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  פתח דבר

  

אוב לחקר המדיניות החברתית בישראל גאה מאוד על חלקו בהוצאת מרכז ט

ספר העוסק בסוגיות המשתלבות בדרכו של המרכז מאז היווסדו , ספר זה

הספר משרטט תמונה רחבת היקף בנושאי הנגישות . בתחילת שנות השמונים

האופן שבו ניתן של לזכויות חברתיות בתחומיה השונים של מדינת הרווחה ו

  .   הרעיון של צדק חברתילממש את 

 שהינם בין החוקרים –וני גל ומימי אייזנשטדט 'הפרופסורים ג, עורכי הספר

 מעורבים שנים רבות בפעילות השוטפת של –המובילים בתחום זה בארץ 

בראש . שניהם חברים בתכנית לרווחה חברתית של מרכז טאוב. המרכז

" ביטחון סוציאלי"שגם מחבר את הפרקים על , גל' התכנית עומד פרופ

החוקרים שהשתתפו בכתיבת פרקי . ח המרכז השנתי בשנים האחרונות"בדו

 שונות וגישותיהם מצטרפות לכדי יצירת תהספר משתייכים לדיסציפלינו

תמונה משמעותית במחקר על המדיניות החברתית בהקשר של נגישות לצדק 

קדנות מלאכת העריכה וההכנה לדפוס נעשתה במרכז טאוב בש.  חברתי

  . ובמסירות

  .ברכות ותודות לכל המעורבים בפרויקט עם צאתו של הספר לאור

  

  

  מנהל המרכז, דוד-דן בן' פרופ

  2009יולי , ט"תמוז תשס, ירושלים



  נגישות לצדק חברתי בישראל: מבוא

בו ניתן לממש את  יות חברתיות בישראל ובאופןוספר זה עוסק בנגישות לזכ

מאז עבודתו החלוצית של  .הרעיון של צדק חברתי במדינת הרווחה בישראל

 כי מדינת הרווחה מהווה ,בלת ההנחהומק, מרשל. ה.ט, הסוציולוג הבריטי

המאבק המרכזי על זכויות אדם במאה את הביטוי המובהק ביותר להצלחת 

זכויות חברתיות ין השאר בהכרה ובמיצוי של שהתמקד במאבק , העשרים

)Marshall & Bottomore, 1992.(  עומדת בבסיס מדינת הרווחה הההנחה

 ,ת בסיסיותו זכויות חברתי,החיים במדינה מודרנית ,אדםהשלבני , היא

 :בהם, בסיסייםהם הרכיוצל גישות למענים ונהמבטיחות להם קיום בכבוד

 כללתוך מחלק כמו כן הם בעלי זכויות ב. דיור ובריאות, תעסוקה, חינוך

זכויות ה .לרשות החברה לה הם שותפים  העומד,המשאבים החברתיים

ממהות האזרחות בחברה , כך טען מרשל, חברתיות מהוות חלק אינטגרליה

הקיימות בכל מדינה  ,מערכות מדינת הרווחה ומערכות נוספות .המודרנית

 אמונות על הבטחת – מערכות המשפט והמערכת הפוליטית –מודרנית 

כל אזרח יכול לממש את , באמצעות מערכות אלה .מימוש אזרחות זו

 ,זכויות חברתיותקיומן של אמונה בה. הזכויות החברתיות המגיעות לו

רות אפששאיפה לקיומה של ה, המגיעות לכל בני האדם החיים בחברה נתונה

 מזכויות ת הנגזר,ת על חלוקת המשאביםולגשת למערכות המופקדממשית 

דהיינו , וההשלכות החוקתיות של רעיון זה,  הלכה למעשהןתואלה ולממש א

מה של כל אלה מהווים מרכיבים  – חלוקה מחדש של משאבי החברהשל 

  ".צדק חברתי" שמכונה לעיתים

אכן , אורטי של מרשלהמשתמע מההיגיון התי, האם מבנה אידיאלי זה

האם מדינת הרווחה בישראל מעניקה , יותרממוקד באופן ו ?מתממש בפועל

 להבטחת החיוניים ,מלייםוסומריים חחיים בה את אותם משאבים לאלה ה

 ומאפשרת להם ליהנות ממימוש הזכויות החברתיות המגיעות קיום בכבודה

של צרכים מהותם  עלאין הסכמה שהיות ? עליהם היא מופקדתש ,להם

 קיום בכבוד להבטחה שלחיוניים ההמרכיבים מהות  ועלאנושיים בסיסיים 

 . ות אלהמשמעית וברורה לשאל-קיים קושי רב במתן תשובה חד, אדםהלבני 
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אשר התקיים בישראל במחצית , המשפטי והפוליטי, המאבק הציבורי

