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המחאה החברתית שהתעוררה בישראל בחודשי האחרוני מיקדה את תשומת הלב
הציבורית בצור לחולל שינויי יסודיי במדיניות החברתית ובדפוסי הפעילות של
השירותי החברתיי בישראל.
כשמעצבי מדיניות חברתית ומבקשי לפתח מערכת שירותי שיספקו מעני הולמי
לצרכי המגווני של האוכלוסייה בישראל ,יש להביא בחשבו כמה מרכיבי מרכזיי :
•

יש ללמוד את הצרכי של האוכלוסייה בתחומי שוני  ,תו התמקדות בצורכי
הקבוצות החלשות.

•

יש לבחו את מידת ההלימה בי הצרכי לבי המעני שמספקות מערכות השירותי
החברתיי בתחומי פעולת השוני .

•

יש לאתר את הגורמי העיקריי המשפיעי
המסופקי לאוכלוסיות שונות לבי צורכיה.

על רמת ההלימה בי המעני

•

יש לבחו לאור זמ את התמורות במרכיבי שציינו לעיל.

•

יש ללמוד את תמונת המצב בארצות אחרות.

•

יש להערי את מידת היעילות של גישות ותוכניות שונות במת מעני הולמי
לצורכי האוכלוסייה כדי לאתר גישות יעילות ומוצלחות.

עיו במאות המאמרי שפורסמו בחוברות · ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈלאור  40שנות קיומו מצביע
על כ ,שכתב העת הוא מקור חיוני שאי לו תחלי להכרה ולבחינה של התפתחות
המדיניות והשירותי החברתיי בישראל והשינויי שחלו בה  ,ומספק מידע רב ער
המתייחס לששת המרכיבי שצויינו לעיל.
ג חוברת זו של · ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈמשקפת היטב את הרלוונטיות הרבה של המאמרי
המתפרסמי בה ואת תרומת האפשרית לדיוני השוני המיועדי לעצב בישראל חברה
צודקת ושוויונית יותר ,שבה צרכי חיוניי של אוכלוסיות שונות זוכי למעני הולמי .
מאמר של פרילוצקי ,הלפרי ,כ! ולבנשטיי˙ÂÈÈ„Ó È‡˘Â· ÌÈ˜ÈÒÚÓ ˙Â„ÓÚÂ Ú„È ,
 ,ÌÈ˜Ê ‰ÁÙ˘Ó È·· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏÎבוח את אחד התהליכי המשמעותיי
ביותר המתרחשי בחברה הישראלי – הגידול הצפוי באוכלוסיית הזקני ובתוכה

