי הקבוצות 13דמוגרפי שכלל -שאלון סוציו
להשכלתם  הנוגעות ,חמש שאלות לתלמידי ההסבהעוד מצב משפחתי, רמת דתיות ו

  עיסוקם טרם לימודי ההסבה.לו

ÔÂÏ‡˘ :·  מבוססים על השאלונים במחקריהם של אבירםה ,השאלון כלל ארבעה חלקים 
מקצועיות של הסטודנטים. ההמתייחסים להעדפות , ו)2001) ושל וייס וגל (1989וקטן (

, כגון דרי יהאוכלוסי שלקטגוריות עוד במחקר הנוכחי הותאמו פריטי השאלונים וכללו 
נוספו ששירותים, כגון המרכז למניעת אלימות במשפחה. הקטגוריות של ו ,רחוב

מותאמות להתפתחויות ולשינויים בתיאורי התפקיד של עובדים סוציאליים, במקומות 
גל - נבו, וייס-של קרומר ןכפי שמתואר במחקר ,ההעסקה ובאסטרטגיות הפעולה שלהם

  ).2010ולוין (

  שאלון: החלקי 

על הנבדק לציין באיזו  ;סוגי אוכלוסיות 17הכולל  ,מועדפותשאלון אוכלוסיות  .1
כגון ילדים, נפגעי נפש, אנשים  ,מידה הוא מעוניין לעבוד עם סוגי אוכלוסייה שונים

 .α=.71במצוקה כלכלית, קשישים. מקדם המהימנות אלפא של קרונבך, 

דה הוא על הנבדק לציין באיזו מי ;שירותים 22הכולל  ,שאלון שירותים מועדפים .2
כגון מרפאה לבריאות הנפש, בית חולים כללי,  ,מעוניין לעבוד בשירותים השונים

 .α=.80בית אבות, כפרי נוער ובתי ילדים. מקדם המהימנות אלפא של קרונבך, 

על הנבדק לציין באיזו מידה הוא מעוניין  במספר;ארבעה  ,מועדפים מגזריםשאלון  .3
עסקי, המגזר השלישי/עמותות, המגזר ה, ממשלתיהמגזר ההשונים:  מגזריםלעבוד ב

  פרקטיקה פרטית.

. על הנבדק לציין באיזו מידה במספרשמונה  ,שאלון אסטרטגיות פעולה מועדפות .4
כגון טיפול פרטני, הנחיית  ,הוא מעוניין לעבוד באסטרטגיות הפעולה השונות

 .α=.57קבוצות, תכנון שירותים, מחקר. מקדם המהימנות אלפא של קרונבך, 

לא ( 1-מהנבדקים את העדפותיהם על סולם ליקרט דירגו בכל ארבעת החלקים הללו 
העדפה גבוהה הכך  ,. ככל שהציון גבוה יותר)דומעוניין במידה רבה מא( 5עד  )מעוניין

  יותר.

ÔÂÏ‡˘ :‚  בחירת מקצוע העבודה הסוציאלית בשיקולים שאלון  :השאלון כלל שני חלקים
  הבחירה. גורמי ההשפעה עלשאלון ו
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 וןשנועד לבח ,)2002שיקולים מבוסס על השאלון במחקרה של פישמן (השאלון  .1
   α=.62ומהימנותו נעה בין  ,ייעוץ חינוכי ילימודבבחירת שיקולי סטודנטיות 

 ;שיקולים, והותאם לעבודה סוציאלית 36. השאלון במחקר הנוכחי כלל α=.83-ל
אנשים עם צרכים וכמו קשישים  ,עבודה עם אוכלוסיות שונות הנוספלמשל: 

שלושה פריטים שהטעינות שלהם  שבעקבותיו נופו ,ניתוח גורמים לאחרמיוחדים. 
 ).2לוח  להלןנמצאו ארבעה גורמים עיקריים ( ,40-היתה פחותה מ

להעריך את מידת החשיבות של התבקש  פריטים. הנבדק 33השאלון המעודכן מנה 
 – 5 ;כלל לא חשוב – 1( 5עד  1-מסולם ליקרט על  מבחינתוכל אחד מהשיקולים 
כך חשיבות השיקול גבוהה יותר.  ,ד). ככל שהציון גבוה יותרוחשוב במידה רבה מא

 .α=.90מקדם המהימנות אלפא של קרונבך לכל השאלון המעודכן, 

 ארבעת הגורמים בשאלון:

 פריטים: שעות עבודה נוחות, עבודה המאפשרת שילוב 11תנאי עבודה (  א.
קריירה ומשפחה, קביעות, הכשרה לא תובענית, אפשרויות קידום, קרוב לבית, 

, מקצוע מוערך, הכנסה מעמדהדרכה מקצועית, ביטחון כלכלי, יוקרה ו
 .α=.91עבודה, המקדם המהימנות אלפא של קרונבך לגורם תנאי  ;גבוהה)

 פריטים: השפעה על אנשים, השפעה על מערכות, 11התפתחות מקצועית (  ב.
ניהול אנשים, עבודה בצוות, ביטוי יצירתיות, עבודה אינטנסיבית, יוזמה, ביטוי 

מקדם  ;אישי, עבודה מאתגרת, עבודה עם אחריות, עצמאות בעבודה)
 .α=.87, ההתפתחות המקצועיתהמהימנות אלפא של קרונבך לגורם 

גר סיפוק ועניין (שישה פריטים: עניין, סיפוק מקצועי, התפתחות אישית, את  ג.
מקדם המהימנות  ;אינטלקטואלי, עזרה לאנשים, ביטוי לכישורים אישיים)

 .α=.80עניין, הסיפוק והאלפא של קרונבך לגורם 

טיפול באוכלוסיות שונות (חמישה פריטים: צרכים מיוחדים, שיקום, משפחות,   ד.
מקדם המהימנות אלפא של קרונבך  ;קשישים ועבודה מיד בסיום הלימודים)

 .α=.56טיפול באוכלוסיות שונות, הלגורם 

מקצוע העבודה הסוציאלית מבוסס על בר והשפעה על ההחלטה לבחהשאלון גורמי  .2
). השאלון במחקר הנוכחי כלל תשעה 1983, 1980שאלונים במחקרה של אלבק (

, שירות צבאי או לאומי, בן או בפעילות השייכים למקצוע ניסיון בעיסוק: גורמים
שמיעת קורסים או לימוד ב, מכר או חבר העוסק במקצוע, משפחה העוסק במקצוע

הרצאות, ייעוץ והכוונה מקצועית, אמצעי תקשורת ופרסום, חוויה אישית הקשורה 
את מידת  לדרג התבקש כרות או מפגש עם עובד סוציאלי. הנבדקיבמקצוע, ה

סולם על ללמוד עבודה סוציאלית  תושונים על החלטהלגורמים  תהההשפעה שהי
ד). ככל שהציון והשפיע במידה רבה מא – 5 ;כלל לא השפיע – 1( 5עד  1-מרט ליק

יותר. מקדם המהימנות אלפא של קרונבך לשאלון  חזקגורם ההשפעה  ,גבוה יותר כך
 .α=.57במחקר הנוכחי, 



  143  עבודה סוציאלית: שיקולים בבחירת המקצוע והעדפות מקצועיות של סטודנטים 

  2לוח 

 ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÂÏ‡˘ ÈËÈ¯Ù· Ò˜ÓÈ¯Â ˙ÈÈˆËÂ¯ ÌÚ ÌÈÓ¯Â‚ ÁÂ˙È"  

3. )N=125(  

ÌÈÓ¯Â‚ ˙"ÈÚË    
 ÏÂÙÈË  

˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡·  
 ˜ÂÙÈÒ  
ÔÈÈ"ÚÂ  

 ˙ÂÁ˙Ù˙‰  
˙ÈÚÂˆ˜Ó  

 È‡"˙  
‰„Â·Ú  ËÈ¯Ù  

  ביטחון כלכלי 86.   
  הכנסה גבוהה 86.   
  שעות עבודה 82.   
  קרוב לבית 77.   
  עבודה המאפשרת שילוב קריירה ומשפחה 74.   
  קביעות 70.   
  הכשרה לא תובענית 67.   
 אפשרויות קידום 66.   

  יוקרה ומעמד 55.   
  מקצוע  מוערך 53.   
  קבלת הדרכה מקצועית 51.   
  השפעה על מערכות  69.  
  ניהול אנשים  68.  
  עבודה אינטנסיבית  68.  
  עבודה עם אחריות  67.  
  יוזמה  67.  
  ביטוי יצירתיות  62.  
  עבודה מאתגרת  59.  
  ביטוי אישי  59.  
  השפעה על אנשים  53.  
  עצמאות בעבודה  49.  
  עבודה בצוות  41.  
  סיפוק מקצועי   83. 
  התפתחות אישית   78. 
  עניין   71. 
  אתגר אינטלקטואלי   61. 
  עזרה לאנשים   48. 
  ביטוי לכישורים אישיים   45. 

  שיקום    60.

  צרכים מיוחדים    59.

  משפחות    52.

 קשישים    41.

  בסיום הלימודיםעבודה     51.
     

  אחוז השונות המוסברת 25.62 12.26 6.36 5.37



  מידן- עטרת גבירץוזהר -אהובה אבן  144

ÔÂÏ‡˘ :'„  ) 2003חובר לצורך סקר זה בהתבסס על שאלות במחקריהם של גורבטוב (
 .לנבדקים לאחר כשנה מסיום הלימודים זה הועבר). שאלון 1991וקצ'לניק, אבירם וקטן (

האם הנך עובד במקצוע "שאלה ה על ה:שאלות סגורות ברובן. לדוגמ 19כלל  הוא
נוספה  ,הנבדק לא עבד במקצועאם להשיב כן או לא.  היה עליהם "העבודה הסוציאלית?

אפשרות ה –לא מעוניין, לא מצאתי עבודה, לא עובד כלל  – תשובות האפשריותעל ה
עיסוק של הבוגרים כעובדים ה על תחומי. השאלון כלל שאלות אחרתסיבה  הוסיףל

 ,אם היו בוחרים שוב במקצוע העבודה הסוציאלית ,נשאלו הנבדקים עודסוציאליים. 
   כן, לא, לא בטוח. היו על שאלה זוהאפשריות התשובות ו

  

 ¯˜ÁÓ‰ ÍÈÏ‰  

 את ועדת האתיקה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל שאישרהלאחר 
רגילה ותלמידי הנעשתה פנייה אל הסטודנטים, תלמידי שנה ג בתוכנית  ,הצעת המחקר

באותה אוניברסיטה. בפנייה לסטודנטים הוסבר  ,הסבה (בת שנתיים)השנה ב בתוכנית 
 כשסיימו למלא אתסודיות ואנונימיות.  ווולונטרי, והובטח הואשהמענה לשאלונים 

הסטודנטים לכתוב את מספר הטלפון שלהם ללא ציון שמם לצורך  , התבקשוהשאלון
סטודנטים שלמדו  63-ל 2012מאי -ברו בחודשים אפרילהמשך. השאלונים הועהמחקר 

סטודנטים שלמדו בשנה ב בתוכנית ההסבה  51-תשע"ב בשנה ג רגילה ול ת הלימודיםבשנ
הועברו שאלונים בשיטת דגימה של  ,באוניברסיטת אריאל. כדי להגיע למדגם גדול יותר

דומה (אוניברסיטת תוכנית הסבה  עם אחרים"כדור שלג" גם לסטודנטים בשני בתי ספר 
 20%-היה נמוך (כ השל אל םהיענות אך שיעור ,בר אילן והמכללה האקדמית אשקלון)

  מכלל המדגם בשני בתי הספר). 

מבית הספר לעבודה סוציאלית באריאל,  אפוארוב הסטודנטים שענו על השאלונים היו 
 שלושת המוסדותהשאלונים שהועברו לסטודנטים ב 150מדגם נוחות. מתוך  הואוהמדגם 

של  69-הסבה והסטודנטים בתוכנית מהם של  56): 83.3%( 125התקבלו בחזרה 
 צורך מחקר המשךציינו את מספר הטלפון שלהם למתוכם רגילה. הסטודנטים בתוכנית 

ענו על שאלוני  תוכםרגילה. מהתוכנית הנבדקים מ 37-הסבה והנבדקים מתוכנית  27
 35.7%הסבה (המתוכנית  20 ,2013אוגוסט -בחודשים יולי ,איון טלפונייהמשך בר

הסטודנטים האחרים שהשאירו  .מהנבדקים) 43.4%רגילה (התוכנית המ 30-מהנבדקים) ו
  מספרי טלפון לא אותרו לצורך מילוי שאלוני ההמשך. 
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  ממצאים 

בין קבוצת  ,ההשערה בדבר הבדלים באשר לשיקולים בבחירת המקצוע כדי לבדוק את
פי כל הגורמים שנמצאו  על tנערכו ניתוחי  ,רגילההתוכנית ההסבה לקבוצת הנית תוכ

  ). 3בניתוח הגורמים (לוח 

 3לוח 

 ÈÏÂ˜È˘· ÌÈÏ„·‰Â Ô˜˙ ˙ÂÈËÒ ,ÌÈÚˆÂÓÓ‰¯ÈÁ·‰ · ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆ˜Ó

 ˙ˆÂ·˜ ÔÈ·‰ ˙È"ÎÂ˙· ÌÈË"„ÂËÒ‰ ˙ˆÂ·˜Ï ‰·Ò‰‰ ˙È"ÎÂ˙· ÌÈË"„ÂËÒ‰ ‰ÏÈ‚¯  

   ‰·Ò‰‰ ˙È"ÎÂ˙  
)N=56(  

 ‰ÏÈ‚¯‰ ˙È"ÎÂ˙‰
)N=69(  

Ï„·‰  

‰"˙˘Ó  M SD  M  SD  t 

 * 2.36- 0.82  3.64  0.89  3.28  תנאי עבודה

 ** 2.85 0.65 3.58 0.52 3.89  התפתחות אישית

 *** 3.89 0.55 4.36  0.32 4.69  סיפוק ועניין

 *** 3.54 0.71 2.69 0.67 3.14  טיפול באוכלוסיות שונות

*  p<.05  
**  p<.01  

***  p<.001  

הסבה מייחסים הא סטודנטים מתוכנית 1עולה שבהתאם להשערה  3מהנתונים בלוח 
סיפוק ועניין חשיבות גבוהה יותר מאשר וללשיקולים הקשורים להתפתחות מקצועית 

יותר לשיקולים הקשורים לתנאי  גבוההמייחסים חשיבות ה ,רגילההסטודנטים בתוכנית 
  העבודה. 

למידת ההשפעה של  נוגעיםה ,בין הקבוצות ההשערה בדבר הבדלים כדי לבדוק את
על כל  tנערך ניתוח  ,ר במקצוע העבודה הסוציאליתוגורמים שונים על ההחלטה לבח

  ).4גורמי ההשפעה (לוח 
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  4לוח 

Á·Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚· ÌÈÏ„·‰Â Ô˜˙ ˙ÂÈËÒ ,ÌÈÚˆÂÓÓÂ ¯· ÚÂˆ˜Ó

 ˙ˆÂ·˜ ÔÈ· ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰‰ ˙È"ÎÂ˙· ÌÈË"„ÂËÒ‰ ˙ˆÂ·˜Ï ‰·Ò‰‰ ÌÈË"„ÂËÒ

 ˙È"ÎÂ˙·‰ ‰ÏÈ‚¯ 

   ‰·Ò‰‰ ˙È"ÎÂ˙
)N=56(  

 ‰ÏÈ‚¯‰ ˙È"ÎÂ˙‰
)N=69(  

Ï„·‰  

‰"˙˘Ó  M SD  M  SD  t 

 *** 6.35- 1.46 3.63  1.46  1.96  שירות צבאי או לאומי  

 * 2.39 1.20  1.91 1.36 2.46  מכר או חבר העוסק במקצוע

 ** 2.74 1.55 2.71  1.50 3.46  היכרות או מפגש עם עובד סוציאלי

 *** 3.36 1.00 1.60 1.30 2.30  לימוד בקורסים או שמיעת הרצאות

 *** 2.72 1.46 2.97 1.50 3.69  חוויה אישית הקשורה במקצוע

*  p<.05  
**  p<.01  

***  p<.001  

חבר העוסק או  ב לגורמים היכרות עם מכר1ניתן לראות שבהתאם להשערה  4מלוח 
שמיעת הרצאות וחוויה או  לימוד בקורסים ,עובד סוציאליכרות או מפגש עם יבמקצוע, ה

הסבה בבחירתם האישית הקשורה במקצוע יש השפעה רבה יותר על סטודנטים בתוכנית 
לאומי יש השפעה גדולה או  ללמוד עבודה סוציאלית. לעומת זאת, לגורם שירות צבאי

ת בגורמי ההשפעה רגילה. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצוהיותר על סטודנטים בתוכנית 
: ניסיון בעיסוק או בפעילות השייכים למקצוע, בן משפחה העוסק במקצוע, ייעוץ אחריםה

  אוששה. 1פרסום. השערה תקשורת וואמצעי מקצועית והכוונה 

יעדיפו, יותר מעמיתיהם בתוכנית הסבה הסטודנטים בתוכנית שההשערה  כדי לבדוק את
על סוגי אסטרטגיות הפעולה  tנערכו ניתוחי  ,ת הפעולה הפרטניתיאת אסטרטגיהרגילה, 

מוצגים ההבדלים המובהקים  5. בלוח מגזריםוכן על סוגי האוכלוסיות, השירותים וה
   שנמצאו.
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 5לוח 

 ˙ÂÙ„Ú‰· ÌÈÏ„·‰Â Ô˜˙ ˙ÂÈËÒ ,ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ˙ˆÂ·˜ ÔÈ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈË"„ÂËÒ

 ˙È"ÎÂ˙·‰ ˙ˆÂ·˜Ï ‰·Ò‰‰ ˙È"ÎÂ˙· ÌÈË"„ÂËÒ‰ ‰ÏÈ‚¯  

    
 ‰·Ò‰‰ ˙È"ÎÂ˙  

)N=56(  
‰ÏÈ‚¯‰ ˙È"ÎÂ˙‰ 

)N=69(  Ï„·‰  

  ‰"˙˘Ó  M SD  M  SD  t 

 * 2.49- 1.14 3.91 1.17 3.39  ילדים    אוכלוסיות

 * 2.11 1.12  2.63 0.96 3.12  עבריינים  

 * 2.13 1.28 2.43  1.38 2.94  אסירים  

 *** 3.32 1.11 1.92 1.22 2.62  דרי רחוב  

  * 2.30- 1.24 3.59 1.38 3.05  ילדיםכפרי נוער ובתי   שירותים

 * 2.06- 1.22 3.34 1.43 2.85  שירותי אומנה  

 * 2.50 1.29 2.20 1.46 2.82  בתי חולים לנפגעי נפש  

 ** 2.90 1.24 2.27 1.32 2.94  בתי סוהר  

  מרכזי טיפול   
  באלימות במשפחה

3.85 1.22 2.91 1.28 2.52 * 

 * 2.00 1.07 3.46 1.10 3.85  מגזר ממשלתי  מגזרים

 *** 2.86- 0.92 3.47 1.14 2.91  מגזר עסקי  

 * 2.56 1.19 3.81 0.99 4.32  טיפול פרטני  אסטרטגיות פעולה

 *** 3.27 1.03 2.15 1.22 2.82  עיצוב מדיניות   

*  p<.05  
**  p<.01  

***  p<.001  

פרטני אסטרטגיות של טיפול מעדיפים הסבה התוכנית בסטודנטים הנראה ש 5מלוח 
מעדיפים לעבוד עם עבריינים,  עוד הםרגילה. הבתוכנית  עמיתיהםועיצוב מדיניות יותר מ