 סביב הקיצוצים החריפים בחוק הבטחת ,הראשונה של העשור האחרון

היטב את הקושי מדגימים , אשר התעוררו, ויכוחים הציבורייםו והסההכנ

 שחלקם נערך בבתי ,דיונים אלה. "קיום מינימלי בכבוד"המונח בהגדרת 

גבולות הרחבים של השיח החברתי אודות הזכויות מוכיחים כי ה, המשפט

אינם  ,להעניק לחיים בהנדרשת  שמדינת הרווחה ,החברתיות הבסיסיות

גל ( במשא ומתן תמידי בין קבוצות שונות בחברה נתונים הםוברורים 

 ,כך המלמדים על ,הנתונים העגומים, יחד עם זאת ).2007, ואחדות

, המוסד לביטוח לאומי(שכחמישית מכלל המשפחות בישראל חיות בעוני 

מדינת , שלכל הפחות,  על כךכדי להצביע הם רק עדות אחת מיני רבות ,)2008

שה מאוד להבטיח רמת חיים סבירה למיעוט ניכר הרווחה בישראל מתק

  . מבין תושביה

במוקד השיח הציבורי והדיון לאורך השנים  ועמדשונים נושאים 

. קיום בכבודה מיצוי זכויות והבטחת ,של נגישות לצדקהאקדמי בהקשרים 

 הסובלות ממחסור או ,קבוצות האוכלוסייהדיון ביקש לזהות את ה

 ;2008 ,אנדבלד וכהן(הן ים הניצבים בפני ולהצביע על הקשי,ממצוקה

גדל ההולך ואמנם הדיון בשיעור העוני  ).2002, קטן; 2007, וחורב אפשטיין

ובמגבלות ות אלה עסק לעיתים במדידת תופע ובתופעות אחרות של מצוקה

אולם עיקר העיסוק הציבורי בעניין התמקד , הערכת היקפןבשלהן והמדידה 

. הבעיות החברתיות השונות עם ותיותר להתמודדבזיהוי המענים הרצויים ב

 ,בחירה שבין קצבאות לבין פעולותבהתמקד באופן מיוחד ויכוח הציבורי וה

 בשוק העבודהוהמוחלשת המיועדות להביא לשילוב האוכלוסייה הענייה 

 כאשר ,יחס לתחום הבריאותסוגיות אלו עלו למשל ב .)2004, גוטליב וקסיר(

 מערכת ידי-על המוצעים ,על מגבלות המעניםחוקרים ביקשו להצביע 

על הקושי של אוכלוסיות שונות לממש , לכל הפחות, הבריאות הקיימת או

שחלק ממימון הנגישות לשירותי , הדרישהבשל , את זכויותיהן החברתיות

 .)2008, חורב (הבריאות ולתרופות המוצעות במסגרתה יוטל על המטופל

 מדינת ידי-על המענים המסופקים במוקד הדיון עמדו במקרים אחרים

תמקד במידת האפקטיביות של מערכות מדינת הדיון ה והרווחה ומערכותיה

זוסמן ; 2007, גל ואחדות; 2007, אחדות; 2007, אבירם(הרווחה הקיימות 

לעלויות הכרוכות בהפעלת בספרות זו דגש רב הוקדש  ).2007, ופריש

בקביעת סדרי עדיפויות במימון ולקושי  מדינת הרווחההמערכות השונות של 

ביחס להיקף   תקציביתהמגבלקיומה של  בהינתן ,שירותים בתחומים שונים
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מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית ; 2008, בלס (הכולל של מימון זה

ת ולא נעדרה התייחסות לשאלות העוסק, במסגרת דיון זה .)2009, בישראל

אופן הספקת הקשורות לת סוגיו, את ועוד ז.של המגבלה הזובקשיחות 

 דינתייםמ-בין גופים חוץובין המדינה  שירותי הרווחה וחלוקת האחריות

-כורזים; 2007, ורצברגר (ה בדיון זהתעל) רים או פירמות פרטיות"מלכ(

   .)2005, ליבוביץ ושמיד, קורושי

 הפעולה והשלכותשונות הניסיון המצטבר מתפקודן של מדינות רווחה 

ויכוח אודות ו כי ה,ים הרווחה על אוכלוסיות היעד מלמד מערכות מדינתשל

הרחבה הגדרת היקפן ומהותן של זכויות חברתיות מהווה רק חלק מהסוגיה 

להתמקד בשאלות  הדיון הציבורי נטה עד כה. בדבר נגישות לצדק חברתי

הן מספקות ת המידה בה בחינלהנוגעות לעצם הגדרת זכויות חברתיות ו

של בני לא פחות חשוב לבחון את מידת הנגישות , אך. מענה סביר לצרכים

הבטחת צדק  ,במלים אחרות .זכויותקבוצות חברתיות שונות למימוש ה

בהנחה שהן (תלויה רק בעצם קיומן של זכויות חברתיות איננה חברתי 

זכאים לכאורה להאם ניתנת , אלא גם בשאלה) קיימות במידה מספקת

 כי לא די לבחון ,ברור, בהקשר זה ?ללזכויות הללו האפשרות לממשן בפוע

 ,ברראלא צריך ל מה הן הזכויות החברתיות להן זכאי אדם בחברה נתונה

אמורים אשר באיזו מידה קיימת בפועל נגישות לזכויות הללו ולמנגנונים 

ניכר כי היבט זה של הדיון אודות  .מצוקהמלהגן על מי שסובל מהדרה ו

   . מדי לב מועטהלתשומתעד כה זכויות חברתיות זכה 

  ? לצדקנגישותמהי . א

הדרה של  ו של משאביםבלתי שוויוניתחלוקה , צדקמונחים כמו חוסר 

 ,בתחומי דעת שונים הם ביטויים מרכזיים ומוכרים קבוצות שונות בחברה

במרכזו של . בחוקים ובמערכת אכיפת החוק, המתמקדים במדיניות חברתית

 "הנגישות לצדק" מושג ,חים אלו הכולל בתוכו מונ,זה עומד מושג ספר

)access to justice( .לפי מילון אבן שושן) המונח נגישות מתייחס, )1979 

 ,מתייחסות לשביל ולדרךה ,דוגמאותהמילון כולל כמה . מעברלאפשרות של 

' עמ("  ליעד מבוצרמוגבלתנגישות : "המובילים למקום שקשה להגיע אליו

: מחבר המילון בחר לתת דוגמא, ישהבהסבר למילה ג. )דגש מוסף, 1615

במילון ). דגש מוסף, 336 עמוד" (האויב ניתק את הגישות אל העיר"

לעשות  אפשרותנוספים מושגים של ) Webster ) Costello, 1991האנגלי
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 שם גם מוזכרים מושגים של זכויות ופתיחות , להשיגוקשהששימוש במשהו 

