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מדינת 
הרווחה

פרק 2

במדינת  חיים  אתם  ם 
רווחה, זה אומר שהמדינה 
לכך  לדאוג  עצמה  על  קיבלה 
וזול  טוב  מחינוך  שתיהנו 
איכותיים,  בריאות  ומשירותי 
במחירים סבירים. ואם חליתם 
או  פוטרתם  נפצעתם,  או 
המדינה  ֵתיחלץ  שוב   - ילדתן 
עד  בכם,  ותתמוך  לעזרתכם 
שתעמדו שוב על הרגליים. כי 
מן   - בשבילכם  שם  המדינה 

העריסה ועד הקבר...

א
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דרכי הפעולה של מדינת הרווחה

החברתיות- הזכויות  למימוש  ופועלת  אזרחיה  לַרווחת  הדואגת  הדמוקרטית,  המדינה 
כלכליות, היא מדינת רווחה )"Welfare State"(. מדינת הרווחה מבטאת את הרעיון שהכלל 

קיבל על עצמו לדאוג לביטחון החברתי והכלכלי של האוכלוסייה כולה. 

במטרה לפעול לַרווחת אזרחיה, מדינת הרווחה גובה מיסים מהאזרחים ומשתמשת בהם 
כדי לתת מענה לצרכים של כלל האוכלוסייה ולדאוג לכך שכל אזרח ואזרח יזכה לרמת 

חיים נאותה.1 היא עושה זאת בכמה דרכים. נפרט את הדרכים המרכזיות.

המדינה מספקת שירותים חברתיים
מדינת הרווחה מספקת לאוכלוסייה כולה או לחלקה מיגוון רחב של סחורות ושירותים2 

- ברמה נאותה ובמחירים סבירים - בתחומים שונים:
בריאות - המדינה מקימה ומפעילה מוסדות כגון מרפאות, בתי חולים, מכוני בדיקות   •

ומעונות סיעודיים.
מכללות,  ספר,  בתי  יום,  מעונות  כגון  מוסדות  ומפעילה  מקימה  המדינה   - חינוך   •

אוניברסיטאות וספריות ציבוריות.
דיּור - המדינה מקימה ומספקת דיור מּוזל )להשכרה או לרכישה( לאוכלוסיות שונות   •

)אוכלוסיות חלשות, סטודנטים, זוגות צעירים(.
מזון - המדינה מספקת ארוחות חמות לאוכלוסיות מסוימות.   •

שירותי רווחה אישיים - המדינה מטפלת ביחידים ובמשפחות המתקשות להתמודד   •
נשים  במצוקה,  נוער  חד-הוריות,  בחברה: קשישים, משפחות  ולהשתלב  עם מצוקתן 
מּוּכות, אנשים המוגבלים בגופם או בשכלם, ועוד. את רוב שירותי הרווחה האישיים 

מספקות מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות.
עבודה - כדי לאפשר לקבוצות אוכלוסייה שונות להשתלב במעגל העבודה, המדינה   •
פועלת ליצירת מקומות עבודה, מספקת קורסים להכשרה מקצועית, ומסייעת לאנשים 

למצוא עבודה )באמצעות שירות התעסוקה(.3

בנסיבות החיים של החברה התעשייתית המודרנית, שום אדם אינו יכול לספק לעצמו 
הגבוהה  עלּותם  בגלל  הן  השירותים החברתיים,  של  הרחב  המיגוון  עצמו את  בכוחות 
והן בגלל התשתית הרחבה והיקרה הנדרשת להקמתם ולהחזקתם. הפעלתם של מרבית 
של  גבוהה,  ברמה  מיּומן  אדם  כוח  של  רחבה  תשתית  מחייבת  החברתיים  השירותים 
מבנים גדולים ומצוידים ושל ציוד מתוחכם - תשתית שרק גוף גְדול ממדים כמו המדינה 
מסוגל להקים ולקיים. מדינת הרווחה מקבלת על עצמה את האחריות לספק לאזרחיה 

שירותים אלה, שכן היא רואה בהם זכויות שכל אזרח זכאי להן מכוח אזרחותו.

גופים  באמצעות  או  בעצמה,  ישירות  מספקת  המדינה  החברתיים  השירותים  את 
המרכזי  השלטון  על  מּוטלת  אלה  שירותים  של  לסיפוקם  האחריות  במימּונה.  אחרים, 
)משרדי הממשלה( ועל השלטון המקומי )העירייה, המועצה המקומית(. לצד השירותים 
שהמדינה מספקת, ברוב מדינות הרווחה הדמוקרטיות מתקיימים גם שירותים דומים 
מרפאות   קיימים  למשל,  כך,  פרטיים.  שירותים  ונותני  יצרנים  ידי  על  המסופקים 

1 למדינה יש אחריות מסוימת גם לגבי 
תושבים שאינם אזרחים, ונדון בכך 

בהמשך הספר.

2 השירותים שהמדינה מספקת 
לאזרחיה, לַרּבות אלה החברתיים, 

נקראים “שירותים ציבוריים". 

3 חשוב לציין: יש עוד מוצרים 

ושירותים, כגון תשתיות )מערכות 
חשמל, כבישים ומסילות ברזל(, 

תחבורה ציבורית )רכבות, נמלי ים 
ונמלי תעופה(, תרבות )מוזאונים, 

תאטראות(, שהמדינה מספקת 
לאזרחיה למען ַרווחתם, אך הם אינם 

מוגדרים כ"שירותים חברתיים".
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1 יש מדינות )למשל אוסטריה, 
אוסטרליה, בריטניה וקנדה(, 

שממשלותיהן משתתפות בעלּות 
ההעסקה של אנשים עם מּוגבלּות: 

חלק מהשכר של אנשים אלה, 
המדינה משלמת. מדינת ישראל 
אינה נוהגת כך, אבל בישראל, 

בדומה למדינות אחרות )כמו ארצות 
הברית ופולין(, המדינה משתתפת 
בעלּות של התאמת מקום העבודה 

לאנשים עם מּוגבלּויֹות, לדוגמה: 
המדינה מממנת מעליות מיוחדות 

עבור נכים.

עבודה ורווחה
העבודה היא מקור הכנסתו של האדם. ההנחה היא שאדם שעובד ומרוויח שכר 
תמורת עבודתו יכול לפרנס את עצמו בכבוד ואינו נזקק לסיוע המדינה. לכן, אחת 
ממטרותיה העיקריות של מדינת הרווחה היא לעודד אנשים לצאת לעבודה, לאפשר 
לאנשים המעוניינים לעבוד למצוא עבודה, ולסייע להם בכך. מדינת הרווחה פועלת 
רבות בתחום זה: היא מסייעת במציאת עבודה באמצעות לשכות התעסוקה, היא 
מספקת הכשרה מקצועית, והיא מסבסדת תעסוקה.1 כן פועלת המדינה ליצירת 

מקומות עבודה, לצמצום ואף למניעת אבטלה בקרב התושבים.

במטרה לחזק את העובדים ואת מעמדם, לעודד עבודה ולדאוג לרַווחת העובדים, 
מדינת הרווחה מחוקקת חוקי מגן* שמטרתם לדאוג לעובדים לתנאי עבודה הוגנים, 
למשל: “חוק שעות עבודה ומנוחה" מגביל את אורכו של יום העבודה ואת אורכו 
של שבוע העבודה; “חוק חופשה שנתית" מבטיח לכל עובד זכות לחופשה שנתית; 
ו"חוק שכר מינימום" מבטיח ששכרו של העובד לא יהיה נמוך מהסכום שנקבע 

כסכום המינימאלי.
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* חוק מגן: חוק עבודה שמטרתו 
להבטיח לעובד זכויות מינימאליות - 

זכויות שהמעביד אינו יכול לפגוע בהן. 
גם אם העובד עצמו מוותר על זכות 
כזאת, הקבועה בחוק - לוויתור אין 

תוקף.

?
ִִקראּו באתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה את חוק 

שכר המינימום, ודונו ביתרונותיו ובחסרונותיו.

פרטיות ובתי חולים פרטיים, מכללות ובתי ספר פרטיים, ועוד. שירותים אלה מוקמים 
על ידי גופים פרטיים על בסיס ּכדאיּות כלכלית, ולכן עלּותם גבוהה יותר ורק מי שידם 

ַמׂשֶגֶת יכולים לרכוש אותם.

ישירות,  השירותים החברתיים שהמדינה מספקת מועילים לא רק לפרט הנהנה מהם 
אלא גם לחברה כולה. כך, למשל, מערכת איכותית של שירותי בריאות ציבוריים מונעת 
התפשטות מחלות, והשקעה במערכת החינוך הציבורית מונעת עוני ועבריינות ומסייעת 
לילדים רבים לרכוש השכלה שתאפשר להם, בבוא היום, להׂשתכר היטב למחייתם ולא 

ליפול לנטל על החברה. 

שכר מינימום לעובדים בגילים שונים בישראל, 
אפריל 2010 )בש"ח(

לשעהליוםלחודש
2,695.13124.3715.58עד גיל 16

2,887.64133.2516.69מגיל 16 עד 17
3,195.65147.4718.47מגיל 17 עד 18 

3,850.18177.6720.70מעל גיל 18

יריד תעסוקה בדימונה, 2008
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בזכות החינוך וההשכלה
קל להבין מדוע מזון, קורת גג ובריאות הם צרכים בסיסיים הנחוצים לכל אדם כדי להתקיים. 
לגבי החינוך וההשכלה - הדברים אינם כה ברורים, שכן במבט ראשון הם אינם צרכים 
בסיסיים כמו המזון והדיור. ואף על פי כן, דווקא נושא החינוך וההשכלה זוכה להסכמה 
רחבה ביותר: כל המדינות הדמוקרטיות רואות בנושא זה שירות שהמדינה חייבת לספקו 

לאזרחיה.

מהי חשיבותם של החינוך וההשכלה?

הם  ובכך  עולם,  והשקפות  דעות  של  למיגוון  האדם  את  חושפים  וההשכלה  החינוך  	•
מאפשרים לו לפתח את עצמו, את זהותו ואת אישיותו, לבחור את דרכו על פי רצונותיו 

והעדפותיו ולממש את יכולותיו ואת כישרונותיו. זהו מימוש חירותו של הפרט.

החינוך וההשכלה תורמים לתחושת הערך העצמי והכבוד העצמי של הפרט. 	•
החינוך וההשכלה תורמים ליכולתו של האדם להרוויח יותר ולשפר את רמת החיים שלו  	•
ואת מעמדו החברתי והכלכלי. ההשכלה פותחת לפני אנשים הזדמנויות ומקילה עליהם 
את הניידּות החברתית - את המעבָר ממעמד חברתי-כלכלי נמוך למעמד גבוה יותר )ראו 

גרף(.

חשיבותם של החינוך וההשכלה אינה רק במישור האישי אלא יש להם חשיבות רבה גם 
במישור החברתי. כך, למשל:

במדינה:  החברתיים-כלכליים  והפערים  העוני  לצמצום  תורמים  וההשכלה  החינוך  	•
האנשים  מספר  גדֵל  כן  השכלה  הרוכשים  האנשים  מספר  שגדֵל  ככל 
וממצוקה.  מעוני  הסובלים  האנשים  מספר  וקֵטן  בכבוד  המתפרנסים 

התוצאה היא שהפערים בחברה הולכים ומצטמצמים.
המתברכת   מדינה  המדינה:  כלכלת  לשיפור  תורמים  וההשכלה  החינוך  	•
ובעלי  אקדמיה  אנשי  ופיתוח,  מחקר  אנשי  וטכנולוגיה,  מדע  באנשי 
הן  יותר  חסונה  חברה  לעצמה  מבטיחה   - אחרים  גבוהה  השכלה 
מהבחינה הכלכלית, הן מהבחינה החברתית והן מהבחינה הביטחונית, 

ורמת חיים )ממוצעת( גבוהה יותר.
החינוך וההשכלה מקדמים ומחזקים את הדמוקרטיה: ההשכלה תורמת  	•
האחריות  לתחושת  הפוליטית,  המודעות  להעלאת  פוליטי,  ידע  לרכישת 
בהשתתפות  )למשל:  הפוליטית  ההשתתפות  ולהגברת  האזרחית 
בהפגנות ובשביתות ובחתימה על עצומות(. ההשכלה גם תורמת לפיתוח 
הכישורים הנדרשים להשתתפות הפוליטית )למשל: היא תורמת ליכולת 

ההתנסחות בפנייה לנבחרי הציבור(. 
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הכנסה ברוטו ממוצעת לחודש בישראל, 2007
)לפי מספר שנות לימוד(

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בבית הספר חוזרים ואומרים כי “חשוב לדעת אנגלית". 
האם יש אמת כלכלית בטענה הזו? 

מאת ד"ר ארז סיניבר, ראש החוג לכלכלה במכללה למינהל

העובדים  מוסיפה לשכר  בהחלט  האנגלית  השפה  ידיעת 
בישראל. שכר עובד שיודע אנגלית גבוה משכר עובד שלא 
למקצועות  ביחס  גם  נכון  והדבר  טוב,  אנגלית  לדבר  יודע 

שבהם ידיעת השפה האנגלית כלל אינה נדרשת.
למעסיק  “איתות".  הקרוי  מושג  היא  לכך  הסיבות  אחת 
כל  של  תכונותיו  את  לזהות  קשה  חדשים  עובדים  שמחפש 
מועמד ומועמד. לכן, כאשר הוא רואה מולו מועמד שהוא יליד 

המעסיק משליך  שוטפת,  בצורה  אנגלית  מדבר  והוא  הארץ 
מכך על שאר התכונות של אותו עובד. כלומר, עובד שיודע 
את  לרכוש  כדי  בספרייה  ישב  שכנראה  אחד  הוא  אנגלית 
השפה החדשה, הוא כנראה אדם שיש לו מוטיבציה, דבקות 
במטרה, רצון להצליח ויכולת התמדה - ואלו הן למעשה חלק 

מהתכונות שמעסיק מחפש בעובדים שלו.
סיבה נוספת מחזירה אותנו שוב לעניין ההון האנושי. ככל 
שלו  האנושי  ההון  יותר,  טובה  ברמה  אנגלית  יודע  שאדם 
שלו  והאטרקטיביות  גדל,  שלו(  המיומנויות  כסך  )שמוגדר 

בעיני המעסיק עולה.
  ynet מתוך: המדור “שאלת מחקר", אנציקלופדיה

ההשכלה היא הֵצידה "
הטובה ביותר לעת 

ִקנה ז

אריסטו, פילוסוף יווני, 322-384 
לפסה"נ

اطلب العلم من املهد الى 
اللحد

חפש ידיעה מהעריסה ועד 
הקבר

פתגם עממי ערבי
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רק דרך השקעה בחינוך 
ובהשכלה הגבוהה 

נוכל להבטיח את עתיד 
המדינה

גדעון סער, שר החינוך, 2010

“נערי רפול" הוא כינויו של פרוייקט לאומי שצה"ל קיבל על עצמו 
בשנות ה-80 תחת הנהגתו של הרמטכ"ל דאז, רפאל איתן )רפול(. 
מטרת הפרוייקט הייתה להעניק חינוך משלים לאוכלוסיות נזקקות, 

ולנסות לשלב נערים טעוני טיפוח במסגרת הצבאית. הפרוייקט, 
הממשיך להתקיים עד היום, מאפשר לחיילים שלא השלימו את 

לימודיהם בבית הספר להשלימם במסגרת הצבא. 
בתמונה: שיעור במסגרת הפרוייקט  

“להב"ה" היא יחידה במשרד האוצר הפועלת לצמצום 
הפער הדיגיטאלי בחברה הישראלית. במסגרת יחידה 
זאת הוקמו 13 מרכזי תקשוב ביישובים מחתך חברתי-
כלכלי נמוך הסובלים, בין השאר, מפער דיגיטאלי.
במרכזי להב"ה נחשפת האוכלוסייה המקומית 
לטכנולוגיית המידע באמצעות קורסים וסדנאות 
להכרת המחשב והאינטרנט. החזון הוא: צמצום הפער 
הדיגיטאלי בחברה הישראלית, מתן הזדמנות שווה 
לקבוצות הגיל השונות באוכלוסייה החל בגיל הרך ועד 
בכלל, ומתן אפשרויות לאזרח לרכוש את הידע הנחוץ 
לו לצריכת מידע דיגיטאלי.
בתמונות: מרכז להב"ה בבית שמש

?
חפשו נתונים שונים לגבי היקף ההשקעה של מדינת ישראל ושל מדינות אחרות בעולם בחינוך   .1

ובהשכלה, והציגו אותם כנתונים מספריים, בגרף, בטבלה או בכל דרך אחרת.

לפניכם נושאים שונים שהמדינה יכולה להשקיע בהם בתחום החינוך וההשכלה: שכר המורים;   .2

גודל הכיתות; מספר שעות הלימוד; תכניות לתלמידים מצטיינים; תכניות לתלמידים מתקשים; 

מיחשוב בית הספר; חינוך מדעי וטכנולוגי; תכניות למניעת נשירה מבית הספר; חינוך חינם לגיל 

הרך. 

בחרו נושא אחד מתוך הרשימה, או נושא אחר לפי בחירתכם, וחפשו מידע עליו במקורות מידע   

בנושא  ההשקעה  חשיבות  את  המתאר  מספריים(,  נתונים  עם  )רצוי  קצר  קטע  כתבו  שונים. 

שבחרתם.

הנה דוגמאות לשתי פעולות שמדינת ישראל עושה למען קידום החינוך וההשכלה.

"
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המדינה מעניקה ביטחון סוציאלי
שונים,  כספיים  תשלומים  באוכלוסייה  מוגדרות  לקבוצות  מעבירה  הרווחה  מדינת 

במטרה להבטיח לכל פרט ומשפחה הכנסה מינימאלית לקיום בכבוד.  

רוב האנשים עובדים ומפרנסים את עצמם, אך יש אנשים שאינם עובדים, מסיבות שונות, 
ויש אנשים שעובדים אך אינם מרוויחים די צורכם. יש גם מקרים שבהם אנשים נקלעים 
למצב של חוסר ביטחון כלכלי, זמני או קבוע, בגלל אירועים אישיים כגון מחלה, נכּות, 
תאונה או - להבדיל - היריון ולידה, או בגלל משבר חברתי או כלכלי שפקד את המדינה.

ומפני  קבועה  או  זמנית  הכנסה  הפסקת  מפני  חברתית  הגנה  לאוכלוסייה  לספק  כדי 
המערכות  אחת  זוהי  הסוציאלי.  הביטחון  מערכת  הוקמה  כלכלית-חברתית,  מצוקה 
כלשהו  מגע  לו  שאין  אדם  ואין  המודרניות,  הרווחה  במדינות  המתקיימות  המרכזיות 
עמה במהלך חייו. זוהי המערכת הדואגת, לדוגמה: לתשלום שכר לאדם בתקופה שבה 
הוא סובל מנכּות זמנית כתוצאה מתאונת עבודה; לתשלום חופשת לידה לאם או לאב 
הטריים במשך תקופה מסוימת לאַחר הלידה; ולתשלום דמי אבטלה לעובד שּפּוטר - עד 

שימצא עבודה חדשה. 

למעשה, בפעילותה, מערכת הביטחון הסוציאלי מבצעת חלוקה מחדש של כספי המסים 
שהמדינה גובה מאזרחיה, והיא מעבירה אותם לידיהם של אנשים שמסיבות שונות אינם 

עובדים.1 את חלוקת הכספים מחדש המדינה מבצעת בשתי דרכים בעיקר:  
1. חלוקה בין-דורית: המסים שהאוכלוסייה העובדת משלמת, מועברים על ידי המדינה 
לטובת הדור הצעיר )שעדיין אינו עובד( והדור המבוגר )שפרש כבר מעבודה ומפעילות 

כלכלית(. 
2. חלוקה בין האוכלוסייה הפעילה מבחינה כלכלית לבין האוכלוסייה שאינה פעילה: 
המסים שהאוכלוסייה העובדת משלמת, מועברים על ידי המדינה לאוכלוסייה שאינה 

פעילה מבחינה כלכלית מסיבות שונות, כגון מחלה, נכות, תאונה או אבטלה. 

בין  הדדית  ועֵרבּות  חברתית  אחריות  של  ערכים  מבטאת  הסוציאלי  הביטחון  מערכת 
אזרחי המדינה. אם בעבר אנשים שנקלעו למצבי מצוקה נזקקו לצדקה - כיום באים 
בחקיקה,  קבועים  הרווחה. ההסדרים  מדינת  של  הסוציאלי  הביטחון  הסדרי  לעזרתם 

ואנשים שנקלעו למצבים כאלה אינם צריכים להיות תלויים בחסדיהם של אחרים. 

בישראל מערכת הביטחון הסוציאלי מופעלת על פי חוק על ידי המוסד לביטוח לאומי, 
אשר הוקם בשנת 1953. בפעילותו של המוסד לביטוח לאומי בישראל נעסוק בהרחבה 

בפרק 6.

המדינה מעניקה הנחות והטבות
מדינת הרווחה מעניקה לאזרחיה הנחות והטבות שונות במטרה לקדם את ַרווחתם. 

וחלב(,  לחם  )כגון  הבסיסיים  המזון  ממוצרי  חלק  מסבסדת*  המדינה  למשל,  כך, 
כן  לגימלאים.  ציבורית  ותחבורה  הרך  לגיל  מעונות-יום  צעירים,  לזוגות  משכנתאות* 
מעניקה המדינה הנחות, פטֹורים וזיכויים ממס ההכנסה לאוכלוסיות מסוימות )למשל, 
לתושבי יישובי הפריפריה, לבעלי הכנסות נמוכות, למשפחות עם ילדים(.2 הטבות אלה 

מגדילות את ההכנסה של הפרט ושל המשפחה, ובדרך זו הן משפיעות על ַרווחתם. 

1 הכספים שהממשלה גובה מהאזרחים 

באמצעות מערכת המיסוי, ואשר 
מועברים ישירות ליחידים, נקראים גם 

“תשלומי העברה".

2 מערכת המיסוי היא כלי חשוב 
המשמש את מדינת הרווחה בדאגה 

לרווחת אזרחיה, ונעסוק בה בהרחבה 
בפרק 5.

* ִסְבסּוד: תמיכה כספית, בדרך כלל 
ממשלתית, המוענקת לתעשייה, לחקלאות 

או למוסדות כדי לאפשֵר את המשך 
פעילותם או כדי להוזיל את מחירי 

מוצריהם. 

* משכנתה: הלוואה לצורך רכישת דירה.

כרטיס ביטוח לאומי בארה"ב 

כרזה שהופצה בשנים 1937-1936 על ידי 
מערכת הביטחון הסוציאלי האמריקנית, 

כשהייתה בראשית דרכה 



25מדינת הרווחה

החברתיות- הזכויות  את  אזרחיה  לכלל  להעניק  כדי  פועלת  הרווחה  מדינת  כי  ראינו 
כלכליות ולדאוג לכך שיחיו ברמת חיים נאותה. את דרכי פעולתה של מדינת הרווחה 

ניתן להסביר גם מנקודת מבט כלכלית.

כלכלת שוק  המדינות הדמוקרטיות המודרניות הן מדינות המבססות את כלכלתן על 
)Market Economy(. במדינה המקיימת כלכלת שוק, הפעילות הכלכלית של האזרחים 
מסחר  במסגרת  סחורות,  ומוכרים  קונים  אנשים  בשוק:  כמו  חופשי,  באופן  מתנהלת 
חופשי ותחרות חופשית - כל יצרן בוחר מה לייצר ובאיזה מחיר למכור את תוצרתו, וכל 
צרכן מחליט מה הוא רוצה לקנות, ממי ובאיזה מחיר. במדינה המקיימת כלכלת שוק, 
רוב הסחורות והשירותים מיוצרים ומסופקים על ידי גופים פרטיים ועסקיים. המדינה 
מניחה למסחר להתנהל באופן חופשי, ועיקר תפקידה הוא לאפשר את קיומו ולהסדירו. 
הדרך העיקרית שבה האזרח יכול להבטיח לעצמו ולמשפחתו רמת חיים נאותה היא על 

ידי השתלבות בכלכלת השוק באמצעות עבודה.

אך כלכלת השוק לא תמיד נותנת מענה לצרכיו של הפרט: יש סחורות ושירותים הנחוצים 
לאדם כדי לקיים רמת חיים נאותה, אך גופים עסקיים הפועלים במסגרת כלכלת השוק 
אינם מייצרים או מספקים אותם משום שאין בהם כדאיות כלכלית; ויש אנשים שאינם 
מצליחים להתפרנס די צורכם מסיבות שונות. במצבים אלה המדינה נדרשת לפעול, והיא 
עושה זאת בדרכים שונות, למשל: היא מספקת שירותים בעצמה, היא מעניקה קצבאות, 
היא מסבסדת מוצרים.1 כשהיא עושה זאת, המדינה למעשה מתערבת בפעילות הכלכלית 
במשק. בהתערבותה, מדינת הרווחה ממתנת ומרסנת את השפעתה של כלכלת השוק על 
הפרט, על המשפחה ועל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינה, והיא דואגת לכך שרמת 
החיים של אזרחי המדינה לא תהיה תלויה אך ורק בכלכלת השוק. כך זוכים כלל אזרחי 

המדינה, ולא רק החזקים שבהם, לרמת חיים נאותה.

מדינת הרווחה - ההיבט הכלכלי

ּכֶֶשל שוק 
מצבים  המתאר  הכלכלה,  מתורת  מושג  הוא  שוק  כשל 
שונים המצריכים התערבות של המדינה כדי לתקן בעיות 
שנוצרו במסגרת כלכלת השוק. מתי מתרחש כשל שוק, 

וכיצד פועלת המדינה כדי לתקנו? הנה כמה דוגמאות:
צבא,  שירותי  )כמו  חיוניים  ושירותים  סחורות  כאשר  	•
שירותי משטרה או שירותי תאורת רחוב(, לא מסופקים 
על ידי גופים עסקיים פרטיים במסגרת השוק מאחר שאין 
בכך כדאיות כלכלית .1 במצבים אלה המדינה מספקת 

את השירותים או מממנת את אספקתם.
בריאות  שירותי  )כמו  חיוניים  ושירותים  סחורות  כאשר   •
ושירותי חינוך( מסופקים על ידי גופים פרטיים במסגרת 
השוק, במחירים גבוהים שלא לכולם יש את האמצעים 
לרוכשם.2 במצבים אלה המדינה מספקת את השירותים, 
לכלל  שוויוני  באופן  לספקם  ודואגת  אותם  מממנת 

האוכלוסייה.
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?
מדינת הרווחה מתערבת בפעילות 

הכלכלית כדי להבטיח לאזרחיה 

תנאי עבודה הוגנים. הסבירו כיצד היא 

עושה זאת.