מרפאות לנפגעי נפש, בבתי סוהר ובמרכזים בדרי רחוב וכן בבתי חולים, עם אסירים ועם 
מעדיפים לעבוד עם ילדים וכן לעומתם,  ,רגילההסטודנטים בתוכנית  .לאלימות במשפחה

הסבה בתוכנית ה, סטודנטים זאת ועודבתי ילדים ובשירותי אומנה. בבכפרי נוער, 
רגילה מעדיפים את המגזר התוכנית מה ואילו עמיתיהם ,מעדיפים לעבוד במגזר הממשלתי

  אוששה בחלקה. 2העסקי. השערה 

ההשערה בדבר הקשר בין ההכשרה המעשית של כל הסטודנטים בתקופת  כדי לבדוק את
 בנוגענערכו מתאמי פירסון בכל המדגם  ,ם המקצועיות בעתידהלימודים לבין העדפותיה

  ). 7-ו 6שירותים מועדפים (לוחות לאוכלוסיות מועדפות ול
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  6לוח 

 ˙È˘ÚÓ‰ ‰¯˘Î‰· ˙Â"Â˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË ÔÈ· ÌÈ¯˘˜ ˙"ÈÁ·Ï ÔÂÒ¯ÈÙ ÈÓ‡˙Ó

 Ì‚„Ó‰ ÏÎ· ˙ÂÙ„ÚÂÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÔÈ·Ï  

)N=125(  

  מועדפותאוכלוסיות   בהכשרה מעשית אוכלוסיות

 * 21.  נוער בסיכון

 ** 29.  נכים

  ** 31.  חולים במחלות פיסיות

  ** 37.  נפגעי נפש

  * 22.  אסירים

  * 19.  אנשים במצוקה כלכלית

  * 32.  קשישים

  * 20.  מתמכרים

  * 19.  נפגעי תקיפה מינית

*  p<.05  
**  p<.01  

  7לוח 

 ˙È˘ÚÓ‰ ‰¯˘Î‰· ÌÈ"Â˘ ÌÈ˙Â¯È˘· ‰„Â·Ú ÔÈ· ÌÈ¯˘˜ ˙"ÈÁ·Ï ÔÂÒ¯ÈÙ ÈÓ‡˙Ó

 Ì‚„Ó‰ ÏÎ· ÌÈÙ„ÚÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÈ·Ï  

)N=125(  

 שירותים מועדפים  בהכשרה המעשית שירותים

 * 17.  אומנה

 * 18.-  תחנה לייעוץ משפחתי

  * 20.  שירות מבחן לנוער

  * 18.  בית חולים כללי

  * 25.  בית חולים לחולי נפש

  * 23.  מרפאה לחולי נפש

  * 24.  בתי סוהר

  * 24.  בתי אבות

  * 23.  מרכז לטיפול בהתמכרויות

*  p<.05  
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נפגעי נפש, קשישים, (בין העדפת האוכלוסיות  מובהקים נראים קשרים חיוביים 6בלוח 
יות, נכים, אסירים, נוער בסיכון, מתמכרים, אנשים במצוקה כלכלית, סחולים במחלות פי

בהכשרה המעשית של הסטודנטים בשנת  הלטיפול באוכלוסיות אל )תקיפה מיניתנפגעי 
  לימודיהם האחרונה. 

בתי חולים לנפגעי נפש, (שירותים המובהקים בין העדפת חיוביים נראים קשרים  7בלוח 
בתי סוהר, בתי אבות, מרפאות לבריאות הנפש, מרכזים לטיפול בהתמכרויות, שירותי 

למקום ההכשרה המעשית של  )ים כלליים, שירותי אומנהמבחן לנוער, בתי חול
מובהק נמצא בשירות תחנה לייעוץ משפחתי. לא נמצאו קשרים שלילי הסטודנטים. קשר 

 3המועדפים ובאסטרטגיות הפעולה המועדפות. השערה  שאלת המגזריםמובהקים ב
  אוששה בחלקה.

וד כעובדים סוציאליים בתום קשר בין תוכנית הלימודים לבין הכוונה לעבהבנוסף לבדיקת 
לאי תלות, ונמצא קשר מובהק בין תוכנית הלימודים חי בריבוע  הלימודים נערך מבחן

סטודנטים בתוכנית ה 56 תוךמ )89.3%( 50לבין הכוונה לעבוד כעובדים סוציאליים. 
מתכוונים לעבוד בתוכנית הרגילה ו .הסבה מתכוונים לעבוד במקצוע בתום הלימודיםה

χ( 69 תוךמסטודנטים ) 42.0%( 29במקצוע 
2
=29.6, df=1, p<.001.(  

כמו כן נבדק אם יש קשר בין תוכנית הלימודים לבין הכוונה ללמוד לתואר שני בעבודה 
: עבודה תי אפשרויותהנתונים בדבר לימודי ההמשך לש מוינוסוציאלית. לצורך הבדיקה 

לאי תלות. חי בריבוע  רך מבחןונע ,לימודי תרפיה) ובהםלימודים אחרים (או  סוציאלית
נמצא שיש קשר מובהק בין תוכנית הלימודים לבין הכוונה להמשיך בלימודי תואר שני 

) 24.6%( 17-והסבה הסטודנטים בתוכנית ה 56 תוךמ )83.9%( 47 :בעבודה סוציאלית
תואר שני בעבודה סוציאלית לרגילה מתכוונים ללמוד הסטודנטים בתוכנית ה 69 תוךמ
)χ

2
=43.4, df=1, p<.001.( 

  

 ‰"˘Î ¯Á‡Ï ÌÈ¯‚Â·‰ ˙Â"ÂÈ‡¯Ó ÌÂÎÈÒ  

יש לציין את המגבלה  ,בטרם נפרט את ממצאי המעקב אחר הבוגרים שערכנו לאחר כשנה
מספר מועט של בוגרים שהצלחנו לאתר ואשר ענו על שאלוני  –העיקרית של מעקב זה 

רגילה). הסטודנטים בתוכנית המ 43.4%- הסבה והסטודנטים בתוכנית המ 35.7%ההמשך (
לא יכולנו להשתמש בכל פריטי השאלון ולערוך ניתוחים משווים רבים.  ועקב מגבלה ז

  להלן סיכום של עיקרי תשובות הבוגרים. 

ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÚÂˆ˜Ó· 16במקצוע  עבדו הסבה שרואיינוהבוגרי תוכנית  20: מבין 
עבדו  רגילה שרואיינוהתוכנית הבוגרי  30. מבין בו) לא עבדו 20%( 4ורק  ,)80%(

  . בו) לא עבדו 43.3%( 13-ו ,)56.7%( 17 במקצוע
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ÚÂˆ˜Ó· ‰„Â·Ú È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰רגילה לא היו מעוניינים התוכנית השה סטודנטים מי: חמ
רגילה לא מצאו התוכנית ההסבה ושניים מתוכנית הלעבוד במקצוע. שלושה בוגרים מ

ואחת המשיכה בעיסוקה  ,לידההחופשת את  הסבה האריכוהעבודה. שתי בוגרות מתוכנית 
רגילה לומדים לתואר התוכנית הבוגרי מ שנייםכמדריכה בפנימייה טרם לימודי ההסבה. 

  ראשון נוסף במשפטים. 

ÌÈ¯‚Â·‰ Ï˘ Ì‰È˜ÂÒÈÚ ¯Â‡È˙ רגילההתוכנית ההסבה והן מה: הבוגרים, הן מתוכנית, 
ניצולי שואה, קשישים, אסירים,  כגון נפגעי נפש, נוער, ,עבדו עם אוכלוסיות מגוונות

בשירותים שונים כגון מחלקות רווחה, בתי  ,ילדים בסיכון, משפחות עם בעיות כלכליות
  חולים, פנימיות.

˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰ È„ÂÓÈÏ· ˙˘„ÂÁÓ ‰¯ÈÁ· הבוגרים נשאלו "האם היית בוחר שוב :
ת א קודלבכדי במקצוע העבודה הסוציאלית אם היית במצב של בחירת מקצוע?". 

לאי תלות, ונמצא קשר מובהק בין תוכנית הלימודים לבין חי בריבוע נערך מבחן  ,השאלה
ענו  )16( הסבההבוגרי תוכנית כל הבחירה המחודשת במקצוע העבודה הסוציאלית. 

) ענו 47.1%( 8-ו ,) בחיוב52.9%( 9ענו  רגילההתוכנית הבוגרי  17בחיוב, ואילו מבין 
χשאינם בטוחים (

2
=9.93, df=1, p<.01.(  

  

 ¯˜ÁÓ‰ ˙Â¯Ú˘‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÂÎÈÒ  

בחירת לימודי הנוגעים לנראה שההשערה הראשונה אוששה במלואה; במערך השיקולים 
סיפוק ועניין חשיבות וללשיקולים הקשורים להתפתחות מקצועית יש עבודה סוציאלית 

מהיכרותם עם עובדים  הסבה, והם גם מושפעיםהתוכנית ברבה יותר אצל סטודנטים 
העדפת דבר ב ,רגילה. ההשערה השנייההסטודנטים בתוכנית  יותר מאשרסוציאליים 

הסבה את אסטרטגיית הפעולה של טיפול פרטני יותר מסטודנטים הסטודנטים בתוכנית 
מעדיפים, יותר גם  הנמצא שסטודנטים אל בלא ,אכן אוששה ,רגילההבתוכנית 

לפיה יימצאו קשרים בין פעילויות ו ,ההשערה השלישיתעיצוב מדיניות. מעמיתיהם, 
הסטודנטים בכל המדגם במסגרת ההכשרה המעשית בתקופת הלימודים לבין העדפותיהם 

העדפת אוכלוסיות נמצאו קשרים חיוביים ל בנוגעאוששה בחלקה.  ,המקצועיות בעתיד
בנוגע להעדפת  כמו נפגעי נפש, קשישים, אנשים במצוקה כלכלית. ,באוכלוסיות מסוימות

כמו בתי חולים לנפגעי נפש, בתי  ,שירותים נמצאו קשרים חיוביים בשירותים מסוימים
קשר שלילי בשירות תחנה לייעוץ משפחתי. לעומת זאת לא נמצא אבות, שירותי אומנה, ו

  המועדפים. מגזריםנמצאו קשרים באסטרטגיות הפעולה וב

  



  151  עבודה סוציאלית: שיקולים בבחירת המקצוע והעדפות מקצועיות של סטודנטים 

  דיון 

בתוכנית הסבה לעבודה סוציאלית לבין  במחקר זה נערכה השוואה בין סטודנטים
ם בבחירת המקצוע ולהעדפותיהם המקצועיות. הלמניעי נוגעב ,סטודנטים בתוכנית רגילה

ובגורמי ההשפעה על בחירה הבחירה במקצוע הבדלים בשיקולי  על מלמדיםהממצאים 
סיימו תואר ראשון ועבדו כבר לאחר ש ששבו ללמוד ,הסבהה. סטודנטים בתוכנית זו

במקצוע העבודה הסוציאלית מתוך רצון בהתאם להשערתנו בחרו  ,חומים שוניםבת
טיפול לכלים מקצועיים  וברכישתסיפוק ועניין במקצועית, והתפתחות אישית ב

שהשיקול שעמד  אפוארגילה. נראה הבאוכלוסיות שונות יותר מאשר סטודנטים בתוכנית 
כדי להיות אנשי מקצוע מטפלים.  ,עלנגד עיניהם הוא הרצון לרכוש את מיומנויות המקצו

הניתן  ,שהרישיון המקצועי לעסוק בטיפול ,)Land, 1987כפי שטוענת לנד ( ,תכן גםיי
לבחור במקצוע זה. אצל  הםמשפיע על המוטיבציה של ,בתום לימודי ההסבהלהם 

הגורם של תנאי העבודה (כגון שעות עבודה תפס  , לעומתם,רגילההסטודנטים בתוכנית ה
נוחות, ביטחון כלכלי, עבודה המאפשרת שילוב קריירה ומשפחה, קביעות, הכשרה לא 

שאחת הסיבות  כיוון. מיהםשיקולמקום נכבד יותר במערך תובענית, אפשרויות קידום) 
ביא, סיפוק ועניין בבחירה המחודשת של המקצוע (ללחוות רצון הלהסבה מקצועית היא 

מאשר אצל פחות אצל סטודנטים בהסבה  חשובנראה שהשיקול של תנאי העבודה  ,)1998
  עמיתיהם בתוכנית הרגילה.

כפי  ,אחד הגורמים הבולטים המשפיעים על הבחירה במקצוע העבודה הסוציאלית
או הלאומי.  יצבאהבשירות  שדה הזההוא הקרבה ל ,)1980שנמצא במחקרה של אלבק (

רגילה ההשירות הצבאי או הלאומי אצל סטודנטים בתוכנית השפעת מפתיע ש אין זה
שהסטודנטים לתואר ראשון  כיווןמ ,הסבהתוכנית המאשר אצל סטודנטים בגדולה 

 סיימו אותו), ו5.24 קןתטיית ס ;24.7(גילם הממוצע  השירות תקופתקרובים יותר בגילם ל
 32.9 הואגילם הממוצע שה הסטודנטים להסבמ בשונה ,זמן לא רב לפני בחירת המקצוע

  ). 1.71 קןתטיית ס(

עבודה של רוב המחקרים העוסקים בהעדפותיהם של הסטודנטים מצביעים על העדפה 
; 2001; וייס וגל, 1989אסטרטגיות פעולה אחרות (אבירם וקטן, על פני פרטנית 

Kaufman, Segal-Engelchin, & Huss, 2012; Weiss, Gal, Cnaan, & 

Maglajlic, 2002מעדיפים את הסבה הסטודנטים בתוכנית נמצא ש, פי ששיערנו). כ
בתוכנית הרגילה. ממצא זה מתקשר עם  יותר מעמיתיהםפרטני הטיפול ה יתאסטרטגי

כרות עם עבודתו של עובד סוציאלי או יכמו ה ,ים על הבחירה במקצועאחרגורמי השפעה 
. הסטודנטים המגיעים הטים אליותר אצל סטודנ רווחוש ,חבר העוסק במקצועאו  מכרעם 

 ,ללימודי ההסבה מעיסוק המשיק לעבודה סוציאלית מכירים את עבודת העובד הסוציאלי
 & ,Dennsion, Pooleמקצוע (ההבנתם את על תפיסתם והיכרות זו משפיעה על ו
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Qaqish, 2007מעוניינים להעמיק את ידיעותיהם ולרכוש כלים  ה). נראה שסטודנטים אל
תכן י). י2010(שפירו,  מזוהה עמו מקצוע העבודה הסוציאליתש ,ול הפרטניבתחום הטיפ

הסבה בחרו בלימודי עבודה סוציאלית בגלל הקושי להתקבל תוכנית השהסטודנטים ב
 ,רתיעה מההשקעה הרבה הנדרשת בלימודי פסיכולוגיההללימודי המשך בפסיכולוגיה ו

). מכאן שהסברם של Christie & Kruk, 1998מאמרם של קריסטי וקרוק (בכפי שעלה 
של  תהמקצועישיוקרתה  כיווןמ כלומר: ה;) מתאים לסטודנטים אל2001וייס וגל (

שיטות מבקשים לעסוק בפסיכולוגיה, הסטודנטים ה נופלת מזו שלהעבודה הסוציאלית 
  מקצועי. מעמדם ה שדרג אתכדי ל ,טיפול פרטניות המאפיינות את הפסיכולוגיה

גם הסבה בתוכנית הסטודנטים ה העדיפוטיפול פרטני  לשאולם מעניין שלצד ההעדפה 
בתוכנית הרגילה. ניתן לקשור תחומי  אשר עמיתיהםמדיניות יותר מהעיצוב את תחום 

במחקרה בקרב למשל:  .קריירהב הבחירשונים ל םמניעימגוון העדפה שונים גם ל
זיקה ) Biggerstaff, 2000ביגרסטאף ( הסטודנטים לתואר שני בעבודה סוציאלית מצא

שינוי  לחוללהרצון  ביןבין הרצון להיות מטפל ולזכות ביוקרה הנלווית למקצוע ל חזקה
הסבה, המגיעים ללימודים לאחר היכרות תוכנית היתכן שדווקא הסטודנטים ביחברתי. 

תר והתנסות מסוימת בשירותי רווחה שונים בעיסוקיהם השונים הקודמים, מודעים יו
עבודה לא די בלכך ש ,בתחילת דרכם המקצועית הנמצאים ,רגילההבתוכנית מעמיתיהם 

) ציינה שאחד המודלים של 2006גל (-כדי לקדם את המטופלים. וייס כשלעצמהפרטנית 
 :. כלומרבו עיצוב מדיניות הארגון שהעובד הסוציאלי מועסק הואמדיניות  תפרקטיק

מכיר היטב את העובד מהכרת שדה הפעולה;  נובען הצורך לפעול לשינוי מדיניות בארגו
רכי וצ הגדרתהשירותים או  הגשתאופן למשל כמו  ,במדיניות הארגון החוליות החלשות

לשלב  נדרשים ניפרטעוסקים בטיפול הלקוחות. מכאן שגם עובדים סוציאליים ה
התמודד טוב יותר עם המצוקות די להן כ ,השוטפת פרקטיקת מדיניות תםבעבוד

גל ולוין, - הספציפיות של צרכני השירותים הסוציאליים והן כדרך לקדם שינוי חברתי (וייס
רגילה ה. בעוד סטודנטים בתוכנית מגזרים). ניתן לקשור ממצא זה עם העדפת סוגי ה2008

תנאי  – שלהם בבחירת המקצועהמרכזי שיקול , הנותן מענה למעדיפים את המגזר העסקי
הסבה מעדיפים את המגזר הממשלתי שבו באות לידי כנית התוהסטודנטים ב – עבודהה

  ביטוי גם מיומנויות של עיצוב מדיניות. 