  ). וסףמדגש , 8' עמ ( בפני כל הקהל

 הגישה היא הזכות של כל חבר בקהילה ליהנות מאפשרות , אם כן,ותנגיש

יד ה אשר פעמים רבות ממוקמים רחוק מהישג ,שירותאל אל יעד או 

בבסיס המונח .  רק לקבוצה נפרדת,הלכה למעשה, הם שמוריםולעיתים 

צדק   על ערכית המושתת, שבחברה צודקת,ההנחהנמצאת נגישות לצדק 

 לעבר מערכות בה בביטחה ולפסוע הדרךס את האפשרות לפל, ושוויון

 המופקדות על חלוקת משאבים ועל ,רטיותביורוק והמערכות ההשלטון

ההנגשה של צדק ומשאבים היא . כלה בפני  פתוחהצריכה להיות, עשיית צדק

 .הבסיס להבטחת הגשמת זכויות של יחידים וקבוצות בכל תחומי החיים

 גיאוגרפית-טי ואיננה טכנית או פיזיתהבטחת הנגישות איננה רק עניין משפ

טילה על החברה את בה ,אלא כוללת בתוכה גם היבטים מוסריים ואתיים

תוך ,  המלאה ביותר של כל חברי החברהלהבטחת הגישההחובה לדאוג 

  .  בתוכההתאמת הדרך לקבוצות שונות 

 המובילים להגשמת , כי במקרים רבים השבילים,חוקרים מסכימים

 אינם פתוחים ונגישים לכל חברי החברה באופן צודק ,גת הצדקהזכויות והש

יד ה להישג מחוץסגורים ונמצאים הם אף פעמים רבות ). Hill, 1996 (ושווה

, עולים חדשים, עניים:  הזקוקים להם במיוחד,של חלק מחברי הקבוצות

מודרות ומוחלשות , אחרותוחברי קבוצות  מיעוטים אתניים ולאומיים

)Cappelletti & Garth, 1978( . במקרים אלו מפוזרים לאורך השבילים

 המונעים מיחידים ומקבוצות את האפשרות לגשת בקלות ,חסמים שונים

בו ממוקם הצדק ואתו הזכויות  הסמלילמקום למקום הממשי או לעיתים 

קבוצות מהחסמים מונעים מיחידים ו). Rhode, 2000 (המבטיחות אותו

העבודה ואחרים ולהשתמש ,  החינוךמיבתחו לפתח את היכולות שלהם

הם לתועלתו מ המאפשרים לכל חבר בקהילה ליהנות ,חברה הבמשאבי

 ,חוסר נגישות מביא להבדלים ולפערים שיטתיים. ולתועלת החברה כולה

. ניתן להימנע מהםשאינם הכרחיים וש,  מוצדקיםאו צודקים שאינם

חברתית והעדרה  של שייכות בבניית התחושהתפקיד חשוב יש לנגישות 

 בין אם ניתן לראות וזאת, ניכור ותסכולשל , שייכות-תחושות של איתורם ל

נתפסת , תיהיא מדומבין אם לכמת או לאמוד אותה ו, לבחון, אותה

  . מודרות ומוחלשותקבוצות החברים בומורגשת בעיני 

כגון חוסר במשאבים , מגוון גורמיםנובעים מהחסמים לנגישות מלאה 

האפשרויות זכויות ושל ידיעה של -איהכרה ו-אי, ידיעת השפה-יא, חומריים
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הבנה של - המאפשרים למצות את הזכויות ואי,וההסדרים הקיימים בחברה

 בין אם בתי המשפט או מוסדות –פעילות המערכות האמונות על עשיית צדק 

אייזנשטדט  (בריאות ואחריםהשירותי , ביטוח לאומיהמוסד ל כמו ,אחרים

ייתכנו מצבים בהם הגשמת ומימוש הזכויות . )Gordin 1994; 2006, ואריאל

 המנהלים אורח חיים ,איננה מתאימה לתנאי החיים של אנשים מסוימים

לעיתים יחידים וקהילות נמנעים במודע  . חברי החברהרוב לעומתשונה 

 כתגובה רציונלית לתנאים בהם הם פועלים ,זכויותיהםמהניסיון למצות את 

  . עצמם כפועליםאו תופסים 

שבעבר חוסר צדק בחלוקת המשאבים האיץ מהפכות ורפורמות  בעוד

הרי , משאביםהחלוקה מחדש של ו להניע שינוי שנועדו ,חברתיות רחבות

 בשילוב עם המחקר ,הציבורית תשומת הלב מופנית, בשנים האחרונות

 המונעים מיצוי זכויות של קבוצות ,איתור החסמיםל ,והשיח הציבורי

צדק -אי לתקן שיש בהן כדי, המטרה היא לחפש דרכים ופרקטיקות. םיידויח

באמצעות הסרת חסמים והגברת הנגישות ליותר אנשים בקרב הקבוצות 

הסרת המכשולים הכרחית בכדי להבטיח חברה . המוחלשות והמודרות

 יצליחו ליהנות מהאפשרויות אשר החברה ה שכל חברי,צודקת והוגנת

פחות לנסות ולהתמודד עם הפערים בין חברי החברה או ל, מעמידה בפניהם

  . תחומי החיים השוניםב

, שונות של נגישות לצדקהנחות היסוד להאיר את המטרתו של הספר 

את מקורותיהם  ונגישות לצדקה אתאנשים מ המונעים ,הבין את החסמיםל

 ולו באופן ,איתם או להסירם  ולנסות לזהות פתרונות להתמודד,החברתיים

מות יי בכדי לאפשר ניצול טוב יותר של האפשרויות הק, מהדרך,חלקי

  .שוניםהחיים ה בתחומי הבחברה לנגישות מלאה לכל חברי

  נגישות לצדק חברתי. ב

 וראוי להבהיר ו עומד במרכז הדיון בספר זה"נגישות לצדק חברתי"המונח 

, לכל הפחות, מושג דואלי וכוללההבסיס התיאורטי של דומה ש .היטב

בהקשר . חברתיתהמדיניות הנות הן מהתחום המשפטי והן מזה של תוב

 הנוגע ליכולתו המעשית של ,המשפטי נגישות לצדק חברתי הוא מושג רחב

נגישות לצדק איננה רק . האדם להגן על זכויותיו מתוך תחושה של שוויון

 לגישה ישירה למערכות הכל המכיר בזכות ,מושג תיאורטי ופילוסופי

 כי לנגישות ,הרעיון העומד ביסוד גישה זאת הוא. ה והשלטוןהרווח, המשפט
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 המקשים על חברי קבוצות שונות למצות את ,המוגבלת לצדק ולחסמים