חוקי הכלכלה אינם חוקי טבע, 
הם נוצרו על ידי בני אדם

השנים  בין  ארה"ב  נשיא  רוזוולט,  פרנקלין 
1945-1933

"

1 בפרק זה דנו בהתערבות המדינה 
באמצעות אספקת שירותים חברתיים, 
הענקת ביטחון סוציאלי ומתן הנחות 
והטבות. בפרקים אחרים נדון בדרכי 

התערבות נוספות.

פועלים במסגרת השוק כמונופול  גופים פרטיים  כאשר   •
)יצרן יחיד( או כקַרְֶטל )קבוצת יצרנים המתאמים מחירים 
ביניהם( ומנצלים את כוחם כדי לקבוע מחירים גבוהים 
במצבים  מים(.3  או  חשמל  )כמו  חיוניים  מוצרים  עבור 

אלה המדינה מתערבת ואוסרת זאת.
כאשר גופים פרטיים הפועלים במסגרת השוק מייצרים   •
מוצרים שלצרכנים אין הידע והיכולת לבדוק את טיבם 
ואת איכותם )למשל, תרופות(.4 במצבים אלה המדינה 
לייצורם של המוצרים,  ידי קביעת תקנים  מתערבת על 

ומפקחת על העמידה בהם. 

1 סחורות ושירותים אלה נקראים גם "מוצרים ציבוריים".
2 סחורות ושירותים אלה נקראים גם "מוצרים חצי ציבוריים".

3 מצב זה מכּונה "ֶּכשֶל תחרות".
4 מצב זה מכּונה "ֶּכשֶל מידע".
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המדינות הדמוקרטיות המפותחות,* המבוססות על כלכלת השוק וממלאות 
תפקיד מרכזי בדאגה לַרווחת הפרט, הן כולן מדינות רווחה. ואולם מדינות 
הביטחון  ובתשלומי  החברתיים  בשירותים  מזו  זו  מאוד  שונות  הרווחה 
ושירותים  תשלומים  ֵאילּו  מחליטה  מדינה  כל   - מעניקות  שהן  הסוציאלי 
מספקת  למשל,  בריטניה,  אופן.  ובאיזה  היקף  באיזה  לאזרחיה,  תספק 
לעומת  גבוהה. בארצות הברית,  ציבוריים ברמה  לאזרחיה שירותי בריאות 
זאת, שירותי הבריאות הציבוריים מצומצמים בהיקפם, אבל החינוך הציבורי 
הוא בהיקף נרחב: כ-75% ממוסדות החינוך היסודיים והעל-יסודיים בארה"ב 
הם ציבוריים, ובכל מדינה בארה"ב מצויה אוניברסיטה ציבורית אחת לפחות. 
בארצות סקנדינביה )שוודיה, נורווגיה, דנמרק, פינלנד(, תחום הדיור הציבורי 
גדול  כל אחת מהמדינות האלה מחזיקה בבעלותה מלאי   - ביותר  מפותח 
של דירות להשכרה, והיא משכירה את הדירות לנזקקים במחירים מּוזלים. 

מדינות אלה מספקות גם חינוך ציבורי רחב-היקף ומשובח.

לאזרחיהן  מעניקות  השונות  הרווחה  שמדינות  הרווחה  בשירותי  ההבדלים 
משקפים את הערכים, ההשקפות וסדרי העדיפויות השונים שיש לכל מדינה 
שירותים  במתן  רבים  משאבים  המשקיעות  מדינות  יש  אלה.  בנושאים 
חברתיים ושירותי ביטחון סוציאלי לאזרחיהן, ויש המשקיעות בכך פחות.1 
ובשירותי  החברתיים  בשירותים  ההשקעה  רמת  את  מציג  שלפניכם  הגרף 
הביטחון הסוציאלי במדינות המפותחות בעולם - מדינות OECD* - בשנת 

.2007

היקף אחריותה של מדינת הרווחה 

1 כלל הסכומים שהממשלה והרשויות המקומיות 
מוציאות לכל מטרותיהן או למטרה מוגדרת נקראים 

הוצאה ציבורית. ההוצאה הציבורית לבריאות, 
למשל, היא כלל הסכומים שהמדינה מוציאה לצורך 

אספקת שירותי בריאות ציבוריים לאזרחיה. לצד 
ההוצאה הציבורית קיימת ההוצאה הפרטית - 

כלל הסכומים שיחידים או משפחות )משקי בית( 
מוציאים על רכישת שירותים שונים המסופקים 
על ידי גורמים פרטיים. למשל, תשלום לרופאים 

פרטיים הוא הוצאה פרטית על בריאות. 
ההוצאה הציבורית וההוצאה הפרטית מהוות יחד 

את ההוצאה הלאומית. 

OECD מקור: ארגון
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שיעור ההשקעה בהוצאות הציבוריות על שירותים חברתיים במדינות             , 2007
אחוזים)באחוזים מתוך התוצר המקומי הגולמי*(

OECD

* מדינה מפותחת: מדינה המתאפיינת ברמת חיים 
טובה, בתשתיות מפותחות וברמה גבוהה של השכלה 

וטכנולוגיה.
 Organisation for Economic Co-operation(        *
and Development( - ארגון בין-לאומי לשיתוף פעולה 
ולפיתוח כלכלי של המדינות המפותחות המקבלות 

את עקרונות הדמוקרטיה והשוק החופשי. ממטרות 
הארגון: לפעול למען צמיחה כלכלית, תעסוקה, עלייה 
ברמת החיים ויציבות כלכלית במדינות החברות בו. 

ישראל התקבלה לארגון בשנת 2010.

* תוצר מקומי גולמי )תמ"ג(: הערך הכספי של כל 
הסחורות והשירותים שיוצרו במדינה במשך שנה אחת.

OECD

..
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בג"ץ הקיום בכבוד
מהו הסכום הנדרש למשפחה בת 4 נפשות כדי להתקיים בכבוד? ומה צריכה מדינת 

הרווחה לספק לאזרחיה כדי למלא את מחויבותה לדאוג להם לקיום בכבוד? 

בית  עסק  אזרחיה,  לרווחת  המדינה  של  אחריותה  להיקף  הנוגעת  זאת,  בשאלה 
בכבוד".  הקיום  “בג"ץ  המכּונה  בעתירה  דיונו  במהלך  בישראל  העליון  המשפט 
בגובה  לקצץ   2003 משנת  ישראל  ממשלת  של  החלטתה  עקב  הוגשה  העתירה 
קצבאות הבטחת ההכנסה - אותן קצבאות שמערכת הביטחון הסוציאלי משלמת 
לאזרחים שהכנסתם נמוכה. כמה אזרחים, ובהם בלהה רובינובה ויוסף פדלון, שהיו 
בין מקבלי קצבת הבטחת ההכנסה, עתרו לבג"ץ נגד ההחלטה לקצץ בקצבאות.
הם טענו שהקצבאות המופחתות לא יאפשרו להם להתקיים בכבוד, וביקשו מבית 
המשפט לבטל את החלטת המדינה ולקבוע מהו הסכום המינימאלי שהמדינה חייבת 
לשלם לאזרחים שהכנסתם נמוכה כדי שיוכלו להתקיים בכבוד. )בג"ץ 366,888/03, 

רובינובה ואח' נגד שר האוצר ואח'.(

היקף  מהו  העקרונית:  בשאלה  מחלוקת  השופטים  בין  התעוררה  המשפט  בבית 
חובתה של המדינה? דעת הרוב הייתה כי המדינה חייבת לדאוג לאזרחיה לקיום 
שאינו בתנאים חומריים משפילים. לפי דעה זאת, חובת המדינה כלפי אזרחיה היא 
בעלת היקף מצומצם והיא מסתכמת בכך שתוודא כי לאזרחיה תנאי קיום בסיסיים 
מינימאליים. דעת המיעוט הייתה כי על המדינה חלה החובה להבטיח לאדם תנאי 
מחיה שיאפשרו לו תִפקּוד סביר בחברה שהוא חי בה. לפי דעה זאת, חובת המדינה 
כלפי אזרחיה היא בעלת היקף מורחב - המדינה חייבת לדאוג לכך שאזרחיה יחיו 

ברמת חיים סבירה יחסית לרמת החיים הממוצעת במדינה. 

מתברר, אם כן, שמידת אחריותה של מדינת הרווחה היא נושא מורכב שלא תמיד 
יש הסכמה לגביו. זוהי שאלה ערכית ואף כלכלית, ועוד נעסוק בכך רבות בהמשך.

בית  המשפט.  בית  ידי  על  העתירה  נדחתה  דבר  של  בסופו  כי  נציין 
המשפט קבע כי: “]...[ לחובתה של המדינה שלא לפגוע ולהגן על כבוד 
הזכות  ואף  לכבוד,  הזכות   ]...[ ואחיד  קבוע  מחיר'  ‘תג  צמוד  לא  האדם 
לקיום בכבוד, אינה הזכות לגִמלה חודשית בסכום מסוים. זו הזכות לכך, 
שבהינתן כל מערכות התמיכה והסיוע, יישֵמר - בבחינה תוצאתית - כבודו 
של האדם. אכן, אין ספק שלחוק הבטחת הכנסה נועד תפקיד משמעותי 
בהשגת תוצאה זו, כלומר במימוש חובתה של המדינה להבטיח קיום בכבוד 
וככזה  זהו חוק שמעיקרו עוסק ב'מינימום',  לחסרי-האמצעים החיים בה. 
חוק  אך  החלשים.  של  כבודם  על  הגנה  של  התכלית  את  לקדם  בו  יש 
הבטחת הכנסה, ומערך הגמלאות הנקבע בו, אינו ערובה להבטחת כבוד 
האדם. אין הוא תנאי הכרחי; ככל הנראה אף אין הוא תנאי מספיק. זהו 
אמצעי  של  רחב  במערך  המשתלב  שונות,  חלופות  מיני  אפשרי,  אמצעי 

סיוע ותמיכה, מדינתיים ואחרים."
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הסבירו את ההבדל בין דעת הרוב לדעת המיעוט בפסק הדין  .1

בעניין היקף חובתה של המדינה לַרווחת אזרחיה. הביאו דוגמאות   

משלכם להמחשת ההבדל.

ומהי דעתכם בנידון? מה צריך להיות היקף חובתה של מדינת   .2

הרווחה כלפי אזרחיה? האם אתם מצדדים בדעת המיעוט או 

בדעת הרוב? הסבירו. 

הקיצוץ בקצבאות הבטחת הכנסה, 2003

     

זוג עם ילד

זוג עם שני ילדים 
או יותר

הורה יחיד עם ילד

הורה יחיד עם 
שני ילדים או יותר

לפני 
הקיצוץ

2,507

2,925

2,789

3,485

אחרי 
הקיצוץ

2,089

2,333

2,333

2,716

הזכות לקיום בכבוד: כרזה של האגודה לזכויות האזרח 
לכבוד יום זכויות האדם הבין-לאומי, 2006 
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אחריותו של השלטון המקומי 
במדינת הרווחה

1 מגמה זאת צמחה לאַחר 
שממשלותיהן של רבות ממדינות 

הרווחה התקשו למֵמן שירותי רווחה 
שונים, והשלטון המקומי קיבל 

על עצמו את האחריות לכך. 

מאז שנות ה-70 של המאה העשרים מצויות מדינות הרווחה, בעולם כולו ואף בישראל, 
בתהליך של ּביזּור סמכויות - תהליך שבו אספקתם של שירותים חברתיים מסוימים 
השלטון  כך  המקומי.  השלטון  של  לאחריותו  המרכזי  השלטון  של  מאחריותו  עוברת 
המקומי מקבל על עצמו את הדאגה לַרווחתם של התושבים הנמצאים בתחום שיפוטו, 

ונותן מענה לצורכיהם היום-יומיים.1

בישראל, הנושא העיקרי שעבר לאחריותן של הרשויות המקומיות הוא אספקת שירותי 
המחלקות  ידי  על  ניתנים  אלה  שירותים  שונות.  נזקקות  לאוכלוסיות  אישיים  רווחה 
העובדים  באמצעות  בעיקר  וזאת  המקומיות,  הרשויות  של  חברתיים  לשירותים 
הסוציאליים. רוב המימון של מחלקות אלה הוא ממשלתי והוא מכסה 75% מתקציבי 
הרווחה של הרשויות, ואילו החלק הנותר ממומן על ידי הרשויות המקומיות ממקורותיהן 

העצמיים וממענקי משרד הפנים.

ברשויות  הרווחה  שירותי  של  העיקריים  הפעילות  תחומי 
המקומיות שונים מרשות לרשות, אך על פי רוב הם כוללים 

את השירותים הבאים:
התפקוד  בשיפור  סיוע  למשל:  ובמשפחה,  בפרט  טיפול   -
טיפול  בין-דוריות;  ובעיות  בזוגיות  בעיות   - המשפחתי 
במקרי אלימות במשפחה; טיפול באסירים ובמשפחותיהם; 
טיפול בבעיות של מצוקה כלכלית; קיום פעילויות חברתיות 
לעולים  וסיוע  תמיכה  חד-הוריות;  ולמשפחות  לילדים 

חדשים.
טיפול בילדים ונוער, למשל: הדרכה וייעוץ לנערים ולנערות   -
במצוקה; טיפול בילדים בסיכון; פעילויות טיפוח והעשרה 

לילדים ולנוער.
טיפול בקשישים, למשל: טיפול פרטני ומתן סיוע לקשישים   -
גימלאים,  מועדוני  הפעלת  בקהילה;  גורמים  הפעלת  תוך 
לקשישים  שירותים  מתן  התנדבות;  מרכזי  יום,  מרכזי 

בביתם.
פיתוח  למשל:  שכלית,  מוגבלות  בעלי  באנשים  טיפול   -

שירותים מקומיים למפגרים ולנכים והשמתם במסגרות מתאימות; הקמה והפעלה של 
מועדונים ומפעלי תעסוקה למפגרים.

שיקום בעלי מוגבלות פיסית, למשל: סיוע בטיפול בנכים ובמשפחותיהם; השמת נכים   -
במפעלים מּוגנים ובמרכזי שיקום; סידור נכים במסגרות שיקומיות והפעלת פרוייקטים 

למען הנכים בקהילה.
לנשים  תכניות  הפעלת  קהילתית,  מנהיגות  פיתוח  למשל:  נוספות,  פעילויות  קיום   -

בקהילה, הקמת תאטרון קהילתי, פיתוח מערכת תמיכה וסיוע למתנדבים בקהילה.

"מסך עולה" - תכנית ייחודית להעצמה אישית של בני נוער באמצעות 
תאטרון טיפולי, המופעלת על ידי העובדות הסוציאליות במחלקה לשירותים 
חברתיים של עיריית רעננה. מדי שנה מעלה קבוצה של 30 נערים ונערות 
הנתונים במצבי מצוקה וסיכון הצגת תאטרון העוסקת בנושאים הקשורים 
לחייהם: אהבה, קנאה, מקובלּות בחברה, מאבקים בין קבוצות ועוד 
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של  לאחריותן  המרכזי  השלטון  מידי  האישיים  הרווחה  שירותי  של  אספקתם  העברת 
היא  מזאת:  יתרה  האזרחים.  של  בצרכים  ישיר  טיפול  מאפשרת  המקומיות  הרשויות 
בין  הקיימים  התרבותיים  להבדלים  התייחסות  תוך  הטיפול  של  התאמה  מאפשרת 
יהודית-חֵרדית  אוכלוסייה  המשרתת  המקומית  הרשות  למשל,  כך,  שונות.  אוכלוסיות 
צריכה לענות על צרכים שונים מאלה שהרשות המקומית המשרתת אוכלוסייה דרוזית 
שהסמכויות  ככל   - הדמוקרטיה  ערכי  מבחינת  להדגיש:  וחשוב  עליהם.  לענות  צריכה 
באמצעות  להשפיע,  האזרחים  של  יכולתם  כן  יותר  נרחבות  המקומי  השלטון  שבידי 

נציגיהם, רבה יותר.

ה
ח
ו
ו
ר
ל
 
ן
ו
ל
ח

?
אספו מידע על שירותי הרווחה 

ביישוב שלכם והכינו כתבה קצרה 

בנושא. היעזרו באתר האינטרנט 

של הרשות או בפגישות אישיות עם 

עובדי הרווחה של הרשות.

"העוגן הקהילתי" - פרוייקט משותף לעיריית באר 
שבע )הרשות המקומית(, משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים )השלטון המרכזי( וקרן רש"י )ארגון פרטי 
הפועל שלא למטרות רווח(. זהו כפר לנוער בסיכון, 
הפועל לפי מודל ייחודי וגמיש כדי לספק מיגוון של 
שירותים טיפוליים ושיקומיים, הן במסגרת פנימייתית 
והן במסגרות יום. בתור "עוגן בקהילה", מטרתו של 
הכפר היא לאפשר לבני נוער בסיכון לצלוח בשלום 
מחושלים  כשהם  ולצאת  בחייהם  סוערות  תקופות 
בחברה.  להשתלב  להם  שיאפשרו  בכלים  ומצוידים 
הכפר מופעל על ידי עמותת "יחדיו", עמותה העוסקת 
בייזום, פיתוח והפעלה של פרוייקטים חברתיים בבאר 
שבע והדרום, בעיקר עבור ילדים ונוער בסיכון ואנשים 

עם צרכים מיוחדים

המקומיות  שהרשויות  רבים  שירותים  האחרונות,  בשנים 
גופים           באמצעות  בפועל  ניתנים  לספקם  אחראיות 
רווח,  למטרות  הפועלים  מסחריים  גופים  הן   - פרטיים 
זאת  תופעה  רווח.  למטרות  שלא  הפועלים  ארגונים  והן 

מתקיימת בשתי דרכים עיקריות: 
"מלמעלה למטה" - כאשר הרשויות המקומיות מפרסמות   -
שירותים  לתושביהן  שיספקו  ספקים  ובוחרות  מכרזים 

שונים המצויים בתחום אחריותן. 
"מלמטה למעלה" - כאשר גופים פרטיים, ובעיקר ארגונים   -
הפועלים שלא למטרות רווח, מקימים מסגרות טיפוליות 
ומגייסים  בחברה,  שקיימים  שונים  צרכים  על  העונות 
ותקצוב מהרשויות המקומיות שבתחומן  תמיכה כספית 

הם פועלים. 

בתחום  המקומית  הרשות  תפקידי  שבה  זאת,  תופעה 
נקראת  פרטיים,  גופים  ידי  על  בפועל  מתבצעים  הרווחה 
הפרטה של שירותי הרווחה האישיים )ונעסוק בה בהרחבה 

בפרק 7(.

היא שיתוף  נוספת שהתפתחה בשנים האחרונות  תופעה 
וגופים  המרכזי  השלטון  המקומיות,  הרשויות  בין  פעולה 

פרטיים, במיזמי רווחה שונים. 

 

הפרטה של שירותי הרווחה האישיים 



מדינת הרווחה 30

* מסי ארנונה: מסים שהרשות המקומית 
גובה מבעלים או מדיירים של בית מגורים 

או של בית עסק הנמצא בתחום שיפוטה.

מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

ממוצע מענקי האיזון שהוענקו לרשויות 
היהודיות ולרשויות הערביות בישראל, 

2009 )לפי אשכולות(

  האשכול  ממוצע מענקי האיזון )בש"ח(

   יהודים  ערבים
11,721  24,383  1 

11,754  18,279  2 

10,305  14,269  3 

10,596  18,267  4 

5,025  9,503  5 

5,036  9,762  6 

-   2,396  7 

-   1,305  8 

-   101  9 

-   0  10 

הבעיה העיקרית - פערים בין הרשויות המקומיות
החיסרון העיקרי של ּביזּור הסמכויות הוא הסכנה שייווצר אי שוויון בין תושבי הרשויות 
המבוססות, הזוכים לשירותים באיכות גבוהה ובהיקף נרחב, לבין תושבי הרשויות שאינן 

מבוססות, המקבלים שירותים ברמה נמוכה בהרבה.

ִמסי  גביית  בנושא  מההבדלים  נובע  המקומיות  הרשויות  בין  הפער  עיקר  בישראל, 
הארנונה.* גוַבה המסים נקבע על ידי כל רשות בנפרד, והוא שונה מרשות לרשות. רשויות 
שרוב אוכלוסייתן מבוססת - מטילות שיעורי מס גבוהים יחסית ואף מצליחות לִגְבֹותם, 
הן  ולעתים  יותר,  נמוכים  מסים  מטילות  יכולת  מעוטי  תושביהן  שרוב  רשויות  ואילו 
בתי  בגין  האזרחים  הארנונה שמשלמים  שיעור  ועוד:  אלה.  של  בגבייתם  אף  מתקשות 
המגורים נמוך במידה רבה משיעור הארנונה שמשלמים בעלי העסקים בגין בתי העסק. 
לכן, ברשויות שבתחומן פועלים עסקים רבים )שעל פי רוב נמצאות באזור המרכז(, או 
ברשויות המשתרעות על פני שטח נרחב - ההכנסות ממסים גבוהות יותר מההכנסות של 

הרשויות שבתחומן פועלים מעט בתי עסק או הרשויות ששטחן מצומצם.

משאבים  בהקצאת  שוויון  באי  נעוצה  המקומיות  הרשויות  בין  לפערים  נוספת  סיבה 
המקומיות  לרשויות  מעבירה  הממשלה  המרכזי.  השלטון  ידי  על  המקומיות  לרשויות 
תקציבים מסוגים שונים, ובהם תקציב כללי )לפי מספר התושבים וגילם( ומענקי איזון, 
שמטרתם להשלים את הפערים בין הכנסות הרשות לבין הוצאותיה. מענקי האיזון הם 
כספים שהשלטון המרכזי מעביר מרשויות מבוססות לרשויות שאינן מבוססות, אולם 
לאזרחיהן  לספק  אותם  המקבלות  לרשויות  לאפשר  כדי  די  בהם  אין  רבים  במקרים 
שירותים ברמה טובה. יתרה מזאת, בשנים האחרונות מענקי האיזון סובלים מקיצוצים 
כך,  שונים.  ממגזרים  יישובים  בין  הַמפְלָה  חישובם,  שיטת  נגד  רבות  טענות  ויש  רבים, 

למשל, הרשויות הערביות בישראל טוענות לאפליה כלפיהן בהקצאת המשאבים.

על  משפיעים  והם  שונים,  בנושאים  ביטוי  לידי  באים  בישראל  הרשויות  בין  הפערים 
רמת השירותים שתושבי הרשויות השונות מקבלים. כך, לדוגמה, בנושא שירותי הרווחה 
האישיים - ברשויות המבוססות הטיפול בנוער במצוקה, במשפחות נזקקות ובקשישים, 
הוא הרבה מעֵבר לְמה שמשרד הרווחה מַתקצב, ואילו רשויות אחרות אינן יכולות לספק 

אפילו את המינימום שהן נדרשות לממן ממקורותיהן העצמיים.1

בין המועצה האזורית תמר לבין עיריית דימונה ועיריית ערד 
ניטש כבר שנים רבות ויכוח מי תקבל את כספי הארנונה הרבים 
שמשלמים מפעלי ים המלח, בתי המלון שלחופי ים המלח
והּכּור בדימונה. בתמונה: אזור המלונות בים המלח

1 בהקשר זה יש להזכיר גם את 
היישובים הבדוויים, שרשויות המדינה 
אינן מכירות בקיומם. ליישובים אלה 

אין מועצה מקומית והם אינם כלולים 
במועצה אזורית, תושביהם אינם 

זכאים לאספקת שירותים כגון חיבור 
לרשתות המים, החשמל והטלפון, והם 

חיים בתנאים קשים ביותר.
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המשבר ברשויות המקומיות בישראל 
מאז שנת 2001 נקלעו רשויות מקומיות רבות בישראל למשבר כלכלי. המשבר בא לידי ביטוי בדרכים שונות, ובהן: הֲלָנָה 
מתמשכת של  שכר העובדים ברשויות, אי תשלום חובות לבנקים ולספקים, ירידה בהיקף השירותים וברמת השירותים 

שהרשות מספקת לתושביה. המשבר כה חמּור עד כי חלק מהרשויות עמדו לפני פשיטת רגל.

מצב זה הביא למעֹורבּות של השלטון המרכזי בניהול ענייניהן של הרשויות המקומיות: מינוי חשב לפיקוח על פעולותיה 
של הרשות, מינוי גובה לגביית המסים העירוניים, מינוי ועדה קרואה המפקיעה את סמכויות נבחרי הציבור ומעבירה את 

ניהול הרשות לידי נציגיו של שר הפנים. ככל שמצבה של הרשות גרוע יותר כן המעֹורבּות של הממשלה עמוקה יותר.

ואולם, נראה כי אין די בפעולות אלה. כיום נשמעים קולות 
נושא  את  שתסדיר  ממש  של  לרפורמה  הקוראים  רבים 
כדי  וזאת  המקומי,  לשלטון  המרכזי  השלטון  בין  היחסים 
חברתיים  לשירותים  יזכה  במדינה  אזרח  שכל  להבטיח 

נאותים ושוויוניים, ללא קשר למקום מגוריו. 

?
בדקו ביישוב שלכם: לאיזה אשכול הוא שייך? מהו שיעור גביית הארנונה שהרשות מצליחה לגבות? מהי רמת השירותים   .1

החברתיים שהרשות מספקת לתושבים?