6

באוכלוסיית הזקני המבוגרי – ומתמקד בהשלכותיו על בנותיה ובניה  ,שעליה כבר
מוטלת ותוטל אחריות רבה יותר בעתיד לטיפול בהוריה  .לשינוי זה יש משמעות רבה
באשר ליכולת של בנות ובני עובדי להקדיש זמ לטיפול בהורי זקני  .המאמר מציג
וד בממצאי מחקר שבח בהקשר זה שאלות אחדות ,והעיקרית בה היא זו :הא
המעסיקי מודעי לצור להתחשב בצורכיה של עובדי המסייעי להוריה הזקני
והא ה אכ נוקטי אמצעי שוני כדי לסייע לה ? המסקנה המרכזית של המחקר
היא שרוב המעסיקי לא פיתחו ויישמו תוכנית פעולה לתמיכה בעובדי אלה ולמת
מענה לצורכיה .
אי ספק שמאמר זה מפנה את הזרקור לנושא שלמרבה הצער אינו זוכה להתייחסות
הולמת – ההשלכות של הגידול הצפוי באוכלוסיית הזקני בישראל .הוא מתמקד אמנ
בהיבט אחד של תהלי ההזדקנות ,אבל מסקנותיו ה בבחינת קריאה למעצבי המדיניות
בישראל להיער לטיפול הול ורב ממדי בנושא זה.
בניגוד למאמר זה ,מאמר של הולר וגלÏ‡¯˘È :Í¯‰ ÏÈ‚Ï ˙Â¯‚ÒÓ „ÂÒ·Ò ,
· ,‰ÂÂ˘Ó ˙ÈÓÂ‡ÏÈ· ‰·ÈË˜ÙÒ¯Ùעוסק בנושא שזכה לתשומת לב ציבורית רבה בחודשי
האחרוני  ,והודגש במחאת העגלות ,שבה מחו הורי על העלויות המופלגות של אחזקת
ילדיה במעונות .המאמר מתאר בהרחבה את מודל הסבסוד של המסגרות לגיל הר
בישראל ומשווה אותו למודלי הנוהגי בחמש מדינות :אוסטרליה ,בריטניה ,גרמניה,
פינלנד וספרד .המאמר מצביע על כ ששיעור השימוש מסגרות המסבסדות והמפוקחות
בישראל הוא נמו )כ 20%%מהילדי ( .שיעור זה נופל מהרווח בפינלנד ובספרד ,א עולה
במקצת על השיעורי המאפייני את אוסטרליה וגרמניה .ע זאת ,אחד המאפייני
העיקריי של ישראל הוא שבאוכלוסייה היהודית שיעור השימוש במסגרות לגיל הר
גבוה הרבה יותר מאשר באוכלוסייה הערבית .פער זה נובע מהיצע נמו של מסגרות
במגזר הערבי ומעלות הגבוהה.
מחקר זה מספק ללא ספק תימוכי לטענות בדבר הליקויי בתפקוד של שירות חיוני זה
ומצביע על דרכי לשיפור המצב.
המשמעות האקטואלית של המאמרי המתפרסמי ב· ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈבאה לידי ביטוי ג
במאמר של ניסי כה ושלמה מזרחיÈ‡¯· Ï‡¯˘È· ˙Â‡È¯· ˙ÂÈÈ„Ó ˙Â˘ ‰¯˘Ú-˘ÓÁ ,
1994) Â· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘‰Â È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ Ï˘ È„ÒÂÓ-Â‡È ÁÂ˙È :‰˜È˜Á‰
 .(2009המאמר בוח את הזיקה בי שתי תופעות המאפיינות את מדיניות הבריאותבישראל מאז חקיקתו והפעלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי :מחד גיסא מעורבות
ממשלתית הולכת וגוברת בניהול מערכות הבריאות בישראל ,ומאיד גיסא קיט) הדרגתי
של ההוצאה הציבורית למימו מערכת הבריאות .המאמר מצביע על כ שדווקא חקיקת
החוק ,שהגדילה את המעורבות הממשלתית באסדרת הפעילות של קופות החולי אפשרה
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לממשלה לקצ! בהדרגה את המימו הציבורי לשירותי הבריאות ,קיצו! שהביא
להתפתחות מואצת בהוצאה הפרטית לבריאות ובהתפתחות שירותי הרפואה הפרטיי .
המאמר מצביע אפוא על תופעה מעניינת ביותר :דווקא מעורבות ממשלתית גוברת בתחו
שירות מסוי עשויה להביא להאצת תהליכי ההפרטה החלי בו.
עוד מבט מעניי על שירותי הבריאות בישראל מספק מאמר של דרור ומאור‰Ó¯ÂÙ¯ ,
·˘,Ï‡¯˘È· ˘Ù‰ ˙Â‡È¯· ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜· ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â„È˜Ù‰ „È˜Ù˙ – ÈÓÏÒ‰ ˙ËÈ
.2009-1995
ההנחה המקובלת היא שהממשלה והכנסת קובעות את המדיניות המעצבת את מבנה
השירותי החברתיי ואת דפוסי פעולת  ,ואילו הפקידות הממשלתית מופקדת על
יישומה של מדיניות זו .מאמר של דרור ומאור ,הסוקר מחקר שעסק בתהליכי קביעת
המדיניות בתחו בריאות הנפש בישראל בשני  ,2009%1995מטיל ספיקות רבי בהנחה
זו .ממצאי המחקר מצביעי על כ שהפקידות הבכירה במשרדי האוצר והבריאות
השתמשה בכלי ביצוע שוני שעמדו לרשות  ,ובכלל מהלכי תקציביי והחלטות
רגולטוריות שונות ,כדי לייש את יעדי הרפורמה בתחו בריאות הנפש ,עוד בטר נתנו
לה הרשויות ,המוסמכות לעצב מדיניות ,גיבוי חקיקתי .נראה שממצאי מחקר זה פותחי
צוהר להבנת תהליכי קביעת המדיניות ויישומה ,לא רק בתחו בריאות הנפש ,אלא ג
בתחומי אחרי של השירותי החברתיי .
מאמרה של מרי לוינגר ,?„È˙Ú ‰Ï ˘È‰ – ÌÈ˘¯ÈÁ‰ ˙ÏÈ‰˜ ,מפנה את הזרקור
לאוכלוסיית החירשי שזכתה עד כה לתשומת לב מעטה בשיח המחקרי .המאמר בוח את
השאלה הזו :הא שיפור משמעותי באיכות השמיעה של חירשי  ,המושג באמצעות
שימוש באמצעי טכנולוגיי מתקדמי  ,עשוי להשפיע על יציבותה ועל חוסנה של
קהילת החירשי הממלאת תפקיד חיוני ביותר במת תמיכה לאוכלוסייה זו ובשמירת
איכות החיי שלה? הא חירשי שכושר שמיעת השתפר בצורה משמעותית יצמצמו או
ינתקו לחלוטי את הקשר ע עמיתיה החירשי ויפגעו בכ ביציבותה ובהמשכיותה של
קהילה זו? המסקנה של המאמר ,המסתמ על מחקרי שוני שבחנו את השפעת השימוש
באמצעי החדשי לשיפור השמיעה ,היא שלקהילת החירשי יש עתיד וכי לתפקידי
שהיא ממלאת יש חיוניות רבה.
אי ספק שהמאמרי המתפרסמי בחוברת זו ,בדומה למאמרי שפורסמו בחוברות
קודמות ,העוסקי בצרכי של אוכלוסיות שונות ובתפקוד השירותי החברתיי  ,עשויי
לתרו להעשרת השיח הציבורי אודות עיצוב המדיניות החברתית שהתעצ בחודשי
האחרוני .
ברצוני להפנות את תשומת לב הקוראי ג למדור סקירת ספרי חדשי המוקדש לתיאור
ולניתוח פרסומי העוסקי בסוגיות שונות של המדיניות החברתית והשירותי החברתיי
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שהתפרסמו באר! ובעול  ,וכ למדור  ÔÂ˘‡¯ ÔÂÈÚהמוקדש לסקירה ראשונית ותמציתית
של פרסומי חדשי העוסקי בנושאי אלה .על מלאכת העריכה של שני מדורי אלה
מופקדת ד"ר ליהיא להט ,שהחלה את תפקידה בגיליו זה של ·.ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ
אני מאחל לקוראות ולקוראי קריאה מעשירה.
יוס קט
העור הראשי