יום של היחיד -מרחיקות לכת על חיי היום השפעות מעשיותיש , זכויותיהם

 .)Rhode, 2004(על התנהלותה של החברה אליה הוא שייך  –ובהמשך 

על תהליכי  סמליתהמערכת ולחסימתה יש השפעה להגבלת הנגישות של 

 כי כאשר אנשים ,נקל להבין. ההדרה של האוכלוסיות המוחלשות בחברה

 אשר ,מערכות השלטון והצדק, חשים שהם מופלים לרעה ולמרות זאת

אך טבעי . מאחור נטושים מרגישיםהם , לא עושות כן, אמורות להגן עליהם

קבוצות אלו . בשלטון החוק מתערערתאמונתם וביטחונם בעצמם ו הוא שגם

ומאבדות את היכולת לפרוץ את הסגירות  מורחקות לשוליים החברתיים

 אם כך תעל החברה מוטל.  נמצאיםןמשפחותיהבני  וןוהבדידות בה ה

ולדאוג   לצמצמם ככל האפשר את הבידוד של קבוצות חלשות,ה רבאחריות

טון החוק באופן כללי של . קבוצות מודרות למרכז העשייה החברתיתלקרב

תפקיד חשוב בביצוע תהליכים הם בעלי ונגישות לצדק באופן ממוקד יותר 

  . חברתיים אלו

בעולם המערבי התרחש מעבר ש,  מצביעה על כךבחינה היסטורית

 ממתן קביים, הדרגתי מסיוע משפטי סיעודי למגמה רחבה של נגישות לצדק

ונפליקטים  ק עםהתמודדותלה ו לפיתוח מנגנונים ויכולות למניע,כדי לסייע

 עד שנות. )Cappelletti, 1978 (בין האזרחים ובין האזרח לגופי השלטון

הגישה השלטת ראתה במתן סיוע משפטי  של המאה העשריםהשבעים 

 המסייע לעניים יחידים בהסדרת בעיותיהם ,לעניים שירות סיעודי נקודתי

  השבעיםשנותמ. )1995 ,כהן ;1999 ,זמיר( ואחרות  האזרחיות,המשפטיות

 כי כדי לאפשר ליותר קבוצות חברתיות להיכלל ,הלכה והתחזקה הגישה

יש , בתוך המעגל החברתי החזק יותר ולנוע מהשוליים החברתיים למרכז

לאמץ שיטה אקטיבית ומקיפה יותר ולזהות באופן פעיל גורמים מערכתיים 

 השוליות  המונעים מחברי הקבוצות,הבתוך מערכת המשפט ומחוצה ל

בדרכי קבלת החלטות ובאפשרות למיצוי , השתתפות פעילה בקולקטיב

 יש למצוא את ,חסמיםהלאחר זיהוי , בהתאם לגישה זאת. הזכויות

  .) Fabre, 2000;2002 ,נגבי(האמצעים המתאימים להיאבק בהם 

הורחבה ) Woolf, 1996(" מהפכת וולף"בעשור האחרון וביתר שאת מאז 

 ,ההנחה היא. אקטיבית לצדק-שה הדוגלת בנגישות פרומגמה זאת לעבר גי

 כדי ,המשפט לרשות הציבור כי אין די בחקיקה ובהעמדה פסיבית של בתי

אלא יש לפעול במספר חזיתות , להתגבר על פערים חברתיים וכלכליים

  כמו אנשי רווחה וחינוך,אנשי מקצוע שוניםבין ולשלב בין כוחות משפטיים ו
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  עוד יש). 2008 ,העצמה אצל אייזנשטדט ומונדלק לגבי דומה גםראו דיון (

כדי לזהות  ,דינתייםמ-חוץבין ארגונים בין ארגונים ממשלתיים ולשלב 

 בדרך לצדק או םחסמים לנגישות לצדק ולהרחיב את האמצעים לצליחת

 כי ,חשוב לציין). Anderson, 2003; Moorhead & Pleasence, 2003(להסרתם 

 המונעים דרישות להכללת זכויות בחוק ואפשרויות ,דקחסמים לנגישות לצ

פערים .  קשיים כלכלייםבשל אינם נגרמים אך ורק ,למיצוי זכויות

חוסר אמון ,  חשיפה לידע ומידע בנושא זכויותהעדר, קשיי שפה, תרבותיים

במערכת המשפטית וגורמים נוספים משחקים תפקיד חשוב מאוד 

,  קבוצות להתקרב לבתי המשפטבאפשרויות העומדות בפני יחיד או

  האמונים על חקיקה ואכיפת החוק,אחריםללמוסדות ממשלתיים ו

)Sackville, 1995.(   

 הדיון בנגישות לצדק חברתי מתמקד בעיקר ,בעוד שבהקשר המשפטי

הספרות , מערכת זוכלפי  של קבוצות מודרות ןבזירת מערכת המשפט ובייצוג

להבנת ראוי מספקת מסד  יתתהחברהעוסקת בחקר המדיניות  הרלוונטית

חוסר הנגישות למערכות מדינת הרווחה והגורמים המשפיעים של תוצאות ה

 העוסקות ,מתמקד במערכות החברתיותבהקשר זה הדיון . תופעה זועל 

ומבקש לעמוד בעיקר על , תשלומי העברהבבהספקת שירותים חברתיים ו

מספר ללמוד על  דהיינו – חברתיתהזכויות המיצוי -היקף תופעת אי

והגורמים   אשר אינם מממשים את הזכויות להן הם זכאים,האנשים

 אשר נערכו במדינות רווחה שונות ,מחקרים רבים. ביאים לחוסר המיצויהמ

בעין שירותים כאם , כי בפועל הנגישות לזכויות חברתיות מגוונות ,מלמדים

בקשים הממן וכי רבים ,  במקרים רבים,איננה מלאה, קצבאותכואם 

, תרבותיים, םירוקרטיובי, לממשה נתקלים במחסומי נגישות משפטיים

 ,Hernanz; 1999 , אורשוטון( המונעים מיצוי זכויותיהם ,כלכליים וחברתיים
Malherbert & Pellizzari, 2004.( מיצוי זכויות -אי)Non take-up(  היא תופעה

אינם מממשים המתייחסת למצב בו זכאים לקצבאות ולשירותים מסוימים 

, למרות חשיבותה של מערכת הביטחון הסוציאלי. בפועל את זכותם

צוי זכויות בתחומים מגוונים ימ-מחקרים מצביעים על בעיה חמורה של איה

ביטוח נפגעי , הבטחת הכנסה, כגון ביטוח אבטלה, של ביטחון סוציאלי

   ).Stafford, 2003; Walker, 2005  ;1999 , אורשוטון(עבודה ועוד 

 כלומר, התייחסות נרחבת לשיעורי מיצוי זכויותיש בספרות המחקרית 

קצבה או שירות מקבלים בפועל ה ,בין מספר היחידים או משקי הבית ליחס

 המיועדת ,בעולם אידיאלי תכנית חברתית. וזכאים להכל - לבין סך,מסוים
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 כאשר תהיה התאמה מלאה , תהיה מיושמת ביעילות,לאוכלוסייה מסוימת