הציעו דרכים אפשריות להתגבר על הפערים ברמת השירותים העירוניים שמקבלים התושבים ברשויות המקומיות השונות.  .2

קראו ב          את המאמר: "סערה בנגב: עיירות הפיתוח נגד המועצות המקומיות". מהן הטענות העיקריות של הצדדים השונים?   .3

ומהי עמדתכם בסוגיה זאת?

על אשכולות ופערים 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל מדרֶגֶת את הרשויות המקומיות לפי 
רמתן החברתית-כלכלית. הדֵירּוג נעֶׂשה על פי מיגוון רחב של משתנים מתחומי 
הדמוגרפיה, רמת החיים, ההשכלה והחינוך, התעסוקה, האבטלה והגִמלאֹות. 
בישראל  המקומיות  והמועצות  העיריות  כל  של  דֵירּוגן  הוא  הסופי  התוצר 
במסגרת 10 אשכולות. אשכול 1 הוא בעל הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה 

ביותר, ואילו אשכול 10 הוא בעל הרמה החברתית-כלכלית הגבוהה ביותר. 

האשכולות  בשני  הבאים:  הִממצאים  עולים   2004 בשנת  שנעָׂשה  הדירוג  מן 
מקומיות  ומועצות  עיריות  בעיקר  מצויות  רשויות,   41 הכוללים  הנמוכים, 
הבדוויות  הרשויות  תופסות  ביותר  הנמוכים  המקומות  את   - ובהן  ערביות, 
המצויות בנגב. באשכולות אלה נכללות גם כמה רשויות יהודיות שמתגוררים 
המכּונים  היישובים  רוב  ברק(.  ובני  עילית  מודיעין  עילית,  )ּבֵיתר  חרֵדים  בהן 
נתיבות   - אלה  מערים  שתיים  )רק  החמישי  באשכול  נמצאים  פיתוח"  “ערי 
 9( - נמצאות באשכול השלישי(. בשני האשכולות הגבוהים ביותר  ואופקים 

ו-10( מדורגות ערים ומועצות מקומיות יהודיות, רובן במרכז הארץ. 
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שיעור הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה 
מקרב מסיימי התיכון ב-1977, שהחלו 

ללמוד באוניברסיטאות או במכללות 
אקדמיות בישראל עד 2005 )באחוזים( 

?
עיינו בגרף שלפניכם והסבירו מה 

אפשר ללמוד ממנו על הקשר בין 

אשכול המגורים לבין יכולתה של 

האוכלוסייה הצעירה להשתלב 

במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

אשכול 
היישובים

אחוזים

מקור: מרכז אדווה
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בחודש מארס 2010 התכנסו ראשי הרשויות המקומיות בישראל 
כדי למחות נגד הקיצוץ בתקציבים הממשלתיים לרשויות. 
בתמונה: יו"ר מרכז השלטון המקומי )במרכז(, ואחרים 
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* ִמגְָדר - מושג ממדעי החברה, המתייחס 
להבדלים בין גברים לנשים מבחינה 
חברתית ותרבותית )ולא מהבחינה 

הביולוגית(, ובכלל זה ההבדלים בין 
תפקידי הגברים לתפקידי הנשים בחברה.

* מדינת הרווחה - מבט מגדרי
לגברים בשוק העבודה.  נשים  בין  למרבה הצער, ברוב מדינות העולם קיים אי-שוויון 
זהו אחד הנושאים המרכזיים שמדינת הרווחה נדרשת להתמודד אתם בעידן המודרני. 
בעשורים האחרונים חלה, אמנם, עלייה בהשתתפותן של הנשים בשוק העבודה, ואף על 
פי כן, השתלבותן של הנשים עדיין אינה שוויונית. לדוגמה: חלק ניכר מהנשים מׂשתכרות 
מורות  )אחיות,  "נשיים"  במקצועות  כׂשכירות  מועסקות  רבות  נשים  מינימום;  ׂשכר 
וכדומה(, המאופיינים בשכר נמוך; שכרן של הנשים נמוך משכרם של הגברים העובדים 

באותה עבודה.

במעמד  הרבים  השינויים  שלמרות  העובדה  היא  זה  למצב  המרכזיות  הסיבות  אחת 
המגדרית  התפקידים  בחלוקת  ממש  של  שינוי  חל  לא  האחרונים,  בעשורים  האישה 
במשפחה: הנשים ממשיכות להיות המטפלות העיקריות בילדים ובבית. מחויבות זאת 
מקשה על הנשים לרכוש השכלה ומקצוע וגוררת יחס חשדני של מעבידים, החוששים 

מפני ההתנגשות בין הקריירה לבין המשפחה.

את  לעודד  המצב,  לתיקון  לפעול  הוא  המודרנית  הרווחה  מדינת  של  מתפקידיה  אחד 
הנשים ולסייע להן להיכנס לשוק העבודה, ולתמוך בהן כעובדות. מדינת הרווחה פועלת 
בדרכים שונות במטרה לספק פתרונות שיאפשרו ליותר נשים ואימהות להשתלב כעובדות 

שוֹות-מעמד בשוק העבודה, לדוגמה:
המדינה מעניקה לנשים תמריצים כלכליים שנועדו לאפשר להן יציאה לעבודה )למשל:  	•

הקלות במס(.
המדינה מקימה מסגרות זמינֹות )מעונות יום( לטיפול בילדים, בעלּות סבירה.  •

המדינה מגמישה את שוק העבודה ומתאימה אותו לצורכי ההורים, ובעיקר לצורכיהן   •
של האימהות, כדי לאפשר את הטיפול בילדים, למשל: היא מאפשרת להורים לעבוד 

בשעות עבודה המותאמות לשעות הלימודים בבית הספר.
המדינה מעניקה גם לאבות זכויות שונות שמטרתן לעודד אותם לקחת חלק פעיל יותר   •

בגידול הילדים, למשל: היא מאפשרת גם לאבות לצאת לחופשת לידה.

גם מדינת ישראל פועלת לאפשר את השתלבותן של כמה שיותר נשים בשוק העבודה. מאז 
הקמת המדינה נחקקו חוקים שונים שנועדו למנוע אפליית נשים בתחום זה, ובהם:

"חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954", הקובע הסדרים מיוחדים לֵהיריון, ללידה ולהורּות,   •
ומגן על נשים מפני אפליה בגינם.

"חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988", האוסר על אפליה בעבודה מטעמי   •
מין והורות.

"חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ה-1995", המחייב מעבידים לשלם לנשים שכר   •
השוֵוה לזה המשולם לגברים עבור אותה עבודה.

באפריל 2008 נכנס לתוקפו חוק נוסף: "החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה 
ושל התאמת מקומות עבודה לנשים". החוק קובע כי דרישות התפקיד, שעות העבודה, 
נוהלי העבודה וההכשרה המקצועית וההדרכה, יותאמו לנשים ולהֹורּות. לפי החוק יינתן 
תמריץ למעסיקים שישלבו ויקדמו נשים בעבודה, ובעיקר אלה שיקדמו נשים לדרגות 
יסייעו  או  היקפם,  ואת  נשים  של  ההעסקה  תנאי  את  ישפרו  ניהול,  ולעמדות  בכירות 

לקבוצות אוכלוסייה המתקשות להשתלב במקומות עבודה.

מעונות  על  הציבורית  ההוצאה  בישראל 
 .]...[ ש"ח  מיליון  בכ-560  מסתכמת  יום 
נתון זה ממקם את ישראל בתחתית טבלת 
הדירוג של המדינות המערביות מבחינת 
היקף ההוצאה על מעונות יום. המדינות 
פינלנד  דנמרק,  איסלנד,  הן  המובילות 
לזה  דומה  הוצאה  היקף   .]...[ ושוודיה 
בהונגריה,  באיטליה,  קיים  שבישראל 

בסלובקיה, בצ'כיה, בספרד ובקוֵראה. 

מירב פרץ, "מדיניות סבסוד מעונות יום: 
ישראל בהשוואה בינלאומית", אתר נעמת 

ת ו נ ו ת י ע ה ן  מ

השכלה המדינה
גבוהה           

שכר

157%72%      שוודיה

141%67%         ארה"ב

140%64%         בריטניה

136%75%         קנדה

132%60%         ישראל

127%47%         צרפת

100%58%         גרמניה

פערי השכלה ושכר בין נשים לגברים - 
השוואה בין מדינות נבחרות, 2009*

*שיעור ההשכלה הגבוהה והשכר של הנשים 
לעומת אלה של הגברים. )הגברים = 100%(

מקור: הפורום הכלכלי העולמי
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אולם בחקיקה אין די כדי למנוע אפליית נשים בעבודה. מדינות שונות, ובהן ישראל, 
הקימו גופים הפועלים לקידום שוויון הזדמנויות בעבודה. בישראל פועלת נציבות שוויון 
מטפלת  הנציבּות  והתעסוקה.  המסחר  התעשייה,  משרד  במסגרת  בעבודה  הזדמנויות 

בתלונות של נפגעות אפליה; יוזמת 
אפליה;  מקרי  לאיתור  חקירות 
למעבידיהן  עֹובדֹות  בין  מפשרת 
בנושאי אפליה; מקיימת פעולות 
בנושא  והדרכה  הסברה  חינוך, 

אפליית נשים בעבודה, ועוד.

ניתן  לא  עדיין  זאת,  כל  אף  ועל 
נהנות  בישראל  הנשים  כי  לומר 

משוויון בשוק העבודה.
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הוצאות הטיפול בילדים 
כהוצאה מוכרת לצורכי מס 

אצל עובדות עצמאיות
לנשים  לסייע  יכולה  המדינה  שבאמצעותן  הדרכים  אחת 
בהוצאות  ההכרה  היא  העבודה  בשוק  להשתלב  ולעודדן 
הטיפול בילדים של העובדות העצמאיות כהוצאה מּוּכרת 

לצורכי מס.* 

בישראל, במשך שנים רבות לא הוכרה ההוצאה על טיפול 
בילדים כהוצאה מוכרת. כלומר, המדינה לא הכירה בכך 
שתשלום עבור מטפלת ומעון הן הוצאות שעובד או עובדת 

חייבים להוציאן כדי שיוכלו לצאת לעבודה. 

במשך השנים נעשו ניסיונות רבים לשנות את המצב, הן 
על  והן  בנושא,  חוק  הצעות  שהגישו  כנסת  חברי  ידי  על 
ידי ארגונים שפעלו כדי לשכנע את מקבלי ההחלטות. כך, 
למשל, בשנת 2005 הציגה שדולת הנשים בישראל מחקר 
חסם  יוצרות  בילדים  הטיפול  הוצאות  כי  שקבע  כלכלי 
המחקר  תוצאות  לעבודה.  לצאת  המעוניינות  נשים  לפני 
לחודש  ש"ח   600 בסך  הכנסה  כך שתוספת  על  הצביעו 
עקב הורדת גובה המס תביא ליציאתן לעבודה של 25,000 

נשים, ולהגדלת היקף המשרה של 25,000 נשים נוספות.

בשנת 2008 הוגשה תביעה נגד המדינה בנושא זה, ובית 
המשפט קיבל את התביעה וקבע כי "הוצאת ההשגחה על 
הילדים היא הוצאה בעלת זיקה ממשית וישירה לייצור ההכנסה. 
היא מּוצאת על-מנת לאפשר להורה להפיק הכנסות; השמת 
הילדים תחת השגחה מהווה הכרח שבלעדיו אין ההורה יכול 

* הוצאה מּוּכרת - הוצאה שבעל עסק מוציא לצורך הפקת 
הכנסה )למשל, תשלום עבור טלפון, דלק(, והוא רשאי 

לנכותה מהכנסותיו ולחשב את גובה המס שעליו לשלם על 
הסכום הנותר לאחר הניכוי.

?

פסק הדין בעניין זה התקבל על ידי ארגוני הנשים 

כניצחון במאבקם למען שוויון נשים בעבודה. 

הסבירו מדוע.

?

הציעו הצעות מקוריות לדרכים 

שבהן המדינה יכולה לפעול כדי 

לסייע לנשים להשתתף בשוק 

העבודה ו/או לדאוג להגברת השוויון 

בין נשים לגברים בשוק העבודה. 

היעזרו באתר שדולת הנשים, באתר 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

באתר שתיל ובאתר מרכז אדוה.
שתי נשים מפגינות נגד תנאי עבודה גרועים ומפלים במהלך 

שביתה של פועלות יהודיות בתעשיית הביגוד בניו יורק 
בשנת 1910

להפיק הכנסות - הכרח שנובע מאחריותם הטבעית של הורים 
שמוטלת  החוקית  בחובה  גם  המעוגנת  אחריות  ילדיהם,  על 
"הימנעות מהכרה  על ההורים." עוד קבע בית המשפט כי: 
בהוצאות הטיפול וההשגחה היא שריד חסר ערך ]...[ לחלוקה 
הארכאית של תפקידי בני-הזוג שלפיה טבעם של דברים הוא 
של  שחרורה  ההשגחה.  ועל  הטיפול  על  אמונה  שבת-הזוג 
על- נחשבה,  מטפלת  שכירת  של  בדרך  זו  ממטלה  בת-הזוג 
 ]...[ פי אותה תפישה, להוצאה פרטית העולה כדי מותרות. 
 "]...[ דו-מיני  יהא  פרשנותנו,  על-פי  זאת,  לעומת  הניכוי, 

)ע"א 4243/08 פקיד שומה גוש דן נ' ורד פרי(

נציין כי מיד לאחַר פסיקת בית המשפט, בשנת 2009, תוקן 
החוק כך שלא יהיה ניתן להכיר בהוצאות הטיפול בילדים 
עצמאיות.  עובדות  אצל  מס  לצורכי  מוכרת  כהוצאה 
במקום הסדר זה, הוענקו נקודות זיכוי נוספות במס הכנסה 

לאימהות עובדות.
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בקרב  התעסוקה  לקידום  ישראל  פועלת  כיצד 

נשים ערביות?
מחויבותה של מדינת הרווחה לפעול ולסייע לנשים להשתלב בשוק העבודה גדולה 
של  מזו  נמוכה  שלהן  הפתיחה  שנקודת  אוכלוסייה  בקבוצות  כשמדובר  במיוחד 
כלל הנשים במדינה. בישראל, אחת מקבוצות האוכלוסייה הזקוקות לסיוע מוגבר 
הנשים  של  השתתפותן  שיעור  הערביות.  הנשים  אוכלוסיית  היא  המדינה  מטעם 
הערביות בשוק העבודה בישראל הוא כיום מהנמוכים בעולם: נכון לתחילתו של 
העשור השני במאה ה-21, רק כ-20% מהנשים הערביות משתתפות בשוק העבודה 

בישראל )וזאת לעומת 57% מהנשים היהודיות(.

מה הן הסיבות למצב זה? חסמים שונים עומדים לפני הנשים הערביות ומונעים מהן 
להשתתף בשוק העבודה: היצע נמוך של מקומות עבודה ביישובים הערביים; הון 
אנושי לא מַספק )למשל, העדר הכשרה מתאימה, השכלה ורישיון נהיגה, ואי ידיעת 
השפה העברית(; מחסור במעונות יום לילדים ביישובים הערביים; העדר תחבורה 
ציבורית מספקת ליישובים הערביים ובתוכם. יש הטוענים כי התרבות המסורתית 

הערבית, המתנגדת ליציאת האישה לעבודה מחוץ לביתה, מהווה גם היא חסם.

מֵסקר שערך פרופ’ יוסף ג’בארין )הטכניון, חיפה(, אשר פורסם בשנת 2009, עולה 
כי 43% מהנשים הערביות שאינן עובדות בשכר היו מוכנות לצאת לעבוד מיד, וכי 
של  הולם  היצע  הם:  לעבודה  שיצאו  כדי  להתמלא  שצריכים  העיקריים  התנאים 

עבודות, והכשרה מתאימה.

כמדינת רווחה, ישראל מפעילה תכניות שונות לעידוד תעסוקה 
בישראל  לנשים  המיועדות  תכניות  הערביות:  הנשים  בקרב 
לאוכלוסייה  המיועדות  תכניות  הערביות(;  לנשים  )ובכללן 
לעידוד תעסוקה.1  כלליות  תכניות  לנשים(;  )ובכללן  הערבית 
מפעילה, באמצעות  ישראל  לתכניות שמדינת  דוגמאות  הנה 

גופים שונים:

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי   
והיא   ,2007 בשנת  הוקמה  הרשות  הממשלה.  ראש  במשרד 

פועלת בכמה ערוצים:
בקרב  עִסקית  יַזָמּות  לקידום  פרוייקטים  מַתקצבת  היא   -

הנשים הערביות.
היא הקימה קרן השקעות למגזר הערבי, ששותפים בה משרד ראש הממשלה   -
ומשקיע פרטי. מטרת הקרן היא לפתח את העסקים בקרב האוכלוסייה הערבית 
בישראל על ידי השבחה של עסקים קיימים והקמת עסקים חדשים בתוך היישובים 
הערביים ובקרבתם. בכך היא מספקת פתרון לאחד החסמים העיקריים ליציאת 

נשים ערביות לעבודה.
היא תומכת בעמותות הפועלות לקידום תעסוקת נשים.   -

הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה. הרשות הוקמה בשנת  
וצ'רקסיות.  ופועלת, בין היתר, לעידוד תעסוקה של נשים בדואיות, דרוזיות   1988
פעילותה העיקרית של הרשות בנושא זה היא הפעלת קורסים להכשרה מקצועית 
ולהעצמה של הנשים בנות המגזרים האלה. עד כה השתתפו בקורסים אלה למעלה 
מ-1,000 נשים. נוסף על הפעלת הקורסים, הרשות לקידום מעמד האישה מעניקה 
רֹוקחּות,  רפואה,  הלומדות  הארץ  מצפון  וצ’רקסיות  דרוזיות  לסטודנטיות  מלגות 

מקצועות ּפָרָה-רפואיים, סיעוד, משפטים, הנדסה והנדסאות.

האחריות על הכנסת נשים 
ערביות למעגל התעסוקה 

היא של המדינה, של השלטון 
המקומי הערבי או הרשויות 

המקומיות הערביות, וגם של 
הנשים הערביות עצמן

גידא רינאווי-זועבי, מנכ"לית מרכז אינג'אז 
לקידום הרשויות הערביות

"

1 יש לציין כי בישראל - המדינה, 
שהיא המעסיק הגדול ביותר של נשים, 

אינה מעסיקה מספר רב של נשים 
ערביות: במאה ה-21, רק 3.1% מכלל 

הנשים העובדות בשירות המדינה 
הן נשים ערביות, על אף ששיעורן 

באוכלוסיית הנשים בגיל העבודה הוא 
.18%

תמונה מתוך הסרטון: “כך הפכתי לפעילה 
במען" המופיע באתר “מגינים על זכויות 
האדם" ועוסק בתעסוקת נשים במגזר 
הערבי
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?

ד"ר ראניה עוקבי, הרופאה הבדואית הראשונה
בן-גוריון  לימודיה סיימה ד"ר עוקבי באוניברסיטת  ד"ר ראניה עוקבי היא הרופאה הבדואית הראשונה בנגב. את 
היא השתתפה  תיכון  חד-הורית בבאר שבע. כתלמידת  ילדים במשפחה  גדלה כאחת משישה  עוקבי  ד"ר  שבנגב. 

בפרוייקט “ניצני רפואה בנגב", שיזמה אוניברסיטת בן-גוריון 
את  להגביר  בנות,  בעיקר  בדואים,  לתלמידים  לעזור  כדי 
במסגרת  באוניברסיטה.  רפואה  ללימודי  להתקבל  סיכוייהם 
)מתוך  מוכשרים  צעירים   25 שנה  מדי  נבחרים  הפרוייקט 
וממשיכים  במכינה  לומדים  ספר,  בתי  מ-8  שנרשמים(   200
בתכנית במשך שנתיים וחצי, החל מכיתה י. “ללא הפרוייקט 
“הפרוייקט  עוקבי.  ד"ר  אומרת  מתקבלת,"  הייתי  לא  הזה 
י.  בכיתה  כשלמדתי  כבר  הרפואה  ללימודי  אותי  לחבר  עזר 
צריך, לדעתי, להשקיע יותר מאמצים ולדרבן את הנוער כבר 
בתקופת בית הספר היסודי. צריכים להשקיע משאבים בבתי 
הספר הערביים בארץ, כי רמת הלימודים שם נמוכה מאוד, 
ורפואה  משפטים  כמו  למקצועות  אותם  לקדם  רוצים  ואם 

צריך להתחיל בגיל אפס."
ד"ר ראניה עוקבי בטקס קבלת תואר הדוקטור באוניברסיטת 

בן-גוריון, 2006

עיינו במסמך: “פורום קיסריה 2010: תעסוקת ערבים בישראל - האתגר של הכלכלה הישראלית", ובמיוחד בהמלצות לשיפור מצבם   .1

התעסוקתי של הערבים בישראל. )את המסמך אפשר למצוא באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.( 

מנו 3 דרכים שבהן המדינה יכולה לפעול כדי להגביר את שיעור התעסוקה בקרב הנשים הערביות בישראל.   

באוכלוסיית הנשים בישראל קיימות קבוצות נוספות של נשים הזקוקות לסיוע מיוחד כדי להשתלב בשוק העבודה.   .2

מי הן, לדעתכם, הקבוצות הללו? מדוע הן זקוקות לסיוע מיוחד? ומהו הסיוע הנדרש לכל אחת מהקבוצות?   

ת ו נ ו ת י ע ה ן  מ

]...[ עשרות נשים ערביות מהגליל ומהמשולש, עטויות ברעלות, צבאו על שדרות בן ציון 
בעיר, במחאה נגד אבטלת הנשים הגואה במגזר הערבי. “יש כאן מדיניות מכּוונת שיוצרת 
שוורץ,  מיכל  אומרת  הזרים,"  הפועלים  ייבוא  והיא  הערביות  הנשים  מגזר  בקרב  אבטלה 
יותר מ-50 אחוז מכוח העבודה  כיום  מרכזת פורום הנשים של עמותת מען. “הם תופסים 
במגזר החקלאי, דבר שסוגר את העבודה בפני נשים ערביות. התביעה המרכזית שאנו מעלות 
פה כיום היא להפסיק את ייבוא העבדים המודרני ולפתוח מקומות עבודה לנשים ערביות."

]...[ “פעם הממשלה אמרה שנשים ערביות לא רוצות לעבוד בגלל שזה חלק מהתרבות שלהן, 
אבל היום, בגלל המצב הקשה, זה פשוט לא נכון. הן רוצות לפרנס. הבעיה היא בממשלה, 
ולא ברצון שלהן. החלום שלי הוא לעבוד חודש מלא. זו כל השאיפה שלי בחיים. אנחנו רוצות 

לעבוד, אבל אין מקומות עבודה. אנחנו לא פרזיטיות."
הן לא באו לבד, ומאחוריהן תומכים גם קרובי משפחתן בני המין השני: “אנחנו פה כדי לתת 
כתף תומכת," אמר נידאל חדור, תושב אום אל-פחם, בן 29, שהגיע לצעוד יחד עם אמו. 
“הן לא פחות חשובות מאיתנו. במגזר הכל סובב סביבן. לולא האישה הערבייה, המגזר היה 
מתפורר. אנחנו עוברים בשנים האחרונות מהפכה. עד לפני עשור אם היית אומר לאשה בואי 
לצאת להפגנה, היא הייתה צוחקת עליך. היום, תראה כמה באו. יותר ויותר גברים מבינים 
שאי אפשר לסגור את הנשים בבית. למה לא לתת להן להתקדם? יש להן פוטנציאל. המגזר 

הערבי מתקדם בזכות הפגנות כאלו."

ynetדני אדלסון, “נשים ערביות הפגינו בת"א: רוצות מקומות עבודה",        , 8 במארס 2009

?
קראו את קטע העיתונות וצפו 

בסרטון “כך הפכתי לפעילה 

במען". בהתבסס על הטקסט ועל 

הסרטון, כתבו: 

מהן הבעיות המתוארות בנוגע  א. 

לנשים הערביות בשוק העבודה 

הישראלי?

כיצד יכולה המדינה לפעול כדי  ב. 

להתגבר על הבעיות הללו?
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החברתיות- התופעות  אחת  היא  המודרנית  הרווחה  מדינת 
הפוליטיות החשובות של תקופתנו. המושג “מדינת רווחה" הוא 

מושג חדש יחסית, והוא נמצא בשימוש כ-50 שנה בלבד. 

החקיקה  של  וראשיתה  התעשייתית  המהפכה 
בתחום הרווחה

שהחלו  בתהליכים  המודרנית  הרווחה  מדינת  של  ראשיתה 
יותר  ומאוחר  ה-18  המאה  סוף  לקראת  באנגליה  להתרחש 
הברית.  ולארצות  באירופה  נוספות  למדינות  התפשטו 
במהלך  התעשייתית".  “המהפכה  בשם  כונו  אלה  תהליכים 
ייצור  משיטות  והדרגתי  איטי  מעבָר  החל  תקופה  אותה 
בתי  הוקמו  מכך  וכתוצאה  חדשות,  ייצור  לשיטות  מיושנות 
חרושת גדולים ובעלי מלאכה רבים איבדו את מקור פרנסתם. 
במקביל גדל מספר הערים וגדלה אוכלוסייתן. איכרים רבים 
וניסו להשתלב בעבודה בתעשייה.  היגרו מן הכפר אל העיר 
 - מאוד  קשים  היו  בערים  הפועלים  המוני  של  החיים  תנאי 
משפחות גדולות התגוררו בצפיפות, בתנאי תברואה קשים, 
פשטו  החדשים  תושבי-הערים  בקרב  ותאורה.  איוורור  ללא 
מחלות קשות וגברו האלימּות והפשע. גם תנאי העבודה של 
הפועלים היו מחפירים. עודף בידיים עובדות וכוח עבודה זול 
יצרו מצב של ניצול הפועלים והשפלתם, והם נאלצו לעבוד 
בתנאים ירודים ביותר: יום עבודה בן 16-14 שעות, שכר נמוך, 
תנאי עבודה מסוכנים ועוד. הפועלים לא היו מבוטחים מפני 
תאונה או מחלה, ומי שלא היה יכול לעבוד ּפּוטר מיד. השכר 
בפרנסת  ולסייע  לעבוד  ילדים  וגם  נשים  גם  אילץ  הנמוך 
המשפחה, והמעסיקים אף העדיפו להעסיק נשים וילדים שכן 

שכרם היה נמוך יותר. 