מעדיפים רגילה ההעדפת אוכלוסיות ושירותים נמצא שסטודנטים בתוכנית  שאלה שלב
ילדים ושירותים המעניקים טיפול לילדים. נראה שהסיבה לכך היא גילם הצעיר וההרגשה 

 ,היכרות קודמת שלהם עם ילדיםעל רקע יותר עם אוכלוסייה זו שיש להם חיבור טבעי 
רות הלאומי. סטודנטים יבמסגרת הש בתפקידםלמשל כמדריכים בתנועות נוער או 

כמו עבריינים, אסירים, דרי  ,אוכלוסיות של מבוגרים ופיהעד , לעומתם,הסבההבתוכנית 
 םתכן שחלקיבית סוהר. יוכן שירותים של נפגעי נפש, מרכז לאלימות במשפחה ו ,רחוב

   .בעבודתם טרם הלימודים הנחשפו לאוכלוסיות אל
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מעט את  אךמסקירת הספרות עלה לפי חלק מן המחקרים שההכשרה המעשית שינתה 
 & Bogo, Raphael, & Roberts, 1993; Rubinהעדפותיהם של הסטודנטים (

Johnson, 1984; Rubin, Johnson, & DeWeaver, 1986; Weiss, Gal, & Cnaan, 

על העדפותיהם השפיעו הלימודים וההכשרה שמחקרים אחרים מצאו  ואולם). 2004
)Limb & Organista, 2006 במחקר הנוכחי, כמשוער, נמצאו מספר קשרים מובהקים .(

אוכלוסיות ל בנוגעבין תחומי ההכשרה המעשית של כלל הסטודנטים לבין העדפותיהם 
  שירותים. לו

ניינים הוא הקשר בין טיפול באוכלוסיית קשישים ועבודה בבתי אבות אחד הממצאים המע
בהכשרתם המעשית של הסטודנטים בזמן הלימודים לבין העדפותיהם לעבודה בעתיד 

בתחתית סולם תחום הקשישים כאשר יש לציין שבמחקרים קודמים דורג  ,בתחום זה
 הז דירוג) הסבירו 2001(). וייס וגל 2001; וייס וגל, 1989העדיפויות (אבירם וקטן, 

יכולת לחולל שינויים באוכלוסיות מסוימות כמו ל בנוגעשל הסטודנטים העדר הידע ב
ידי מחקרים שמצאו שהתנסות בעבודה עם בקשישים בבתי אבות. הממצא במחקרנו נתמך 

לסטודנטים לעבודה סוציאלית להכיר  אכן מאפשרתמעשית ההכשרה מסגרת הקשישים ב
 יהםרכיהם, משפרת את היחס הרגשי כלפיהם ויכולה להשפיע עלוצאת את עולמם ו

  ). Kane, 2004; Mason & Sanders, 2004ם (מלבחור לעבוד ע

הוא הקשר השלילי בין השירות  ,בהתאם לתוצאות מחקרים קודמים, ממצא מענייןעוד 
עבודה בעתיד. בעוד אצל סטודנטים כתחום תחנה לייעוץ משפחתי לבין העדפת שירות זה 

), נמצאה מגמה 2001(וייס וגל,  נהבעדיפות ראשו תיהתחנה לייעוץ משפחהיתה מתחילים 
 ,Weissרות זה מתחילת הלימודים עד סיומם (יסטודנטים לעבוד בשהשל ירידה בנכונות 

Gal, & Cnaan, 2004 שלבי החיים של הסטודנטים בשתי לכך הוא ). הסבר אפשרי
משפחה. עיסוק בתחילת דרכם כבניית חיי הזוגיות או  ראשיתנמצאים ברובם  .כניותהתו

עלול להרתיע  הנוגעות לחייהם במישרין,סוגיות רבות  בתחום זה, המציףאינטנסיבי 
בתחילת לימודיהם בטרם העדיפו אותו סטודנטים הולכן  ,נחשב יוקרתי הואאף ש ,אותם

  ההתנסות המעשית. 

סיום התואר וכן להמשיך בלימודי תואר שני עם כעובדים סוציאליים  לכוונה לעבוד אשרב
שהביע כוונה הסבה הסטודנטים בתוכנית שיעור המפתיע ש אין זההרי  ,בעבודה סוציאלית

 ,הסבההסטודנטים בתוכנית הרגילה. נראה שהבתוכנית עמיתיהם  היה גבוה מזה של זו
מגובשים ובטוחים  ,י עבודהרכולרכוש את המקצוע לצ כדי םאשר הגיעו ללימודי

  מאשר הסטודנטים בתוכנית הרגילה. יותר בבחירתם 
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 ÌÂÎÈÒ  

¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏ·‚Ó Â˙ÓÂ¯˙Â : מדגם המצומצם.מה נובעותלמחקר הנוכחי מספר מגבלות ה 
מוצעת בו שאחד מבתי הספר לעבודה סוציאלית נאספו ב) 80%-הנתונים (כ כיוון שרובמ

לעבודה אחרים משני בתי ספר נאספו ) 20%- (כ מיעוטםו ,תוכנית הסבה בת שנתיים
בעיקר מבית הספר  נובעותמחקר זה מסקנות תוכנית הסבה זהה,  המציעים ,סוציאלית

יכול לייצג את כלל הסטודנטים שלמדו  ן הואאי שסיפק את חלק הארי של המדגם. על כן
לאחר  ,ךהנתונים שהתקבלו מראיונות ההמש גםהזהות באותה תקופה. ההסבה בתוכניות 

 ,היו מעטים ולא אפשרו לערוך השוואות רחבות יותר בין הנבדקים ,כשנה מתום הלימודים
  . ובהתייחס למשתני המחקר בשני פרקי הזמן של עריכת

בדיקה הראשונית של עמדות סטודנטים בתוכנית הסבה לעבודה התרומת המחקר היא 
הם  בה בעתאך  ,העדפה לטיפול פרטני הסוציאלית. באופן מסורתי הביעו סטודנטים אל

תוכנית  אהסבה בת השנתיים היההתעניינו גם בעיצוב מדיניות. תוכנית לימודי 
העבודה של  תחומי עיסוקהומטבע הדברים איננה יכולה לכלול את כל  ,אינטנסיבית ביותר

  נטיים ביותר ללמידה.וויש לבחור את הנושאים העיקריים והרל על כןהסוציאלית. 

˘‰Í˘Ó‰ È¯˜ÁÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ˙ÂÎÏ :  בנוגעמסקנת המחקר העיקרית 
 ו,כני הלימוד בתוכנית זוהמלצה לבדיקה מעמיקה של ת אהסבה היתוכנית הלסטודנטים ב

רכי השטח ולחשוף וכדי להתאימם לצ ,הכשרה המעשיתההתנסות בהעיוניים והן  אלההן 
כמו פרקטיקת מדיניות  ,יאליתשל העבודה הסוצ עדכנייםאת הסטודנטים לתכנים 

  אקטיביזם קהילתי.ו

המוגדרות כתוכניות הסבה במתכונת המשלבת לימודים לתואר  אחרותכאמור תוכניות יש 
בבתי הספר השונים באוניברסיטאות התרחב  השני בעבודה סוציאלית. פיתוח תוכניות אל

לפני תחילת (לערוך מחקר אורך במספר נקודות זמן  על כן אנו ממליציםו ,ד לאחרונהומא
 ),הלימודים, בסיומה של כל שנת לימודים, בסיום הלימודים ושנה לאחר סיום הלימודים

הסבה לעבודה סוציאלית בכל בתי הספר השיקיף את כל סוגי תוכניות לימודי 
כנית לימודים לתרום לבניית תו יוכלומחקר כזה של  יובאוניברסיטאות ובמכללות. מסקנות

. במחקר העתידי כדאי יהיה לכלול גם מנהלי הלסטודנטים אל המתאימה ,והכשרה מעשית
  . השירותי רווחה, מדריכים ומורים שיביעו את עמדותיהם בנושאים אל
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  מקורות 

). העדפות מקצועיות של בוגרי בתי הספר לעבודה סוציאלית 1989אבירם, א' וקטן, י' (
   .È ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,16-3ל אוכלוסיות, שירותים ותפקידים. בישראל: רמות יוקרה ש

. ˙È"˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÓÏ˘‰ ˙È"ÎÂ˙Â ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙Ï ‰·Ò‰ ˙È"ÎÂ). 2014אוניברסיטת אריאל (
  אוחזר מ

http://www.ariel.ac.il/socialwork-ba/ba/curriculum-for-undergraduate-retraining 

 . אוחזר מÏ˘‰ ˙È"ÎÂ˙˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ ‰Ó). 2014אוניברסיטת בן גוריון (

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/degree_2/program_Social_Work_Complete.aspx 

  מ. אוחזר ‰È"ÎÂ˙ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙Ï ‰·Ò˙ ). 2014אוניברסיטת בר אילן (
 http://social-work.biu.ac.il/retraining%20course 

  אוחזר מ .˙ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯‡˙ ÈÏÚ·Ï È"˘ ¯‡Â˙Ï ‰ÓÏ˘‰ ˙È"ÎÂ ).2014אוניברסיטת בר אילן (

http://social-work.biu.ac.il/hashlama 

, ·Ó È„ÂÓÈÏ ˙‡¯˜Ï ˙ÂÓÏ˘‰ ˙È"ÎÂ˙. ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú.‡ ).2014( אוניברסיטת חיפה
  אוחזר מ

http://hw.haifa.ac.il/social/hebrew/programs_prema.html 

 אוחזר מ. ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú· È"˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÓÏ˘‰‰ ˙È"ÎÂ˙). 2014אוניברסיטת תל אביב (

http://www.socialwork.tau.ac.il/supplemental-program.html 

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  ,·ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆ˜Ó ˙¯ÈÁ˙). 1980אלבק, ש' (
  אוניברסיטת בר אילן.רמת גן: לפילוסופיה. 

). גורמי החלטה בתהליך בחירת מקצוע: השוואה בין קבוצות סטודנטים 1983בק, ש' (אל
, ÍÂ"ÈÁ· ÌÈ"ÂÈÚ38-37, לעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, כימיה ופיסיקה. 

232-215.  

שינויים בערכים חברתיים של סטודנטיות לעבודה סוציאלית  ).1978גל, ד' (-בר
  .ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,15-3‰, ‡ולפסיכולוגיה. 

Ï‡¯˘È· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ –  ÌÈ"˘· ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ˙¯È˜Ò). 2004צורי, ר' (-בר
ירושלים: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, הרשות לתכנון כוח  .2002-1990

  אדם. אוחזר מ
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/26E55D17-24C2-41CA-AD76-

D6FB05030FA0/0/X5608.pdf 
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תל אביב:  ÚÓÂ ‰ÎÏ‰ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˜ÂÁ˘‰.). 2000, ש' ורוזנר, י' (גולדשטיין
  .אביב האגודה לקידום העבודה הסוציאלית ורמות, אוניברסיטת תל

ÌÂÁ˙· ˙ÂÚÂˆ˜ÓÏ ÌÈÓÚ‰ ¯·ÁÓ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÂÚÏ ‰·Ò‰ ÈÒ¯Â˜ ¯˜Ò ). 1993גורבטוב, ר' (
‡ ˜ÏÁ ,‰ÁÂÂ¯‰אביב: משרד העבודה והרווחה. אוחזר מ . תל  

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Pages/MehkarV

ehaaracha_Mechkarim1996_2007.aspx 

Ò¯Â˜ ¯˜Ò ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆ˜ÓÏ ÌÈÓÚ‰ ¯·ÁÓ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÂÚÏ ‰Î¯Ú‰ È). 1995גורבטוב, ר' (
· ˜ÏÁ ,˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰  שלב ההשתלבות המקצועית והארגונית של הבוגרים: עשרה)

  אביב: משרד העבודה והרווחה. אוחזר מ-חודשים עד שנה מסיום הלימודים). תל
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Pages/MehkarV

ehaaracha_Mechkarim1996_2007.aspx 

˘"ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú ÚÂˆ˜ÓÏ ‰·Ò‰ È¯‚Â· ¯˜Ò10  ÌÈ˙ (Á‡Ï ·˜ÚÓ¯ ). 2003גורבטוב, ר' (
(¯‡Â˙‰ ÌÂÈÒÓשרד הרווחה.אביב: מ . תל  

  אוחזר מ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯‡˙ ÈÏÚ·Ï ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú· ÍÓÒÂÓ). 2014האוניברסיטה העברית (
http://www.sw.huji.ac.il/list/542 

 . ˙ÌÈ‡Ó„˜‡Ï ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ ‰·Ò‰ ˙È"ÎÂ). 2014המכללה האקדמית אשקלון (

  אוחזר מ
http://www.ash-college.ac.il/index.php?cmd=ashkelon.88 

). פרקטיקה של מדיניות: מסגרת מושגית לפעולתם של עובדים 2006גל, ע' (-וייס
  .ÂÎ ‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,477-445סוציאליים. 

העדפות מקצועיות של סטודנטים מתחילים לעבודה סוציאלית ). 2001וייס, ע' וגל, ג' (
  .Î ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,25-17‡בישראל. 

). האם עובדים סוציאליים נדרשים לעסוק בפרקטיקת מדיניות? 2008גל, ע' ולוין, ל' (-וייס
  .ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·77, 58-29, ניתוח תיאורי תפקיד. 

ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˜ÂÁ ,1996, התשנ"ו. 

, È˙· ¯˜Ò  'ÒÓ ¯˜Ò ,ÌÈÈÓ„˜‡‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ ¯ÙÒ2). 2010כורזים, י' (
Ú"˘˙, 2010-2009 . :משרד הרווחה והשירותים החברתיים.ירושלים  

  אביב: אור עם. . תל"ÌÈÈÁ ˙Â"˘ ÚˆÓ‡ ˙Â¯ÈÈ¯˜ ÁÂ˙ÈÙÂ ÏÂ‰È). 1998לביא, ח' (
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‰˙ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ‰¯˘Ù‰ ˙ÂÈË"„ÂËÒ ·¯˜· ˙È˙˜ÂÒÚ‰ ). 2002פישמן, ע' (
ÈÏÈÈÎÂ"ÈÁ ıÂÚ, הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר  .גמר לקבלת תואר מוסמך עבודת

  אביב. לחינוך, אוניברסיטת תל

). מחויבות למקצוע בקרב סטודנטים 2012נ' ( ,ודהאן 'א ,כהן, ע', כהן-פרוינד, ע', בליט
ם לבחירת המקצוע מתחילים בעבודה סוציאלית: הקשר בין משתני רקע, מניעי

  .ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·88, 143-115, ותפיסת מהות המקצוע. 

). עשור למאבק למען צדק חברתי: היבטים ארגוניים של אקטיביזם 2012קאופמן, ר' (
  .Ï ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,600-579· .קהילתי בבית הספר לעבודה סוציאלית

בודה סוציאלית מודעת ). בחיפוש אחר ע2010גל, ע' ולוין, ל' (-נבו, מ', וייס-קרומר
  .Ï ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,238-213תיאורי תפקיד.  לעוני: ניתוח שיח של

 –). בוגרי עבודה סוציאלית בתחילת הקריירה 1991קצ'לניק, ק', אבירם, א' וקטן, י' (
 , È ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á·מימוש ערכים תעסוקתיים, שביעות רצון ומחויבות מקצועית. 

71-56 .  

  .Ï ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,47-29שרה לעבודה סוציאלית: מגמות וסוגיות. ). הכ2010שפירו, ש' (
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 תגובה למאמר 

  סקירה ביקורתית –אפוטרופסות 

   2015 , פברואר96שפורסם בגיליון 
  

 ÂÒÙÂ¯ËÂÙ‡– ˙È˙¯Â˜È· ‰¯È˜Ò˙ המחברים),  להלן( אריהמאמר של בראל, דורון וסטר
תוקף את מוסד האפוטרופסות  ,)ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·, 96שפורסם לאחרונה ( ,המאמר) להלן(

לקבלת החלטות  ותבעיקר שימוש בייפוי כוח ואימוץ דרכי סיוע חליפי ,ומציג לו חלופות
בארצות שונות (ולאחרונה גם במספר החלטות של בתי המשפט לענייני  ותמיושמה

  משפחה בישראל). 

דרך את מבקרים את מוסד האפוטרופסות והלקבוצת רחבה של מאמרים  מצטרףמאמר ה
מאדם שהוכרז כחסוי ומונה לו האוטונומיה הנשללת  הואניהולו. הבסיס לביקורת 

 ו"המתת האדם כחסוי, שמשמעותעל  את עצם ההכרזהמאמרים אלה תוקפים  .אפוטרופוס
  ). legally dead) (Byles & McCartney 1987מבחינה משפטית" (

מושמעת בספרות, אבל בדברים אלה אני מבקש האבהיר: אינני חולק על הביקורת 
 – דל מרכזי של כותבי המאמרים הביקורתיים על האפוטרופסותלהצביע על מח

בא לידי ביטוי  מחדל זההמשפחה.  סוגיה:) בstake holderההתעלמות ממוקד כוח מרכזי (
בחינת התופעה מראשיתה כאשר בקביעה ש"אפוטרופסות היא הסדר משפטי וטיפולי", 

  פחתי".עשויה לתמוך בדעה ש"אפוטרופסות היא מענה משפטי למשבר מש

שאלה  .)56 המאמר, עמ'( ?""כיצד נקבע הצורך באפוטרופוס, מי קובע ועל סמך מה
ע, יהפתבכך כדי לעל מוסד האפוטרופסות. אין  ביקורת נשנית במאמריחוזרת ו זו ראשונית

בתחומי ציבורי והמינהל הידי משפטנים ומומחים בתחום בשכן רובם ככולם נכתבו 
שעניינם הוא סיוע  אלהידי בולא  ,אטריה וגרונטולוגיהרפואה רלוונטיים, כגון פסיכי

ודאגה לפרט, כמו פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית. במאמרי הביקורת נטען שוב ושוב שיש 
) וש"דוחות העובדים 59"ליקויים בפרקטיקה הנוהגת של האבחון הרפואי" (שם, 

ל ההיבטים הנוגעים לא סיפקו די מידע ולא עמדו על כ]ש] [...[ הסוציאליים על פי חוק
  ) דלים. 59רכי החסוי" (שם, ולצ

 אתכן שהרקע המקצועי של החוקרים שפרסמו את המאמרים שסקרו המחברים הבייי
אותם להימנע מלהציג את השאלה המקדמית הנדרשת לכל דיון בנושאי אפוטרופסות: 
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אפוטרופוס? לדעתי חשוב לדעת המינוי את אדם כחסוי והמיהו שיוזם את תהליך הכרזת 
סייע בהכרזת פלוני כחסוי, שי כדימי הוא שפנה מלכתחילה אל ה"שליח" (עורך הדין) 

מי הפקיד את המסמכים הנדרשים בבית המשפט. אזכיר: מגיש  פחות אמנם, לדעת ,וחשוב
עושה  –עורך הדין או העובד הסוציאלי שפנה אליו  –הבקשה והמסמכים לבית המשפט 