ובין אוכלוסיית הזכאים ואוכלוסיית הנהנים המתוכננת  אוכלוסיית היעד בין

) 2 ;כל הזכאים להטבה מסוימת אכן מקבלים אותה) 1 :זהו מצב שבו. ממנה

כל המקבלים את ההטבה ) 3 ;כל המקבלים את ההטבה אכן זכאים לקבלה

 קובעי המדיניות כאשר הנהיגו אתאליה התכוונו , ת היעדשייכים לאוכלוסיי

שחלקם (שונים " כשלים"ו" החטאות"בפועל מודל זה נפגע בעקבות . התכנית

למערכת המספקת את הגמלאות וחלקם לאוכלוסייה הזכאית  נוגע

; 1999 , אורשוטון(מיצוי זכויות -איתופעה של והוא עשוי להביא ל) לגמלאות

van Oorschot, 1995 .( מצביעים על כך אחוז 100-לשיעורי מיצוי מתחת, 

 תכניתזכאים ליהנות משירותים או קצבאות במסגרת ה ,לק מהיחידיםשח

 ,Hernanz, Malherbert & Pellizzari(ם  מקבלים אותאינם, רווחה מסוימת
2004.(   

 הסברים מגוונים באשר לגורמים לשיעורי מציעמחקר בתחום זה ה

חלק  ).Currie, 2006 (ושירותים שוניםהמיצוי הנמוכים של קצבאות 

מיצוי קשורות לרמת המנהל - שהסיבות לאי,על כך ם מצביעמהמחקרי

   ;Corden, 1995 (ולאופן ההתנהלות של הפקידות בטיפול בבקשות התביעה

Lipsky, 1980; Prottas, 1981; van Oorschot, 1995 .( ההסברים הללו

סיכויי ההצלחה את  זמן הטיפול בתביעות וההשפעה שלמדגישים את 

 כגורמים ,גם את מורכבות תהליך הפנייהכמו , באישור הזכאות

 המשפיעים על נכונותם של אזרחים לפעול למצות את ,משמעותיים

השפעה משמעותית על שיעורי יש גם למבנה ולאופי הגמלה . זכויותיהם

 מיצוי כי שיעורי ה,קיימת הסכמה רחבה בין חוקרים, למשל, כך .צוייהמ

 להוכיח את נזקקותו ת/ובעהדורשות מהת, במקרה של קצבאות סלקטיביות

 של מיצויכלל משיעורי ה-נמוכים בדרך, באמצעות בדיקה של הכנסותיו

אשר אינן כרוכות בחשיפת פרטים אישיים הנוגעים , קצבאות אוניברסליות

שירותים  כי ,נטען כמו כן. )1999 ,אורשוט ון( ת/לרמת הכנסתו של התובע

 . נמוכיםמיצוינו בשיעורי גדול יתאפיים  מועט והמאמץ הנדרש לקבלםשערכ

 הוא מחסור במידע וקושי ,מיצוי שנמצא משפיע על שיעורי ה,גורם אחר

 ;Hirst, 1997; Meyers & Heintze, 1999;2001 ,דיסני-קוזין(בנגישות למידע 
Prottas, 1981.(תכניותעצם קיומן של על  כי קיים מחסור ניכר בידע  מסתבר 

בתוך בקרב רבים  זכאותמימוש המבטיח ,  הפעולה אופןועלשונות 

דבר נכון במיוחד לגבי ה .שירותים החברתייםאוכלוסיות היעד של מערכת ה

או  סובלות ממוגבלות פיזית או נפשיתה, נמנים על אוכלוסיות מודרותמי ש
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 כי כאשר חוקרים יידעו ,נמצא למשל כך .שפה מתמודדות עם קשיי

חל גידול ניכר בשיעורי  ,זכאותם ועל הדרכים לממשהעל משתתפים במחקר 

גם לסטיגמה שחשים הזכאים ולתחושת הזכות של .  תוך זמן קצרמיצויה

 ,Corden;1976 ,דורון ורוטר( מיצויהעל שיעורי ניכרת הלקוחות השפעה 
1983; Craig, 1991; Deacon & Bradshaw, 1983.( כי ,נמצא בהקשר זה 

 כלל הציבור או ידי-לע הנתפסות כסטיגמטיות ,תכניות של מיצוישיעורי ה

הנתפסות , תכניות שיעורי המיצוי ב נמוכים לעומת, לקוחות היעדידי-על

מחקרים חדשים , לבסוףו. זכות חברתית ברורה ולגיטימיתכמבטאות 

 שלרשתות החברתיות של לקוחות השפעה על שיעורי ,מצביעים על כך

  שיעורי ,תרככל שהרשת החברתית צפופה וחזקה יו). Moffitt, 2003 (מיצויה

נתגלו   גבוהים יותר ואילו בקרב מי שמנותקים מרשתות חברתיותמיצויה

   . גבוהיםמיצוי-אישיעורי 

 קצבאות מיצוי-אי ש,על אף שקיימת הסכמה בקרב חוקרים על כך

קושי רב בהערכת קיים  ,בעיה רווחת במדינות הרווחהמהווה ושירותים 

  שביכולתם,ת כלי מחקרהדבר נובע מהמורכבות הכרוכה בהפעל .ההיקפ

שונות רבה בתנאי , זאת ועוד . היקף התופעהעללספק תשובה מספקת 

 במדינות שונות ובתוך אותה רווחה תכניותהזכאות ובמאפיינים אחרים של 

עם  .מיצויה- לגבי שיעורי איותיעמשמ-חדמדינה מקשים על גיבוש מסקנות 

 ,OECD  חוקריידי-עלשנערכה לאחרונה , זה סקירה מקיפה של נושא, זאת

כגון ( סעד תכניותדוגמת ,  של קצבאות סלקטיביותמיצוישיעורי ה כי ,מצאה

ת ואוכלוסימבלבד   אחוז80-40עומדים על , או סיוע בדיור) הבטחת הכנסה

  אחוז80-60בסביבות  –  ביטוח אבטלהתכניותבהיעד במדינות הרווחה ואילו 

)Hernanz, Malherbert & Pellizzari, 2004(.   

, נגישות לצדק נמצאים במרכז העשייה החקיקתיתעל בעוד שהדיונים 

, החשיבה החברתית המשפטית ומדיניות חברתית אחרת באירופה

 ;Brennan Centre for Justice, 1999:ראו למשל(צפון אמריקה באוסטרליה וב
Hanlon, 2001; Tomsen, 1992(,  הרי שבישראל הנושא נמצא רק בשוליים

 הזכויות הם מעטים מיצוי-אי היקף עלנתונים ). 2005, אצל אלבשןראו דיון (

ביותר ומתמקדים במספר מצומצם של קצבאות ביטחון סוציאלי ובקבוצות 

המדיניות הרשמית ופעילות ארגוני , זאת ועוד). 2007, גל(אוכלוסייה בודדות 

סיוע בתחום של נגישות לצדק חברתי אינם תוצאה של פעולה מוסדרת 

הפועלים ללא תיאום , צגים הכלאה של טלאים שוניםיית אלא מושיטתי

אינן תוצאה של חשיבה מות ייהקהפעולות המעטות . וללא יד מכוונת
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של  מנסה לזהות את בעיותיהןה המבוססת על מחקר שיטתי ,מסודרת