אל מול המציאּות של ניצּול הפועלים, קמו הוגי דעות שטענו כי 
החֶברה אחראית לכל אחד מהחברים בה, תקפו את אי הצדק 
הׂשורר בחברה וביקשו לתקנו. בין הוגי הדעות המרכזיים היו 

רֹוּבֶרְט אֹואֵן, קַארְל ַמארְקְס ופְרִידְרִיך אֶנְגֶלְס.1 

זכות  את  להרחיב  אירופה  מדינות  החלו  תקופה  באותה 
לכלל  ולהיבחר  לבחור  הזכות  ניתנה  לא  אז  עד  הבחירה. 
ובעלי  רכוש  בעלי  של  קטנות  לקבוצות  אלא  האוכלוסייה 
יצרה  יותר  זכות הבחירה לשכבות רחבות  השכלה. הענקת 
תלות של הפוליטיקאים בבוחריהם, ואלה נאלצו להתאמץ כדי 
להיבחר. בין השאר היה עליהם להיענות לדרישת הבוחרים 
בתחום  הייתה  ביותר  הבולטת  החקיקה  החוקים.  את  לתקן 
העבודה והרווחה. גם מפלגות הפועלים שקמו באותה תקופה 
שאפו לשפר את מעמד הפועלים ולתקן את הסדר החברתי 

באמצעות חקיקה.  

1 רֹוֶּבְרט אֹוֵאן )1858-1771( דגַל בחינוך ככלי לשינוי פני 

החברה. את רעיונותיו הגשים בבית החרושת לבדים שניהל 
בסקוטלנד.

ַקאְרל ַמְרְקס )1893-1818( וְפִריְדִריך ֶאנְגֶלְס )1895-1820(, 
אבות הסוציאליזם, כתבו יחד את “המניפסט הקומוניסטי" 
)1848(, ובו קראו למלחמת מעמדות של הפועלים נגד בעלי 

ההון. זאת במטרה ליצור חברה חדשה ושוויונית יותר, שבה 
יתבטלו ההבדלים בין המעמדות, והניצּול החברתי יסתיים.

ביותר  המתועשות  המדינות  שהיו  ובגרמניה,  בבריטניה 
באירופה, נחקקו לראשונה חוקי עבודה ורווחה. ב-1833 אישר 
אסר  החוק  החרושת".  בתי  “חוק  את  בבריטניה  הפרלמנט 
יום  את  והגביל  שנים,   9 להם  מלאו  שטרם  ילדים  להעסיק 
העבודה של ילדים בני 13-9 ל-9 שעות, ושל נערים מעל גיל 13 
ל-12 שעות. חוק דומה נחקק גם בגרמניה. מגמת החקיקה של 
הייתה המדינה הראשונה  ובריטניה  הרווחה התרחבה,  חוקי 

שחוקקה את “חוק בריאות הציבור" )ב-1875(. 

בגרמניה,  סוציאלית  חקיקה  לראשונה  נחקקה   1881 בשנת 
והיא הבטיחה הגנה מפני אבטלה, תאונות, מחלה, וכן תשלומי 
פנסיה. קאנצלר גרמניה, אֹוטֹו פֹון ּבִיְסַמרְק, חוקק את החוקים 
הללו לאו דווקא מתוך דאגה לרַווחת האזרחים אלא בעיקר 
וכדי  הפועלים,  מפלגות  של  העולֶה  כוחן  עם  להתמודד  כדי 

לבסס את שלטונו.

אירופה  ממשלות  החלו  ה-19  המאה  של  השנייה  במחצית 
שכל  ציבוריות  חינוך  מערכות  להקמת  תקציבים  להקצות 
הספר  בבית  החינוך  בהן.  ללמוד  יוכל  ובעיר  בכפר  אזרח 
היסודי חדל להיות זכות מיוחדת של קומץ בעלי רכוש והפך 

בהדרגה לחינוך חובה.  

גם  האזרחים;  לרַווחת  פעלה  הממשלה  רק  לא  במקביל, 
התושבים.  חיי  איכות  את  לשפר  החלו  העירוניות  הרשויות 
ציבוריים,  גנים  תברואה,  מערכות  הוקמו  המרכזיות  בערים 
תחבורה  ורשת  גז  אספקת  רחוב,  תאורת  משחקים,  מגרשי 
ספר  בתי  חולים,  בתי  כמו  ציבור  מוסדות  והוקמו  ציבורית, 
התושבים  על  הוטלו  אלה,  כל  את  לממן  וכדי  ותאטראות. 
הרווחה  מדינת  וגידים  עור  לקרום  החלה  כך  שונים.  מסים 

המודרנית.

ת י נ ר ד ו מ ה ה  ח ו ו ר ה ת  נ י ד מ ה  ד ל ו נ ד  צ י כ
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השפל הכלכלי בארצות הברית
השפל  היא  הרווחה  מדינת  רעיון  בהתפתחות  נוספת  דרך  אבן 
הבורסה  התמוטטות  עם  החל  השפל  הברית.  בארצות  הכלכלי 
ואת  כספם  את  איבדו  רבים  שבעקבותיה  ב-1929,  יורק  בניו 
את  פשטו  וחברות  בנקים  אלפי  נסגרו,  מפעלים  חסכונותיהם, 
העבודה  כוח  מכלל  רבע  לכדי  הגיע  המובטלים  ומספר  הרגל, 
במשק. השפל הכלכלי הגדול שפקד את ארצות הברית בשנים 
במדינות  גם  אלא  זאת  במדינה  רק  לא  קשות  פגע   1940-1929

המתועשות באירופה. 
בשנת 1932 נבחר פרנקלין רּוזְוֶולְט לנשיא ארצות הברית.   במערכת 
שנקראה  מקיפה  כלכלית  רפורמה  רוזוולט  הציע  שלו  הבחירות 
"New Deal". מדיניות ה"ניו דיל" של רוזוולט, שנועדה להתמודד 
הממשל  של  פעילה  התערבות  כללה  הכלכלי,  השפל  עם 
במימון  נרחבות  תשתיות  הקמת  למשל:  הכלכלית,  בפעילות 

ליצור  במטרה  ממשלתי 
וחקיקת  עבודה,  מקומות 
העובדים  על  להגנה  חוקים 
הונהגו  כן  כמו  זכויותיהם.  ועל 
סוציאלי  לביטוח  תכניות 
דמי  זִקנה,  קצבאות  שכללו 
עם למשפחות  וסיוע  אבטלה, 
ילדים. כל הרעיונות האלה היו 
במדינה  מהפכניים  רעיונות 
שבה  הברית,  כארצות 
שאין  הייתה  הרֹווַחת  הדעה 
המדינה  של  מתפקידה  זה 
לסייע  או  בכלכלה  להתערב 

לפרט להיחלץ ממצוקה.

המצוקה בעקבות מלה"ע ה-2 בבריטניה 
בשנת 1941, בתקופת מלחמת העולם השנייה, בשיא הקרבות מול 
גרמניה, הקימה ממשלת בריטניה ועדה בראשות הלורד ּבֵוֵורִידְג' 
והטילה עליה לפתח תכניות חברתיות שיתנו מענה למצוקותיהם 
הקשות של אזרחי בריטניה כתוצאה מן המלחמה. דּוחַ ועדת ּבֵוֵורידג' 
הציג דגם של חברה טובה יותר שתיּבָנה לאחַר המלחמה. הדּוחַ 
בבריטניה,  החברתיים  השירותים  בהתפתחות  מפנה  נקודת  היה 
ובעקבותיה - במדינות נוספות. ּבֵוֵורידג' דימה את מדינת הרווחה 
לאביר הלוחם בחמישה ענקים - מחסור, הזנחה, ּבָטלה, ּבערּות 
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  סוציאלי,  ביטוח  באמצעות   - ותחלואה 
כלכלית  ומדיניות  מסובסד,  ציבורי  דיור  חינם,  ציבורי  חינוך 
היא  שהמדינה  במפורש  קבע  הדּוחַ  מלאה.  תעסוקה  שתבטיח 
בקיץ שהתקיימו  בבחירות  האוכלוסייה.  כלל  לרַווחת  האחראית 
שתמכה  הלייבור  מפלגת  נבחרה  המלחמה,  אחרי  מיד   ,1945
לשיקום  חברתיות  ברפורמות 
ההרס  לאחַר  הבריטית  החברה 
והסבל של המלחמה, והממשלה 

אימצה את תכנית ּבֵוֵורידג'.

תור של ממתינים לקצבה בלשכת 
האבטלה בסן-פרנסיסקו בתקופת 

השפל הכלכלי בארה"ב, 1938 
התמונה צולמה על ידי דורותאה 
לאנג, צלמת תיעודית אמריקנית, 

הנודעת בעיקר בזכות צילומיה 
בתקופת השפל הגדול

 ג'ון קיינס - הביסוס הכלכלי והתאורטי למדינת הרווחה

ג'ון מיינרד קיינס )1883–1946( היה כלכלן בריטי שהעניק את הביסוס הכלכלי והתאורטי לרעיונות של מדינת הרווחה. קיינס 
ואף כמהפכה של ממש במחשבה הכלכלית, תאוריה הדוגלת בהתערבות  כנקודת מפנה  פיתח תאוריה כלכלית שנתפסה 
ממשלתית פעילה בפעילות הכלכלית. בִספרֹו משנת 1935, “התאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף", שנכתב בעקבות 
השפל הכלכלי בארה"ב, קבע קיינס כי בתקופות של משבר ואבטלה על הממשלה להתערב בפעילות הכלכלית ולפעול כדי 
להניע את גלגלי המשק מחדש ולסייע לו לצמוח ולהתפתח. אחת מהצעותיו העיקריות הייתה כי הממשלה תיזום פרוייקטים 
בתחום התשתיות - סלילת כבישים, הקמת תחנות כוח וכדומה - ואלה יבוצעו בידי המובטלים הרבים שהיו באותה תקופה. 
לדעתו פעולות אלה, ופעולות נוספות של הממשלה, יגדילו את ההכנסות של האזרחים, הגידול בהכנסות יביא לגידול בצריכה, 

הגידול בצריכה יעודד את הגברַת הייצור, וכך ינוע המשק קדימה, יצמח ויתפתח. 

גישתו של קיינס, שּכּונתה “הכלכלה הקיינסיאנית", השפיעה גם על פרנקלין רוזוולט, נשיא ארה"ב בתקופת השפל הכלכלי 
הגדול. אחד הצעדים שנקט רוזוולט כדי להיחלץ מהמשבר היה ייזום וביצוע של עבודות ציבוריות בהיקף עצום. 
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מדינת הרווחה הדמוקרטית, המחויבת לַרווחת אזרחיה, מבטאת את האחריות שהחברה 
קיבלה על עצמה בתקופתנו: לדאוג לביטחון החברתי והכלכלי של האוכלוסייה כולה. 
מדינת הרווחה מבוססת על ההנחה שכל אזרח זכאי לכך שהמדינה תדאג לַרווחתו. לכן 
המדינה פועלת להבטיח שכל אזרחי המדינה ייהנו ממכלול של פתרונות שיבטיחו לכולם 

רמת חיים נאותה.1

של  אספקתם  לממן  כדי  בהם  משתמשת  והיא  מסים  מאזרחיה  גובה  הרווחה  מדינת 
שירותים  יש  נאותה.  חיים  רמת  האוכלוסייה  לכלל  להבטיח  שנועדו  שונים,  שירותים 
שהמדינה מעניקה לכל האוכלוסייה, ויש שירותים שהיא מעניקה רק לקבוצות אוכלוסייה 
ויש  מעניקה,  שהמדינה  לסיוע  יותר  הזקוקים  יש  שונים.  קריטריונים  לפי  מסוימות, 

הזקוקים לו פחות.

פעולותיה של מדינת הרווחה מהוות התערבות בפעילות הכלכלית. מטרתה של ההתערבות 
היא לנתק את הקשר בין הׂשתכרּותֹו של האדם במסגרת השּוק לבין רמת החיים שלו, 
ולמֵתן את השפעתו של השּוק על חיי הפרט, המשפחה וקבוצות אחרות בחברה. המעֹורבּות 

של מדינת הרווחה משיגה כמה יעדים:
וסבירה.  נאותה  חיים  ברמת  לחיות  לפרט  מסייעת  הרווחה  מדינת  אישית:  רווחה   •
בכך היא מסייעת לאזרחיה לחיות חיים טובים יותר, למֵמש את עצמם ואף לתרום 

לחברה.
רווחה קהילתית: מדינת הרווחה מקדמת את ַרווחת הקהילה כולה ומובילה לגיבוש   •
חברה משכילה יותר, בריאה יותר, חברה בעלת חוסן ויכולת להתמודד עם האתגרים 

שהעידן המודרני מזַמן לה. 
הביטחון  תשלומי  נגישים,  חברתיים  שירותים  חברתיים:  והפערים  העוני  צמצום   •
הסוציאלי, וכן הנחות והטבות שונות שהמדינה מעניקה לאזרחים - כל אלה מביאים 
לעלייה ברמת החיים של השכבות החלשות. בכך מדינת הרווחה מתמודדת עם תופעת 
העוני הקיימת בכל חברה, ומביאה לצמצומם של הפערים החברתיים והכלכליים בין 

השכבות המבוססות לבין השכבות מעוטות היכולת.
של  ולמצוקות  הפרט  למצוקת  הכלל  של  הדאגה  וסולידאריות:  חברתית  אחריות   •
מגזרים שונים בחברה )למשל, משפחות חד הוריות, נוער בסיכון, קשישים עריריים(, 
כמו גם העובדה שכל האזרחים, עשירים ועניים כאחת, נהנים במידה שווה ממיגוון 
שירותים חברתיים ברמה טובה - מחזקות את תחושת הלכידּות החברתית ומונעות 

ניּכּור בין קבוצות שונות באוכלוסייה.   

והכלכליים,  החברתיים  בנושאים  הרווחה  במדינת  השלטון  רשויות  של  החלטותיהן 
מדיניותה  הן  אזרחיהן,  לַרווחת  לדאוג  כדי  אלה  בתחומים  נוקטות  שהן  והפעולות 

החברתית-כלכלית של הממשלה. . 

ם ו כ י ס ל ו ם  ו י ס אזרחל של  בחייו  ביום  נתבונן   “הבה 
בבוקר. קם  הוא  רווחה:   במדינת 
 משפשף את שיניו במים המסופקים לו
ובמחיר מסובסד. הוא ידי המדינה   על 
 מעיר את בנו או בתו ולוקח אותם לגן
 חובה, גן שבו הלימודים מסובסדים על
 ידי המדינה. הוא מכין להם כריך מלחם
כך אחר  המדינה.  ידי  על   המסובסד 
עולה הוא  כאשר  לעבודה.  נוסע   הוא 
 לאוטובוס, הוא משלם פחות מהעלות
השאר הנסיעה:  מחיר  של   הריאלית 
 מסובסד על ידי המדינה. הוא עובד רק
 8 שעות ביום, לא יותר. אסור למעביד
חס אם,  יותר.  לעבוד  ממנו   לדרוש 
 וחלילה, הוא נפצע, הוא מקבל פיצויים
שכאשר יודע  הוא  לאומי.   מביטוח 
מעין לפנסיה.  יזכה  מהעבודה   יפרוש 

 תמיכה כלכלית, עד יומו האחרון."
אבנר דה שליט, סוציאליזם, עמ' 87

1 גם במדינות שאינן דמוקרטיות 
קיימים הסדרים הדואגים לַרווחת 

האזרחים, ולעתים אלה הם הסדרים 
נדיבים, ואולם במדינות אלה הדאגה 

לפרט אינה מבוססת על ההכרה בזכות 
לחיות ברווחה, אלא משמשת כלי בידי 

השלטון לבסס את כוחו ואת מעמדו.

שלטים בעד מדינת רווחה. תל אביב, קיץ 2011 
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משימות לסיכום הפרק

ּבַחרּו אחת מקבוצות האוכלוסייה שלפניכם וִמצאּו אֵילּו שירותים חברתיים מדינת ישראל מספקת לטיפול בקבוצה 1  א. 
זאת: ילדים עם פיגור שכלי; אימהות חד-הוריות; נוער מכור לסמים; נשים מוכות; אוכלוסייה אחרת, לפי בחירתכם. 
שימו לב מי מספק את השירות - המדינה או הרשות המקומית, ואם היא מספקת אותו באופן ישיר או באמצעות 

עמותה או קבלן משנה. 
היעזרו במקורות הבאים:  

- אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים   
- אתר הביטוח הלאומי  

- אתר הכנסת )לקריאת החקיקה בנושא(.  

לאחר שאספתם מידע, צרו קשר עם היחידה הנוגעת בדבר במשרד הרווחה או ברשות המקומית, ערכּו רֵיאיון ו/או  ב. 
ביקור אצל הגורם הרלוונטי, ואִספּו מידע נוסף.

הכינו מצגת ו/או דפי מידע, והציגו את ממצאיכם במליאת הכיתה. ג. 

הנוער,     עבודת  "חוק  את  התעסוקה  שירות  באתר  או  והתעסוקה(  המסחר  )התעשייה,  התמ"ת  משרד  באתר  ִמצאּו 
התשי"ג-1953", קִראּו אותו וכִתבּו:

האם חוק זה הוא חוק מגן, לדעתכם? נמקו את תשובתכם. א. 
ציינו 3 מגבלות שהחוק מטיל על מעסיקים של בני נוער.  ב. 

והם מעדיפים להעסיק  נוער,  מעסיקים רבים טוענים שבגלל המגבלות שהחוק מטיל לא כדאי להם להעסיק בני  ג. 
מבוגרים. מה דעתכם, האם יש לקבוע מגבלות על העסקת בני נוער? נמקו.

אֵילו סעיפים בחוק מבטאים את האיזון בין הרצון להגן על הנוער העובד לבין הרצון לאפשר לבני נוער לעבוד ולהרוויח  ד. 
כסף?

חִשבו על סעיף נוסף שהייתם מוסיפים לחוק. ה. 
ּבַחרּו חוק מגן נוסף מתוך חוקי המגן המוזכרים בפרק, קִראּו אותו וסכמו בקצרה את ההגנות שהוא מעניק לעובד. ו. 

חַפשּו כתבה עיתונאית הדנה במקרה של פגיעה בזכויות העובד. הציגו את הכתבה בכיתה והעלו הצעות שונות לדרכים 
שבהן המדינה יכולה לפעול לתיקון הבעיה. 

עיינו בגרף שלפניכם ותארו ב-3-2 משפטים את מה שאפשר ללמוד ממנו על היקף האחריות שמקבלות על עצמן מדינות 
הרווחה השונות בתחום הבריאות. התייחסו גם לישראל, תוך השוואתה למדינות האחרות. 

2

3

4

מקור: אתר מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מקסיקו
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שיעור ההוצאה הציבורית על בריאות במדינות נבחרות, 2006
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פרק 3

הן ל הרווחה  מדינות  כל  א 
מדינות  יש  הדבר:  אותו 
מדינות  ויש  יותר  שנותנות 
מדינות  יש  פחות,  שנותנות 
לחלשים  בעיקר  שדואגות 
ביותר, ויש מדינות שמעדיפות 
שיכול  למי  גם  לכולם,  לדאוג 
עצמו.  בכוחות  להסתדר 
ההבדלים בין מדינות הרווחה 
השונות הם עניין של השקפת 

עולם...

מדינת 
הרווחה -
השקפות

שונות

40



41
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כל המדינות הדמוקרטיות המפותחות, המבוססות על כלכלת השוק, מוגדרות כמדינות 
רווחה.1 מדינות אלה מתערבות בפעילות הכלכלית ומעניקות לאזרחיהן שירותים חברתיים 
ושירותי ביטחון סוציאלי, וכן הנחות והטבות שונות. אך מדינות הרווחה השונות נבדלות 
ובהיקפם של הסדרי הרווחה שהן  בפעילות הכלכלית  מזו במידת המעורבות שלהן  זו 
מעניקות לאזרחים. ההבדלים ביניהן נובעים מהשקפות עולם שונות ומנוגדות - בנושא 
היחסים בין היחיד לכלל, ובעניין תפקידו של השלטון במדינה הדמוקרטית. הבדלים אלה 
משפיעים על המדיניות החברתית-כלכלית הנהוגה במדינות הרווחה השונות. נכיר את 

שתי השקפות העולם העיקריות שמדינות הרווחה השונות מבוססות עליהן.

של  גבוהה  חברתית  במחויבות  הדוגלת  השקפה   - הסוציאל-דמוקרטית  ההשקפה   
הכלל לַרווחת הפרט, ולכן היא תומכת במעֹורבּות רבה של המדינה בפעילות הכלכלית, 
לזכויות  רבה  חשיבות  מייחסת  זאת  השקפה  לאזרחיה.  רווחה  להבטיח  במטרה  וזאת 
החברתיות-כלכליות, לשמירה עליהן ולמימושן על ידי המדינה, ומעניקה עדיפות גבוהה 
בחברה,  והחברתיים  הכלכליים  הפערים  לצמצום  החברתי-כלכלי,  השוויון  להגברת 

ולקידום הצדק החברתי.
בין המדינות שהשקפה זאת היא השלטת בהן בולטות דנמרק, שוודיה, נורווגיה, פינלנד 
והולנד. מדינות אלה מעניקות לאזרחיהן שירותים חברתיים ושירותי ביטחון סוציאלי 

בהיקף נרחב.

- השקפה המעמידה במרכז את הערך הדמוקרטי של  2 ההשקפה הנֵאו-ליבראלית   
חירות הפרט לחיות את חייו כרצונו, תוך התערבות מינימאלית של החברה והמדינה. לפי 
השקפה זאת, יש לאפשר ליחידים ולקבוצות בחברה לפעול בחופשיות לפי האינטרסים 
אזרחיה  של  ַרווחתם  למען  הכלכלית  בפעילות  המדינה  של  מעֹורבּותה  ולכן,  שלהם, 
ולמימוש הזכויות החברתיות-כלכליות, צריכה להיות מצומצמת ביותר. המעֹורבּות של 
המדינה תתמקד רק בחלשים ובנזקקים, אלה שאינם מסוגלים להסתדר בכוחות עצמם 

או בעזרת החברה שסביבם ללא התערבות המדינה.
בין המדינות שהשקפה זאת היא השלטת בהן מצויות ארה"ב, אוסטרליה, ניו-זילנד ויפן. 
ושירותי ביטחון סוציאלי בהיקף  מדינות אלה מעניקות לאזרחיהן שירותים חברתיים 

מצומצם יותר.

נהוג למקם את מדינות הרווחה הדמוקרטיות על פני ציר. בקצהו הימני של הציר מצויות 
המדינות שההשקפה השלטת בהן היא ההשקפה הנאו-ליבראלית, ובקצהו השמאלי - 

המדינות שההשקפה השלטת בהן היא ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית.3

באותה המדינה  לעתים  שכן  או אחרת,  זו  לאפיין את המדינה בהשקפה  לעתים קשה 
נהוגה מדיניות חברתית-כלכלית נֵאו-ליבראלית בנושא אחד, ומדיניות סוציאל-דמוקרטית 

בנושא אחר. 

1 יש בעולם כמה מדינות דמוקרטיות 
שאינן מדינות רווחה - למשל, הודו 

וברזיל.

2 השקפת העולם הנֵאו-ליבראלית 
)Neo-Liberalism( היא השקפה 

כלכלית המבוססת על ה"ליברליזם 
הכלכלי", שמקורו במאה ה-18. 
ההשקפה הנֵאו-ליבראלית היא, 

למעשה, התחדשותו של הליברליזם 
הכלכלי בשנות ה-70 של המאה 

העשרים. אל ההתפתחות ההיסטורית 
של ההשקפה הנֵאו-ליבראלית תתוודעו 

בהמשך הפרק.

3 ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית 
מכּונה גם “שמאל כלכלי-חברתי", 
וההשקפה הנאו-ליבראלית מכּונה 

גם “ימין כלכלי-חברתי". 

ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית 
וההשקפה הנאו-ליבראלית  

וכשאני  לי?  מי  לי,  אני  אין  אם   ]...[
לעצמי, מה אני? ]...[

  
משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה יד



43מדינת הרווחה - השקפות שונות

הסוציאל- ההשקפה  לבין  הנֵאֹו-ליבראלית  ההשקפה  בין  השוואה  נערוך  זה  בפרק 
דמוקרטית. ההשוואה ֵתיערך תוך דיון בארבע שאלות: 

על מי האחריות לַרווחת הפרט: על מי מוטל עיקר האחריות לדאוג לַרווחת הפרט -  	•
על הפרט עצמו, או על המדינה?

היקף אחריותה של המדינה לַרווחת הפרט: האם המדינה צריכה לספק שירותי רווחה  	•
לכלל  המיועדים  מורחבים  רווחה  שירותי  או  בלבד,  לנזקקים  המיועדים  מצומצמים 

האוכלוסייה?
מעֹורבּות המדינה בפעילות הכלכלית: באיזו מידה המדינה צריכה להתערב בפעילות  	•

הכלכלית כדי לספק ְרווחה לאזרחיה? 
שוויון וצמצום פערים: האם המדינה צריכה לפעול למען שוויון חברתי-כלכלי וצמצום  	•

הפערים החברתיים-כלכליים בקרב אזרחיה? 

באמצעות ההשוואה נכיר את ההבדלים בין שתי השקפות העולם, הן מהבחינה הרעיונית 
והן מבחינת התוצאות בשטח, ונראה מהו אופייה של החברה המתגבשת לפי כל אחת 

מהן. 