הוא שליח (ציבורי  :; כלומרנוגעת אליו קבות מפגש עם משפחת האיש שהבקשהבע זאת
. ההתעלמות מהשאלה מי הפעיל את של אותו איש ומשפחתקורות או פרטי) שמתאר את 

התעלמות מהצגת העובדה שמאחורי תחילת התהליך עומדת משפחה בולטת ההשליח ו
 אףסות לעניין זה בולט, לקורא את מאמרי הביקורת על האפוטרופסות. העדר התייח

מופיעים באותם מאמרים עצמם מצביעים על מעורבות קריטית של משפחות השנתונים 
תיקים בבתי המשפט לענייני  523האנשים שמונו להם אפוטרופסים, כמו בדיווח על 

, דורון ). זאת ועודDoron, 2004משפחה בישראל, שמסר פרופ' ישראל (איסי) דורון (
ידי בני במהבקשות לבתי המשפט להכריז על אדם כחסוי הוגשו  58%ש  ,מדווח (שם)

 ,מותר לקבוע :כלומר ;ידי נציגי היועץ המשפטי לממשלהבהנותרים  42%-ו ,משפחה
לממשלה הגישו את הבקשות נוכח  ימייצגים את היועץ המשפטהשגם עורכי הדין 

הרווחה. פרופ' גורמים ברשויות  העלי וווחיהמציאות המשפחתית של החסוי, כפי שד
בתי המשפט הם בני משפחה, נתון בידי מהאפוטרופסים שמונו  84%-ש ,מצאגם דורון 

 ) עלBayles & McCartney, 1987בייליס ומקארטני ( 1987-ב זהה לנתונים שפרסמו
  ). ı¯‡‰ ,17.4.15הנעשה בישראל לאחרונה ( כן אור קשתי על, וצות הבריתהנעשה באר

א שולי ותופעת האפוטרופסות שאין בה מעורבות משפחתית המתברר אפוא, שהיקף 
כוחני  שהוא(ודאי מבחינה סטטיסטית). לכן הביקורת על מוסד האפוטרופסות 

עיון נוסף. תופעת  טעונהופטרנליסטי ושולל זכויות אזרח, כפי שנטען במאמר, 
יסודות כוח ופטרנליזם מהווים בה ועניין משפחתי,  היאקשור בה ההאפוטרופסות וכל 

בצורות ובדרגות שונות בכל משפחה ומשפחה. לכן דיון בתופעת  המופיעיםמרכזיים, 
- בני משפחה ו הם היוזמים להכריז על אדם כחסוימ 58%-ש כךמתעלם מההאפוטרופסות 

מהאפוטרופסים הם בני משפחה לוקה בחסר. זאת  84%-נציגי רשויות הרווחה וש 42%
להשתנות ברגע שבית  יםיכול םים משפחתיות אינכיוון שדפוסי ונוהגי התייחסות פנ

  משפט מכריז על אחד מבני המשפחה כחסוי ועל בן משפחה אחר אפוטרופוס. 

נראה אפוא, שהדיון בתופעת האפוטרופסות יהיה עשיר יותר אם לא תהיה התעלמות מכך 
באים לידי ההיבטים משפחתיים  שיש להראשונה תופעה בשאפוטרופסות היא בראש ו

י בהגשת הבקשה לבית המשפט למנות אפוטרופוס על אחד מבני המשפחה. יוזכר ביטו
, כיוון שבני המשפחה מדובר בורוב, האדם שפי  לעיה לבית המשפט לא ישותף, ישבפנ

. שיודעים טוב יותר מה רצוי לבן משפחתם הפחות חזק אלההיוזמים תופסים את עצמם כ
ומינוי  ,ידי בית המשפטבמוכרז כחסוי ה ,בכך מתחיל הליך ההדרה של בן המשפחה

כיוון שעל פי התפיסה החברתית  ,אפוטרופוס, שברוב המקרים הוא בן משפחה
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ההיסטורית, שבתי המשפט מושפעים ממנה, בן המשפחה מכיר טוב יותר את החסוי ויכול 
יקלע יזמן מצב שבו עלול ללהבין טוב יותר את צרכיו. מינוי בן משפחה כאפוטרופוס 

, קל וחומר הנוגע אליונהלי יכבעל תפקיד מ וקושי שלו לקבלשל הלמצוקה ב החסוי
כנגועות עשוי לזהותן קבל החלטות, שהחסוי יבן משפחה  ותושאכבשלב מאוחר יותר, 

כך נפגעת לא רק האוטונומיה של החסוי, אלא גם משענת משפחה, שלה  1.םבניגוד ענייני
אין  כן, שע ללא חשש את הסתייגויותיונפגעת יכולתו להביזקוק כל אדם, קל וחומר 

   , פן יבולע לו.את האפוטרופוס שלו החסוי רוצה להרגיז

  

:Ï"�‰ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ  

תומך במעורבות מוגברת של המדינה בנושאי רווחה, אני מציע בדרך כלל אני ש אף
בתי משפט  :האפוטרופסות. כלומר סוגייתמעורבותה בצמצום ת ככל הניתן אלשקול 

יני משפחה ידונו בבקשות למנות אפוטרופוס ולהכריז על אדם כחסוי, רק לאחר לעני
של  ו, על חשבון משפחתמטעמםשיקבלו חוות דעת פרטית ממומחה לענייני משפחה 

אכן אדם אותו למנות לו אפוטרופוס. ואם בית המשפט ישתכנע ש תבקשהיא מהאדם ש
לא ימצא את אם  .לאורך זמן ויבחן מי במשפחה יכול לסייע לאז  ,אפוטרופוסזקוק ל

ת האחריות למדינה א ריעביכריז על האדם כחסוי וי האדם המתאים במסגרת המשפחה,
  אפוטרופוס מתאים.לו  וזה ימנהבאמצעות האפוטרופוס הכללי, עליו 

, שמשפחה מבקשת להכריז על אחד מבניה תימדוע נאמרים דברים אלה? מניסיוני למד
לא נמצאו בה דרכים (הסכמות) ליישב מחלוקות פנימיות, (או ההורים) כחסוי, לאחר ש

מתקשה לנהל את ענייניו. לשם הדגמה הפוכה למצב דברים זה, הבאשר לענייני האיש 
שלא יכלה  אףכחסויה,  80מה קרה במשפחה שלא פנתה בבקשה להכריז על אם בת  אראת

  לקבל החלטות בתחום הרכושי:

שנות נישואיהם הוא  60לאורך  .בעלהטר נפכאשר  ,80מרים (שם בדוי) היתה בת 
יכולת לנהל את רכוש לה הרכוש במשפחה. מרים חשה שאין  ענייניניהל את זה ש

לא  גםמרים ו לאוביקשה משני ילדיה הבוגרים להיכנס לנעלי בעלה.  ,המשפחה
שרר ש משוםלבקש מבית המשפט למנות לה אפוטרופוס,  העלו בדעתםילדיה 

  .ובינם לבין עצמם םלביניה נהביאמון מלא 

_____________ 

שלהם, קרובי משפחה, קיבלו החלטות לאור ניגוד  תלונות של חסויים שתומכות באפשרות שהאפוטרופסים  1
  אינטרסים נשמעו במהלך מחקר לצורך קבלת דוקטורט שערך המחבר: 

Kroch, U. (2009). The experience of being a dependent adult (Ward) – A hermeneutic 

phenomenological study (unpublished thesis submitted to the faculty of graduate studies in partial 

requirement for the degree of doctor of philosophy). 
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 היתה המקרה שתואר כאן מצביע על השינוי שחל בחיי מרים, שמעבר לאיבוד בן זוג
תה יגם היווכחות שהיא זקוקה למי שידאג לה ויקבל עבורה ואמבחינתה משמעותו 

חוות דעת של פקיד סעד, (רשויות המדינה עזרת  נדרשההחלטות שונות. במקרה הזה לא 
 ה שלבנוכחות נציג היועץ המשפטי לממשלה, השופט ועוזריו, בדיקדיון בבית משפט 

נושאים האישיים/ענייני בנוגע ל .)האפוטרופוס הכללי ומעקב אחרי אפוטרופוס ממונה
לחוק  16"ייפוי כוח לטיפול רפואי לפי סעיף  על בנוכחות פסיכולוגמרים הגוף חתמה 

ייפוי כוח שנתמך באישור נוטריון.  להיא חתמה עענייני הרכוש  ל בנוגעזכויות החולה", ו
את בלי לערב את בתי המשפט העמוסים ובשיבה טובה,  ונפטרה ,94עד גיל  התימרים חי

  האפוטרופוס הכללי שלא נדרש להשגיח על דרכי ההתנהלות במשפחתה של מרים.

לשאול, עד כמה משקפים  יםבאפוטרופסות תופעה חברתית (מקרו) עשוי יםרואאלה ה
, אבל ושאלה ז לקשה אמנם להשיב עהוצגו במקרה של מרים מציאות רחבה. הנתונים ש

כל השאלות שהתעוררו נוגע לילדיה של מרים תמימי דעים ב לא היוניתן לומר, שאילו
בעלי מקצוע מתאימים, בלי למנות עזרת בהמשך, ניתן היה לסייע להם להגיע להסכמות ב

, ניתן יהם, למרות עזרת בעלי המקצוענהיו נשארות מחלוקות בי ילולה אפוטרופוס; וא
היה להביאן להכרעה שיפוטית, תחילה בלי ליטול מידיהם את הסמכויות שניתנו להם 

למנות למרים אפוטרופוס שאינו בן  ניתן היהבהסכמה, ובמקרה של אי הסכמה נמשכת 
  האחוזים של האפוטרופסים שאינם בני משפחה). 16-משפחה (ולכלול אותו ב

ם באור זה מחייבת, כמובן, בראש ובראשונה לאשש את הנחת היסוד ראיית הדברי
 ישמכיוון ש .שהמשפחה היא שמחוללת את תהליך האפוטרופסות ,מוצגת למעלהה

האפוטרופסות מפרספקטיבה של משבר  סוגייתע לבחון את ימצאני , וז הנחהתימוכין ל
קבל, שעם הטלת תפקיד למשפחתי ולא של כורח משפטי. משמעות הדבר היא 

 שהמחבריםמידת מה של פטרנליזם וכוחנות, דפוסים  תהיההאפוטרופוס על בן משפחה, 
נמצאים ביסוד יחסים במשפחה. עם זאת  הםשהם מתעלמים מכך שכ, נגדםיוצאים חוצץ 

נראה שיש לאפשר את הטיפול במשבר המשפחתי, שמאפיינו העיקרי הוא הקושי של בן 
של מרכיבי הקושי, כלומר בחינה מדוקדקת  לימוד מקיףיניו, על ידי משפחה לנהל את עני

 –עזרים ואנשים  –לנהל את ענייניו, ולמצוא דרכים מתקשה של תחומים שבהם האדם 
שיוכלו לסייע לו. עם זאת, ראוי לחזור ולוודא שהמסייעים לא יהיו אנשים שעלולים 

 אותה הוא מקבלעל סמכות שבבה בעת להימצא במעמד של כפל תפקידים (בן משפחה ו
  כלפיהם). הוא מחויב גורמים מחוץ למשפחה, שמ

רטו חלופות לאפוטרופסות (ייפויי כוח ומינוי ילכן טוב עשו המחברים, שבמאמרם פ
"תומך בקבלת החלטות"), ששימוש בהן עשוי לצמצם פגיעה בחסויים, ואולי אף לבטלה. 

רוכות הטווח של יוזמת המשפחה עם זאת חסרה לי במאמר התמודדות עם ההשלכות א
המענה האולטימטיבי להבטחת  ןשה עליהןלהסתייע בחלופות המוצעות, שלא ניתן לומר 

  האוטונומיה וכבוד האדם, שהיסטורית נקרא "חסוי".
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יעורר את הדיון  ÂÒÙÂ¯ËÂÙ‡– ˙È˙¯Â˜È· ‰¯È˜Ò˙ ניתן לקוות שפרסום המאמר : לסיכום
כן, אני מקווה שהעלאת הנושא תניע את המחוקק . יתר על וחברתית ז-בסוגיה משפחתית

כלומר משרד המשפטים לפעול לקראת מתן אפשרות לחקור את נושא האפוטרופסות, את ו
חסויים, דבר שנבצר עד כה מחוקרים מעוניינים. תקוותי היא למסמכים ול גישה לאפשר

החסר לחסויים ולבני משפחותיהם, ניתן יהיה להשלים את  גישהשאם אמנם תתאפשר 
  האפוטרופסות.   סוגייתבידע על 

  

 וך, אורי כרד"ר 

  שירותי שיקום ואפוטרופסות, כמון

 

  

ÌÈ¯·ÁÓ‰ ˙·Â‚˙  

החשובות למאמרנו. בהערותיו מאיר ד"ר  ר כרוך על הערותיו והארותיו"אנו מודים לד
כרוך את מקומם של בני המשפחה המטפלים בהליך האפוטרופסות. כהקדמה 
להתייחסותנו יש להעיר שמקומם של בני המשפחה הועלה על סדר יומם של העוסקים 

קנה בארץ, כאשר אופייה של התמודדותם עם נושא זה נע כבמטוטלת: לפני יבתחום הז
בני משפחתם,  בידיהזנחה של זקנים לור תאוצה המודעות להתעללות וכעשור החלה לצב

 החלה השתלמויות שפותחו בתחום זה. מנגדבימי עיון ובמודעות שבאה לביטוי בכנסים, 
י והרגשי המוטל על בני סבשנה האחרונה לצבור תאוצה המודעות למצוקתם ולעומס הפי

בארץ לפני  רךשון מסוגו שנעביטוי בכנס ראידי המשפחה המטפלים, מודעות שבאה ל
È„ , למטפלים בזקנים וכן בשירות חדש ‡˘Ï חנך, בהשתלמות חדשה שמספר שבועות
ÍÓÂ˙Ï, מציע ארגוןש ‰¯˘ „È שמטרתו לתמוך בבני המשפחה המטפלים. הערותיו של ,

מקומם הדואלי של בני המשפחה המטפלים, שזכה עם  מתיישבות אפואד"ר כרוך 
 קנה. ים בתחום הזלהתייחסות בקרב העוסקי

מקומם  למרותאולם בתחום האפוטרופסות, ובניגוד למה שנראה אולי על פני השטח,  
הם מחוללי אין של בני המשפחה בהליך מינוי האפוטרופסות, ברוב המקרים  נכבדה

 ,הפונים לאפוטרופסות ההתהליך אלא מוציאיו. נכון שבמקרים רבים בני המשפחה הם אל
המתמנים לאפוטרופסים, אולם ברוב המקרים הם  ההם גם אלונכון שבמקרים רבים 

בתי חולים, בתי (המשרדים הציבוריים והממשלתיים משום שאין ם, חנדחקים לכך על כור
מסרבים לקבל את סמכותו  המאפשרים להם לנהוג אחרת. משרדים אל )אבות, בנקים וכו'

על הוראות הנוגעות אליו  וםלחת ,קוגניטיבית ("החסוי") שהוא פגועשיש חשש  ,של אדם
כל עוד לא הוכרו רשמית  ,מסרבים לקבל גם את סמכותם של בני המשפחההם ומנגד 
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לפנות להליך האפוטרופסות גם בניגוד  אפואכאפוטרופסים. בני המשפחה נאלצים 
לדעתם, שאם לא כן לא יוכלו להעניק לאדם (לחסוי) את הטיפול המיטבי. כך שהערתו 

ך בנוגע לשאלה המקדמית מי יוזם את ההליך תובילנו מהשליח הנבונה של ד"ר כרו
, לשליח השני שהוא בן המשפחה, אולם הוא גם בד הסוציאליאו העו עורך הדיןהראשון, 

ר כרוך אינה "מביא דש ההוא אינו אלא שליח בלבד של הגופים הממסדיים. גם הדוגמ
מניעה אידיאלית  ךראכן ד יאעומדת במבחן האפוטרופסות: חתימה על יפויי כוח ה

כאשר כשרותו של אדם  ,הבעיה מתחילהואולם לאפוטרופסות, כפי שהודגש במאמרנו, 
  . היכול לחתום על יפויי כוח אלהוא  ןואי ,פגועה כבר

ר כרוך המתייחסות לשאלה המקדמית "מי הפעיל את "לסיכום, ראויות הערותיו של ד
יו על מקומם הדואלי של בני וכן ראויות הערות ,השליח? מי חולל את התהליך?"

המשפחה המטפלים, אולם להערכתנו מחוללי התהליך אינם בני המשפחה, המהווים 
האפוטרופסות אין יחסי הסיבתיות הפוכים הם:  ועל כןבהקשר זה שליחים מסדר שני. 

 להתחולל מחמתשבר משפחתי עשוי  לחילופין ;תוצאה של שבר משפחתי
    האפוטרופסות.

 

 ד"ר רוני סטריארו ופ' ישראל (איסי) דורוןפר, מיכל בראל
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 ניסים כהןבעריכת 

  נשים מהגרות בישראל
  טלמון ויעל עצמון (עורכות)- פנינה מורג

  עמודים 314. 2013ירושלים: מוסד ביאליק. 
  1ענת בן פורתסקרה: 

  

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך." צו ההגירה שניתן לאברהם 
. מגמה זו לא נשמעקולה של שרי  ;ארץ חדשהמעבר לסיפור ה ,מתמקד בסיפור שלו

של נשים  ןמקומנפקד בלטה לאורך השנים בחקר ההגירה. בכתיבה אודות העלייה ארצה 
  לדיון קצר במרחבים אלה. אך רבות, כך שסיפור הגירתן זכה עד כה 

ניתוח  הספר מציע .˘Ï‰מקום מרכזי במחקר על הגירה לסיפור מתייחד בנתנו ספר זה 
 ) שלעד ימינו אלה 19-הרבע הראשון של המאה ה(מספקטיבה היסטורית מחקרי מפר

הסתגלותן לארץ. של עוברות בהגירתן ארצה ו שהןתהליכים של  ,חוויותיהן של נשים
 – מגוון דיסציפלינותמייצגות עורכות הספר  שכינסונקודות המבט המחקריות 

ת ומאפשרהו ות זו את זוהמעשיר –היסטוריה  ,סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה
  . ועל הדמיון ביניהן בין הגירת נשים לישראל בתקופות השונות ההבדליםלעמוד על 

 19-במאה ה , החלתקופות ההגירה הציונית והלא ציוניתעל מאמרים  13 מחזיקהספר 
מגוון רחב הקהילה האתיופית ויוצאי חבר העמים לשעבר. וכשם שבני הגירתם של ב כלהו

שהוא האוכלוסיות והנושאים רחב מגוון כך  ,לספר זה התכנסות והחוקרים שהדיסציפלינו
בהם: אלמנות עולות יוצאות צפון אפריקה, שסבלו מהדרה משולשת בחברה נוגע 

 ;במושבות העלייה הראשונהיזמיות מהגרות יהודיות  ;19-היהודית בישראל במאה ה
יצרות מיפעילויות  ;השנייה מעמדן הפוליטי והחברתי של נשים מתנועת העבודה בעלייה

_____________ 

, וייספלד וגבי לואיס שם על סוציאלית לעבודה הספר בבית ומרצה סוציאלית עובדת, פורת בן ענת ר"ד   1
 נשים כלפי אלימות של שונים להיבטים נוגעים שלה העיקריים המחקר תחומי. אילן בר באוניברסיטת

 .במשפחה ואלימות
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של המאה  40-20-בשנות הבארץ ישראל  הכנסה של נשים מהגרות בקהילה היהודית
היבטים  ;יחסי הגומלין והבדלי מגדר במשפחות מהגרים יהודיות בארץ ישראל קודמת;ה

רשתות נשים בראשית שנות  ;ה וקליטה בישראל מקום המדינה ועד ימינוימגדריים של עלי
; תפקידים שונים בחגיגות המימונה לשמגדרי ההיבט ה מאה הקודמת;של ה 50-ה

הפמיניזציה של מקצוע החינוך בקרב יוצאי אתיופיה והמשמעות של כניסת נשים מקרב 
הגירתן והסתגלותן  ;התארגנויות פיננסיות בקרב יוצאות אתיופיה ;הקהילה למקצוע זה

  של מהגרות יוצאות חבר העמים. 