אפשרויות האת ממשיכות להיות בשוליים החברתיים ו ה,קבוצות חלשות

, )2003 ,אלבשן( בפעילות המרכז החברתי שלהן לשנות את מצבן ולהשתלב

אלא פרי מאמצים מפוזרים ומדיניות משפטית וחברתית של יחידים 

המדיניות הקיימת .  ששמו להם למטרה להיאבק בחוסר השוויון,וקבוצות

פליה ולהתמרמרות רבה של ה פתחים רבים לוהיא משאירהאיננה שיטתית 

ש כי החסמים רק הולכים  הממשיכים להרגי,חברי אותן קבוצות שוליות

וכי מערכות השלטון והצדק סגורות בפניהם  קשייםעליהם ומערימים 

   ). 2005 ,רבין(ופתוחות לרווחה בפני קבוצות בעלות כוח בחברה 

להתמודד עם היבטים אחדים העולים מתוך הדיון במגבלות ספר זה מבקש 

, בכך. רחב זהנושא בלבחון סוגיות מגוונות הנגישות לצדק חברתי בישראל ו

 שהכתיבה אודותיו מועטה בספרות ,אנחנו מבקשים לשפוך אור על נושא

מחברי פרקי הספר נשענים על גישות דיסציפלינאריות  .המחקר בישראל

 של מדינת הרווחה שוניםמגוונות ועוסקים בזכויות חברתיות בתחומי פעולה 

דות שאלות עומארבע  .תוך שימוש במספר מתודות מחקריות, בישראל

  :ספרהפרקים השונים בבמרכז 

  מה הן זכויות חברתיות ומה מעמדן של הזכויות הללו במישור הפוליטי

פוקס - אמיר פזידי-עלנושא זה נבחן בהקשרו הכללי  ?והמשפטי בישראל

עיון ר של ומושגיתהמציג סקירה תיאורטית , בפרק הפותח של הספר

, ם בפרקה של שגית מורהוא בא לידי ביטוי ג .נגישות לזכויות חברתיותה

ובדיון בנגישות לזכויות  המתמקד בזכויותיהם של אנשים בעלי מוגבלות

  .יסקוביץספרק של שרון אב, בתחום הבריאות

  מי הן הקבוצות  ?מימוש הזכויות החברתיות בישראל- איממדימה הם

, שתי השאלות הללו ?הסובלות באופן מיוחד מקשיים במימוש זכויות אלה

נבחנות באופנים , נגישות לצדק חברתיהצאותיו של חוסר העוסקות בתו

מימי שלו ומיכאל , גלוני 'גהפרק של  .שונים בפרקים אחדים בספר

 מיצוי-אי ממדי אשר בחן את ,אייזנשטדט מציג ממצאי מחקר כמותי

ין ו ואילו הפרק שכתבה ליה ל,קצבאות אוניברסליות של הביטוח הלאומי

 באי בית תמחוי –ה מודרת במיוחד ייוכלוסמתמקד בנגישות לזכויות של א

  . אביב-תל בעיר
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  מה הם החסמים העיקריים המונעים מאנשים לממש את זכויותיהם

פרקים בספר מספקים לנו מבט מגוון על החסמים מספר  ?החברתיות

מאמרו  . המקשים על נגישות לצדק חברתי במדינת הרווחה בישראל,השונים

 ,ועדות העררוהעומדים בפני מי שפנו לשל אבישי בניש מתמקד בקשיים 

שגית מור בוחנת את הקשיים העומדים בפני  . ויסקונסיןתכניתשהוקמו ב

ואילו ליה לוין מציגה את החסמים ,  זכויות מצד אנשים בעלי מוגבלותמיצוי

  .קשישים החיים בעוני ונשים העוסקות בזנות, מנקודת מבטם של חסרי בית

 הרחיב את אפשרות מימושן של זכויות מה הם המנגנונים הפועלים ל

הפוליטיים , המשפטיים, מקצועייםעד כמה המנגנונים ה ?יותתחבר

מבקשים לבחון בספר פרקים אחדים  ?במילוי משימה זווהחברתיים יעילים 

לסייע בידי פרטים וקבוצות שואפים  ה,את המנגנונים הציבוריים והפרטיים

וני גל 'גל וג-עידית וייס . חברתינגישות לצדק להתגבר על החסמים המונעים

מבקשים להבין את מידת מעורבותם של עובדים סוציאליים במשימה זו 

ובאופן מיוחד ,  מזהות את האינטרנטדוד-ורד בןואילו מימי אייזנשטדט ו

 ,לעומתם .כזירה רלוונטית לתהליך זה, אתרים המוקדשים לסיוע משפטי

 בית –למאבק על זכויות ישראל דורון מתמקד בזירה מסורתית יותר 

 תפקידם בפרק עלהוא תוהה  . בית הדין לעבודה–ובאופן ספציפי , המשפט

של ארגוני עובדים במאבק על זכויות חברתיות בעולם של שוק עבודה 

 .משתנה במהירות
 .ספר זה הוא תוצר של מאמץ משותף של חוקרים רבים, כפי שניתן להבין

נגישות לצדק חברתי "מחקרי בנושא חלק מהחוקרים היו שותפים לפרויקט 

התרבות ,  של משרד המדעהאשר זכה לתמיכתו הנדיב, "בשוק העבודה

פרויקט זה נמשך שלוש שנים וביקש לעמוד על החסמים העומדים  .והספורט

הפרויקט נערך במסגרת קבוצת  .וש זכויות במסגרת שוק העבודהבפני מימ

לעבודה סוציאלית ולרווחה הספר -פועלת בביתה, המחקר במדיניות חברתית

מטעם קבוצת  .באוניברסיטה העבריתעל שם פאול ברוואלד חברתית 

עורכי .  רוני הולר– ולאחריה ,המחקר ריכזו את הפרויקט חניתה קושר

בים את הדיון י המרח,הספר ביקשו ממספר חוקרים נוספים לכתוב פרקים

ו לבקשותינו כולם נענ, לשמחתנו .למחוזות שלא נכללו בפרויקט המקורי

שגית מור וליה לוין נכללים , סיסקוביץשרון א, פוקס-ופרקיהם של אמיר פז

 הטיוטות ראשונות של הפרקים המובאים בספר זה הוצגו בסדנ. בספר

בנוסף על מחברי הפרקים  .2008שנערכה בשדות ים בחודש ספטמבר 

אשר שימשו ,  מספר חוקרים צעירים וותיקים יותרדנאהשתתפו בס



 22  נגישות לצדק חברתי בישראל

- הערותיהם של מיכל קרומר .ים מומחים ומגיבים לפרקים השוניםכשופט

תרמו  פריד-גבריאלבל ו רוני הולר, שמוליק שיינטוך, ניר-דורית בר, נבו

מרכז טאוב לחקר  .תרומה חשובה לגיבוש הפרקים בצורתם הנוכחית

מנהלו הקודם של  .לפרסם את הספר המדיניות החברתית בישראל נאות

מילאו תפקיד מרכזי במימוש , דוד- בןן ד–מנהלו הנוכחי ו, יעקב קופ, המרכז

 והביאה אותו לדפוס  הספרערכה את פרקי שרון-נחשוןדלית  .הסכמה זו

לכל אלה אנחנו מביעים את  .הספר לדפוסעיצבה והכינה את ורותי לרנר 

  .תודתנו
                

  

   מימי אייזנשטדט,וני גל'ג

  2009יולי , ט"תמוז תשס ,ירושלים
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  מקורות

:  רפורמה מקרטעת בשירותי בריאות הנפש בישראל).2007 ('א, אבירם

 ,1 :ז"כ, חברה ורווחה .בלמים בהסטת מוקד הטיפול לקהילהחסמים ו
156-127.   