ה
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שלושה מגזרים  
הפועלים  מגזרים  בשלושה  מתאפיינת  הדמוקרטית  המדינה 
לצד  זה  מתקיימים  המגזרים  שלושת  החברתי-כלכלי.  בתחום 

זה ומשלימים זה את זה: 
המגזר הממשלתי או המגזר הציבורי, הכולל גופים ומוסדות   .1
- משרדי הממשלה,  המצויים בבעלות ציבורית מכוח חוק 

הרשויות המקומיות, מערכת הביטחון הסוציאלי ועוד. 
למטרות  הפועלים  וחברות  יחידים  הכולל  העסקי,  המגזר   .2

רווח.
יחידים  הכולל  השלישי,  המגזר  או  האזרחי-חברתי  המגזר   .3
וארגונים הפועלים במגוון נושאים למטרות חברתיות שונות, 
מתאפיינים  השלישי  המגזר  ארגוני  רווח.  למטרות  שלא 
במעורבות רבה של מתנדבים בפעילותם, ובשימוש בתרומות 

כספיות.1

יחסי הגומלין בין שלושת המגזרים, וחלוקת התפקידים ביניהם, 
משפיעים על דמותה החברתית-כלכלית של המדינה. יש מדינות 
אלה  במדינות  הדומיננטי.  המגזר  הוא  הציבורי  המגזר  שבהן 
המגזר השלישי חיוני פחות. במדינות אחרות המגזר הממשלתי 
 - מרכזי  תפקיד  יש  השלישי  למגזר  אלה  ובמדינות  מצומצם, 
האחרים  שהמגזרים  חברתיים-כלכליים  לצרכים  מענה  לתת 

אינם מספקים, מסיבות שונות. 

הסוציאל-דמוקרטית  ההשקפה  העולם,  השקפות  שתי 
את  אחר  באורח  אחת  כל  רואות  הנאו-ליבראלית,  וההשקפה 
בין  הרצויה  התפקידים  חלוקת  ואת  הרצויים  הגומלין  יחסי 

המגזרים השונים בנושאים חברתיים-כלכליים.

בשנים האחרונות יש המדברים על מגזר נוסף - 
"המגזר הרביעי" - שהוא מעין שילוב של המגזר העסקי 
והמגזר האזרחי: חברות עסקיות הפועלות למען 
מטרות חברתיות )עסקים חברתיים(. מוחמד יּונּוס, 
פרופסור לכלכלה מבנגלדש, הקים את אחד העסקים 
הראשונים מסוג זה בעולם, "בנק גראמין" - בנק 
המעניק לעניי מדינתו, שאינם יכולים לקבל הלוואות 
מבנקים רגילים, הלוואות בריבית סבירה לצורך הקמת 
עסקים קטנים שיסייעו להם להתפרנס. בתמונה: 
כריכת ספרו של פרופ' יונוס, "עולם ללא עוני", המספר 
על מיזם זה ועל הרעיון שמאחוריו

1 כשמדברים על ארגוני מגזר שלישי, משתמשים 
במונחים שונים, ובהם:

עמּותה: קבוצת אנשים שהתאגדו למען מטרה   -
מסוימת, שאינה עשיית רווחים, ונרשמו בפנקס 

של רשם העמותות.
אלכ"ר: ארגון ללא כוונת רווח.   -
מלכ"ר: מוסד ללא כוונת רווח.   -
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 לפי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית
האחריות לרַווחת הפרט מוטלת בעיקר על המדינה

על פי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית, מצבו החברתי והכלכלי של האדם אינו תלוי רק 
בו עצמו אלא הוא מושפע מגורמים חברתיים וסביבתיים שהחברה יצרה. סביבה חלשה, 
להעניק  יכולה  יכולת שאינה  גבוהים, משפחה מעוטת  פשיעה  שכונה הסובלת מאחוזי 
לילדיה עזרה בלימודים, חוגי העשרה או תמיכה נפשית - כל אלה הם תולדה ותוצאה 
של הדרך שבה החברה מתנהלת. לכן, סבורים הסוציאל-דמוקרטים - החברה, באמצעות 
המדינה, צריכה לדאוג לכך שגם מי שנולד או נקלע לתנאי חיים קשים יקבל הזדמנות 
להתפתח ולהתקדם בחיים, הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה החברתית. זוהי זכות 

חברתית המוקנֵית לכל אזרח.

לצד פעילותה של המדינה מתקיימת במדינות הדמוקרטיות גם פעילות ענֵפה של יחידים, 
השונים  הרווחה  בתחומי  בהתנדבות  הפועלים  השלישי,  המגזר  מן  וארגונים  קבוצות 
למען אוכלוסיות שונות.1 ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית מכירה אמנם בחשיבותם של 
ארגונים אלה, אולם היא רואה בהם “שחקני משנה" הבאים בנוסף למדינה ולא במקומה. 
לפי גישה זאת, המדינה אינה יכולה להתנער מאחריותה ולהסתמך על רצונה הטוב של 

הקהילה לדאוג לַרווחת הפרט, וזאת בעיקר מהסיבות הבאות:
אזרח המקבל סיוע מארגון התנדבות או מגוף עסקי הנרתם לפעילות קהילתית חש   -
השירותים  את  מהמדינה  המקבל  אזרח  לעומתו,  מדינתו.  ידי  על  שהופקר  לעתים 
הבסיסיים שהוא זקוק להם, חש הזדהות וזיקה לחברה שהוא משתייך אליה ולרשות 

העומדת בראשה.
ארגוני ההתנדבות פועלים על בסיס תרומות, ולכן פעילותם אינה קבועה ואינה מובטחת   -
לאורך זמן. יתרה מזאת, ארגוני ההתנדבות מחליטים במי הם רוצים לתמוך וכיצד, 
מסוימות  אוכלוסייה  קבוצות  שבו  מצב  יוצרת  והיא  שוויונית  אינה  פעילותם  ולכן 

עשויות לזכות בתמיכה רחבה של ארגונים אלה, וקבוצות אחרות לא. 

מטעם  ומערכתי  כולל  טיפול  רק  כי  סבורים  הסוציאל-דמוקרטית  ההשקפה  בעלי 
את  יגשים   - התנדבות  ארגוני  בידי  המתבצע  ונקודתי  אקראי  טיפול  ולא   - המדינה 

מטרתה של מדינת הרווחה: זכויות חברתיות לכלל האזרחים.

ווחת הפרט? על מי האחריות לרַ

1 הנה כמה דוגמאות לארגוני מגזר 

שלישי מתוך הארגונים הרבים הפועלים 
בישראל בתחום הרווחה: “לתת" )מזון(; 
“עזר מציון" )סיוע לחולים(; “יד שרה" 

)סיוע לאנשים עם מוגבלות(; אקי"ם 
)תמיכה וסיוע לבעלי פיגור שכלי(.

?
מה דעתכם על נתונים אלה? 

מה אפשר ללמוד מהם על ישראל 

כמדינת רווחה?

עמותות הרווחה בישראל, 2005
)לפי סוג פעילות עיקרית, באחוזים(

מקור: סקר עמותות הרווחה של בנק ישראל, 2005

כמה נתונים שכדאי לדעת על היקף השימוש בעמותות רווחה בישראל בשנת 2009:

85% מהישראלים דיווחו כי תרמו במהלך שנת 2009 כסף, מזון או מוצרים אחרים. 	•
3 מתוך 4 משפחות הנתמכות על ידי עמותות מקבלות סיוע במשך למעלה משנה. 	•

רוב העמותות תומכות בנזקקים פעם בשבוע. כמעט שליש מהן מספקות תמיכה על  	•
בסיס יומי.  

ב-5 השנים האחרונות חלה עלייה של 37% בשיעור הקשישים הנתמכים על ידי עמותות. 	•
ב-5 השנים האחרונות גדל פי 3 שיעור הנזקקים המבקשים תמיכה מעמותות. 	•

שיעור הנזקקים שאינם מצליחים לקבל מענה מהעמותות עומד על 29%. 	•

מקור: דוח העוני האלטרנטיבי 2009, ארגון "לתת"

עזרה 
בכסף 
14%

אחר 3%
בית תמחוי 

5% סלי/תלושי 
מזון 21%

ציוד רפואי 
7%

חלוקת 
ארוחות 
לבתים 

8%

ציוד 
בית ספר 

9%

ציוד ביתי 
10%

הלוואות 
ללא ריבית 

10%

ביגוד 13%



45מדינת הרווחה - השקפות שונות

על שלושה דברים העולם עומד: 
ועל  העבודה  ועל  התורה  על 

גמילות חסדים

משנה, מסכת אבות פרק א, משנה ב

 לפי ההשקפה הנאו-ליבראלית
האחריות לרַווחת הפרט מוטלת בעיקר על האדם עצמו, על משפחתו ועל הקהילה שהוא 

חי בה

רצונות,  לכל אדם  עליון.  ערך  היא  חירות האדם  כי  גורסת  הנֵאו-ליבראלית  ההשקפה 
העדפות וחלומות משלו, והוא זכאי לבחור ולהחליט בענייניו. גם האחריות לגורלו מּוטלת 
על האדם עצמו - הוא האחראי להעדפותיו, לבחירותיו, להחלטותיו ולעתידו. למשל, כל 
אדם אחראי לכך שתהיה לו הכנסה מספקת כדי להתקיים גם כשיהיה קשיש ולא יוכל 
לגמלאות,  הפרישה  גיל  לקראת  לחסוך  אותו  לחייב  צריכה  אינה  המדינה  עוד.  לעבוד 
וגם לא תהיה אחראית לפרנס אותו לעת זיקנה אם לא עשה זאת בעצמו. המדינה אינה 
מסירה  היא  בכך  כי  הפרט,  לַרווחת  הראשונית  האחריות  את  עצמה  על  לקבל  צריכה 
ממנו את האחריות לדאוג לעצמו, ומייצרת תלות. בכך יש משום פגיעה בכבודו ובחירותו 

האישית של הפרט.

ההשקפה  לַרווחתו.  אחראיות  והקהילה  המשפחה  גם  לעצמו.  אחראי  הפרט  רק  ולא 
הנֵאו-ליבראלית מייחסת חשיבות רבה למוסד המשפחה, מעודדת התארגנות התנדבותית 
ביותר,  כמצומצם  המדינה  של  תפקידה  את  ורואה  הזולת,  למצוקות  כמענה  בקהילה 

למקרים שהמשפחה והקהילה אינם יכולים לתת להם מענה.

בפועל, במדינות שהשקפה זאת שלטת בהן - ככל שהמדינה נותנת פחות כן גֵדל היקף 
ארגוני ההתנדבות הקמים ופועלים למען מטרות רווחה שונות.

?
האם המדינה צריכה לסייע למי   .1

שמקבל סיוע ממשפחתו?

לאחרונה הוגשה תביעה נגד   

המוסד לביטוח לאומי, שהפחית 

מִקצּבת הבטחת ההכנסה 

ששולמה לאדם משום שקרוביו 

נתנו לו מפעם לפעם סכומי כסף. 

)“הבטחת הכנסה" היא קצבה 

המוענקת למי שאינו מצליח 

להרוויח בחודש סכום מינימאלי 

לפרנסתו.(

פרטו טיעונים לטובת התובע  א. 

וטיעונים לטובת המוסד לביטוח 

לאומי במקרה כזה.

מה אתם הייתם פוסקים? נמקו. ב. 

“חירותם של העניים לישון מתחת   .2

לגשר." איזו השקפת עולם באה 

לידי ביטוי באמירה זאת? הסבירו.

ה
ח
ו
ו
ר
ל
 
ן
ו
ל
ח

סיפורו של הגמ"ח  
גְַמ"ח הם ראשי התיבות של "גמילּות חסדים". בדת היהודית משמעותו של המושג 
היא: כל המצוות העוסקות בעשיית הטוב כלפי הזולת. גמילּות החסדים מתבטאת 
לא רק במתן כסף אלא גם בעצה, בחיוך, בביקור חולים, בסיוע למי שעומד להינשא 
ולהקים בית, ועוד. להבדיל ממצוות הצדקה, גמילּות החסדים אינה מיועדת לעניים 

דווקא אלא לכל אדם באשר הוא.

כיום גְַמ"ח הוא כינוי לארגון הפועל למען גמילות חסדים במגזר הדתי. בקרב מגזר 
זה קיימים אלפי גמ"חים - לשמלות כלה, לעריסות, למתן הלוואות, לספרי לימוד, 

ועוד ועוד. 

החנות "בגדים בנגב" היא חנות לבגדי יד-שנייה בירוחם, ובה כל בגד נמכר 
בשקל אחד! החנות היא מקום מפגש )מעין מועדון( לתושבי המקום, 

צעירים ומבוגרים, עולים חדשים ותושבים ותיקים, חילונים ודתיים, בדווים 
ויהודים. כל הכנסות החנות מיועדות לצדקה, בעיקר למתן הלוואות למי 

שקוק לכך. החנות היא יוזמה פרטית של קרן גמ"ח וצדקה של בית 
הכנסת "אפיקים בנגב", והיא מופעלת על ידי מתנדבים מקהילת בית 

הכנסת, במקלט שהרשות המקומית העמידה לרשותם
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היקף האחריות לרווחת הפרט: 
הגישה האוניברסאלית 

והגישה הסלקטיבית

 לפי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית
תפקידה של מדינת הרווחה הוא לדאוג לרמת חיים נאותה ולביטחון כלכלי לכל אזרחיה

ביטחון  ושירותי  חברתיים  שירותים  בהענקת  דוגלת  הסוציאל-דמוקראטית  ההשקפה 
למצבם  קשר  ללא  לכולם,  המגיעה  חברתית  כזכות   - האוכלוסייה  לכלל  סוציאלי 
ולהכנסתם, ולא רק למי שאינו יכול להשיגם בכוחות עצמו. מדיניות זאת נקראת מדיניות 
אוניברסאלית. זאת בניגוד למדיניות הנאו-ליבראלית, הגורסת כי המדינה צריכה לדאוג 
רק לחלשים ביותר, אלה שאינם מסוגלים לדאוג לַרווחתם בכוחות עצמם - המדיניות 

הסלקטיבית.

החלשים  האזרחים,  כל  את  כוללת  היא   - מכלילה  גישה  היא  האוניברסאלית  הגישה 
כל  בין  )אינטגרציה(  חברתי  לשילוב  ושואפת  החברה,  של  אינטגראלי  כחלק  והחזקים, 
גישה  לפי  חברתית.  ולסולידאריּות  ללכידּות  וכן  ועניים,  עשירים  האוכלוסייה,  שכבות 
לקהילה  פרט  כל  של  ההשתייכות  תחושת  את  לקדם  הוא  המדינה  של  תפקידה  זאת, 
שהוא חי בה ולקהילה הרחבה יותר )היישוב, המדינה(, ולמנוע ניּכּור ביחסים בין קבוצות 
האוכלוסייה השונות במדינה. מדינות המאמצות את המדיניות האוניברסאלית שואפות 

לחברה שבה מתקיימת מחויבות עמוקה ומושרשת של האזרחים זה כלפי זה. 

תומכיה של המדיניות האוניברסאלית סבורים שרק היא יכולה להבטיח את קיומם ואת 
העיקריות  הבעיות  על  מצביעים  הם  זמן.  לאורך  השונים  הרווחה  שירותי  של  שימורם 

בגישה הסלקטיבית שהנאו-ליבראלים נוקטים בה:
שנזקקים  מי  בין  וניּכּור  נתק  יוצר  להם,  ורק  ביותר,  לחלשים  רווחה  שירותי  מתן   •
לשירותים אלה לבין כלל האוכלוסייה, ולַהָדָרה חברתית.* בכך הגישה מחטיאה את 

המטרה של מדינת הרווחה כבעלת תפקיד מלכד ומשלב.
הענקת השירותים החברתיים רק לעניים ביותר, עלולה לגרום לכך שבני שכבות הביניים   •

והשכבות המבוססות, אשר אינם נהנים מהשירותים, יתנגדו לתשלום מסים.
הענקת שירותים חברתיים רק למי שמסוגלים להוכיח שהם זקוקים להם, היא פוגעת   •
אף  ולעתים  הפונים,  של  העצמי  הערך  בתחושת  לפגיעה  סכנה  בכך  יש  ומשפילה. 

לֵהירתעּות מקבלַת שירותים חברתיים, ולאי-מיצוי הזכות לקבלם.
הענקת שירותים חברתיים לחלשים בלבד עלולה לעודד אנשים להישאר במצב שבו הם   •

זכאים לקבל עזרה.
עלולים להפוך לשירותים  שירותים חברתיים המיועדים לאוכלוסיות החלשות בלבד   •

דלים בהיקפם ובאיכותם.
שירותים סלקטיביים עלולים לעודד רמאּות והתחזּות.  •

 עד שלא תהיה מסה גדולה
 של אנשים שיתמלאו בתחושת

 אחריות זה לרווחתו של זה,
 לא יושג צדק חברתי

הלן קלר, סופרת ופעילה חברתית 
אמריקנית, שנודעה בזכות היותה עיוורת 

וחירשת )1968-1880(

""

* ַהָדָרה חברתית - תהליך ובו קבוצות 
מסוימות בחברה נדחקות לשוליים ונמנע 

מהן להשתתף השתתפות מלאה בחיי 
החברה.

?
הסבירו כיצד המדיניות האוניברסאלית 

תורמת ללכידּות החברתית ולקידום 

הסולידאריות בחברה.
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 לפי ההשקפה הנאו-ליבראלית
תפקידה של מדינת הרווחה הוא לדאוג אך ורק לאלה שאינם יכולים לדאוג לעצמם 

לפי ההשקפה הנאו-ליבראלית, מרבית האזרחים יכולים לעבוד, להרוויח ולדאוג לעצמם 
ורק  אך  לדאוג  צריכה  המדינה  סבירה.  ברמה  צורכיהם,  ולשאר  רפואי  לטיפול  לדיור, 
לאלה שאינם מסוגלים לעשות כן בעצמם, מסיבות שונות, על ידי פריסת “רשת ביטחון" 
סלקטיבית                             מדיניות  כאמור,  נקראת,  זאת  מדיניות  נפילתם.  את  למנוע  שמטרתה 
הרווחה  לשירותי  זכאי  הנמוכה,  הכנסתו  בשל  ש"נבחר",  מי  רק   -  )select המילה  )מן 
אמצעים.*  במבחני  לעמוד  הפרט  על  הרווחה  בשירותי  לזכות  וכדי  מעניקה,  שהמדינה 
ַרווחתו  בהבטחת  הרווחה  מדינת  של  התפקיד  את  מדגישה  הסלקטיבית  המדיניות 
זיקנה  ִקצַּבת  זאת המדינה תעניק  גישה  לפי  למשל,  כך,  הנזקק.  חייו של הפרט  ותנאי 
וִקצַּבת ילדים* אך ורק לפרטים ולמשפחות העומדים במבחני אמצעים המעידים על כך 

שהכנסתם נמוכה מאוד.

מאחורי המדיניות הסלקטיבית עומדים טיעונים איֵדאולוגיים ומעשיים:
אין הצדקה להעניק שירותים חברתיים לכלל האוכלוסייה, ובמיוחד כשמדובר באנשים   •
שידם משגת לרכוש שירותים אלה באופן פרטי. על המדינה להתמקד רק במי שאינם 

יכולים לדאוג לעצמם - כך יתאפשר סיוע רב יותר למי שזקוקים לו באמת. 
אם השירותים יינתנו לכולם, ההוצאה הממשלתית תהיה גדולה מאוד ותחייב הטלת   •
מסים גבוהים על האזרחים. יתרה מזאת, המדינה עלולה למצוא את עצמה במצב שבו 

לא תוכל לעמוד לאורך זמן בהוצאה גדולה כל כך. 
האחראית  את  במדינה  לראות  אנשים  מעודדת  אוניברסאליים  שירותים  הענקת   •
בכוחות  לצורכיהם  מענה  למצוא  מאחריות  עצמם  את  ולשחרר  לַרווחתם  הבלעדית 

עצמם )למשל, לחפש עבודה(. 
שירותים אוניברסאליים הניתנים לכלל האוכלוסייה הם שירותים אחידים שלא תמיד   •
זו מזו  הם מתאימים לצרכים המגּוונים והמיוחדים של קבוצות אוכלוסייה השונות 

מבחינה תרבותית, חברתית וכלכלית.

n n n

מדינות הרווחה שונות זו מזו ברמת הסלקטיביות או האוניברסאליות שמאפיינות את 
שירותי הרווחה שלהן. לעתים מתקיים שילוב בין שתי הגישות. כך, למשל, כמעט בכל 
המדינות הדמוקרטיות קצבאות הילדים הן אוניברסאליות והן מועברות לכל המשפחות 
שיש בהן ילדים - גם למשפחות העשירות וגם למשפחות העניות. בבסיס ההחלטה להעניק 
לסייע  צריכה  הרווחה  שמדינת  ההנחה  עומדת  האוכלוסייה  לכלל  הילדים  קצבת  את 
לרמת הכנסתן. קצבאות הבטחת ההכנסה,  בלי קשר  וזאת  הילדים,  בגידול  למשפחות 

לעומת זאת, הן קצבאות סלקטיביות המשולמות רק למי שאין לו הכנסה מספקת. 

סלקטיביים.  וחלקם  אוניברסאליים,  הם  הרווחה  משירותי  חלק  כאן  בישראל?  ומה 
הם  ממלכתי"  בריאות  ביטוח  “חוק  במסגרת  הניתנים  הבריאות  שירותי  למשל,  כך, 
זאת  לעומת   .)49-48 בעמודים  נעסוק  )שבהן  הילדים  גם קצבאות  וכך  אוניברסאליים, 

סיוע בדיור הוא דוגמה לשירות סלקטיבי שניתן על סמך מבחני אמצעים.

 

* מבחן אמצעים - מבחן שרשויות 
השלטון מקיימות ולפיו נקבע אם אדם 

זכאי לקבל שירות מסוים. המבחן בודק את 
מכלול האמצעים )הכנסה, רכוש, רכב ועוד( 
העומדים לרשות האדם. הזכאּות לשירותי 
רווחה תלויה בכך שאין לאדם די אמצעים.

* ִקצַּבת ילדים - קצבה חודשית שמערכת 
הביטחון הסוציאלי מעבירה למבוטחים 

בה עבור כל ילד, לפי קריטריונים 
מוגדרים.

עלינו למדוד את הצלחתם ""
של שירותי הרווחה באמצעות 

מספר האנשים העוזבים 
שירותים אלה, ולא באמצעות 

מספר האנשים המצטרפים 
אליהם 

רונלד רייגן, נשיא ארה"ב בין השנים 
1989-1981

?
לפניכם דוגמאות לכמה תגמולים 

כספיים שמדינת ישראל מעניקה 

לאזרחיה: מענק לידה )ביטוח לאומי(;

קצבת נכּות כללית )ביטוח לאומי(; 

תגמולים לאלמנות צה"ל )משרד 

הביטחון(; קצבת סיעוד )ביטוח 

לאומי(; קצבת זיקנה )ביטוח לאומי(.

ֵאילו מהתגמולים הם אוניברסאליים, 

וֵאילו מהם סלקטיביים?

היעזרו באתרי האינטרנט של 

המוסדות המעניקים את התגמולים 

הכספיים.
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קצבאות הילדים בישראל - 
בין אוניברסאליּות לסלקטיביּות

קצבאות הילדים המשולמות על ידי הביטוח הלאומי הן ביטוי להחלטתה של החברה 
הישראלית לסייע למשפחות עם ילדים בגידול ילדיהן ולהשתתף, לפחות חלקית, 
בעלּות גידולם של הילדים. כיום תכנית קצבאות הילדים היא אוניברסאלית, שכן 
גִמלה  והיא מספקת למשפחות  ילדים בארץ,  היא כוללת את כל המשפחות עם 
כספית עבור כל ילד במשפחה. אך לא תמיד זה היה כך. בתקופות שונות, מבנה 
בתקופה  נמוכה.  הכנסה  בעלות  במשפחות  התמקדו  לקבלן  והזכאּות  התכניות 
הראשונה )משנת 1959(, נועדו קצבאות הילדים לסייע למשפחות מרובות הילדים, 
ולכן הן שולמו רק עבור הילד הרביעי ואילך, ומאוחר יותר גם עבור הילד השלישי 
ואילך - תחילה עד גיל 14, ולאחר מכן עד גיל 18. בתוך קבוצות אלה )משפחות 
מרובות ילדים, ילדים עד גיל מסוים( - היו הקצבאות אוניברסאליות משום שניתנו 
נועד  זו  לכל מי שהשתייך לקבוצה, ללא מבחני הכנסה. מיקוד הקצבאות בדרך 
לבין  הגדולות  בין המשפחות  ואת הפערים ברמת החיים  אי השוויון  לצמצם את 

המשפחות הקטנות בישראל.1 

במשך השנים חלה מגמה של הגדלת שיעור קצבאות הילדים. כך, למשל, הקצבאות 
החלו לכלול גם משפחות קטנות. כן הוענקה קצבה נוספת עבור ילדיהם של מי 
שיעור  להגדיל את  וזאת במטרה  קי"צ(,   - צבא  יוצאי  )קצבאות  ששירתו בצבא 

התמיכה במשפחות מרובות ילדים במגזר היהודי בעיקר.

לידי  בא  והדבר  בישראל,  החברתית-כלכלית  במדיניות  מפנה  חל  ה-80  בשנות 
והוא  הילד הראשון,  הילדים. ב-1985 הופסק התשלום עבור  גם בקצבאות  ביטוי 
ניתן רק כאשר הכנסתו של ראש המשפחה לא עלתה על 95% מהשכר הממוצע 

הילד  עבור  גם  התשלום  הופסק  ב-1990  במשק. 
השני, והקצבאות שולמו רק למשפחות שהכנסתן 
כי  התברר  ה-90  שנות  בראשית  אולם,  נמוכה. 
המדיניות הסלקטיבית והשימוש במבחני אמצעים 
לא הצליחו, שכן בפועל, רבים מהזכאים לא מיצו 
כלומר,  קיבלו את הקצבאות.  ולא  זכויותיהם  את 
הֶחָלַת השיטה הסלקטיבית לא היטיבה עם בעלי 
ב-1993  וכך,  להיפך.  אלא  הנמוכות,  ההכנסות 
אוניברסאליות  להיות  הילדים  קצבאות  חזרו 
ובוטלו מבחני ההכנסות. החל בשנת 1994 בוטלו 
הופסקה  וכך  יוצאי הצבא,  גם קצבאות  בהדרגה 
הערביות  המשפחות  של  השנים  רבת  האפליה 

מרובות הילדים. 