האסטרטגיות השונות  שללמידה מעמיקה מציעים תמונה מעניינת ו מרכיביםאלה  נושאים
במעברן ארצה ובהסתגלותן לארץ. תמונה זו  ,הן מתוך כורח והן מבחירה ,נקטו נשיםש

, להקים רשתות תמיכה אישה ברעותהמגלה את יכולתן של נשים ליצור יש מאין, להיעזר 
ידים המגדרית. ואכן מחקרים חלוקת התפקאת ולנסות להגדיר מחדש את מוסד המשפחה ו

בהשוואה לגברים,  ,שנים האחרונות מצביעים על הסתגלות מהירה יחסית של נשיםמה
ר קשר ויצלבתעסוקה ולהשתלב השפה, את יכולתן ללמוד מבחינת במעבר לארץ חדשה 

המופר בשל פערים אלה בין המינים והאיזון שעם זאת ניכר  .רותים השוניםיעם נותני הש
דילמות מהותיות אצל נשים עלולים לעורר  המסורתית לוקת התפקידיםבחהשינוי 

  ).Raj & Silverman, 2002( מתח וקונפליקט עד כדי אלימותבמשפחה כולה וקיומיות ו

יוצאות העוסקים באוכלוסיות ייחודיות: נשים  יםבתוך אסופת המאמרים בולטים שני
 השכתבעל יוצאות אפריקה, בישראל ונשים הנסחרות לזנות. המאמר הראשון  האפריק

מציג את המציאות הוא  .שערכה המחברת 14ראיונות מתוך  שנימבוסס על  ,גליה צבר
בהתמודדותן עם דילמות קיומיות  בו הן מצויותשהמלכוד את המורכבת של נשים אלה, 

משפחה,  מבוססיאישיים  האסטרטגיות שאימצו לצורך זה באמצעות קשרים ביןאת ו
  ת ודתית משותפת.מוצא וזהות אתני

מנתח את השינויים שחלו ביחסה של מדינת  ,הרנס-לימור גד השכתב ,המאמר השני
תרומתו האסטרטגית ישראל כלפי נשים הנסחרות בתעשיית המין בישראל, ומדגיש את 

שינוי היחס להשיח שבחרו השחקנים הפוליטיים הפעילים במאבק נגד תופעה זו  של
  לנשים אלה.

 טעונות גירוש, התחולל השינוי ביחס לנשים אלה מעברייניות איךהמחברת מתארת 
 דרך זה קרהלקורבן שיש לסייע לו. שינוי  ,פוליטית-המאיימות על המציאות הסוציו

 המתאפייןהתייחסות לזכויות אדם ואמפתיה, לשדה הלוקלי  של ,החדרת השיח הגלובלי
  לאומני או אחר.  ,התייחסות מבחינה על רקע אתניב

ספר זה תורם מאוד לכל איש ואישה בישראל המגלים עניין בהגירה ובמגדר,  לסיכום,
ין הב, ויכולים לת מהגרים שונותועם אוכלוסיהעובדים ובמיוחד לאנשי המקצוע 

את ו מהגרותהתהליכים שחוות נשים את ההקשר ההיסטורי התרבותי,  באמצעותו את
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בתהליכי בהם הן נעות ש המרחביםשל סביבתן. הבנה זו על על חייהן ו םהשלכותיה
  יתן.יההגירה יכולה לאפשר התייחסות רגישת תרבות להוו

  

˙Â¯Â˜Ó  

Raj, R. & Silverman, J. (2002). Violence against immigrant women: The 

roles of culture, context, and legal immigrant status on intimate partner 

violence. Violence Against Women, 8, 367-398.  
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Community Research for Participation:  

From Theory to Method 
Lisa Goodson & Jenny Phillimore (Editors)  

Bristol: The Policy Press. 2012. 329 pages 
  1עידית בליט כהןסקרה: 

  

על ב הואהחוקר ש הגורסותהספר שלפנינו קורא תיגר על תפיסות המחקר המסורתיות 
 האומרתמציג תפיסה  מולן הואהידע והכלים לחקור, לנתח ולהסביר את הקהילה. 

או  יההחברתיים, בעיות החקר חיילבחקר עצמה. גיוס אנשי הקהילה  נכבדלקהילה חלק ש
 לטובתידע עדכני ורלוונטי, לא רק איסוף הבסיס ל ואבתוכה ה חולליםהתהליכים המת

  הקהילה עצמה.  לטובתאלא גם  ,החוקר

תפיסת העולם המוצגת בספר זה מושתתת במידת מה על הפדגוגיה הביקורתית. שנראה 
הפדגוגיה הביקורתית, תקף את מה שכינה חלוצי מ ),Freire, 1973( פאולו פריירה

יתמלא בידי המורה. שתלמיד בעל חשבון ריק הרואה ב ,"תפיסת הבנקאות של החינוך"
 טעןמורה. הוא -טומיה של יחסי תלמידיותר סלידתו של פריירה מהדיכואף מאתגרת 

יאפשרו שמורה יחסי הדדיות עמוקה, והם אלה לבאמצעות דיאלוג ייווצרו בין התלמיד ש
-מורה ומורה-במושגי תלמיד ראהלמידה מעמיקה, התפתחות ושינוי. פריירה מבקש שנ

  ככללים הבסיסיים של ההשתתפות בכיתה.  ,תלמיד, כלומר מורה לומד ותלמיד מלמד

הקהילה כמשתתפת פעילה  מזמין אותנו לראות אתומה לתפיסה זו, הספר שלפנינו בד
מחליטים על הסוגיות  ; ביחד הםבתהליך המחקר. החוקר והקהילה חוקרים ביחד

הכוונה אין כניות. וכלי המחקר, מבינים את הנתונים ומציעים תבוחרים את הנחקרות, 
ביצירה סמוי, בבגלוי או ם היא, גאף שהעצמה טמונה  – לחזק ולהעצים את הקהילה

לערב את הקהילה ביצירת הידע. מחקר  אהכוונה הי –ופיתוח של פרויקטים קהילתיים 
  הם. יכחוקרים של קהילות כפרקטיקה שבה חברי הקהילה מעורבים מוגדר בספר קהילתי

קהילות שונות בהספר מציג מספר דוגמאות מדיסציפלינות שונות על מחקרים מהסוג הזה 
אפריקה, קנדה, הודו, איטליה, ספרד  גוונות ברחבי העולם: אוסטרליה, אנגליה, דרוםומ

קבוצות אוכלוסייה שונות שותפות היו בהם שמציג הספר דוגמאות של מחקרים  עודועוד. 
  . אחריםעשה המחקר: אינדיאנים, צעירים, נפגעי נפש, מהגרים, פליטים ומל

_____________ 

 שוורץ תוכניות וראש קהילתית יתסוציאל לעבודה המגמה וראש בכירה מרצה היא כהן בליט עידית ר"ד   1
. בירושלים העברית ע"ש ברוואלד באוניברסיטה חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה הספר בבית

 ).קהילה אקדמיה שיתוף( חברתית עשייה משלבי ובקורסים קהילתית בעבודה מתמחה
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על פיה חברי הקהילה שתפיסת עולם השונים משקפים את אותה  הספר שפרקי אף
שותפים פעילים במחקר, ניתן לקרוא על מגוון רב של שיטות המאפשרות להוציא את 

קהילה במחקר, ההשתתפות של אופני מוצג בספר רצף  כךהרעיון מהכוח אל הפועל. 
אמנם באיסוף מידע בלבד.  המהשתתפות מלאה עד השתתפות נמוכה, המתמקדת לדוגמ

תהליך המחקר השתתפותה ב תמידאבל קהילה מעורבת במידה כלשהי, ה שיטותבכל ה
. מגוון רחב זה חושף את הקורא לסוגיות תיאורטיות, מתודולוגיות שיטהלשיטה משתנה מ

גם קהילתי. הקורא נחשף הלמחקר  נוגעיםופרקטיות ולאתגרים, לחולשות ולחוזקות ה
נות של מעורבות, העצמה, רמות שוב המתאפייניםלמודלים שונים של מחקר קהילתי, 

  הפרקטיקות. על השתתפות והשפעה על האנשים ו

הדילמות והקשיים השונים המתעוררים  עללא רק  למוד,מקריאת הפרקים השונים ניתן ל
, ניתן לראות שלפעמים הלדוגמ ,ם. כךמבמחקר קהילתי, אלא גם על הדרכים להתמודד ע

עיים. בדומה לכך, לעתים על עבודה עם חוקרים מקצולהכנה של הקהילה נדרשת 
להכליל את כל חברי הקהילה תחת מ ולהימנעהחוקרים המקצועיים לנקוט משנה זהירות 

  תה. וכך להתעלם מהפרטים השונים המרכיבים אבמשותפת ואחת זהות 

סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות, מוצגות חלק הראשון בחלק לשלושה חלקים. נהספר 
תמודד, חלק זה גם משונים.  אופניםקהילות במחקר בב שילו טיעונים לטובת ובהן

כשהקהילה משחקת תפקיד מפתח  ,תוקף ומהימנותשל , עם סוגיות בהצלחה לא מבוטלת
  בתהליך החקר. 

 עוצמה ורגש כמושגי מפתח במחקר קהילתי. בחלק זהובהחלק השני דן בסוגיות אתיות 
משפיעים על המחקר הקהילתי  המראות כיצד יחסי כוח ועוצמהמספר, דוגמאות מוצגות 

  על המחקר.  שישתלטוכדי שלא ייווצר מצב שהם אלה  ,וכיצד ניתן לנהל יחסים אלה

 כרוכותהחלק השלישי של הספר מורכב מפרקים המציגים מספר סוגיות קונקרטיות ה
את  יםוומלכיצד  ;את חברי הקהילה לתהליך יםגייסמכיצד  למשל: ;קהילתיהמחקר ב

. אחד הפרקים המעניינים ועוד כיוצא באלה סוגיות שפתיות העצמתה; תוך כדיהקהילה 
אינדיאנים  בקרב מתבגריםפרויקט שנעשה  תארהמ 17בחלק זה של הספר הוא פרק 

. הפרק מאפשר ןסיכושיש בהן לצמצם התנהגויות מיניות שתכליתו היתה בווטסואנה 
ימוש בשפה משתתפת, שבה נעשה ש-לראות כיצד בשיטת מחקר טרנספורמטיבית

היחסים בין  ותחזקההמקומית, בפתגמים, בשירים ובסיפורים של התרבות המקומית, 
  התנהגויות סיכוניות. לאמץ ונחלשה נטיית המתבגריםהחוקרים לקהילה 

הספר שלפנינו הופך רלוונטי במיוחד בעידן שבו מתחזקת הקריאה למוסדות שנראה 
שונות בקהילה ולשתף פעולה עם  להשכלה גבוהה להגביר את מעורבותם בפעילויות

האוניברסיטאות תרומתן של קהילות בפתרון בעיות חברתיות. הספר מחדד את חשיבות 
. ןלתרום מהמשאבים ומהידע שלה ותהקהיל של השונות האפשרויות עללקהילות ומרחיב 



  סקירת ספרים חדשים  174

היה  ילוספק אשמסוג זה בין האקדמיה לקהילה נוצר עולם תוכן חדש וידע רב,  מפגשב
. זהו המסר העיקרי והמרענן של הספר. אנשי מקצוע המתעניינים ללא המפגש ,נוצר

  עניין רב. ובתחום של מחקר בכלל וקהילות בפרט ימצאו ב

  

˙Â¯Â˜Ó  

Freire, P. (1973). Education for Critical Consciousness. New York: 

Seabury Press. 
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  אתגר העוני של המשפט המינהלי
  איל פלג

  עמודים 814 .2013. רסלינגתל אביב: 
  1סקרה: ענת הרבסט

  

ְפָׁשר ִאּלּו ֶא י ְּכ ִנ ֹע יו ָה ָּת ְח ַּת ַמר: ִמ לֹו ו ְו ַח ַק ֹּת ְמ    .ִל

י ֵע ְב ִצ ְּב ֶחם ֶׁש ֶּל ה ַה ּנֵ ים  ִה ִל   ִאּפּור זֹו

ה  ּנָ ַט ַחת ְק ַּל ַצ ים ְּב יִת ֵּז ַה ר ְו ה ָׁשֹח יָ ְה   ִנ

ל ן ַע ָח ְל ֻּׁש   .ַמַּפת ַה

ים ּבְ  ִנ יר, ָעפּו יֹו ִו ֲא סָּב ַּט ָעה  ַמ ָּד ְצ   ַה

ָלה ָג ֲע ְפט ָּב ּנֵ ר ַה ֵכ ד מֹו יַ ְּב ן ֶׁש ֲעמֹו ַּפ י ַה יֵל ִל ְצ ה ִל ָּמ ֻד ֲא    ,ָה

ָמה ָד ֲא י ָּב י ַהּגּוִמ ֵפ ְּג יָתה ֶׁשל ַמ ִח ְּנ ל ַה ה ַּגם קֹו יָ ָה ית ְו ִּצ ֻּב   .ַה

ְראּו לוֹ  ָּק ת ֶׁש ִי ַּב ד, ַּב ֶל י יֶ יִת ִי יף ָה ִר    ,ְצ

יָה מַ  ֶל ה ֶׁשָאְמרּו ָע הַּבְּׁשכּונָ ָר ָּב   .ְע

יד ִח ָּי ו ַה ַּק ל ַה ֹּכ יו ַה ָּת ְח ַּת ק ּוִמ ֶפ ֹא ו ָה ה ַק יָ י ָה יִת ִא ָר ְרָאה  ֶׁש   ִנ

י. ִנ   ֹע

  )Ô‚ -Ê¯…‡¿Ï Ô„Ú ,1996(רוני סומק, קו העוני, בתוך 

  

שיעור העוני בקרב ילדים שבה עמד , שנה 2013ספרו של איל פלג התפרסם בשנת 
יתר ל שבהשוואהטוח לאומי מלמדים . זאת ועוד, נתוני המוסד לבי30%- בישראל על כ

 טורקיהורק ב מבחינת שיעור העוני, במקום שלישי ישראל נמצאת OECD-מדינות ה
. הספר עוסק )2014(אנדבלד, ברקלי, גוטליב והלר,  מקסיקו שיעורי העוני גבוהים יותרבו

לעוצמה שאלה  .בין רשויות הרווחהלחיים בעוני הבין אנשים הלא שקול במפגש 
יש השפעה מרחיקת לכת על חייהם של העניים. הספר מבקש  יהןבידמחזיקות  ותהאחרונ

_____________ 

 בר אוניברסיטת, רמגד ללימודי הבינתחומית התוכנית, בשטח מגדר מסלול ראשת היא הרבסט ענת ר"ד   1
 הביטחון רשת, הרווחה מדיניות של המגדריים ההיבטים הם שלה העיקריים המחקר תחומי. אילן

  .גירושין וכן תעסוקה עידוד תוכניות, הסוציאלי
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 רשויות לבין בעוני החיים אנשים ביןלמפגש  הציבורי-להתאים את המשפט המינהלי
  במלותיו של פלג. ,"שלטוניות מינהלית אינטנסיבית"המפגינות  הרווחה,

לה ובמאפייניה הבולטים לספר ארבעה שערים: הראשון עוסק בתופעת העוני, בהסברים 
רשויות הרווחה. השלישי לעניים המפגש בין הבישראל. השני מציג סיפורי עוני ובמרכזם 

, ובעניין ליסוד הכללי של המשפט המינהלי תחומיים הקשרים ביצירת המצדדמציג טיעון 
. השער הרביעי והאחרון מציג הצעות שונות לקידום דגשים במשפט הרווחה שלנו הקשר

  לי בהקשר זה. המינה

תחום המאגד  אתחום הפעילות המינהלי שהחוקר מכנה "הקשר הרווחה של העוני" הו
אנשים עניים בהתאם להסדרים שונים. לטובת ת של רשויות מינהל שונות יובתוכו פעילו

כנית להבטחת הכנסה המעגנת והת דרךעיקר במדובר בין השאר במוסד לביטוח לאומי (
 המציעות, במחלקות הרווחה המקומיות ()ת קיום מינימליתאת זכותם של עניים לקצב

סיוע בדיור הציבורי וב ומטפלות( על הדיור מונותסיוע חומרי או טיפול), ברשויות המ
 הליכי ניתוק מאספקה בשל אי לבהקשר שבשכר דירה) וברשויות החשמל או המים (

  תשלום). 

ת המגיעות לאוכלוסיית העניים, מדינת הרווחה המודרנית עיגנה בחקיקה את מערך הזכויו
תפיסות נגזלות מהם חדשות לבקרים, בין היתר בשל אלה זכויות  אך במדינות רבות

ת בהרחבה בספרות ומתועד הרווחות מקדמת דנא ה. תפיסות אלהםשליליות כלפי
המחקרית, המעידה על כך שאנשים עניים מואשמים לעתים מזומנות במצבם. תפיסת 

, כשמדובר לא פעםומובילה לתיוגם, להדרתם ולפגיעה בזכויותיהם.  העניים באופן שלילי
לא ם. הת צעדיא הצרולפיקוח חברתי הדוק להטיל עליהם  בהם, הממסד מרשה לעצמו

, למחייתםלעבוד  – שאינם ממלאים את חובתם האזרחית אנשיםהעניים נתפסים כאחת 
  לשלם מסים ולהוות דוגמה לילדיהם. 