 .קרית ספר: ירושלים. לון החדשיהמ). 1979 ('א, שושן-אבן

משאבים : ם בשוק העבודהי לשילוב הורים יחידתכנית ).2007 ('נ, אחדות

  .113-69 ,73 ,ביטחון סוציאלי.  השתלבות בתעסוקהוחסמים ל

הענקת סיוע אזרחי משפטי ). 2006() עורכים(' א, ברקו 'מ, אייזנשטדט
הספר -בית, קבוצת המחקר במדיניות חברתית:  ירושלים.בישראל

אוניברסיטה ה ,ש פאול ברוואלד"לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע

  . בירושליםהעברית

 'מ, אייזנשטדט: בתוך. העצמה במשפט). 2008(' ג, מונדלקו 'מ, אייזנשטדט

הפקולטה , נבו: אביב-תל. העצמה במשפט .)עורכים ('ומונדלק ג

  .  53-9'  עמ. אביב-אוניברסיטת תל, למשפטים

 ,עלי משפט  ."על נפקדות הצדק חברתי במשפט בישראל" ). 2003 ('י, אלבשן
  .14-7, )1('ג

 על הזכויות החברתיות בחוקה הישראלית –ההדרה וההשתקה " ).2005( —

 .398-365 ,15, עיונים בתקומת ישראל ."הנרקמת

החיים הכלכלית של האוכלוסייה רמת  ).2008(' ר, כהןו' מ, אנדבלד

  .124-97, 76 ,ביטחון סוציאלי.  המבוגרת

: שוויון בבריאות ובמערכת הבריאות-אי ).2007 ('ט, חורבו 'ל, אפשטיין
מרכז טאוב לחקר : ירושלים .ווים להתמודדות עמההצגת הבעיה וק

  .המדיניות החברתית בישראל

 .משמעויות תקציביות וחינוכיות: ההקטנת גודל הכית ).2008 ('נ, בלס
  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים

: העוני בישראל ואסטרטגיה מוצעת לצמצומו ).2004(' נ, קסירו 'ד, גוטליב
  .בנק ישראל: ירושלים  .עסוקה ושינויים במערכת הרווחההרחבת הת

 .9-5, 73, ביטחון סוציאלי. של מיצוי זכויות חשיבותהעל ). 2007(' ג, גל



 24  נגישות לצדק חברתי בישראל

המדיניות : רשת ביטחון סוציאלי וחורים גדולים בה). 2007 ('נ, אחדותו' ג, גל

. )עורכים( 'י, וקטן' ג, גל, 'א,  אבירם:בתוך . הבטחת הכנסהתכניתכלפי 

וב מרכז טא: ירושלים.  מגמות וסוגיות– עיצוב מדיניות חברתית בישראל

  .100-59' עמ. לחקר המדיניות החברתית בישראל

 .עובדים בשכר נמוך וסובסידיות לשכרם). 1976 ('ר, רוטרו 'א, דורון

 .מחקר והתכנוןהנהל ימ, מיוהמוסד לביטוח לא: ירושלים

-על הסיבות מרובות המישורים לאי: דמגבלות המיקו). 1999 ('ו, ון אורשוט

  .208-193 ,56, ביטחון סוציאלי.  מילוי זכויות

נוי או המשכיות במדיניות שי: הפרטת השיכון הציבורי). 2007 ('א, ורצברגר

עיצוב מדיניות ). עורכים ('י, וקטן' ג, גל, 'א,  אבירם:בתוך. הדיור
וב לחקר מרכז טא:  ירושלים. מגמות וסוגיות– חברתית בישראל

  .148-131'  עמ,המדיניות החברתית בישראל

השפעת תשלומי ההעברה על היצע העבודה של ). 2007 ('ר, פרישו 'נ, זוסמן

  .148-113, 73, ביטחון סוציאלי. הוריות-אימהות חד

  .234-165 ,'ה, משפט וממשל  . השוויון בפני החוק).1999 ('י, זמיר

הניסיון הבינלאומי ויישומו : ריאותשוויון בב-צמצום אי .)2008 ('ט, חורב
  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים .בישראל

  .168-145 ,' ד,עיוני משפט . הזכות לסעד משפטי). 1995 ('ש, כהן

ההפרטה החלקית של ). 2005 ('ה, שמידו 'ש, ליבוביץ, 'י, רושיקו-כורזים

ביטחון . שנות הפעלה סוגיות ולקחים בתחום ארבע –שירותי אומנה 
  .76-56 ,70 ,סוציאלי

 .2007 –ממדי העוני והפערים החברתיים ). 2008(המוסד לביטוח לאומי 
  .המוסד לביטוח לאומי: ירושלים

 הקצאת משאבים לשירותים חברתיים). 2009 ()עורכים ('י, קופו' ט, חורב
  . מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים .2008

דיון : שוויון בפני החוק: שווים ושווים יותר בפני החוק). 2002(' מ, נגבי
    .ליר-מכון ון. בנגישות לייצוג במשפט הפלילי

מיצוי זכויות וסטטוס תעסוקתי של נכים בעידן ). 2001 ('ל, דיסני-קוזין

אוניברסיטת ,  בעבודה סוציאליתמוסמך עבודה לתואר .הקיבוץ המשתנה

  .חיפה

  .מכון הנרייטה סאלד: ירושלים .בעיית העוני). 2002 ('י, קטן



 25 מבוא

 ,שניו' י ,רבין: בתוך ."הדיונית מהספירה חברתיות זכויות ").2005 ('י, רבין

: אביב-תל. בישראל ותרבותיות חברתיות, כלכליות זכויות). עורכים(' י

  .768-766' עמ. אביב-אוניברסיטת תל, רמות

Anderson, L. (2003). The law and the desert: Alternative methods of 

delivering justice, Journal of Law and Society, 30 (1), 120-136.  