בין התומכים  הוויכוח  בשנים שלאחר מכן נמשך 
התומכים  לבין  אוניברסאליות  ילדים  בקצבאות 
 1994 בשנת  למשל,  כך,  סלקטיביות.  בקצבאות 
נמיר,  אורה  דאז,  והרווחה  העבודה  ׂשרַת  הציעה 
הכנסה  לבעלי  ילדים  קצבאות  על  מס  להטיל 
עלייתה  עם  מיד   ,1996 ובקיץ  בינונית,  או  גבוהה 
את  לבטל  הליכוד  ממשלת  ביקשה  לשלטון, 
גבוהה  הכנסה  בעלות  למשפחות  הקצבאות 
שישולמו  קצבאות  על  מס  ולהטיל  בינונית,  או 

קצבת הילדים האוניברסאלית 
מעבירה, למעשה, משאבים 

מכלל האוכלוסייה למשפחות 
עם ילדים, בתמורה לתרומתם 

לפיתוח הדור הבא של 
החברה. האחריות לדור הבא, 

מן הראוי שתיפול על כתפי 
החברה כולה, ולא רק על 

המשפחות עם הילדים 

יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד

"

משפחה מרובת ילדים של עולים מתימן, 1948 

1 עם קום המדינה הגיעו לארץ רבבות עולים עם משפחות ברוכות 

ילדים. נוסף על קשיי ההסתגלות בתקופה הראשונה לעלייתן, משפחות 
אלה היו צריכות לפרנס נפשות רבות מהכנסה זעומה. כך נוצר פער 

חברתי-כלכלי בין משפחות העולים, שרובן עלו מארצות המזרח, לבין 
המשפחות הוותיקות בארץ, שהיו בדרך כלל משפחות קטנות והיו 

מבוססות למדי מבחינה כלכלית. כדי לגשר על הפער הזה נוסד הביטוח 
למשפחות מרובות ילדים.



49מדינת הרווחה - השקפות שונות

למשפחות בעלות הכנסה בינונית. גם בשנת 1998 הועלתה הצעה להטיל מבחני 
הכנסה על קצבאות הילד הראשון והשני למשפחות שלהן עד שלושה ילדים. ואולם 

כל ההצעות הללו לא התקבלו, ומבחני ההכנסה לא הונהגו. 

הכנסה:  מבחני  הטלת  ללא  הילדים,  בקצבאות  שונים  שינויים  חלו  ואילך  מכאן 
בשנת 2001 נתקבל חוק שנועד להגדיל את קצבאות הילדים המועברות למשפחות 
בין הקצבה  הפער  מאוד  גדל  כך  הלפרט"(.  )“חוק  יותר  או  ילדים  חמישה  שבהן 
המשולמת עבור ארבעת הילדים הראשונים במשפחה, לבין הקִצבה המשולמת 
גדולות. בשנת 2003 בוטלו ההטבות שהעניק  עבור הילדים הנוספים במשפחות 
חוק הלפרט, וגובה הקצבאות קּוצץ לרמה נמוכה יותר מזו שהייתה לפני חקיקת 
החוק. נקבע כי קצבת הילדים בגין כל ילד שנולד ממועד קבלת החוק תהיה בסכום 
אחיד. עוד נקבע כי החל בשנת 2009, גובה הקִצבה בגין כל ילד יהיה אחיד, ללא 
הילד  כי קצבאות  נקבע בהסכם הקואליציוני   2009 לידתו. בשנת  קשר לתאריך 

השני עד הרביעי יעלו בהדרגה.

לסיכום
מערכת קצבאות הילדים בישראל היא אוניברסאלית ורחבה - היא דואגת להגנה 
חברתית לכל קבוצות האוכלוסייה, אם כי לא תמיד במידה שווה: לעתים מוענקת 
עדיפות למשפחות שבהן מספר גדול יותר של ילדים. בגלל האוניברסאליות שלה 
והיא מאפשרת  זוכה לתמיכה רחבה, של כל שכבות האוכלוסייה,  זאת  מערכת 

תמיכה גדולה יותר במשפחות שבהן ילדים רבים יותר. 

סוג הקצבההמדינה

אוניברסאליתישראל

אוניברסאליתאירלנד

אוניברסאליתצרפת

למי שעובדבלגיה

אוניברסאליתלוקסמבורג

אוניברסאליתאוסטריה

אוניברסאליתגרמניה

לפי מבחן הכנסותספרד

אוניברסאליתדנמרק

אוניברסאליתבריטניה

אוניברסאליתשוודיה

אוניברסאליתהולנד

למי שעובדיוון

אוניברסאליתפינלנד

לפי מבחן הכנסותאיטליה

לפי מבחן הכנסותפורטוגל

קצבת ילדים במדינות האיחוד האירופי 
ובישראל, ינואר 2001 

בין אוניברסאליות לרב-תרבותיות
החברה הישראלית היא חברה המורכבת מקבוצות אוכלוסייה שונות - לאומיֹות, אתניֹות, 
דתיֹות, חברתיֹות ועוד. לפי הגישה הרב-תרבותית, הרֹווחת בישראל בשנים האחרונות, 
כל קבוצה זכאית לפתח ולשֵמר את יִיחּודה ואת תרבותה, ולפעול באופן חופשי ועצמאי 

לקידום האינטרסים שלה ולשיפור רַווחתה.

דורון,  אברהם  פרופ'  הישראלית,  הרווחה  מדינת  בנושא  החשובים  החוקרים  אחד 
טוען כי יש ניגוד מסוים בין הגישה הרב-תרבותית לגישה האוניברסאלית, שכן הגישה 
הרב- הגישה  לעומת  האוכלוסייה,  בכלל  דוגלת בתמיכה של החברה  האוניברסאלית 
לה.  הייחודיים  האינטרסים  ולמען  למען עצמה  לפעול  כל קבוצה  תרבותית המעודדת 
דורון סבור כי תהליך העמקת התמיכה החברתית בגישה הרב-תרבותית, החָל בישראל, 
גורם לצמצום התמיכה החברתית בגישה האוניברסאלית, תמיכה אשר בעבר הייתה 

רחבה מאוד.

?
מה דעתכם על גובה קצבאות   .1

הילדים בישראל? לֵאילּו משפחות 

הן מסייעות יותר, ולֵאילּו משפחות 

הן מסייעות פחות?

מה ניתן להסיק מגובה הקצבאות   .2

לגבי מטרתן ואופיין האוניברסאלי? 

האם לדעתכם קצבאות הילדים   .3

צריכות להיות אוניברסאליות? 

נמקו את דעתכם.

מקור: המוסד לביטוח לאומי

165330*581-549*1,027-801*1,393-966*1,759-1,131

מקור: המוסד לביטוח לאומי

גובה קצבאות הילדים לחודש בישראל, 2010 )על פי מספר הילדים במשפחה, בש"ח(

מספר
ילדים

ש"ח
לחודש

*הסכום משתנה ממשפחה למשפחה והוא תלוי בתאריך הולדתם של הילדים
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מדינות הרווחה הדמוקרטיות הן מדינות המבססות את כלכלתן על כלכלת השוק. בעלי 
שתי ההשקפות מכירים בכך שהמדינה נדרשת לגלות מעֹורבּות בפעילות הכלכלית כדי 
להבטיח את טובתם ואת ַרווחתם של אזרחיה, אך יש ביניהם מחלוקת בשאלה: מהי 
עליה  דרכים  ובֵאילּו  אלה,  מטרות  להשיג  כדי  המדינה  מן  הנדרשת  המעורבות  מידת 

להתערב.

בסעיף זה נביא תחילה את עמדתם של הנאו-ליבראלים.

 לפי ההשקפה הנאו-ליבראלית
המדינה צריכה לאפשר לשוק לפעול, ולהתערב בפעילות הכלכלית באופן מצומצם ביותר 

צריך     ותפקידה  לילה"  “שומר  בבחינת  היא  המדינה  הנאו-ליבראלית,  ההשקפה  לפי 
להתמקד בעיקר בשמירה על ביטחונם הפיזי של אזרחיה, ואילו בכל הנוגע לענייני כלכלה 
וחברה - מוטב לתת לעניינים אלה להתנהל תוך מעורבות מצומצמת של המדינה. לדעתם 
מאליה  להתנהל  במדינה  הכלכלית  לפעילות  מאפשרים  כאשר  הנאו-ליבראלים,  של 
שהאנשים  והשירותים  הסחורות  את  מייצר  השוק  האפשר,  ככל  מעט  בה  ומתערבים 
הנאו-ליבראלית  ההשקפה  בעלי  ביותר.1  היעיל  באופן  זאת  עושה  והוא  להם,  זקוקים 
היא  המדינה  כאשר  כי  סבורים  הם  וביכולותיה.  בכוחותיה  השוק,  בכלכלת  מאמינים 
המייצרת ומספקת סחורות ושירותים, ללא תחרות עם ספקים אחרים, יהיו שירותים 
אלה, מטבע הדברים, איכותיים פחות ויתאפיינו בסרבול, בחוסר יעילות, בביורוקרטיה* 
השירותים,  שמרבית  לכך  לשאוף  יש  הנאו-ליבראלית,  ההשקפה  לפי  לכן,  ובסחבת.2 
ובכללם גם שירותים מסוימים המוגדרים כשירותים חברתיים, יסופקו לרוב האזרחים על 

ידי גורמים פרטיים-מסחריים, והמדינה תספק רק את השירותים שהשוק אינו מספק.

לכן, במדינות שבהן ההשקפה הנאו-ליבראלית שולטת - המסים המוטלים על האזרחים 
התוצאה  קטנה.  היא  החברתיים-האוניברסאליים  בשירותים  וההשקעה  נמוכים,  הם 
לרמת  )יחסית  נמוכה  ברמה  שירותים  מהמדינה  מקבלת  בכללותה  שהאוכלוסייה  היא 
השירותים הציבוריים במדינות הסוציאל-דמוקרטיות(, ורק האוכלוסייה בעלת האמצעים 

יכולה לרכוש שירותים דומים, המסופקים על ידי המגזר העסקי, במחירים גבוהים.

מעֹורבּות המדינה בפעילות הכלכלית

1 המבקרים את הרעיון הזה מכנים 
אותו “קנאּות שוק" - אמונה קיצונית 

ובלתי מסּויגת ביכולותיו של השוק 
הכלכלי.

2 דוגמה טובה לכך היא שוק 
הטלפונים הקוויים בישראל: עוד לפני 

שהיו טלפונים ניידים והיה אפשר 
לנהל שיחות טלפון רק מטלפונים 
קוויים ביתיים, סופקו כל שירותי 
הטלפון בישראל על ידי המדינה, 

באמצעות משרד התקשורת. שירותים 
אלו היו ידועים לשמצה בגלל 

הביורוקרטיה המסורבלת שאיפיינה 
אותם. כך, למשל, מי שרצה קו טלפון 

חדש בדירתו נאלץ לחכות תקופה 
ארוכה, אפילו שנים אחדות, להתקנתו. 

מאז פתיחת השוק לתחרות - גם אם 
זוהי תחרות חלקית, השתפר המצב 

לאין ערֹוך.

* ביורוקרטיה - המנגנון המינהלי 
של השלטון, הכולל ריבוי של פקידים. 

)“ִּבירֹו", בצרפתית: משרד(. המילה 
“ביורוקרטיה" משמשת לעתים לתיאור 

סחבת ועודף ניירת במנגנון המינהל 
השלטוני-הממשלתי. 

"אסותא" - רשת בתי חולים 
פרטיים גדולה, המספקת מגוון 

רחב של שירותי בריאות פרטיים 
ברחבי ישראל. בתמונה: חדר פרטי 

באחד מבתי החולים של הרשת
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האנשים שמאחורי ההשקפה הנאו-ליבראלית

אבי  את  בו  רואים  רבים  אשר  סקוטי,  וכלכלן  פילוסוף   -  )1790-1723( סמית  אדם 
הכלכלה המודרנית. בספרו “עושר העמים" נתן סמית ביטוי לרעיונותיו בתחום הכלכלי, 
ובכלל זה לרעיון המפורסם ביותר שלו, רעיון “היד הנעלמה". הביטוי “היד הנעלמה" 
ל"יד הגלויה" של הממשלה(.  )בניגוד  או לכלכלת שוק  דימוי לכלכלה חופשית  הוא 
היד  שלהם,  האינטרסים  את  לקדם  כדי  פועלים  האדם  בני  כאשר  כי  טען  סמית 
הנעלמה של השוק מכוונת את הדברים כך שגם טובת הכלל מושגת. אם ניֵתן לשוק 
להתנהל בעצמו, היד הנעלמה של השוק תגלה מה אנשים רוצים ולמה הם זקוקים, 
ותדאג לכך שרצונותיהם יסופקו על הצד הטוב ביותר. לפי סמית, הפעולה המכּוונת 
להגדלת הרווח של הפרט גורמת באופן לא מכּוון לקידום רַווחת הכלל, ומנגנון היד 

הנעלמה הוא התרחשות בלתי נמנעת, בדיוק כמו חוקי הטבע. 

רעיון היד הנעלמה שימש בסיס לליברליזם הכלכלי, ולאחר מכן לנאו-ליברליזם.

פרידריך האייק )1992-1899( - כלכלן אוסטרי, זוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 1974. האייק 
ביקר בחריפות התערבות-יתר של המדינה בפעילות הכלכלית. הוא ראה בכך חנק לחופש 
היא  המדינה  של  מעורבות-יתר  לטענתו,  לדיקטטורה.  המובילה  דרך  שזוהי  וסבר  האישי 
שלילית שכן היא מבטלת את הפרט כאדם חושב ובעל ערך, ועושה אותו למכשיר למימוש 
את  מנסח  האדם  שבה  חופשית,  פעולה  אחר.  מישהו  של  מטרות 
מטרותיו באמצעות הידע שלו, חייבת להיות מבוססת על רצונו בלבד 
שפורסם  לשעבוד",  “הדרך  בספרו  אחרים.  של  רצונותיהם  על  ולא 
בשנת 1944, טען האייק כי המגמה של התערבות הממשלה בפעילות 
הכלכלית דומה לזו שהטיפו לה בשנות ה-20 של המאה העשרים, 

כאשר קמו המדינות הפשיסטיות. 

פרופ' מילטון פרידמן )2006-1916( - כלכלן אמריקני, זוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 1976. 
פרידמן היה מהכלכלנים הבולטים ובעלי ההשפעה בעולם כולו. הוא נודע בעיקר בפיתוח רעיון 
“היד הנעלמה", ובתמיכתו הבלתי מסויגת בכלכלת השוק. פרידמן היה פרופסור באוניברסיטת 
בממשל  מפתח  לעמדות  הגיעו  מתלמידיו  רבים  רבים.  ימניים  הוגים  למדו  שבה  שיקאגו, 
ובאקדמיה בארה"ב, בעולם וגם בישראל. ספרו, “קפיטליזם וחירות", הוא אחד הספרים בעלי 
ההשפעה הגדולה ביותר בתחום הכלכלה. בספרו גורס פרידמן כי המדינה צריכה למשוך את 
ידיה מהאחריות על 14 פעולות, בהן סבסוד החקלאות, פיקוח על שכר הדירה, קביעת שכר 

מינימום, חובת הביטוח הסוציאלי ועוד.

ראש  עם  היכרות  ולמפגשי  לשיחות  נפגש  הוא  בישראל.  פרידמן  מילטון  ביקר   1977 בשנת 
הממשלה דאז, מנחם בגין, ועם אנשי מפתח בתחום הכלכלה בישראל. כשנשאל לאן לכוון 
את המשק הישראלי, השיב: "יש לי עצה אחת לאוחזים בהגה המדיניות הכלכלית: הקטינו את 
כוחה של הממשלה, הגדילו את כוחו של השוק. המדינה הופכת לגן עדן פורח כשיש בה הכי 
הרבה יוזמה פרטית והכי מעט יוזמה ממשלתית. כל הבא לצמצם את התחרות בשם טובת 

הכלל, רק גורע מ'טובת הכלל'." 

אדם סמית, דיוקן 
מאת ג'ון קיי, 1790

ספרו של האייק 
בתרגום לעברית
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 לפי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית 
המדינה צריכה להתערב התערבות רבה בפעילות הכלכלית כדי לדאוג לרַווחת אזרחיה 

בעלי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית מייחסים חשיבות רבה לזכויות החברתיות-כלכליות 
המוקנות לכל אזרח במדינה הדמוקרטית מכוח אזרחותו, ולמחויבות החברתית הגבוהה 
של הכלל כלפי הפרט. לכן סבורים בעלי השקפה זאת כי המדינה חייבת לגלות מעורבות 
במחירים  טובים  חברתיים  שירותים  לאספקת  בעצמה  ולדאוג  הכלכלית,  בפעילות 

סבירים. 

גם מההיבט הכלכלי, סבורים בעלי השקפה זאת, המדינה אינה יכולה להסתמך על גופים 
עסקיים שיספקו את כל הנחוץ לַרווחת האזרחים, שכן גופים עסקיים יספקו שירותים 
מסוג זה רק אם יהיו ִרווחיים. וגם אם גופים עסקיים יספקו שירותים מסוג זה, מחיריהם 

יהיו גבוהים ומחוץ להישג ידם של רבים, או שאיכותם לא תהיה גבוהה מספיק.

על  המוטלים  המסים   - שולטת  הסוציאל-דמוקרטית  ההשקפה  שבהן  במדינות  לכן, 
התוצאה  גדולה.  החברתיים-האוניברסאליים  בשירותים  וההשקעה  גבוהים,  האזרחים 
לרמת  יחסית  גבוהה  ברמה  שירותים  מהמדינה  מקבלת  בכללותה  שהאוכלוסייה  היא 

השירותים הציבוריים במדינות הנאו-ליבראליות. 

התחרות החופשית היא אגדה ""
אורבאנית. אין דבר כזה... 

הכלכלה מפוקחת וממוסדת 
תמיד על ידי המדינה. השאלה 

היחידה היא: לטובת מי? 
"התחרות החופשית" היא שם

הקוד לוויסות הכלכלה 
לטובת ההון, ואילו מדינת 

הרווחה היא שם הקוד לוויסות 
הכלכלה לטובת הציבור 

הרחב

פרופ' דני גוטוויין, מרצה להיסטוריה ופעיל 
שמאל חברתי-כלכלי
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מעורבות המדינה - כיצד?
הן בעלי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית והן בעלי ההשקפה 
המדינה  מסוימים  שבמקרים  בכך  מכירים  הנאו-ליבראלית 
נדרשת למעֹורבּות בפעילות הכלכלית. המחלוקת בין בעלי 
שתי הגישות איננה רק בשאלה מתי נדרשת מעֹורבּות אלא 

הם חולקים גם על דרכי המעֹורבּות. 

הטענה העיקרית של הנאו-ליבראלים היא כי מעֹורבּות רבה של המדינה בפעילות הכלכלית על ידי אספקת שירותים 
חברתיים פוגעת בצמיחה הכלכלית,* שכן הוצאות גבוהות על שירותים חברתיים מצריכות הטלת מסים גבוהים, ואלה 
עלולים לפגוע ברצון של האנשים לעבוד ולהשקיע ביוזמות חדשות. לפי השקפה זאת, הדרך הטובה ביותר לצמיחה היא 
באמצעות עידוד כלכלת השוק והפעילות הכלכלית הפרטית, והיא זו אשר תביא לרווחה לכלל האוכלוסייה: יותר מקומות 
עבודה, שכר גבוה יותר, יותר כסף בידי האזרחים. אמנם צמיחה כלכלית מיטיבה קודם כול עם העשירים, אך העושר 
יחלחל למטה ויגיע גם אל השכבות הפחות מבוססות. לכן, בעלי השקפה זאת מצדדים במעורבות המדינה על ידי עידודן 

של השקעות, תעשייה ועבודה. 

לעומתם, הסוציאל-דמוקרטים טוענים כי מעֹורבּות המדינה בפעילות הכלכלית באמצעות אספקת שירותים חברתיים 
אינה פוגעת בצמיחה. הם מצביעים על מחקרים המראים מקרים של מדינות שבהן קיימת מעורבות ממשלתית רבה 
וקצב הצמיחה הוא מהיר. יתרה מזאת, הם טוענים כי בניגוד לטענה הנאו-ליבראלית, פירות הצמיחה לא תמיד מחלחלים 

מטה, ולכן - ללא מעורבות ממשלתית הצמיחה מיטיבה רק עם החזקים.

* צמיחה כלכלית: עלייה ברמת הפעילות הכלכלית. כל 
מדינה שואפת ופועלת לצמוח מהבחינה הכלכלית, שכן ככל 

שהצמיחה הכלכלית גֵדלה כך עולה רמת החיים של אזרחי 
המדינה. 

בפינלנד - מדינה שההשקפה הסוציאל-
דמוקרטית שולטת בה - כל האוניברסיטאות 
הן ציבוריות והלימודים בהן ממומנים על ידי 
המדינה. בתמונה: אוניברסיטת הלסינקי
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* ארגון עובדים, איגוד מקצועי - ארגון 
שעובדים שכירים מקימים כדי להגן על 

תנאי עבודתם ולשפרם. הארגון מייצג את 
העובדים מול המעסיקים וחותם בשמם 
על הסכמים קיבוציים - הסכמים שבין 

המעסיקים לבין העובדים )דוגמאות: 
ההסתדרות הכללית החדשה, הסתדרות 

המורים, האיגוד הארצי של עיתונאי 
ישראל(.

?
אילו עובדים נפגעים, לדעתכם,   .1

ממעורבות מצומצמת של המדינה 

בשוק העבודה? הסבירו ותנו דוגמאות. 

מדוע, לדעתכם, במדינות שבהן   .2

שלטת ההשקפה הנאו-ליבראלית 

קיימת התנגדות לארגוני עובדים? 

היעזרו בכתבה שמימין.

מדי פעם מועֵלית הצעה להגביל   .3

בחקיקה את שכרם של הבכירים 

במשק. איזו השקפה חברתית-

כלכלית תתמוך בהצעה זאת? ואיזו 

השקפה תתנגד לה? הסבירו. 

קראו על “עבודה מועדפת" באתר   .4

המוסד לביטוח לאומי והסבירו כיצד 

הסדר זה מהווה התערבות של 

המדינה בשוק העבודה. שערו מהן 

המטרות שההתערבות הזאת נועדה 

להשיג.

ההסתדרות החדשה היא ארגון העובדים הגדול 
בישראל. 

בתמונה: הפגנה שאירגנה ההסתדרות 
החדשה מול בניין הכנסת בשנת 2003 נגד 

התכנית הכלכלית של הממשלה. במרכז 
התמונה - עמיר פרץ, 

יו"ר ההסתדרות באותה תקופה

מעֹורבּות המדינה בשוק העבודה על פי שתי ההשקפות
הסוציאל-דמוקרטית  ההשקפה  בין  ההבדלים  על  מהן  ללמוד  שניתן  הדוגמאות  אחת 
להשקפה הנאו-ליבראלית בנושא מידת מעורבותה של המדינה בפעילות הכלכלית, היא 

בתחום שוק העבודה.

במדינות שבהן שלטת ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית, המדינה פועלת באמצעות חקיקה 
ענפה להגן על העובדים ולשמור על זכויותיהם. מדינות אלה מתאפיינות על פי רוב בחוקי 
מגן רבים יותר ובזכויות עובדים מקיפות יותר. נוסף על כך, המדינה הסוציאל-דמוקרטית 
מעודדת ארגוני עובדים* ותומכת בהם, והתוצאה היא שבמדינות שבהן שלטת השקפת 
עולם זאת ארגוני העובדים הם בדרך כלל חזקים מאוד ויש להם תפקיד מרכזי בשוק 
העבודה: הם נלחמים למען זכויותיהם של העובדים החברים בהם, והם מצליחים להשיג 
עבורם תנאי עבודה משופרים ולהגן עליהם מפני פגיעה בתנאי עבודתם ומפני פיטורים. 

נוטה  המדינה  זאת,  לעומת  הנאו-ליבראלית,  העולם  השקפת  שלטת  שבהן  במדינות 
להתערב פחות בשוק העבודה. חוקי המגן במדינות אלה מצומצמים, וחלק גדול יותר של 
יחסי העבודה מוסדר במסגרת השוק, באמצעות חוזים אישיים בין העובדים והמעסיקים. 

גם ארגוני העובדים חלשים יותר ואינם זוכים לתמיכה ולעידוד מצד המדינה.

שוק עבודה שנתון למעורבות מועטה מצד המדינה מכונה גם שוק עבודה גמיש. בשוק 
עבודה גמיש העובדים אינם זוכים לקביעות בעבודה, אינם נהנים מביטחון תעסוקתי וקל 

יותר לפטרם.

דודתי המתה / מירסול )מירה חברוני(
ּדֹודָתִי הַמֵָּתה
ִכלְָּתה יֶָמיהָ
בְִּמדְָּבר ֶשל

ּדִבְֵּרי מְּתִיָקה
ַעל ְרדִידִי ָאלּוִמינְּיּום

ְֶּצלֹוָפן מְַּרשְֵּרש ו
לְּיַד מְּכֹונָה

ַלֲאִריזַת סָֻכִרּיֹות
בְּבֵּית חֲֹרֶשת "ִליֶבר"
עֹוֶתיהָ הֲָאבּודֹות ּוִבשְּ

ש לְַּאְרַבע בֵּין שֵּ
נֹוצְָּקה מְִּרירּות

הַּׁשֹוקֹוָלד
ַאְרָבִעים ָשנָה

)מתוך: אדומה, אנתולוגיית שירה מעמדית(
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)בגדול( את ההשפעות השליליות של  יש כמות רבה של ממצאים ממחקרים אמפיריים שמראים 
איגודי עובדים. ]...[ ארגוני עובדים פוגעים בצמיחה הכלכלית וביצירת מקומות עבודה ומגדילים 
את האי-שוויון. הדבר בולט במיוחד בישראל, שבה המרוויחים העיקריים מהשביתות הם העובדים 
החזקים של המגזר הציבורי, הנהנים מהיעדר תחרות ומחופש פעולה ניכר בחסות החוק. כתוצאה 
הישגיהם, אלא  או  כישוריהם  אינם מתוגמלים על סמך  בישראל  הציבורי  במגזר  העובדים  מכך, 
בהתאם ליכולתם להזיק. כך, למשל, שיטת האיגודים והשביתות יוצרת מצב שבו שכרו של מנופאי 

בנמל עולה על שכרו של מורה פי כמה וכמה. 
ומנחיתות  הייצור  בתהליך  פוגעות  במשק,  יציבות  לחוסר  גורמות  בישראל  התכופות  השביתות 
יוצא שחברי האיגודים  מהלומות אנּושֹות על העסקים התלויים בשירותיו של המגזר השובת. כך 
החזקים זוכים בתנאים מועדפים, בעוד עובדים רבים נאלצים לסבול הרעה בתנאי העסקתם. זכות 

השביתה אינה משרתת לרוב את ה"חלשים" בחברה - אלה דווקא משלמים את מחירה. 