אחת  שהןהוריות עניות,  מהות חדיהיא ההתייחסות לא אחת הדוגמאות הבולטות
 התייחסו אליהןשל המאה הקודמת  90-למשל: בשנות הביותר לעוני.  מּועדותהקבוצות ה

מהוות דוגמה רעה הכאל אזרחיות שאינן ממלאות את תפקידן כמפרנסות ו בארצות הברית
התשתית לקיצוצים יתה , השליליים וגזעניים. התייחסות זו, שגובתה בדימויים לילדיהן

היה  ), למשל,welfare queen( . "מלכת הרווחה"שלהןבקצבאות הקיום  מרחיקי לכת
יולדת תינוק אחר וצופה בטלוויזיה  ,אמריקנית היושבת בבית- של אישה אפרו הכינוי
 ,, מתייג לא פחותאחרכדי לשרוד כלכלית ולחיות על חשבון משלמי המסים. דימוי  ,תינוק

ועל  ,התלות שוללת מהתלויות את הרציונליותש משמעותו היאהפתולוגית. א התלויה וה
לאשורו ולהבין שהרווחה מושכת אותן כלפי מטה  ןיכולות לראות את מצבהן אין כן 

(Hirschmann, 2001)פלסיי. ננסי נ )Naples, 1997(  כניות הרווחה וקיצוצי תשטענה
חשיבות רוכים בתפיסה שראתה היו כ קודמתשל המאה ה 90-בארצות הברית בשנות ה
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. בד ה, גם תלות הדדית, כפתולוגיבאשר היא הבניית התלותבעבודת הטיפול וב פחותה
אחת  .הורי חיזוק המבנה הדו מגמה שלהתוו השמרנים בארצות הברית  בבד

. כך (Mink, 1998)הוריות להינשא מחדש  מהות חדיעידוד א מהשתמעויותיה היתה
מעונות יום ושכר נמוך, מחסור בכמו  ,גורמים מבנייםל לא ,נשיםסוגיית העוני של יוחסה 

פרטיים. האשמת העניים בעוניים ה- מאפיינים האישייםאלא להיבט הציבורי, לכלומר 
פתרונות ברמה המבנית. דימויים שליליים  לאפשרות למצואשומטת את הקרקע מתחת 

 ;2009( 2003אל בקיץ הוריות בישר מהות החדינלוו אף לשיח שביקר את מאבקן של הא

Herbst, 2013 Ajzenstadt,( .  

של האנשים העניים עם  "האינטנסיבי והתכוף", כלשון המחבר, הספר מתייחס למפגש
פגיעה בפרטיות. מערכת היחסים בין העניים בפיקוח וב הכרוךרשויות הרווחה, מפגש 

מאופיינת לא  )מוסד לביטוח לאומי ולשכות הרווחה המקומיות(כמו הלרשויות המינהל 
מקבלי הבטחת  , שכן לרשויות אלה יש סמכות לחקור אתפעם בתחושה של תלות ופחד

ואולם אין כדי למנוע ניצול לרעה של מערכות התמיכה.  ,לפקח על פעולותיהםוהכנסה 
אלא זולגת גם  ,השליטה על משאבי הקיום המינימלי של מקבלי הקצבאות מסתיימת בכך

משרדים, ב תייצבהלטפסים,  עליהם להמציא שוב ושובלמרחבי הזמן של העניים: 
שכרם לא מאפשר ש ,עניים העניים היום הם עובדיםמ שרביםבתורים. יש לזכור  יןהמתל

  עוני.המ להיחלץ

 עיקרון זה אומר .עקרון הנאמנות –עקרון על  מּוְנחות בידיפעולותיו של המינהל הציבורי 
 שתכליתהוזו מחייבת התנהגות  ,הגינות נאמנות מחייבת .נאמן הציבור ואהשלטון הש

, על אחת כמה וכמה ואנטי לכל אדם באשר הווקרון זה רלילקדם את טובת הציבור. ע
 חייהםשהשפעתם על איכות  עול המוסדות,כאשר מדובר באנשים עניים הכפופים ל

הופרה חובת הנאמנות  המתארים איךמספר סיפורי עוני,  מובאים. בספר מרחיקה לכת
פגיעה בזכות לשימוע לפני (למשל דרך ציבור מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה כלפי 

שאין . אין ספק )הפסקת תשלום הקצבה או הסבר חלקי מדי על הסיבה להפסקת התשלום
יחד עם זאת אין  הן.ל םזכאי םשאינ אלההמוסד לביטוח לאומי צריך לשלם קצבאות ל

דרך זה היא להשלים את החסר  הצעתו של המחבר בענייןלהיחפז ולשלול אותן. טעם 
אקטיבי. נדרשת פעולה של למתווך בין הפן הפסיבי הרכיב המוזהו  ,פעולה המינהליתה

להסתפק  אל לרשות ,של הליכי השימוע. לפי המחברהתנהלותם כדי להבטיח את  ,הרשות
כיוון הבנה רזה של זכות הטיעון. ממשקפת  שכן פעולה זו ותו לא;במשלוח התראות 

 גםלפנייה בכתב  , יש להוסיףמקבלי הקצבהברית שגורה בפיהם של רבים משאין הע
פנייה בעל פה. התלות של העני ברשות, הפחד ממנה, תחושת ההשפלה, פערי השפה 

מהווים מחסומים המונעים מפרטים עניים  ,כל אחד מהם בנפרד וכולם יחדיו ,וההשכלה
  הרווחה. יפקיד מולאת זכות הטיעון במלואה לממש 
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שכן  ,קיוםהאלה הנשענים על קצבאות לטובת לזכור גם שנדרשת פעולה מהירה  יש
. בסכנה ממשית משפחות עניותמעמידה תשתית עובדתית רעועה סמך שלילת קצבה על 

של דיני התשתית העובדתית.  גם באפיקלפתח את המשפט המינהלי מציע המחבר  על כן
 אמיתיתון האחריותיות. שקיפות עקרלעקרון השקיפות ומחויב גם להמינהל הציבורי 

השלטונית ביחסים בין רשויות הרווחה לפרטים העצימות יכולה לרכך ולו במעט את 
כאשר הרשות עצמה יוזמת מסירת מידע  מתממש במלואו,עקרון האחריותיות והעניים. 
מפגש (ה על כל המשתמע מהם חיים בעוניכשהרשויות לוקחות בחשבון את הלציבור. 

על הנמקה ברורה,  ביתר שאתד יהקפעליהן ל כוחן עליהם),ו מןעשל העניים אינטנסיבי ה
  חד משמעית ולא מעורפלת. ,מפורטת

מורכבות תהליך הפנייה, המתנות ארוכות  ,זמן הטיפול בבקשה לתמיכה תארכותה
במשרדי הרשות, התמודדות עם מסמכים רבים, מורכבים וקשים להבנה, דרישה מהתובע 

בדן וכל אלה מביאים אנשים עניים לייאוש מן המערכת, לא – סמכיםעוד ועוד מ להמציא
אמון ולחיזוק תחושת הקיפוח והניכור ואף לנטישת מעגל התמיכה. על כך ניתן להוסיף 

 הרשות על מוטלת החקיקה שחובת אףאת מורכבותם של דיני הביטחון הסוציאלי. 
הכנסה ופרקים מסוימים חוק הבטחת  למוחלשים, זכויות ולהנגיש להגן כדי המחוקקת

ד ומסורבלים מא ,בחוק הביטוח הלאומי (ראו למשל הפרק העוסק בביטוח נכות) מורכבים
בעידן של ש, מה שמרחיק את הזכאים ממיצוי זכויותיהם. על כך יש להוסיף מוָבניםולא 

 טובהפקידים דורשי גם ההפרטה של תחומים רבים ו"ייבוש" מכוון של המגזר הציבורי, 
מתקשים לפעול לטובת העניים בשל  , עובדים סוציאליים)פקידי שירות התעסוקה(ובהם 

הקיצוצים. פיתוח ההקשר הייחודי של המשפט  קבהעומס העצום המוטל עליהם ע
המינהלי בעניין העוני מחייב סיוע אקטיבי מצד הרשויות והגדלת המשאבים של המגזר 

שנסגרו לימדו הלכה למעשה על  ÒÚ˙Ï ˙Â¯Â‡‰˜Âו Ï‰Ó"·תוכניות  ,הציבורי. יתר על כן
ניגוד העניינים הגלום בתהליכי ההפרטה של שירותי הרווחה. מסחור זכויות אדם והעברת 

המינהל את  הופכיםהטיפול במקבלי הקצבאות לחברות עסקיות שמטרתן הפקת רווחים 
. מקרה הפרטה זה מלמד ביתר ה לגוף כמעט מיותרהציבורי האמון על שמירת זכויות אל

 בשונה ,שאת על חשיבותו של מינהל ציבורי שמטרתו המוצהרת היא טובת הציבור
   .גדול ככל האפשר חברות עסקיות שמטרתן יצירת רווחמ

צעיר המצוי עדיין בתהליכי  הוא תחוםהמשפט המינהלי שהספר עוקב אחר הטענה 
ת הרווחה (תוכניו ילהקשרמציע לנתב אותו כללי מדי. המחבר  ל כן גםהתהוות וע

הביטחון הסוציאלי, שירותי הרווחה האישיים בשלטון המקומי, שירות התעסוקה ושירותי 
מיעוטו רק ו ,פסיקה תולדה שלבעיקר  ואהדיור הציבורי). המשפט המינהלי הישראלי ה

 לא עסקהשהיא  מסיק המחברהפסיקה המינהלית הקנונית  כשהוא סוקר אתחיקוק. עוסק ב
בעיקר  עסקהעתירות של נשים עקב יקה מינהלית קנונית בזכויות חברתיות. גם פס כמעט

. עניינו המרכזי של המעמדן החזק של נשים אללדווקא  ונגעהבנשים שאינן מוחלשות, 
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היא  תומשפט המינהלי בהקשר של רווחה. חוזקמקיפה בספר זה הוא הצעת רפורמה 
 שהוא מציע מגוון הפתרונותבהשטח ומעל הצרכים העולים שלו הרחב והכוללני  מבטב

  ם.מכדי להתמודד ע

המשפט, המדיניות הציבורית  מיספר חשוב זה מתאים לחוקרים וללומדים את תחו
ולקובעי  יםסוציאלי יםלעובדגם והמינהל הציבורי ואת מערכת הביטחון הסוציאלי, כמו 

קידום החשיבה על פיתוח המשפט המינהלי לד ותרומה חשובה מא הוא תורםמדיניות. 
  הרווחה. חום של תהקשר ב
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  1סבן- ליזה אירניסקרה: 
  

) להציג מנעד רחב Michael Reischפרופ' מיכאל רייך (מבקש אסופת המאמרים שערך ב
ם, פסיכולוגיים ופוליטיים של יסטוריים, תרבותיים, פילוסופייומגוון של היבטים ה

חומרים הסופח אליו יוצר אפקט כדור שלג, הוא ובכך  ,העיסוק בשאלת הצדק החברתי
  המקורי.  גודלולממדים השונים מ גדלעד שהוא  ,גלגולו במדרון שונים במהלך

ינות לסציפיהד מספרן הגדל שלהניסיון להכיל את מגוון הגישות והרעיונות ולשקף את 
"גילויו של אי הצדק ב ,כפי שהעורך מדגיש ,המגלות עניין בחקר הצדק החברתי או
 ,תחומיתנרמה מקיפה ובי) נשען על פלטפו1 'בתחומי העשייה האנושית השונים" (ע

שאליה חברו יחדיו אנשי מקצוע מתחומי החינוך והעבודה הסוציאלית, חוקרים 
מדיסציפלינות שונות ובכלל זה משפטנים, פסיכולוגים, סוציולוגים, אנשי מדע המדינה, 

המתחקה אחר ההבדלים הטמונים  ו,זאסופה מדינות בעולם.  12-אנשי רוח ותרבות מכ
 ,גישה בינלאומית משווה לצדק חברתי דרךבות, המחקר והאמונה במצע החברה, התר

  חברתית. המדיניות הבסיס תיאורטי ופרקטי למקבלי החלטות בתחום  פואמהווה א

הלכי החשיבה לא לייצר מודעות גלובלית יה אסופההמוצהרת של ה האף שמטרת
 ,שראלילקהל הקוראים הי מהמתאיהיא בתחום הצדק החברתי,  רווחיםוהפרקטיקות ה

, כגון דיור בר השגה, שירותי רפואה פרטיים השכן הבעיות הנידונות במאמרים הנכללים ב
התעוררו בהקשר , (שר"פ) במסגרת מערכת הבריאות הציבורית, הבטחת הכנסה ועוד

 הישראלי. 

המעניין אותו בשאלת הצדק  היבטל גשתלספר ארבעה שערים המאפשרים לכל קורא ל
  החברתי. 

עוסק בהיסטוריה ובתשתית התיאולוגית והרעיונית של מושג הצדק  הראשון שערה
סוקר את התפתחות מושג הצדק ) 38-27, עמ' Lorenzלורנץ ( החברתי. מאמרו של

_____________ 

הרצליה,  הבינתחומי המרכז, ואסטרטגיה דיפלומטיה, לממשל לאודר ספר סבן מבית- אירני ליזה ר"ד   1
 State University of פרסמה בהוצאת לאחרונה הציבורית. המדיניותו האתיקה בתחום חוקרת היא

New York טבע אסונות בניהול החלוקתי הצדק תפיסת יישום את ספר שבוחן.  
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ואת אמות המידה שעל פיהן נדרשו מוסדות  19-החברתי בעולם המערבי מאמצע המאה ה
 , עמ' Thompson( תומפסון חברתיים לחלק טובין ועלויות בין האזרחים. מאמרו של

ב"אביב  היהששיאה  ,בוחן את התפתחות תפיסת הצדק החברתי במזרח התיכון )73-61
האביב הערבי את הפתיחות של סימל . עבור העולם כולו 2011הערבי" שהחל בראשית 

ת הערכים המערביים של צדק חברתי ודמוקרטיזציה א צעירי מדינות המזרח התיכון לקבל
במיוחד אבטלת צעירים ואבטלת  ,ות הכלכליות והחברתיותכמענה לגיטימי למצוק

זה  שערב )38-27, עמ' Maguireמגווייר ( משכילים במדינות המזרח התיכון. מאמרו של
ם של מושג הצדק החברתי דרך פרקטיקות דתיות ימתחקה אחר המקורות התיאולוגי

נכללות בטקסט ם בהעדר מסגרת מדינית מאורגנת. המצוות החברתיות האסליביהדות ובא
המקראי, למשל, ביקשו לחולל שינוי מהותי במערכות היחסים בין עשירים לעניים, בין 

 ,מצוות חברתיות שקבעה התורה .חברתי כולוה-המעמדות החברתיים ובמשטר הכלכלי
את מטילות על העשירים  ,שכחה ופאה ,שמיטת חובות, לקט ,כגון שחרור עבדים

הפערים את וחותרות לצמצם את הריבוד החברתי ולסייע לשכבות החלשות האחריות 
אלא את הראייה הזולתנית  ,את ערך השוויוןלא  ,ה על דגלהתהחברתיים. התורה חר

א וה –מחויב בו  כל מוסלמישהמעשר  –הנובעת מהרגישות לסבלו של האחר. ה"זכאת" 
ם כן, אהאחריות ההדדית.  חובתגם כאן הדגש הוא על  ;סלאםיאחת המצוות החשובות בא

ות השראה גם בנושאים המעסיקים אותנו כיום בתחום ום עשויים להיהמקורות התיאולוגי
 .הצדק החברתי

בשאלת הצדק החברתי דרך גישות פילוסופיות עכשוויות שפותחו  עוסקהשני  השער
השפעה מעשית על עיצוב מדיניות  יש להןו ),1971( לתיאוריית הצדק של רולס חלופהכ

מציג  )215-202, עמ' Kim & Sherradenקים ושראדן ( מאמרם שלחברתית וכלכלית. 
 כדי ),Senן (חתן פרס נובל לכלכלה ההודי אמרטיה ס שפיתח היכולותאת גישת 

להתוות שביקש בתיאוריה שלו  ,רולסמ בדרך שונהצדק בר תיקון -להתמודד עם סוגיית אי
ים של "מסך הבערות". חברה בתנא תאמץכללי הצדק שאת את מאפייני הצדק האידיאלי ו

של בני אדם להמיר משאבים לתפקודים  םסן משוכנע שיש להתייחס להבדלים ביכולת
נדרשים להשוות בין משטרי שלמשל, כ ,כאשר מעריכים את רווחתו של הפרט. כך ,שונים

יש צורך  ,לבחון עד כמה הם מקדמים צדק חברתי או מצמצמים עוולות כדירווחה שונים 
ת תפקודים חברתיים, גופניים ופסיכולוגיים. מבחינת מעשית מציע סן להתבסס על בחינ

לקחת בחשבון נורמות של אפליה ודיכוי על רקע מגדר, מוצא אתני, דת, מקום גיאוגרפי 
המשפיעות על יכולתם של בני אדם לממש את ההזדמנויות והמשאבים החברתיים  ,וגזע

מעבר למדדים הכלכליים של , והכלכליים המוגבלים המחולקים בין הפרטים בחברה
  צמיחה והכנסה. 