TheMarkerעומר מואב, "ארגוני העובדים גרועים כמו קרטל,"                , 22 בנובמבר, 2007
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מעורבּות המדינה בפעילות הכלכלית בעִתות משבר
בפעילות  המדינה  של  מינימאלית  בהתערבות  דוגלת  הנאו-ליברלית  ההשקפה  אכן, 
חייו בעצמו.  לנהל את  ובאחריותו המלאה של האדם  הְמַרִּבית  בֵחירותו  וכן  הכלכלית, 
מעקרונותיהם  יחרגו  הנאו-ליבראלים  גם  כי  נראה  חמּור,  כלכלי  משבר  בעִתֹות  ואולם 

ויתמכו במעורבות המדינה.

דוגמה לכך אפשר לראות בתגובתו של הממשל האמריקני למשבר הכלכלי העולמי, שהחל 
בארה"ב בשנת 2007 והתפשט בעולם כולו. תחילתו של המשבר העולמי היא ב“משבר 
הסאּב-פריים" בארה"ב: עלייה חדה במספר הלֹווים שלא יכלו לעמוד בהתחייבויותיהם 
ולהחזיר את ההלוואות שלקחו לצורך רכישת דיור, הביאה לגל של פשיטות רגל בגופים 
שהלוו כספים לרוכשי הבתים. שיאו של המשבר היה בהודעתו של אחד הבנקים הגדולים 
בארה"ב, בנק ליהמן ברדרס, על פשיטת רגל. ממועד זה ואילך החל כדור השלג להתגלגל, 
כשאירוע רודף אירוע - שוקי האשראי העולמיים קפאו, מניות של בנקים גדולים קרסו, 
מפעלים החלו בפיטורי עובדים. הכלכלה העולמית נכנסה לקיפאון מוחלט ולרמה גבוהה 

של אי ודאות. 

בארה"ב, מדינה שבה שלטת ההשקפה הנאו-ליבראלית, החליט הנשיא דאז, ג'ורג' בוש, 
על תכנית חילוץ כלכלית שמטרתה לייצב את כלכלת המדינה. נחקק חוק החירום לייצוב 
כלכלת ארה"ב לשנת 2008, ובו הוסמך מזכיר האוצר להשקיע מיליארדי דולרים מכספי 
האמריקניים  הבנקים  מידי  הבעייתיות  ההלוואות  את  לרכוש  כדי  האמריקני  הציבור 
שנקלעו למצוקה, ולהחזיק אותם כפיקדון עד שתתאושש הכלכלה האמריקנית. מעורבות 
זאת של הממשל נועדה למנוע את כניסת המשק האמריקני למיתון* כלכלי עמוק, והיא 
של  ביותר  מצומצמת  במעורבות  הדוגלת  ארה"ב,  כמו  במדינה  דופן  יוצא  צעד  הייתה 

השלטון בכלכלה.

גם בישראל אנו עדים לעתים קרובות לתביעות למעורבות הממשלה במצבי משבר, כאשר 
וֵתיחלץ  שתתערב  מהממשלה  דורשים  ואף  מצפים  והעובדים  קורסים  שונים  מפעלים 

לעזרתם.

* מיתּון: מושג בכלכלה שפירושו תקופה 
ארוכה יחסית של פעילות כלכלית מואטת 

בכלל המשק. המיתון גורר עמו בדרך 
כלל ירידות מחירים, צמצום של הייצור 

והמסחר וירידה בתעסוקה.

הפגנת עובדי מפעל “בגיר" נגד סגירת המפעל, מול משרד ראש הממשלה 
בירושלים. השנה - 2002
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מדיווח שמסר מיקי שרן, יו"ר סניף התאחדות התעשיינים צפון 
שנערך  משאל  בעקבות  ממגורות ישראל,  בתי  דגון  ומנכ"ל 
]...[ עולה כי מאז פרוץ  והצפון,  בקרב עשרות מפעלים בחיפה 
המשבר הכלכלי בספטמבר 2008 פוטרו במפעלי התעשייה בחיפה 
והצפון כ-8,000 עובדים במאות מפעלים. כמו-כן מדווחים 80% 
העבודה במפעלים  צמצום שעות  על  בחיפה והצפון  מהמפעלים 
של  בשיעור ממוצע  רגילות(,  ושעות  נוספות  שעות  )משמרות, 

.19%
משמעותיים  צעדים  וללא  זמין,  אשראי  בהעדר  כי  הזהיר,  שרן 
ולתמיכה  לאומיות  לפיתוח תשתיות  ישראל  ממשלת  על-ידי 
משמעותית במפעלי התעשייה בפריפריה - יקרסו מפעלי הצפון 

בזה אחר זה.

עופר וולפסון, "8,000 מפוטרים במפעלי הצפון מאז ספטמבר", 
News1, 24 במארס 2009

מדוע לדעתכם יש הצדקה   .1

רבה יותר להתערבות המדינה 

בפעילות הכלכלית בִעתֹות 

משבר?

חפשו באמצעי התקשורת   .2

השונים ידיעות על דרישה 

להתערבות ממשלתית בכלכלה.

הסבירו מדוע נדרשת התערבות,   

ואם לדעתכם היא מוצדקת.
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מדינות סקנדינביה - 
מעורבות רבה של המדינה בפעילות הכלכלית

מודל  משמשות   - ופינלנד  דנמרק  נורווגיה,  שוודיה,   - סקנדינביה  מדינות 
למדינות רווחה סוציאל-דמוקרטיות אוניברסאליות טיפוסיות, שבהן מעֹורבּות 
המדינה בפעילות הכלכלית היא רחבה מאוד, וגם שיעור המסים שאזרחים 
הסוציאל-דמוקרטיות,  הרווחה  מדינות  בין  גבוה.  הוא  בתמורה  משלמים 
מדינות אלה נחשבות למדינות הנמצאות בקצה השמאלי ביותר של הציר, 

ובהן המדינה מספקת לאזרחיה הסדרי רווחה נדיבים ביותר. לדוגמה: 
מערכת החינוך הציבורית ניתנת חינם, החל מגני הילדים ועד לסיום התואר   -
הראשון באוניברסיטה. הסטודנטים אף זוכים למלגת קיום בסך 3,000 ש"ח 

לחודש למשך 6 שנים.
 3 גיל  עד  בילדים  טיפול  עבור  מהמדינה  תקציב  לקבל  יכולים  הורים   -

בביתם.
בבתי הספר הציבוריים מוגשות לתלמידים ארוחות צהריים חינם.   -

כל הורה זכאי לחופשת הֹורּות על חשבון המדינה כדי לבלות עם ילדיו: בגין   -
כל ילד - עד הגיעו לגיל 8 ההורה יכול לנצל 480 ימי חופשה. 

המדינה קובעת מחירי גג לשכירות דירות.   -

באיגודים  גם  מאופיינות  סקנדינביה  מדינות  נרחבים,  רווחה  שירותי  לצד 
מקצועיים חזקים, דמוקרטיים ועתירי זכויות. כל אלה ועוד מעניקים לאזרחי 

מדינות סקנדינביה רמת חיים גבוהה ביותר.

ארצות הברית - 
מעורבות מעטה של המדינה בפעילות הכלכלית 
ארצות הברית היא מודל מובהק למדינת רווחה נאו-ליבראלית, שבה חירות 
זוהי  והמדינה ממעטת להתערב בפעילות הכלכלית.  עליון  הפרט היא ערך 
ביטוחי  לכול.  ציבורי  בריאות  ביטוח  אין  שבארה"ב  לכך  הסיבות  אחת 
אינם  רבים  ואנשים  מאוד,  יקרים  הם  זאת  במדינה  הפרטיים  הבריאות 
מבוטחים, מסיבות כלכליות ואחרות. ביטוחי הבריאות הציבוריים מצומצמים, 
והם מיועדים לנזקקים שאינם עובדים ואשר הכנסתם נמוכה מאוד, ולאנשים 
המבוגרים. כך נוצר מצב שבו עד לשנת 2010 - 46 מיליון אמריקנים )מתוך 
ורבים מהם נאלצו לוותר  כ-300 מיליון( לא היו מבוטחים בביטוח בריאות, 
על טיפול רפואי משום שלא יכלו להרשות לעצמם לשלם את מחירו הגבוה. 
מעניין להזכיר מחקר שנערך בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד, 
ובו נקבע כי כ-45,000 אמריקנים מתים מדי  ואשר פורסם בדצמבר 2009, 

שנה משום שאין להם ביטוח בריאות.

במארס 2010 הצליח הנשיא אובמה, לראשונה בתולדות המדינה, להעביר 
בבית הנבחרים האמריקני חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ואולם החוק החדש 
עדיין אינו מעניק ביטוח בריאות ציבורי לכול: החוק הרחיב מעט את הביטוח 
לרכוש  היכולת  למעוטי  הוסיף הסדרים המאפשרים  וכן  לנזקקים,  הציבורי 
ביטוחי בריאות מּוזלים מחברות ביטוח פרטיות. השינוי החשוב הוא שכיום, 
שמעוניין  מי  כל  בריאות  בביטוח  לבטח  חייבות  הפרטיות  הביטוח  חברות 

לרכוש אצלן ביטוח כזה, גם אם הוא כבר חולה. 

רוברט פטנאם, סוציולוג אמריקני 
 "Bowling Alone" בן זמננו, בספרו

)"באולינג לבד - קריסתה ותחייתה 
של הקהילה האמריקנית"( משנת 

2000, מתאר את החברה האמריקנית 
בת זמננו כחברה שאנשיה מנותקים 

אלה מאלה - ממשפחתם, מחבריהם, 
משכניהם - עד כדי כך שיש מי 

שהולכים לשחק כדורת )באולינג( 
לבדם... 

פטנאם בדק משתנים שונים, ובהם 
חברּות בארגונים, הצבעה בבחירות, 

ביקור אצל חברים ועוד, וגילה כי 
חלה הידרדרות חמּורה בהון החברתי 

של החברה האמריקנית, כלומר, 
במאפיינים החברתיים המאפשרים 
שיתוף פעולה, הדדיות ואמון. הוא 
מקונן על התפוגגותה של הקהילה 

המסורתית, על התמוססותם של 
המוסדות החברתיים שהפגישו וחיברו 

בין אנשים, ועל היעלמותם של קשרי
הידידות, המחויבות ההדדית 

והסולידאריות בין האנשים בחברה.

ממחקר שערך פסיכולוג חברתי 
באוניברסיטת לסטר, אנגליה, עולה 

כי דנמרק היא המדינה שאזרחיה הם 
המאושרים ביותר בעולם. המחקר 
התבסס על נתונים שנאספו ב-178 
מדינות ועל 100 מחקרים עולמיים 
שערכו ארגונים בין-לאומיים, בהם 

האו"ם וארגון הבריאות העולמי. רמת 
האושר נקבעה על פי גורמים שונים, 
ובעיקר הבריאות, היכולת הכלכלית 

והחינוך. 
אחרי דנמרק מדורגות במקום 

השני ועד המקום העשירי: שווייץ, 
אוסטריה, איסלנד, איי בהאמה, 

פינלנד, שוודיה, ּבּוַטאן, ְּברֹונֵיי וקנדה. 
מעניין לציין כי ארה"ב מדורגת 
במקום ה-23, בריטניה מדורגת 

במקום ה-41, גרמניה - במקום ה-35, 
צרפת - במקום ה-62, וישראל - 

במקום ה-58...
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ן וצמצום פערים ו י ו שו

בכל מדינות הרווחה הדמוקרטיות, הן המדינות ששלטת בהן השקפת העולם הסוציאל-
קיימים  הנאו-ליבראלית,  העולם  השקפת  בהן  ששלטת  המדינות  והן  דמוקראטית 
היקפן  מדינה  בכל  השונות.  האוכלוסייה  שכבות  בין  חברתיים-כלכליים  ופערים  עוני 
דרכי ההתמודדות  שונות.  בדרכים  עמן  מדינה מתמודדת  וכל  שונה,  תופעות אלה  של 

מושפעות מהשקפת העולם החברתית-כלכלית השלטת במדינה.

 לפי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית
אחד התפקידים המרכזיים של מדינת הרווחה הוא לקדם שוויון חברתי-כלכלי ולפעול לצמצום 

הפערים החברתיים-כלכליים

ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית מייחסת חשיבות רבה לשוויון כלכלי וחברתי ולצמצום 
ערכים  של  לקידומם  לפעול  צריכה  שהמדינה  סבורים  בה  והדוגלים  בחברה,  הפערים 
אלה. לפי השקפה זאת, ערך השוויון במדינה הדמוקרטית כולל גם שוויון חברתי-כלכלי, 
בפעילות  רחבה  התערבות  להתערב  צריכה  המדינה  לכן  הזדמנויות.  שוויון  ובמיוחד 
הכלכלית, לספק שירותים ולהקצות משאבים, כדי למֵתן ולצמצם את הפערים החברתיים 
והכלכליים הקיימים בחברה. עוד מושג שבעלי השקפה זאת עושים בו שימוש הוא צדק 
חברתי - מושג שמשמעו: חלוקה שוויונית יותר, צודקת יותר, הוגנת יותר, של המשאבים 

בחברה, וזאת בניגוד לריכוז העושר בידיהם של מעטים. 

בעלי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית סבורים כי אי אפשר להשיג שוויון הזדמנויות אמיתי 
על ידי תחרות חופשית במסגרת כלכלת השוק בלבד, שכן בני האדם אינם מתחילים את 
חייהם מאותו קו זינוק: יש מי שחוננו בכישרונות רבים, ויש מי שנולדו מוגבלים; יש מי 
שנולדו לסביבה מבוססת ותומכת, ויש מי שנולדו בסביבה ענייה וחלשה. כדי להגשים 
את רעיון שוויון ההזדמנויות לכול, המדינה נדרשת לפעול ולדאוג לכך שגם מי שיכולותיו 
מוגבלות, מסיבות שונות, יוכל לחיות ברווחה ובכבוד ואף לממש את עצמו ולהגשים את 
רצונותיו ואת ושאיפותיו. לפי השקפה זאת, חירות אמיתית אינה אפשרית ללא שוויון 
היו  שלא  אלה  של  חירותם  את  מקדם  אמיתי  הזדמנויות  ושוויון  אמיתי,  הזדמנויות 

יכולים להגשימה ללא סיוע.

זאת ועוד: הנוקטים בגישה הסוציאל-דמוקרטית סבורים כי שוויון 
חברתי-כלכלי תורם לחוסנה של החברה ואף מעודד את הגשמת 
חיים  ותנאי  לכול,  איכותי  חינוך  לדוגמה:  הדמוקרטיה.  ערכי 
סבירים לכלל האזרחים, עשויים להגביר את השתתפותם הפעילה 
בהבעת  בבחירות,  בהצבעה   - הדמוקרטי  בתהליך  האזרחים  של 
ועוד.  ושינוי  השפעה  למען  אזרחית  בפעילות  בהשתתפות  דעות, 
מעניקה  שהמדינה  ובהשכלה  בחינוך  רואים  זאת  השקפה  בעלי 

לאזרחיה כלי מרכזי להגברת השוויון וליצירת שוויון הזדמנויות.

בני אדם נולדו שווים. לא "
בכישוריהם, אלא בזכותם 

לאושר...

אריה כספי, עיתונאי, 2003-1945

בדרך כלל, אלה המוטרדים 
מאי-השוויון סבורים שמקורו 

בעיקר במזל: העובדה שאדם 
נולד עם גֵנים טובים או 

להורים עשירים ]...[ או שקנה 
נדל"ן במקום הנכון ובזמן 

הנכון ]...[; אלה המוטרדים 
פחות סבורים שהעושר הוא 

תגמול על עבודה קשה

ג'וזף שטיגליץ, חתן פרס נובל לכלכלה 
בשנת 2001

"

מגדלי משרדים מפוארים לצד משכנות עוני בקוצ'ין, הודו

الناس سواسية كأسنان املشط
בני האדם שווים כמו שיֵני המסרק

מסורת מפי הנביא מוחמד
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 לפי ההשקפה הנאו-ליבראלית
מדינת הרווחה צריכה לדאוג לאלה שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם, אך אין זה תפקידה לקדם 

שוויון חברתי-כלכלי בין אזרחיה

לאדם את האפשרות  מעניקה  בכך שכלכלת השוק  הנאו-ליבראלית מאמינה  ההשקפה 
לנצל את מלוא הפוטנציאל שלו ולהשיג לעצמו רווחה חברתית וכלכלית, וכי לכל אדם יש 
הזדמנות שווה לעשות זאת, על פי רצונותיו ויכולותיו. מטבע הדברים, בני האדם אינם 
שווים ביכולותיהם, ולכן כל אחד מגיע להישגים שונים ולתוצאות שונות. ההשקפה הנאו-

להשגת  שואפת  ואינה  אישיים,  הישגים  ועל  אינדיבידואליזם  על  דגש  שמה  ליבראלית 
שוויון חברתי-כלכלי. מבחינת השקפה זאת, במדינה הדמוקרטית השוויון מתמצה בעיקר 

בתחום האזרחי והפוליטי, אך לא בתחום החברתי והכלכלי.

ואולם חשוב לציין שגם בעלי השקפה זאת מכירים בסכנות שטומנת בחובה מציאות 
של פערים חברתיים-כלכליים לחברה, לשלמותה וליציבותה. פערים חברתיים-כלכליים 
בין עניים לעשירים עלולים להביא לאי-נחת חברתית, לתסיסה, להתמרמרות ולייאוש, 
שכדי  לכך  להוביל  עלולים  ותסכול  ייאוש  החברה:  של  להתפוררותה  להוביל  ועלולים 
להוביל  עלולים  ומהּומֹות  ואלימּות  בפעולות אלימֹות,  ינקטו  אנשים  לשנות את מצבם 
לתגובה שלטונית חריפה ולפגוע קשות ביציבותו של השלטון הדמוקרטי. לכן, גם בעלי 
וזאת  הפערים,  לצמצום  מסוימת,  במידה  תפעל,  בכך שהמדינה  מצדדים  זאת  השקפה 
בעיקר על ידי עידוד העבודה וההשקעה בעסקים, ולאו דווקא באמצעות הענקת שירותים 

חברתיים נרחבים.

חברה המציבה את השוויון 
לפני החירות תגיע עד מהרה 

למצב שבו אין שוויון ואין 
חירות

מילטון פרידמן, כלכלן נאו-ליבראלי, חתן 
פרס נובל לכלכלה בשנת 1976

"
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מדד ג'יני
אחת הדרכים העיקריות למדידת רמת אי השוויון במדינה היא באמצעות מדד ג'יני - מדד הבוחן את אי השוויון בהכנסות 
בקרב אוכלוסיית המדינה. מדד זה, אשר ּפּותח בשנת 1912 על ידי הסטטיסטיקאי והדמוגרף האיטלקי קוראדו ג'יני, הוא 
מדד סטטיסטי שערכיו נעים בין 0 ל-1. ערך של 0, פירושו: חלוקה שוויונית )לכל האזרחים הכנסה שווה(; וערך של 1, 
פירושו: כל ההכנסות מרוכזות בידי אדם אחד. מדד ג'יני משמש בדרך כלל להשוואה בין מדינות ולבחינת מקומה של כל 

מדינה ביחס למדינות האחרות.

מדד ג'יני במדינות העולם, 2009

עד 0.25
0.29-0.25
0.34-0.30
0.39-0.35
0.44-0.40

0.49-0.45
0.54-0.50
0.59-0.55

0.60 מעלה
אין נתונים

CIA - The World Factbook :מקור

על המדינה לדאוג איך לחסל 
את העוני ולא איך לשכך את 

הקנאה

זאב ז'בוטינסקי, מנהיג ציוני וסופר, מייסד 
תנועת בית"ר, 1940-1880 
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אמרטיה ֵסן - כלכלן חברתי
הודי  כלכלן  הוא  ֵסן  אַָמרְְטיָה 
נובל,  פרס  זוכה  זמננו,  בן 
כלכלית- עולם  השקפת  בעל 
סוציאל-דמוקרטית.  חברתית 
ֵסן,  של  תרומתו  את  לתאר  כדי 
נחזור לנושא זכויות האדם. אחת 
האו"ם  ידי  על  שהוכרו  הזכויות 
באמנה משנת 1986 היא הזכות 
מדינות  הלאומית,  “ברמה  כך:  המתוארת  להתפתחות, 
ינקטו את כל הצעדים ההכרחיים למימּוש הזכות להתפתחות 
ויבטיחו, בין השאר, שוויון הזדמנויות בנגישּות למשאבים 
בסיסיים, לחינוך, לשירותי בריאות, למזון, לדיור, לתעסוקה 
ולחלוקה הוגנת של ההכנסה. צעדים אפקטיביים יינקטו כדי 

פערי הכנסות
במדינות רבות קיימים פערים גדולים בהכנסות ובשכר העבודה. 

הטבלה והגרף שלהלן מציגים נתונים לגבי פערי ההכנסות בישראל.1 

ההתפתחות.  בתהליך  פעיל  תפקיד  לנשים  שיש  להבטיח 
במטרה  יבוצעו  מתאימות  וכלכליות  חברתיות  רפורמות 

לחסל כל אי צדק חברתי." 

ההכרזה על הזכות להתפתחות מבטאת תפיסה רחבה 
פותחה  והיא  “התפתחות",  המושג  של  וחדשנית  יותר 
על ידי ֵסן. וכך, אם בעבר נמדדה ההתפתחות במונחים 
כלכליים בלבד )גובה ההכנסה ושיעור עלייתה במסגרת 
השוק(, הרי לאחר הרחבת הזכות להתפתחות היא כוללת 
כיום גם אמֹות מידה של חלוקה צודקת של העושר בין 
כלל האזרחים, הגדלת היכולות של בני האדם לחיות לפי 
אורח  את  לבחור  שלהם  ההזדמנויות  והרחבת  רצונם, 

החיים הרצוי להם.

* עשירונים: חלוקת האוכלוסייה לעשר
קבוצות לפי רמת ההכנסה של המשפחה. תחילה 

ממיינים את המשפחות לפי סדר עולה של 
ההכנסה שלהן, מהנמוכה ביותר לגבוהה ביותר, 

ולאחר מכן בונים עשר קבוצות שוות בגודלן, 
שכל אחת מהן מהווה 10% מכלל האוכלוסייה: 

בקבוצה הראשונה )"העשירון הראשון" או 
"העשירון התחתון"( נמצאות המשפחות בעלות 

ההכנסה הנמוכה ביותר, ואילו בקבוצה האחרונה 
)"העשירון העליון"( נמצאות המשפחות בעלות 

ההכנסה הגבוהה ביותר.

* חברה ציבורית: חברה שמניותיה נסחרות 
בבורסה.

* עלּות שכר: סכום המבֵטא כמה עלה למעביד 
להעסיק את השכיר. סכום זה כולל את השכר 
ברוטו )כלומר, השכר לפני תשלום מס הכנסה(, 

וגם את ההוצאות שהמעסיק מפריש בשביל 
העובד, כגון הפרשות לפנסיה, תשלום בונוסים 
ומענקים, וכן עלויות נוספות כמו הוצאות רכב 
ואש"ל. עלות השכר למעסיק גבוהה, כמובן, מן 

השכר ברוטו.

מה אתם מרגישים כשאתם מתבוננים   .1

בנתונים על פערי ההכנסות בישראל?

כיצד, לדעתכם, משפיעים פערי ההכנסות   .2

על הדמוקרטיה?

?

ממוצע ההכנסות של משקי בית בישראל, 2007 )לפי עשירונים*(

0

10
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7
6
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3
2
1

עשירוני
הכנסה

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

הכנסה חודשית 
ממוצעת ברוטו 

למשק בית
)ש"ח(

3,549
5,593

7,211
8,862

10,686
12,906

15,507
19,284

24,912
42,772 העשירון העליון

העשירון התחתון

מקור: מרכז "אדווה"

עלות שכר  חודשיתהחברההתפקידדירוג

6,078,000סקרפיומנכ"ל 1

1,523,000שטראוסמנכ"ל2

1,256,000בזקיו"ר3

1,219,000מכתשים אגןיו"ר ומנכ"ל4

1,147,000כימיקלים לישראלמנכ"ל5

דירוג השכר של מנהלי החברות הציבוריות בישראל, 2008

מקור: העיתון "כלכליסט"

1 לתשומת לבכם, הנתונים המובאים בטבלה 

מתארים את מה שמכּונה "האלפיון העליון", 
הנכלל, למעשה, בעשירון העליון המופיע בגרף.

*

Stefano Corso for Forum
 PA
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מדינות סקנדינביה משמשות מודל למדינות רווחה סוציאל-
ארה"ב,   - לעומתן  טיפוסיות.  אוניברסאליות  דמוקרטיות 
אוסטרליה, ניו זילנד )ועוד( משמשות מודל למדינות רווחה 

נאו-ליבראליות. 