) מביא 187-173' עמ, Gray, Agllias, & Irvingמאמרם של גריי, אגליאס ואירווינג (
 ,)Fraserית ננסי פרייזר (נסטית של הפילוסופית האמריקיבהקשר זה את הביקורת הפמינ
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 וייצגשתרבותיים הכוללת מרכיבים  ,צדק חברתי יתהמצדדת בקריאתו של סן לכונן תיאורי
של קבוצות תרבותיות שונות במוסדות חברתיים ופוליטיים, כגון כלי התקשורת  ןזהותאת 

או מערכת החינוך, ומרכיבים חברתיים וכלכליים שמטרתם להתמודד עם תופעות של 
  השוללים מהם זכויות אדם ואמצעי קיום בסיסיים.  םניצול עובדים המועסקים בתנאי

לצקת לדיונים התיאורטיים בסוגיית הצדק החברתי תוכן מעשי.  בקשהשלישי מ שערה
ביישום תפיסתו של סן  )248-237, עמ' Marstonמרסטון ( בהקשר זה דן מאמרו של

תכנון יעיל של מדיניות הבטחת  הוא טוען שכדי להבטיחהכנסה. הבמדיניות הבטחת 
להסתמך על בדיקת  יש , למשל),שילוב מובטלים מבוגרים בשוק העבודהנוגע לב(הכנסה 

תעורר לאור המלצותיה של ועדת ההכנסה. ויכוח בנושא התפקודים ולא רק רק על רמת 
דוח ועדת אלאלוף קבע שיש לפתח  .)2014אלאלוף לצמצום שיעור העוני בישראל (יוני 

ובמקביל  ,שיקבע לאור מדדים שונים מי יכול לפרנס את עצמו ,מבחן תעסוקה אפקטיבי
ת הבטחת הכנסה. מבקרי הדוח הביעו את חששם שהגדלת הקצבאות להגדיל את קצבאו

הטיפול בסוגיה של שמציע מרסטון עלולה ליצור תמריצים שלילים להשתלבות בעבודה. 
 ,השונות הרווחה מדינות של העדיפויות העומדת בראש סדרה, תעסוק העדרו א אבטלה

לבסס רשת  הברית, כדיצות בארהונהג ) ש(Workfareייעשה לאור מודל מדיניות הסעד 
טחון של עזרה סוציאלית שעיקרה קידום השתלבות בשוק העבודה, הרחבת אפשרויות יב
תעסוקה ושיפור מערך ההכשרות המקצועיות. מודל זה מתנה את התמיכה והסיוע של ה

  בשוק העבודה.  ותהשתלבב יסוציאלהטחון יבהמערכת 

זה  שערהצדק החברתי. המאמרים בהרביעי עוסק בייצוגים התרבותיים של תפיסת  שערה
על  של האמנות השפעתהבשל  .סוקרים את העשייה האמנותית בתחום הצדק החברתי

 ועל דגל תחברתי החור סדר יוםתמיכה בכיוון של ל יהםלתעל את רגשותוכוחה  נמעניה
נוסף להעלאת  אמצעיהאמנות והיצירה כ, רואים הכותבים את את ערכי הצדק החברתי

   .מחאהלצדק ועוולות ולעתים אף לאקטיביזם ו המודעות לאי

צורך להישען על דיסציפלינות ל נוגעב ותחשובתובנות  תורםאין ספק שספרו של רייך 
יש לתרגם את עקרונות הצדק החברתי לתחום המדיניות החברתית.  כדי ,מחקר מגוונות

 היכרות מקיפה עם גישות תרבותיות, של הספר אמירה מובהקת בדבר חשיבותב
כדי להאיר ולנתח ברמות מגוונות של המשגה  ,ערכיות ומוסריות שונות ,פוליטיות

הדרך ובכך לסלול את  ,ובתחומי מדיניות שונים את השאיפות המנוגדות לצדק חברתי
כלים פוליטיים וטכנולוגיים. עם זאת, יצירת בו נכשלו מפגש בין אזרחי העולם במקום של

בדן וי תפיסות וגישות מחקריות עלולה להוביל לאתחומית שמקורה בהבדלנפלטפורמה בי
ולהחליש את מידת ההבנה היכולת להגיע להסכמה גלובלית על עקרונות הצדק החברתי 

  שיקולים של צדק מלכתחילה.  ותומניע ותסולידריות המכוונוה
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The New Politics of Disablement (2nd ed.) 
Michael Oliver & Colin Barnes 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2010. 248 pages 
1: רוני הולרסקר

 

  

בשני תנאי סף  כשעומדים ,ביקורת אודות מהדורה חדשה של ספרעל פי רוב ניתן להצדיק 
המהדורה שא מכסה והערך המוסף והשעיקריים: מרכזיותו של הספר לחברה ולתחום 

. הבשני תנאים אלומד ע . ספרם המחודש של מייק אוליבר וקולין ברנסמספקת החדשה
 The Politics ofתחת השם  1990אוליבר בשנת  ידישנכתבה בהמהדורה הראשונה, 

Disablementבמהרה לאבן דרך ב יתה, ה˙ÂÏ·‚ÂÓ È„ÂÓÈÏ, פלינה אקדמית ציאותה דיס
למטרה לבחון באופן ביקורתי את תופעת המוגבלות ולהציבה בתוך הקשר  לה שמהש

ופוליטי. למעשה בשני העשורים האחרונים אין כמעט דיון תרבותי, היסטורי, כלכלי 
, לספר זה הסתייגותביקורתי בתופעת המוגבלות שאינו מתייחס, בין באהדה ובין ב

ולטענות המועלות בו, ובראשן הקריאה לראות במוגבלות תופעה חברתית המהווה חלק 
. יתר על כן, ונןכומהסדר החברתי שהוא  בלתי נפרד מעלייתו של הקפיטליזם התעשייתי

זר על אותם ורק ח לא, הפעם יחד עם חברו למחקר קולין ברנס, אוליבר מהדורה החדשהב
הן עם הביקורות שעלו כלפיהם במהלך השנים  ,להתמודד מנסהטיעונים חשובים, אלא גם 

והן עם השינויים שחלו במציאות החברתית, ובהם המשבר הכלכלי, מדיניות הצנע של 
  וחקיקת אי אפליה כלפי אנשים עם מוגבלויות.הממשלה הבריטית 

וחלקן שזורות לאורכו.  ,לחלקן מוקדש פרק שלם ;הספר עוסק במספר סוגיות מרכזיות
תופעה היא השאלה אם  גלומה בהו ,סוגיה מרכזית ראשונה היא הגדרת המוגבלות

 .רהקשבפרטנית, רפואית ותפקודית או שמא תופעה קולקטיבית וחברתית הנטועה בזמן ו
אנשים עם מוגבלויות בעצמם ופעילים מרכזיים  – אוליבר וברנס מנקודת מבטם של

מהווה  אלא היא ;עיסוק תיאורטי גרידאבבחינת שאלה זו אין  – בתנועת הנכים הבריטית
מרכיב מהותי בקביעת מדיניות ובמאבקם הפוליטי והזהותי של אנשים עם מוגבלויות. 

ומעמדם  ,תופעה חברתית את: מוגבלות היברורה וחד משמעי מבחינתם התשובהו
של דיכוי חברתי וקולקטיבי. יתר על כן,  לדהתו ואהמוחלש של אנשים עם מוגבלויות ה

עיסוק אקדמי הולך  על רקעהספר לאור ו יצאמאז ויותר שני עשורים לשיטתם, גם כיום, 
קצוע עדיין מקובעי המדיניות, החוקרים ואנשי המ רביםמוגבלות, הוגובר בתחום לימודי 

_____________ 

 האוניברסיטה, ברוואלד ש"ע חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה הספר בבית מרצה הולר רוני ר"ד  1
 אנשים כלפי והנוכחי ההיסטורי ביחסה היתר ובין חההרוו במדינת עוסקים מחקריו. בירושלים העברית

  .מוגבלויות עם
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ניתוק זה להקשר החברתי שלה. ולא רואים את התופסים מוגבלות כעניין פרטני ורפואי 
לא ושינויים למרות התקדמויות אשר על המדיניות החברתית,  כבדות משקלהשלכות 

  .ממשיכה להתמקד באדם הנכה, בגופו ובנפשו (כגון חקיקת אי אפליה) יםמעט

מוגבלות יכולה להתמצות במופעיה  שאיןבר וברנס, אנו מניחים, כפי שמציעים אוליאם 
 שאלה בדברתופעה חברתית באופייה, הרי שאז עולה  שהיאהרפואיים והפסיכולוגיים ו

הגורמים שהובילו להבנייתה כתופעה פרטנית בדבר חברתיים וה-שורשיה ההיסטוריים
ברורה וחד  ורפואית וכמצב של טרגדיה אישית. גם במקרה זה תשובתם של אוליבר וברנס

משמעית: הדרתם השיטתית של אנשים עם לקויות ושונות בריאותית מהחברה הכללית, 
על  ,הפיכתם למוגבלים, קשורה בטבורה לעלייתו של הקפיטליזם התעשייתי כלומר

אותם הם שהשינויים שחלו בו במשך השנים. תשובה זו נשענת על מספר טיעונים עיקריים 
מרקס וגרמשי, דרך ובר במגוון הוגים, החל ל תויצירתי המעמיק התייחסותמציגים תוך 

המעבר לקפיטליזם תעשייתי שבר מסגרות ישנות והותיר אנשים  )1(וקומט וכלה בפוקו: 
כדי להתמודד עם ההיקף הגדול של  )2(עם מוגבלויות מחוץ לשוק העבודה השכירה. 

שאופני , הונות אל. פתרשונים ומגווניםפתרונות  פותחו עם השנים מעבר ונפגעי אות
השמה במוסדות ותוכניות רווחה, היוו בעצמם כוח מרכזי בהבניית  ביצועם העיקריים הם

רפואיים ובהבנייתם של אנשים עם מוגבלויות  סיווגהמוגבלות כטרגדיה אישית, בתהליכי 
הבניה זו של המוגבלות, אשר בבסיסה שינויים במערכת הכלכלית, תווכה  )3(כמסכנים. 
  אמצעות אידיאולוגיות של אינדיבידואליזם, מדיקליזציה ונורמליות. ולובתה ב

תפקידה של מדיניות היא קוראי כתב עת זה עניין מיוחד,  ימצאובה ש, אחרתסוגיה 
למדיניות חברתית שחברתית בהבניית בעיית המוגבלות. נקודת המוצא של המחברים היא 

הם שאם להשתמש בציטוט  ,מוגבלות (ולהפך) אוהגדרת ההשפעה עצומה על אופן 
). הפרספקטיבה של 120(עמ'  disability is whatever policy says it isאלים: וש

העשורים האחרונים גם מאפשרת להם לבחון במהדורה החדשה כיצד עיצובה מחדש של 
, "הסתמכות עצמית"ו "עצמאות"מושגים כמו  תדגשה, תוך המדינת הרווחה בעשורים אל

 אלא גם כמצב של תלות.  ,לא רק כמצב של טרגדיה אישית ,וגבלותמבנה את מושג המ

הרוח מעמדם של אנשים עם מוגבלויות. על אף  ת אתניסיונות לשנוה היאסוגיה אחרונה 
הפסימית העולה מהדיון, ואולי בגללה, יש בו כדי לעניין את הקורא הישראלי. שכן 

בה משתקף סיפורה של תנועה שפנינו מראה עתידית לניתוחם של אוליבר וברנס מציב 
היתה בשיאה בבריטניה של ש כמו זופוליטית רחבת היקף של אנשים עם מוגבלויות, 

שלה: שילוב  סדר היוםלקדם בצורה משמעותית את במשימתה , הנכשלת 90-שנות ה
דידם של אוליבר וברנס לכישלון אבות גבי אנשים עם מוגבלויות בחברה הבריטית. ל

ת יתר על שיח של זכויות, משברים כלכליים המאפיינים את המערכת רבים, ובהם הסתמכו
הקפיטליסטית, תהליכי הפרטה ומסחור של מערכת הרווחה וחיבוק דוב של גורמים 

אשר אף צופה פני עתיד, אנשים עם מוגבלויות. דיון זה, ÔÚÓÏ ממשלתיים ושל ארגונים 
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 בחוןים העוסקים בנושא, למאפשר לקהל הישראלי, ובמיוחד לפעילים חברתיים ולחוקר
קורמים עור וגידים הסיכויי ואופני ההצלחה של אותם ניסיונות דומים,  אתבאופן ביקורתי 

גם בישראל. אמנם כלל לא בטוח שהפרוגנוזה הפסימית של הספר בשנים האחרונות 
  .יש חשיבות גדולהדיון בה ל אבלתקפה גם למקרה הישראלי, 

מהדורה  להוציא אחד המניעים המרכזייםות וצורניות. הספר עצמו לא חף מבעיות תוכני
הופנו במהלך שפלינריות צידיס-להתמודד עם הביקורות הפניםהרצון מחודשת זו היה 

ספג למשל,  ,מתייחסות לסוגיות השונות שנסקרו לעיל. כךההשנים כלפי אוליבר וברנס, 
יים, ובראשם גורמים חומרשלו על די בכמעט בלהדגש ה על אוליבר ביקורת חריפה

הדיכוטומיה החדה בין לקות למוגבלות על  ביקורת נמתחה גםהמערכת הקפיטליסטית. 
שלאורך מה ו, של הראשונה. אמנם דלעתים היעדרה של החוויה האישית, והכואבת על וכן

 , ולעתים אף לשלבה בכנותאוליבר וברנס משתדלים להתמודד עם ביקורות אלהספר 
 אולי ;מאמציהם נושאים פריאין בחלק הארי של המקרים  אבל ן,את תובנותיהבטיעוניהם 

כלים אנליטיים  דימלבד ההכרה בביקורות ובבעיות שהן מעלות אין הם מספקים משום ש
ה, להתמודד איתן כראוי. יתר על כן, הניסיון לשלב את התובנות מביקורות אל שיאפשרו

 נעשההל מצומצם, אלא גם לא רק מייצר תחושה של דיון פנים דיסציפלינרי הפונה לק
הספונטניות, הזרימה והראשוניות שאפיינו  לעתים בזהירות ובצורה סכמטית על חשבון

ממנו מתמקד במקרה  בדחלק נכשואף  העל אף מגרעות אל. את המהדורה הראשונה
שהוא לקורא הישראלי, בין  ערךשימושי רב  מהווה כלימהדורתו החדשה בהבריטי, הספר 

לעיל, מספק  וחלקן נסקרשאקדמיה. הדיון בסוגיות,  אישבע מדיניות או פעיל חברתי, קו
נוטים להדגיש רק עדיין תופעה שרבים בתוכנו על נקודת מבט מעניינת, מקיפה וביקורתית 

המורכבות והעושר  שלמרותאת מופעיה הרפואיים והשיקומיים. בהקשר זה ראוי לציין 
הפשטות נובעת מאידיאולוגיה  ;דישהוא מציע, הספר כתוב בשפה פשוטה, ולא בכ

 רוב(מוצהרת) של המחברים, ושל חוקרי מוגבלות אחרים, להנגיש את הכתיבה בנושא ל
  האוכלוסייה.
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Family Policy and Disability 
Arie Rimmerman 

New York: Cambridge University Press. 2015. 212 pages 

משפחות ל הנוגעתהיקף המדיניות את ו מצב העניינים ספרו של רימרמן בוחן ומנתח את
ומספק סקירה עמוקה ומבוססת ראיות של המצב המשפטי  ,ילדים עם מוגבלויותבהן יש ש
לבין מדיניות  ות אלהרכי משפחודיון בפערים בין צ מציגבנושא זה. הספר  תכנוניוה

ספר ניתוח השוואתי ה עוד מציע. שלהןהבית  יסקרי משקבהתבססו על  ,ציבורית עכשווית
של קצבאות, על פי פרמטרים של מדינות שונות (ארצות הברית, צרפת, בריטניה ושוודיה) 

ל הספר ויותר מכ. ילדים עם מוגבלויות לשזיכויי מס וניכויים והטבות שונות למשפחות 
ממשיך לפתח את הדיון בנוגע לתפקידה הקריטי של מדיניות הממוקדת במשפחה, כפי 

די ביטוי באמנת האומות המאוחדות בדבר זכויותיהם של ילדים עם בא לי ואשה
ילדים עם מוגבלות בתקופות  שיש בהןעתיד המדיניות כלפי משפחות ובנוגע למוגבלויות 

  של משבר כלכלי.

  

Social Workers Affecting Social Policy:  

An International Perspective on Policy 

Practice 
John Gal & Idit Weiss-Gal (Editors) 

Bristol: The University of Bristol. 2013. 215 pages 

במבט בינלאומי את מעורבותם של  הבוחן בישראל הראשון מסוגו וא הספרספר זה ה
מהווה המשך לחיבורים קודמים של הוא  .עובדים סוציאליים בעיצוב מדיניות חברתית

מעורבותם של ב דןספר הה סוציאלית. העורכים, המקדמים פרקטיקות מדיניות בעבוד
עובדים סוציאליים במדינות שונות, בעלות מבנה מוסדי שונה, בעיצוב מדיניות חברתית, 

 בנוגעהספר מציע תובנות שונות  אותה.בדפוסי מעורבותם ובגורמים המסבירים 



  187  עיון ראשון 

מעורבות עובדים סוציאליים בשמונה מדינות שונות בשינוי מדיניות, בשיח העבודה ל
ובחינוך. הספר יעניין בעיקר עובדים סוציאליים, סטודנטים, אנשי חינוך  תוציאליהס

  חברתית בפרט.המדיניות הוחוקרים מתחום המדיניות הציבורית בכלל ו

  

  –ית ישראלחברה הגילנות ב

  הבניה חברתית של הזקנה בישראל
  ישראל (איסי) דורון (עורך)

  עמודים 298 .2013 ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

המעניק לקוראים סקירה מקיפה וביקורתית שיצא לאור בישראל, ספר הראשון זהו ה
תופעה שמשמעותה התרבותית  – )ageismגילנות ( –אודות ההבניה החברתית של הגיל 

משקפת דעות קדומות, הטיות רגשיות ואף אפליה מוסדית. הספר הוא אסופת מאמרים 
חוקרים, אנשי  –שפעלה במכון ון ליר בירושלים  פרי עטם של חברי קבוצת מחקר

אקדמיה ואנשי מקצוע בתחום הסיעוד והגריאטריה. הקבוצה סקרה את תופעת הגילנות 
כללית והן במקרה האמפירי של החברה העל שלל היבטיה, הן ברמה התיאורטית 

: מהי גילנות? האם תופעה זו ניתנת אלה הישראלית. בין היתר נדרש הספר לשאלות
הגילנות באה בה  איךמה? כ עד? האם החברה הישראלית היא גילנית וועד כמה למדידה

אלה הספר מציג מחקרים שבדקו את תופעת הגילנות  חבולידי ביטוי? לצד שאלות ר
  יותרפיה, וכן בתחום התקשורת והמשפט. סבזירות מקצועיות כמו סיעוד ופי

  

Wrapped in the Flag of Israel: 

Mizrahi Single Mothers  

and Bureaucratic Torture 
Smadar Lavie 

New York: Berghahn Books. 2014. 214 pages 

לה ויקי כנפו יהובשמהמחאה  ,הוריות הספר דן בתנועות מחאה חברתית של אימהות חד
. לוין בוחנת את החידה של אהבה ורצון 2011ועד מחאת האוהלים בקיץ  2003בשנת 

נהלית יהמערכת הפוליטית והמשהחשות  ,נשים מזרחיות אצלנה למדי ותלהיות לויאלי
להן "כאב". הספר מציג מודל של בירוקרטיה כ"קוסמולוגיה אלוהית" וטוען  שלה מסבה
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ת את הקטגוריות של וזגהמ ,אולוגיתיהבירוקרטיה במדינת ישראל מבוססת על מהות תש
הספר מסתפק במענה על אין דת, מין וגזע לתוך הבסיס של אזרחות. על אף כותרתו, 

 לשאלות כגוןרחב יותר. על כן הוא מתייחס את הדיון להקשר  פותחאלא  ,שאלות צרות
: מה הקשר בין תנועות מחאה חברתיות בישראל, אלימות ברצועת עזה והאפשרות אלה

תנועת המחאה החברתית של נכשלה ן? מדוע בסופו של יום אשל תקיפה ישראלית באיר
  בישראל? 2011קיץ 

  

 שירותי רווחה בעידן של הפרטה: 

 מדיניות ויישומה

  ביטון (עורכים)- מאיר חובב ומלי שחורי
 עמודים 284. 2014 ירושלים: כרמל.