מהו המודל העדיף? בהקשר זה מעניין לקרוא את דבריה 
של ח"כ עינת וילף:

גם המודל האמריקני וגם המודל הסקנדינבי עובדים. גם ארה"ב 
וגם מדינות סקנדינביה הן מן המדינות העשירות בעולם ומן 

המובילות לפי מדד ההתפתחות האנושית של האו"ם. 

ההכרעה בין שני הקצוות של הספקטרום היא הכרעה פוליטית 
הנטועה בסיבות תרבותיות עמוקות. המודל האמריקני מתאים 

לאמריקנים, והסקנדינבי מתאים לסקנדינבים. 

הוא  כלכלית.  משיטה  יותר  הרבה  הוא  הקפיטליזם  בארה"ב, 
תפיסה תרבותית עמוקה. המקבילה הכלכלית של אהבת החופש 
האמריקני. הוא משקף את החשדנות ההיסטורית של האמריקנים 
כלפי ממשל מרכזי חזק ואת האינדיבידואליזם שעוצב בספר. 
הוא נשען על אתוס החלום האמריקני, לפיו 1% כישרון ו-99% 
עבודה קשה יובילו אותך לכל מקום ולכל דבר. הרעיון שהמדינה 
תדאג לו מהעריסה ועד הקבר זר לאזרח האמריקני ואף חשוד 

בעיניו. ארה"ב היא מדינה של יזמים בדם. 

גם השיטה הסקנדינבית יושבת על יסודות תרבותיים עמוקים. 
מדינות סקנדינביה מתאפיינות באמון עמוק במכשיר המדינה 
וביכולת המערכת הציבורית לדאוג לצרכיו של האזרח. במקרה 

הוכיחו  הסקנדינביות  המדינות  צודקים.  גם  הם  שלהם 
הציבור.  לטובת  הציבור  כספי  את  לנהל  מופלאה  יכולת 
ארוכות,  חופשות  חינם,  גבוה  מחינוך  נהנים  הסקנדינבים 
בחיי  ותמיכה  העבודה,  במקום  יציבות  נדיבות,  פנסיות 
משפחה מאוזנים. אלו מדינות של מעמד בינוני, המקדשות 
את ההרמוניה החברתית. המילה המאפיינת יותר מכל את 
תודעתם היא המילה השבדית "לוגום" - "המידה הנכונה" - 
לא יותר מדי, לא פחות מדי, איזושהי "אמצעיות בריאה". 

]...[ 
במודל  האמריקני,  במודל  נבחר  אם  בין  שלנו,  ההכרעה 
הסקנדינבי או במשהו באמצע, היא הכרעה פוליטית. אמון 
הוא  ברירה"  ש"אין  הטוענים  לכלכלה"  ב"מומחים  עיוור 
התחמקות פושעת שלנו כציבור מאחריותנו לעיצוב החברה.

עינת וילף, "בין אמריקה לסקנדינביה", ynet, 30 ביולי 
2003

המודל הסקנדינבי והמודל האמריקני - מה עדיף? 

?
עם איזו השקפת עולם אתם מזדהים - עם ההשקפה   .1

הסוציאל-דמוקרטית או עם זו הנאו-ליבראלית? 

באיזה סוג של מדינה הייתם מעדיפים לחיות? מדוע?  .2

ם ו כ י ס ל ו ם  ו י ס ל

להיקף  בנוגע  שונות  עולם  מהשקפות  נובעת  הדמוקרטיות  הרווחה  במדינות  החברתית-כלכלית  המדיניות 
אחריותה של המדינה לרווחת אזרחיה ולדרכים הראויות למימוש אחריות זו - ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית 

וההשקפה הנאו-ליבראלית.

השקפת העולם הסוציאל-דמוקרטית היא השקפה קהילתית הרואה את החברה כגוף אורגאני אחד, שבו 
הכלל מקבל על עצמו מחּויבּות לדאוג לַרווחתו של כל אחד מהפרטים המשתייכים אליו. השקפה זאת מייחסת 
חשיבות רבה לזכויות החברתיות-כלכליות ודוגלת במעֹורבּות עמוקה של המדינה בפעילות הכלכלית, על ידי 
מתן שירותים חברתיים ושירותי ביטחון סוציאלי מקיפים ושיוויוניים לכל האזרחים. בדרך זאת - סבורים 
בעלי ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית - תוגשם השאיפה לצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים בין בני 

האדם וליצור חברה המבוססת על ערכים של צדק חברתי, לכידּות וסֹולידאריּות. 

השקפת העולם הנֵאֹו-ליבראלית היא השקפה אינדיווידואליסטית המבוססת על השאיפה לקדם את חירותו 
זאת שואפת להמעיט במעֹורבּות המדינה בפעילות  עולם  לפיכך השקפת  כרצונו.  חייו  לנהל את  של הפרט 
הכלכלית, ומסתפקת בהענקת שירותים חברתיים מצומצמים המיועדים לנזקקים בלבד. השקפה זאת מעדיפה 
להתמקד בעידוד האנשים להיכנס למעגל העבודה ולעזור לעצמם, וכן בעידוד השקעות שיפתחו את כלכלת 

השוק ויביאו לצמיחה שתשפר את מצבם הכלכלי של רבים..
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מהשקפה סוציאל-דמוקרטית להשקפה נאו-ליבראלית

ביסוסה והתרחבותה של ההשקפה הסוציאל-דמוקרטית
המתועשות  המדינות  כל   - השנייה  העולם  מלחמת  סיום  שלאחר  השנים  ב-30 
כמה  לכך  היו  הרווחה.  מדינת  רעיון  את  אימצו  ובאוסטרליה  באירופה, באמריקה 

סיבות:
הייתה צמיחה כלכלית במדינות אלה.  וה-60 של המאה העשרים  ה-50  בשנות  	•
היה שפע כלכלי שאיפשר הספקת שירותים חברתיים ושירותי ביטחון סוציאלי 

נרחבים.
השלטונות במדינות אלה רצו למנוע אפשרות שהמצוקה הכלכלית, שאיפיינה את  	•
שנות השפל של העשור שקדם למלחמת העולם השנייה, תחזור לשרור. כן רצו 

למנוע את התוצאות הפוליטיות השליליות שנלוּו למלחמה.
חיים  רמת  לאזרחיהן  המציעות  צודקות  חברות  ליצור  שאפו  המדיניות  קובעי  	•

נאותה ותעסוקה.
בתחושת  אלה  במדינות  החברות  התאפיינו  המלחמה  שלאחַר  בעשורים  	•

סֹולידאריּות וערֵבּות הדדית.

בתקופה זאת, אשר נמשכה מסוף שנות ה-40 ועד לאמצע שנות ה-70 של המאה 
העשרים, שררה אווירה פוליטית אוהדת, ואפילו כוחות פוליטיים מהימין הכלכלי-

הביא  שהתגבש  הפוליטי  הקונסנזוס  מרחיבה.  רווחה  במדיניות  ברובם  תמכו  חברתי 
הביטחון  הדיור,  הבריאות,  החינוך,  בתחום  התכניות  הציבוריים:  השירותים  להתרחבות 
הסוציאלי, השירותים לטיפול סוציאלי - אישי וקהילתי – התרחבו, הן מבחינת היקף הנושאים 
פגיעה  נגד  הביטוח  היא  לכך  דוגמה  להן.  סופקו  אלה  האוכלוסיות ששירותים  מבחינת  והן 
זיקנה: בראשית שנות ה-30 רק כמחצית  או  בהכנסות כתוצאה מתאונות עבודה, אבטלה 
האוכלוסייה העובדת זכתה לביטוחים נגד סכנות אלה, ואילו בשנת 1975 זכו 90% מהעובדים 

לביטוחים כאלה.

האמונה שרווחה באותן השנים הייתה שבאמצעות מדינת הרווחה יִיווצֵר בסיס לחברה שוויונית 
מן  בכל שלביה,  החינוכית  הרחבת המערכת  העוני תצטמצם.  ותופעת  יותר,  צודקת  יותר, 
החינוך בגיל הרך ועד החינוך הגבוה, פתחה לפני כל שכבות האוכלוסייה את שערי החינוך, 
ואיפשרה לדור הצעיר להתקדם בסולם החברתי. תקופה זאת לּווְתה בציפיות שהלכו וגברו, 

והיא ּכּונתה “המהפכה של הציפיות העולות".

אבל, לא כל הציפיות התגשמו...

עליית הספקנות והמחלוקות בנוגע למדינת הרווחה
בתחילת שנות ה-70 של המאה העשרים פקד את העולם המתֹועׂש משבר כלכלי - הצמיחה 
הכלכלית הואטה, ומספר המובטלים עלה. נוסף על כך, הירידה המתמשכת בילודה והארכת 
תוחלת החיים הביאו לשינוי דמוגרפי ניכר. היקף האוכלוסייה הקשישה גדל במידה ניכרת, 
ואילו כוח העבודה הצטמצם. מספר האנשים שנזקקו לשירותי הרווחה הלך וגדל, והמקורות 

למימון השירותים הללו הידלדלו. יש המכנים תהליך זה בשם “משבר מדינת הרווחה". 

גם האווירה החברתית החלה להשתנות: הדור של אחרי המלחמה הלך ונעלם, והדור הצעיר 
לא חש שותפות גורל עם קבוצות אחרות, חלשות יותר, באוכלוסייה. במקביל החלו לעלות 
בתקופה זאת כוחות ורעיונות נאו–ליבראליים, והם זכו לתמיכה ציבורית גוברת. כל אלה גרמו 
להֵיחלשּות הסֹולידאריּות החברתית ולהתערערּות הקונסנזוס הפוליטי לגבי הגישה הרחבה 

של מדינת הרווחה.

ת נ י ד מ

כרזה של הביטוח הלאומי האמריקני 
שפורסמה סמוך לחקיקת חוק 
הביטוח הלאומי האמריקני

רעיונות של כלכלנים 
והוגי מחשבה מדינית, 

הן כאשר הרעיונות 
נכונים והן כאשר הם 

שגויים - עוצמתם 
גדולה הרבה יותר 

ממה שמקובל לחשוב: 
העולם למעשה נשלט 

רק על ידיהם

ג'ון מיינרד קיינס, לכלכלן בריטי, 
1946-1883

"



61מדינת הרווחה - השקפות שונות

יתר על כן, תופעות של עוני בקנה מידה רחב המשיכו להתקיים ואף להתפשט, והייתה תחושת 
אכזבה שנבעה מכך שהמדינה אינה מצליחה לטפל ביעילות בבעיית העוני והמצוקה. רבים 
החלו להטיל ספק במודל הרחב של מדינת הרווחה, המודל הסוציאל-דמוקרטי. גם הגלובליזציה 
תרמה להתפתחותה של מגמה זאת: מדינות מזרח-אסיה ואפריקה הציעו לעולם כוח עבודה 

זול ומוצרים זולים. התחרות הגוברת עם המדינות האלה דרשה שינוי. 

על רקע זה התפתח הימין הכלכלי החדש, שנקרא גם "נאו-ליברליזם", והוא הציע גישה חדשה: 
הפחתת ההוצאה על שירותים חברתיים ועל ביטוח סוציאלי, וצמצום מדינת הרווחה לרשת 
המאה  של  ה-80  בשנות  לשלטון  עלו  זאת  גישה  של  בולטים  נציגים  בלבד.  לעניים  ביטחון 
העשרים בשתי מדינות מרכזיות: מרגרט תאצ'ר בבריטניה, ורונלד רייגן בארה"ב. שני מנהיגים 
אלה דגלו בגישה הנאו-ליבראלית והיו ממתנגדי מדינת הרווחה הסוציאל-דמוקרטית. בבריטניה 
ובארה"ב שלטה בתקופתם מדיניות נאו-ליבראלית שהתאפיינה בקיצוץ בשירותים הציבוריים 
ובהפיכתם לפרטיים )מדיניּות הפרטה(, בצמצום הביטוח הסוציאלי ובהגבלתו לעניים בלבד 

)מדיניות סלקטיבית(, ובהימנעות מהתערבות המדינה בפעילות הכלכלית.

הדרך השלישית
 .)”The Third Way“( באמצע שנות ה-90 קמו במדינות רבות מפלגות שדגלו בדרך השלישית
אחריות הממשלה  לבין  לרווחתו  הפרט  אחריות  בין  חדש  לאיזון  הציגה אפשרות  זאת  גישה 
ּבלֵייר  טוני  היו:  זו  דרך  שאימצו  הבולטים  הפוליטיקאים  בין  האזרחים.  כלל  של  לרַווחתם 

)בריטניה(, גרהרד שרֵדר )גרמניה(, ביל קלינטון )ארה"ב(, ליונל ז'וספין )צרפת( ואחרים. 

לאספקת  העיקרי  כמנגנון  השוק  כלכלת  של  במרכזיּותה  מכירות  השלישית  הדרך  מפלגות 
הצרכים של האזרחים, אך הן תומכות גם באחריות המדינה לרַווחת הפרט ובתפקידה המרכזי 
לדאוג לכך. כיצד משלבים בין שני הרעיונות הללו? אנשי הדרך השלישית דוגלים בסיוע לנזקקים 
להתמודד במסגרת כלכלת השוק - במקום להעניק לנזקקים קצבאות ושירותי רווחה, יש לתת 
המרכזיות  הדרכים  אחת  הכלכלית.  בפעילות  חלק  לקחת  להם  שיאפשרו  הכלים  את  להם 
לכך היא לטפח תרבות של עבודה ולהפוך את מדינת הרווחה ל"מדינת ההשקעה החברתית". 
כלומר, לעודד את החלשים והעניים לעבוד, ולסייע להם באמצעות הכשרה לעבודה ומציאת 
ולהבטיח להם ביטחון כלכלי. משפט מפורסם  וכך להעלות את רמת החיים שלהם  עבודה, 
שנטבע בהקשר זה הוא: יש לתת לנזקקים חכות שהם יוכלו לדוג בעזרתן דגים בעצמם, ולא 
לספק להם את הדגים. לגבי מי שאינם מצליחים, למרות הכול, להתמודד בעצמם - תומכי 

הדרך השלישית סבורים שיש להעניק להם שירותי רווחה.

 ֶחבָרה? אין דבר כזה.
 יש אנשים פרטיים, ויש

 משפחות...

מרגרט תאצ'ר, מדינאית בריטית בת 
זמננו וראש ממשלת בריטניה בין השנים 

1990-1979

"

אנתוני גידנס
אנתוני גידנס, סוציולוג בריטי בן זמננו, הוא ההוגה של 
“הדרך  בספרו  בתקופתנו.  השלישית  הדרך  רעיונות 
– תחייתה של הסוציאל דמוקרטיה", מדבר  השלישית 
גידנס על הצורך בפוליטיקה חדשה אשר תתמודד עם 
השינויים הרבים העוברים על העולם. גידנס מציע שלא 
לזנוח את הרעיונות החברתיים של הסוציאל-דמוקרטיה 
ולשלבם  הפרט,  לרַווחת  חברתית  אחריות  בדבר 

בכלכלה המודרנית שאין לה תחליף - כלכלת השוק. 

רונלד רייגן, נשיא ארה"ב בין השנים 
1989-1981, ומרגרט תאצ'ר, 

ראש ממשלת בריטניה בין השנים 
1990-1979
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משימות לסיכום הפרק

“המנוע החברתי האמיתי הוא הסקטור הפרטי..." – איזו משתי השקפות העולם באה לידי ביטוי במשפט זה?  א. 
הסבירו.

נסחו משפט נגדי המשקף את השקפת העולם האחרת. ב. 

קראו את קטע העיתונות:  2

מה לעזאזל הולך כאן? אם לפני שנתיים מצבנו היה שקול לפשיטת רגל לאומית והיום כל העולם סוגד לנו, 
אז השתפרנו או הידרדרנו? ואם לפני שנתיים האבטלה היתה 11 אחוז ואילו עכשיו היא יורדת מתחת לתשעה 
אחוזים, אז למה כולם מייללים כאילו מדובר במשבר? ובכלל, איך זה שהמשק צומח ומספר העניים רק עולה? 
ואיך זה שתחושת הביטחון האישית של רוב העובדים השתפרה לעומת זו ששררה בתחילת 2003, והנטו של רוב 

השכירים עלה, ובכל זאת הפוליטיקאים מסבירים להם שדפקו אותם. ]...[ 
הדרך היחידה להשיב על השאלות האלה היא להבין את ההבדל בין הקרב על הגדלת העוגה הלאומית, לבין 
המאבק על האופן שבו היא תחולק. הוויכוח הכלכלי-חברתי שמתחולל כאן בפראות לא מצליח לעשות את 
ההבדל הבסיסי הזה. אנשים שאינם מרוצים מהאופן שבו מתחלקים פירות הצמיחה יוצאים למאבק ציבורי, שלא 

לומר קמפיין, נגד השיטות והתוכניות שאפשרו את עצם קיומה.
במובן זה דוח מכון ]...[ הוא חידוש מרענן, כי עולה ממנו ההכרה שצמיחה היא בכל זאת הדרך היחידה לשפר 
את המצב החברתי. אם לא היינו עושים את רוב הדברים שנעשו כאן בשנתיים האחרונות, המשק לא היה צומח, 
היו  אלא  פירור,  באף  זוכים  היו  לא  רק שהעניים  ולא  להתכווץ,  היתה ממשיכה  העוגה  אחרות:  במילים  או 
מצטרפים אליהם עשרות אלפים. הצורך שלנו להתמקד עכשיו בחלוקת העוגה, אסור לו לבלבל אותנו. כן, יש 
מקום לשפר את מצבם של עובדים שחיים בעוני בגלל שכר נמוך. כן, יש דרכים לתמרץ אנשים לצאת לעבודה. 
אבל אסור לנו בשום אופן לבטל מדיניות שאפשרה את הצמיחה רק בגלל שמתברר לנו שהיא לא מתחלקת כמו 

שאנחנו רוצים. )משה פרל, "תכנית החלוקה", nrg מעריב, 13 בדצמבר 2005(

איזו השקפת עולם באה לידי ביטוי בקטע? הסבירו את דבריכם והביאו ציטוטים לתמיכה. א. 
מה היו משיבים לדברים אלה בעלי ההשקפה האחרת? נסחו פסקת תשובה קצרה. ב. 

ומה דעתכם? ג. 

לפניכם ביקורת על השקפת העולם הנאו-ליבראלית. הסבירו אותה.  3

המבנה  את  תצדיק  שגם  אידיאולוגיה  ויפתחו  לטובתם  העניינים  מהלך  את  שיטו  כוח  בעלי  יהיו  תמיד   ]...[
החברתי שישרת אותם. קשה לצפות מאנשים שבנו לעצמם עמדות כוח, או שיש בידם משאב של ידע וכישרון, 
שיוותרו לחלוטין על הרצון לנצל אותו להנאתם. העיוותים שנובעים מכוחם של השליטים בחברות טוטליטריות 
אין משטר  אינם שונים מהעיוותים שיוצר השוק. קשה לרסן את הנטייה של כל חברה אנושית לאי-שוויון. 
חברתי שיפטור אותנו מהצרה הזאת בהינף יד. זהו מאבק פוליטי יומיומי רצוף ואינסופי. נידונו לגלגל את 
האבן המתדרדרת של השוויון במעלה ההר ולשוב ולגלגל אותה עד קץ הימים. )אריה כספי, חזקים על חלשים, 

עמ' 30-29(

בחרו מפלגה שהתמודדה בבחירות האחרונות לכנסת.    4
מצאו את מצע המפלגה והכינו מצגת המציגה את התפיסה החברתית-כלכלית שמפלגה זאת מציעה לבוחרים.   

הציגו את עיקרי המצע בהתייחס לנקודות הבאות: עידוד העבודה, סולידאריות חברתית, שוויון, כלכלת שוק.

קראו את הקטע:  5

הפערים הגדלים והולכים בין המעמדות בעולם המערבי היום אינם נתקלים במחאה וזעם שאיפיינו את המאה   
ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20. סיבה מרכזית לכך היא האמונה שאנו חיים במריטוקרטיה.*

האמונה הפופולארית במריטוקרטיה גורסת שהיותו של אדם לא-מצליח מבחינה כלכלית היא אשמתו הבלעדית. 
רוח הזמן מעודדת את הרעיון, שלהיות עני פירושו להיות לא מוצלח או עצלן. להיות בן המעמד הבינוני פירושו 
להיות אדם בעל כישורים בינוניים או שאפתנות ממוצעת. המצליחנים הם המוכשרים ולכן מגיע להם. מגיע 
למנכ"ל להרוויח פי שלושים מפועל, כי הוא פשוט מוכשר יותר. )אריק גלסנר, "בשורת דיכוי התודעה", ארץ אחרת 

53, אוקטובר-נובמבר 2009(

1

* ֵמִריטֹוקרטיה: 
שיטת ממשל 
ושיטת ניהול 

שבה בעלי הכוח 
נבחרים או ממונים 
לתפקידם על בסיס 

יכולתם. 
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כיצד מצדיקה המריטוקרטיה את הפערים החברתיים-כלכליים בחברה? א. 
לאיזו השקפת עולם מתאימה המריטוקרטיה? הסבירו. ב. 
מה היו משיבים לטענה זאת בעלי ההשקפה המנוגדת? ג. 

כדי להוריד את עלויות ההשכלה הגבוהה בישראל, הועלתה הצעה להעלות באופן משמעותי את שכר הלימוד   6
באוניברסיטאות. לפי הצעה זו, סטודנטים שלא יוכלו לממן את שכר הלימוד יקבלו מלגות מהמדינה. 

הסבירו לאיזו השקפה מתאימה הצעה זאת. א. 
העלו שתי טענות התומכות בהצעה, ושתי טענות המתנגדות לה. ב. 

הציגו את עמדתכם בנוגע להצעה.  ג. 

קראו את הקטע:   7
בני-אדם,  בין  האפשריות  האינטראקציות  מכלול  מתוך  שוק.  כחברת   ]...[ מאופיינת  המודרנית  החברה 
בקניה  מדובר  אם  בין  הזמן,  כל  וקונים  מוכרים  אנחנו  הדומיננטית:  היא  ומכירה  קניה  של  האינטראקציה 
ומכירה של מוצרים )כשאנו הולכים לסופרמרקט(, ובין אם בקניה ומכירה של כח עבודה )כאשר אנו הולכים 
לעבודה או שוכרים פועלים לשיפוץ(. יחסי קניה ומכירה הם לעולם יחסים אינסטרומנטאליים, מכשירניים: 
הזולת משמש לי כמכשיר. הוא נחוץ לי כקונה או כמוכר. אני זקוק לדבר שיש לו וחסר לי ]...[ אין אני זקוק 
לאושרו של הזולת, אין אני זקוק לרווחתו, לשלמות רוחו, לאהבת החיים שלו. כל אלה מעניינים אותי רק 
במידה שהם משפיעים על איכות המוצר שהוא מספק לי, או על המוטיבציה )והיכולת( שלו לקנות ממני. רק 
במסגרת חברתית אחת - זו של המשפחה - קיימים עדיין יחסים לא-מסחריים בין בני-אדם ]...[ כאן אני זקוק 
לאושרו של הזולת לשם אושרי שלי ]...[ כאן אין הזולת מוכר או קונה אלא שותף; כאן אין הוא מכשיר אלא 
אדם. אכן, המלים האחרונות מבטאות תיאור רומנטי למדי, ואולי רומנטי מדי, של מוסד המשפחה. נתונים 
רבים מלמדים שכוחות השוק הולכים ומשתלטים גם על מוסד חברתי זה: שהנישואין הופכים, יותר ויותר, 
ל"חוזה לאספקה הדדית של סחורות ושירותים" בין בני הזוג. אבחנה זו רק מחזקת את טענתי הבסיסית: יחסי-

השוק הולכים ומשתלטים על הכל. אין מקום פנוי מהם. וכאשר ייוותרו רק יחסי שוק, לא יהיו עוד בני-אדם; 
ובין ערכי הקהילה?",  בין סוציאליזם  גולדמן, "חברה של קהילות - מה  )יפתח  סחורות-אנושיות בלבד.  תהיינה 

יסו"ד, 9 בנובמבר 2004( 

איזו השקפת עולם באה לידי ביטוי בקטע זה? הסבירו. א. 
האם אתם מסכימים עם הכותב? ב. 

האם, לדעתכם, יש פתרון למצב שהכותב מתאר?  ג. 

קראו את הקטע:  8
דגם ההזדהות של החברה הישראלית היום הוא לא המצליחן. היא מתגמלת ומחבקת את הנטל, ולכן לא רצוי 

להיות בה נכס. המסכנות היתה לתג זיהוי לאומי: אני מסכן, לכן אני קיים. הקורבן הוא הדגל. 
לא רחוק היום שבו, בתשובה לשאלה, “מה תרצה להיות כשתגדל?" - יענה הילד: “מקופח" או “נפגע". השיח 
קורבנות  האלימות,  קורבנות  הפיטורים,  קורבנות  קורבנות:  ולשיח  נפגעים  לשיח  הפך  הישראלי  הציבורי 
העוני, קורבנות הטרור, קורבנות הסירוב, קורבנות אי הסירוב, קורבנות הריבית הגבוהה, קורבנות הריבית 
הנמוכה, קורבנות האפליה, קורבנות הפיתוח, רק קורבנות. אין כניסה למי שאינו רואה את עצמו כקורבן 

ונפגע של ה"ממשלה" או של ה"שיטה" ]...[. )סבר פלוצקר, "חוט שדרה שקוף",        , 6 בפברואר 2002(
איזו השקפת עולם באה לידי ביטוי בקטע זה? הסבירו. א. 

האם אתם מסכימים עם הכותב? ב. 
האם, לדעתכם, יש פתרון למצב שהכותב מתאר?  ג. 

במטרה  חיצוני,  כגוף   1972 בשנת  ישראל  ממשלת  ידי  על  הוקמה  בישראל  להתנדבות  הלאומית  המועצה   9
לצמצם את הפערים החברתיים באמצעות מתנדבים. המועצה היא הגוף ההתנדבותי הוותיק ביותר בישראל 

העוסק במתן שירותים למתנדבים ולארגוני ההתנדבות בארץ.

איזו השקפת עולם באה לידי ביטוי בהקמת המועצה הלאומית להתנדבות?

ynet 