 ,בעידן של הפרטה) ˜˘˙(עמותת שירות חברתי  המציעה ההספר עוסק בהתארגנות עמות
זקק ומטרתו לבחון מהיבטים שונים אם הפרטה זו מביאה לשיפור השירותים לאדם הנ

הפרטה ומסחור של שירותים חברתיים ש אומרתהספר  שלאורה נכתבלהם. התמה 
. בספר העמותות המפעילות שירותים אללמחוללים שינויים ביחסים בין משרדי ממשלה 

ארגוני  דגם של פעילות מופרטת בשיתוף רב ˜˘˙עמותת  דרךעשרה פרקים המציגים 
: מודל אלהבתחומים העילות היא הפ .משרד הרווחה והשירותים החברתיים בהזמנת

עירוני של שותפות בין ארגונים בטיפול בנוער וצעירים בסיכון, טיפול בעברייני מין 
בקהילה, טיפול בקורבנות סחר בבני אדם, שירות טיפול מתואם לנשים בזנות, בתים חמים 

 בפיקוח אלקטרוני. ותלנערות במצוקה וליווי סוציאלי לנאשמים ששוחררו בערב

  

  



   189  

 בגיליון זהרשימת מחברי המאמרים המשתתפים 

מרצה בכירה, בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי   זהר -אהובה אבן
  החברה, אוניברסיטת אריאל, 

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד,   מידן-עטרת גבירץ
  אילן  -אוניברסיטת בר

 פאול ש"ע סוציאלית הלעבוד הספר , ביתמן המנייןפרופסור   ג'וני גל 
  בירושלים העברית האוניברסיטה, ברוואלד

, ברוואלד פאול ש"ע סוציאלית לעבודה הספר מרצה, בית  רוני הולר 
  בירושלים העברית האוניברסיטה

  חיפה סוציאלית, אוניברסיטת לעבודה בית הספר  לוי  טל

  מרצה וחבר רשות המחקר, המכללה האקדמית גליל מערבי  עדו ליברמן 

  כלכלן בכיר, אגף ריאלי, חטיבת המחקר, בנק ישראל   ובל מזר י

  חיפה אוניברסיטת לכלכלה, פרופסור אמריטוס, החוג  מלניק  אריה

  , ירושליםהמכללה האקדמית דוד ילין ,מרצה  גבעון -אריאלה פופר

מרצה בכירה, ראש חטיבת בריאות ורווחה, המכללה האקדמית   פרופ' יעל קשת 
  גליל מערבי 

  

  סקירת ספרים חדשים

, ואסטרטגיה דיפלומטיה, לממשל לאודר ספר סגנית דיקן, בית   סבן-ליזה אירני
  הרצליה הבינתחומי המרכז

 ש"ע חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה הספר בית בכירה, מרצה   עידית בליט כהן
  בירושלים העברית האוניברסיטה ברוואלד,

, וייספלד וגבי לואיס ע"ש וציאליתס לעבודה הספר בית מרצה,   ענת בן פורת
  אילן בר אוניברסיטת

, ברוואלד פאול ש"ע סוציאלית לעבודה הספר בית, מרצה  ר רוני הול
 בירושלים העברית האוניברסיטה

  אילן בר אוניברסיטת, מגדר ללימודי הבינתחומית מרצה, התוכנית   ענת הרבסט

 



  



 ا����ن ا�������
  ا��د��ت وا�ر��ه ا������� –���� دور�� ��و�وع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
  

  

  

 
  

  

  

  

�� ا�����ن ا�وط���  �ن إ�دار �ؤ
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ا�'رب �� ا��%ن ا�ط��� وا�ر��ه �� إ�را$�ل: �ظرة  60
   إ*��� و��در�� إ�+ ا���*�ل وا��()�ل

���1ون، -أر����� �و�ر 

�ت ����ل �2

  2و��دو 
��ر��ن 

��� ��� �� ا��ول، �� ا����� �� ا����، ا
	���ت ������� ا���� و�!� ت ا���� �� ا�

�� ت �� '��#" ا����� �!�ل �� ا���� ا���&ع �$��. ا�#"�� .-ج إ�* ا�&)&ل ا(

/0  �� ، ا���)������ 8ا��0،إ7 ��. ا�#" �!�ل �� ا�6!&ات ���� أ�4 ���3 وا�2ي ا�

�> '�� ا�#" �!�ل �� �!&ة ھ���9�!� �8�=
�> ا���&د� ا� و�!��	
 و�>. ا��8'� ا

��8 أن ��3و ذ�9،Aا� �� ������� ��. وا���8ه ا�#" �!� ت �� ا���� إ�* ��!�&ن ا��8ب ا�

 وا�!��ر� ا���� ا�!&ا�H '6"� ر��3F ا���Eق، ھ2ا�������� ا���' ��IJا��8ب و� �� 

�&��، وا���8ه ا�#" �!� ت �� ا��0إ87.  .�* وا���8ف L#&(�، ا�HK و���

��!0��� .���	 �� ����� ا�P"3 ط8ق '�� '����N ھ2ا '"Aا� P"3�6 وا��Aا�!&دة( ا� .(��#"� 

HE� ت �� ا������� ا��8ب �!� ��.� ا 7�K-ع ����Kت �!�� �� وا���8ه ا�#"�Q ا 

)2011 (HEا��8ب و� �� ��' � أ�Q ��). 2011( ا����� ا��&ى ا7�K-ع ����Kت ��!

 أ'��ء �� ا
ط�3ء و�!�رب �8S وQ��ت .�* ���8ف أن��	
 .8QU' 8Jاء 	��� ا��8'�، ا

 ���'-ت���� V#� ���6Jت �� ����&ن .8ب أط�3ء �> ���!E� ��&A( �� ن�� 

K��W� �� ��08). وا���س )��6( إ87ا�S� N0���3 ا���� أن �� ا�YF8 .�* أ�4 ا��Kا� ��و� 

 �!� ت ���83 ا���8ه�Z6� ى�� <��!��> ھ2ا أن إ  إ87ا��0، �� ا��8'� ا��!� �� ����� ا�

��� �� �������� �� ا���� ھ2ا ��3>. ا��!� ت ھ2ه �� ا������ �� ا�"�د ا���� �� ا��� 

 ا���2 ا��8ب، ا��Q8ل �> '�����ر� أو ا���&د��ت ا���Eء �> '�����ر� 7&اء ا��8'��ت، ا���Eء

��� �"S&ن��' ��Q �� ل�!� HKل. ا�-L ت-'��� دوا�> '8زت ا��8ب، ا
ط�3ء �> ا�

Yرھ���Lا ����8 ھ���9 أن �� ا�YF8 .�*. ا�HK �!�ل �� ���Aء �� ا��Eا����-ت ا�� �� 

����3 ا�K8 ھ���9 أن إ  وا���8ه، ا���Aا���7ط�ت �� ا� ،وا�� ا 	�#�د� ا�#"����� 

��� ��� .� ا����! ا
��، ا����3ة�  . ا�HK �!�ل �� ا��8'��ت ا���Eء �

  

_____________ 


��� ا��د���� دا��د ��
�ن، ا
	دس.ا   1  

 !ر� .
��� ا��د���� ا
���ل ا
ا   2
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��ت ����� �� ا����ط� ا�د�'�ت ا��(روط� -'��ر أ
  1ا��������

 ��
2ط�ل 

3وآر�  ��$�ك 

  

Nا�����ت '8ا�  ا���E.�ة أش�Aل �� ش�A ھ� ا��8Jوط�.���Q ا �7�7
 دول �� ا

�A�8أ� ،�� وھ� ا�-����J� 8�، ا�83ا�N. دو� 18 �� ش�W ���&ن 120 �� أ=.&��� 

���A� 8ك�J� �� �7  أ�7س .�* ا�����، ا
�&ال أو ا�����ت، ����Y: وا)�ة أ�7�7

 ا
ط�6ل �#��8ت��&�8'� �!� ت �� ا�� ا�83ا�N ا 8�J� ،Y7 و=��. وا�#" ا�

،، ��"� ا�8��6ة ����0-ت �&�8 ا���8ه ���Lت �Uن ا��8Jوط���� K�8م أن ش$���3�Kت ���' 

���/ �"�دة� �'8�' Y���6أط Y�� .�ة �� ا��"�و ت '�"��� ��7&م ا��E_، ھ2ا ��. و'#"

��$ات .�ة .�* �7��8ف دول،�  �� ���د أو��� �"��- و��7�8ح ا�83ا�N، ��2ه أ�7�7

�=�J����3 ا�K� ا��������3�Kت .�* 8�7=$. '�� ا�� ا��������$ا ا���'�&ى .�* ��E� ا�

 ا
a7 و.�* ا�&ط�����IJ� ا��b6ت و����Y 	��س إ�!�د، ��� ا�83ا�N، ��2ه ا����AEا� 

�"�E�  . ا�

  

_____________ 

ر ا
�ر(وم 'وزي �و��ز دي 
�ون   1�$ )Jose Gomez de Leon ,(*��$ؤ+س �ر� 

PROGRESA/Oportunidades ك�+�
�  ا .  �
��ر�ن �  ��+� +��+�ت ا
ر��ه ا�
ر ا�$ ��
�$�دى �(ث ا
+��+�ت ا�������2 �  إ+را��ل  – �ESPANETم �	دھ� '/ل ا
�ؤ��ر ا
'��س 
ـ 


ر 
��ري أ$د���ر، 
��ورا ��و7وع "+��+�ت ا�ر��ه و�وا�=� �(د��ت ا
/�+�واة، ا
�	ر وا;:�9ء". 
�م �ن ���� ا
��7ن )�
ر '�ص �دا��دو���ش، و
�و$��ن أ$+ون ��@ ا
�/(ظ�ت ا
���دة. 

�. $(ن �	ط ا
�+ؤو
ون �ن ا�'ط�ء �	�
ا�����2 ، ا
ذ�ن +�ھ�ت �/(ظ��=م �  �(+�ن ��7ون ا

 .��	���
 ا

  در+� ا
��ل ا�����2 ، ����� (���.�  2

  �در+� ا�9�:2د، ����� (���.  3
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ا�'�ل ا�������: ا�����رات ��د ا����ر ا��%�� 
وا�2����ت ا��%��� �دى ا�ط0ب �� �ر���/ ا��.ول 

   ا��%�� �����5ر�� �4 ط0ب ا��ر���/ ا�'�دي

1زوھر - أھو�� إ��ن 

��2دان -و�ط�رت ���ر��ش  

   

���ر إ�* �cدي ا��� ا .��3رات .�* ا���8ف �"�و� ھ& ا�P"3 �� ا���ف =�نLا ��� 

����.�، ا���Q ت ھ� و�� ا���Z�
 ا�����&ن ا���2 ا�K-ب ��ى ا���� ھ2ه ���� ض�� ا�

N���8' ل&"� ا�83ا�N ھ2ه ����4 ا�2ي '� زد��د ا2Lg ا��8ض ظ� �� ا�����، ا�������. ا�

�� ،P"3ا� Y� �Zأ� �"�  ا����� ا��hھ�� إط�ر �� ا�K-ب �!�� ��Jط�ت '�� ا��-	

�8ة L-ل� Y���� ��-�Z6�Y و'�� ا������3 �� ����� ا���E����ت أ�&اع )�P �� ا��!� ا�

�P�( i ا����� ا��"&ل '8ا�N �� ط���3 56 .�* ا�P"3 أ8Qي. وا����Wت� Y�� 'ـ ���ر�

�&ن ط���3 69���� ���7��Y �� ديا��� ا�����N���8' Y ض ������  . ا
8�Lة ا�

8�J� N0���7�7 ا��
�&ن ا���2 ا�K-ب أن إ�* ا���� �� أو�&ا ا����� ا��"&ل '8ا�N ض

����3رات أ=83 أھ.-� ������K&ر ا���' ،�#WJ�6ء ا����م ا�2ا�� ا =� ا�K-ب أ��. وا ھ

 - '�Y ���ر� - أو�&ا ��� ا���د�، ا�83ا�N ض�� ا��ار��7����3رات =83ى أھ.-� ����� ا�

��� '�� �8وق وQ&د ���3 =9�2،. ا���� '8Jوط.&�!�3 ا�E���' ت���Z�k� ���� �� �� ا�

/������ت، '�h&اع ��!���. وا
و�7ط ا����Wت ا�= ��3�3 أن �E� 83=ب �� أ-Kا��ار��7 ا� 

����Y .� .8'&اأ ا����� ا��"&ل '8ا�N ض�� ��  . ا�����Y إ���ء .�� ا��!�ل �� ا��

)-Wا� �7�7
 ا����� ا��"&ل ��Eر �� ا�����Y '8ا�N �"� ا�&اHQ �� أ�4 ھ� ��P"3 ا

، '#&رة���&ى .�* 7&اء ��E��&ى .�* أو ا��8Sي ا�E� أ�Q �� وذ�9 ا�����، ا�

�������Qت �-ء�(-� ،�&ن ا���2 ا�K-ب و���V�8 ا����ا������ ���� *�. ����Z� ا���gا 

������� ا����' �.���Q ا .  

  

_____________ 

 �در+� ا
��ل ا�����2 ، ��� ا
��وم ا�������2، ����� أر���ل.  1

  �در+� ا
��ل ا�����2  ��@ ا+م 
و�س و���  وا�+���د، ����� ��ر إ�/ن.  2
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��ت ا�������� �� إ�را$�ل���  �1طور �.ث ا�

�2و$  ��ل

 2ورو$  ھو
ر 

��� 8� P"' �7ت��Eا� �.���Q 8، ش���ة �"& ت '��ة إ87ا��0 �� ا�
 KL&ا�4 ��2 7&اء ا

 ا�6�8ة وھ� ،70 ا�ـ �7&ات '�ء ��2 أو ا���ض�، ا��8ن �� 50 ا�ـ �7&ات ا���اد .�* ا
و�*

���4 '��!�ه ا
و�* ا�!�� '��KW&ات ا����م �-L�� �Y ا�E7h� ل�!�= P"' ����دا. أ=�د�� ا.

*�. 4Q&� �8ى ا�2ي ا��8Sي ا��&S����' ��3 ا����( ،�.���Qھ2ا �"�ول ا P"3ا� �"� 

�� ا��K&ر، ھ2ا ���$ ا��� ا��&Q��ت= aA��� �� ل-L رات&J��، ا��!-ت �� ا�#�W� ا�

 ا�6�8ة، ھ2ه L-ل أ�4 إ�* ا����8�J� N0. ا���ض� 40 ا�ـ ا��E&ات L-ل وا��و��، ا�87ا���0

 ا��7��Eت '"P �!�ل �"&ل�.���Q ل إ�* ا�!� �����$ '����Aن وأ�lJ�"، 4" أ=�د�� 

 ا�!&ا�H إ�* ��8Kق أ�7�7 �&Q��ت .�ة���E7c� ا�!&ا�H إ�* و=9�2 ا���� ا������� ا�

  . ا��K&ر '�2ا

  

  

_____________ 

 ���9ل �  ���� rch in IsraelThe development of social policy resea �م $�ر ا
�	�ل:   1

Israel Affairs ,دد�
�� �م $�ر �ر���D إ
@ ا
�!� ا
��ر�� ���9د:� , 469-452 �9(�), 4( 20 ا
�ر$
ر د. �و�ر أر��ن . Taylor & Francis Ltd ,www.tandfonline.com �ن دار ا�$(ن $


 ك (��� ر��ون ��@ ا
�ر��� ا
�=$�� وا
�وEو:�. وذ


د، ا
����� ا
��ر�� �  ا
	دس.   2��  �در+� ا
��ل ا�����2  وا
ر��ه ا
�����  ��@ ا+م ��ول �را
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�� ا��7��د�� ��+ ���وى ر��ه ����.ص ��*�ر ا�
  1ا��7��دات ا���ز��� �0ل ا�'5د ا��2ر

�2و��ل ��زار

  

�� و���� Y� ��L 8-ل �� �&���Aث �� ا��"'
 ا�87ا���0 ا�"A&��ت ��i	 ��� وا����ر�8، ا

 �� ���L�� 	��P�"' i وا�8ZاH0، ا���8ه �!� ت �� ��7��7�� '�8��I ا
8�L ا���� L-ل

 ا��8��I ھ2ا .aA. ا 	�#�د� ا�E&ق �� ا���L& ت ��Y�E �� ا�-��Eواة ����� �!� ت

7��Eا� ��&A"ا� ،���� ا�8ZاH0، �دا�� .� ا 	�#�دي ا��Hء �V�6W إ�* ���8 وا��� ا�

n�86ارد و�&� وزن ا�o6W ھ2Aا. ا���� إ�* ا�8Wوج �L <�!J-ل �� ا��!�ري ��&l7 ا�

Vر��#�، ا�!��ھ��8 ا�����0، 3.5 '�"& ،2010-2001 ا��E&ات '�� ا��� و'�&ازاة '��

��،. ا���3ش8ة ا�8ZاL o6L HE� H0-ل �� ا�8ZاH. H0ء ا�"o6 ذ�9!���' o6Wا� 

8��h� �&A"ا� *�. �Y�E� ت &L�� ا�P"3 أظ�8. ا���P '�"& ا 	�#�د� ا�E&ق �� ا�

7 ھ2ه أن ا�"�����Eذوي .�* إ�!�'� أ�8ت ا� �Lا����� ا�� ،l7&�� .�* �3�7 وأ�8ت وا�

��� ا��� ا��0�6ة ازدادت =���. ا���o6W ا���L ذوي�Q دات�#� ا 	��$�� ا��#�ر�V �� ا�

��&A"ت �� ا� �!�، ا��.���Q ا ����Eت '�� ا�86ق �-ش* �=�L �Lا�� 6��W� �� ا�

P�( 8��h� �7��7ت �&A".�* ا� ��ر��ھ . إ��7ط�ت ا�P"3 �6"� ذ�9، إ�* '��ض��

�&ى .�* ا 	�#�د� ا��7��EتE� ل �� ا���8ه-L �8 ا���8ه ���د�Sا�� �� أن �6�8ض ا�

�&ىE� داد ا���8ه$� �� ھ2ه �� ���E�- ._Zواةا� )!Y ازداد =��� و��� ا���L ازداد =�

7 ��!_ أن أ�Q �� أ�4 ا����د���Eا� ����i ا�.  أ��Z، ا���8ه �!�� '$��دة ا�-��Eواة )��

3 ا���L ز��دة إ�* ا�-��Eواة ����/ �cدي أن '�  E�' 8اوح�� ��' 45%-30%.   
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ر و�  �رو�دا ��@ �/(ظ��D ا
�$�ءة وا
�����، و���F أ��7ء ���� ا��(�ث ��@    1��ودي أن أ
ري ا
'�ص 
$و�� 
�ط��
�� ا
��ط��ت وا
$���*. �/(ظ��=م. ���  � �$و���ش ��@ ا
�+��دة 

  '��ر ا:��9دي ��ر، ا
	+م ا
وا:� ، ���� ا��(�ث �  �$ك إ+را��ل.   2



  

  

  