Brennan Centre for Justice (1999). Making the Case: Legal Services for 
the Poor. New York: NYU School of Law.  

Cappelletti, M. (Ed.) (1978). Access to Justice. Alphen aan den 

Rijn: Sijthoff & Noordhoff. 

Cappelletti, M. & Garth, B. (1978). Access to justice: The worldwide 
movement to make rights effective – a general report. In M. 
Cappelletti & B. Garth (Eds.). Access to Justice. vol. 1. Milan: Dott. 

A. Guiffre. 

Corden, A. (1983). Taking up a Means-tested Benefit: The Process of 

Claiming Family Income Supplement. London: HMSO.  

— (1995). Changing Perspectives on Benefit Take-up. SPRU Papers, 
London: HMSO.  

Costello, R. B. (Ed.) (1991). Webster's College Dictionary. New York: 

Random House. 

Craig, P. (1991). Costs and benefits: A review of research on take up of 

income-related benefits. Journal of Social Policy, 20(4), 537-565. 

Currie, J. (2006). The take-up of social benefits. In  Alan J. Auerbach, 
David Card, and John M. Quigley (Eds.). Public Policy and the 

Income Distribution (80-148).  New York: Russell Sage Foundation.  

Deacon, A. & Bradshaw, J. (1983). Reserved for the Poor: The Means 

Test in British Social Policy. Oxford: Martin Robinson.  

Fabre, C. (2000). Social Rights under the Constitution: Government and 
the Decent Life. Oxford: Oxford University Press.  

Godin, J. (1994). More than a crime: A report on the lack of public legal 
information materials for immigrant women who are the subject of 

wife abuse. Ottawa: Department of Justice. 



 26  נגישות לצדק חברתי בישראל

Hanlon, G. (2001). The state-lawyer relationship in England and Wales. 

Legal Professions: Work, Structure and Organizations, 3, 25-50. 

Hernanz, V., Malherbert, F. & Pellizarri, M. (2004). Take-up of Benefits 
in OECD Countries: A Review of the Evidence. Paris: OECD. 

Hill, C. (1996). Liberty against the Law: Some Seventeenth-Century 

Controversies. London: Allen Lane. 

Hirst, M. A. (1997). Variations in take-up of family fund. Child-care, 

Health and Development, 23 (2), 157-171.  

Lipsky, M. (1980). Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual 
in Public Services. New-York: Russell Sage Foundation.  

Marshall, T. H. & Bottomore, T. (1992). Citizenship and Social Class. 

London: Pluto. 

Meyers, M. K., & Heintze, T. (1999). The performance of the Child Care 
Subsidy System: Target efficiency, coverage adequacy and equity. 
Social Service Review, 73(1), 34-64. 

Moffitt, R. (2003). The Role of non-Financial Factors in Exit and Entry 
in the TANF Program. Dept. of Economics, Johns Hopkins 

University.  

Moorhead, R. & Pleasence, P. (2003). Access to justice after 
universalism: An introduction. Journal of Law and Society. 30(1),  

1-10.  

Prottas, J. M. (1981). The cost of free services: Organizational 
implementations to access to public services. Public Administration 
Review, 41(5), 526-534.  

Rhode, D. L. (2000). Access to justice. Fordham Law Review, 69(5), 

1785-1819.  

— (2004). Access to Justice. New York, Oxford University Press. 

Sackville, R. (1995). From law and poverty to access to justice. 

Alternative Law Journal. 20(5), 212-215. 

Stafford, B. (2003). Service delivery and the user. In J. Millar (Ed.). 
Understanding Social Security. Bristol: Policy Press, pp. 213-234. 



 27 מבוא

Tomsen, S. (1992). Professionalism and state engagement: Lawyers and 
legal aid policy in Australia in the 1970s and 1980s. Australian and 
New Zealand Journal of Sociology. 28(3), 307-329. 

van Oorschot, W. (1995). Realizing Rights: A Multi-level Approach to 

non-Take up of Means-tested Benefits. London: Avebury.  

Walker, R. (2005). Social Security and Welfare. Maidenhead: Open 

University. 

Woolf, H. (1996). Access to justice: Final report to the Lord Chancellor 
on the civil justice system in England and Wales. London: H.M.S.O. 



  ?ספר- ספר נשארות עלי- מדוע זכויות עלי
   רקע תיאורטי–נגישות לזכויות חברתיות 

  *פוקס-אמיר פז

The global social is at once emptied and filled: it is 
emptied of state capabilities to fulfill these rights while 
filled by normative obligations. I do not, in saying this, 
deny the importance of social rights imperatives; I do 
wish to suggest, however, that these imperatives entail 
labours of construction of social justice that concretize 
duties of aid and assistance … (Baxi, 2008, p. 48). 

 נראה שמתגבש קונסנזוס בקרב ,לאחר מאבק של קרוב לארבעים שנה

ולפיו הטיעונים המהותיים כנגד , העוסקים בתיאוריה של זכויות, כותבים

) זכויות חברתיות: להלן(חשיבותן ומעמדן של זכויות חברתיות וכלכליות 

המאפיינים של זכויות חברתיות אינם ). Waldron, 1984(אינם משכנעים עוד 

: כגון( זכויות אזרחיות ופוליטיות שונים מהותית ממאפיינים מוכרים של

, מוכרת ומקובלת העמדה, יתר על כן). 'חופש דת וכו, חופש הביטוי, פרטיות

יש צורך , שכדי שלזכויות אזרחיות ופוליטיות תהיינה משמעות ותוקף

 ,Gavison, 2003; Paz-Fuchs;2000, מונדלק(בהכרה בזכויות חברתיות 

תהיה , כזכות אזרחית ראשונה במעלההמוכרת , גם הזכות לשוויון). 2008

אשר , בריאות ודיור, ריקה מתוכן אם אנשים מסוימים נהנים משירותי חינוך

  .אינם ניתנים לאחרים

                                                 
, חוקר; הקריה האקדמית אונו, הפקולטה למשפטים, פוקס מרצה בכיר-ר אמיר פז"ד   *

   .ליר-מכון ון ,המרכז לצדק חברתי
על ההערות החשובות נגישות לזכויות חברתיות תודתי הרבה לחברי קבוצת המחקר 

  .ומאירות העיניים למאמר זה
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. קובעי המדיניות בישראל שותפים לתפיסה זו, מבחינה פורמלית

, זכויות בתחום החינוך, להלכה, החקיקה בישראל עתירה בהסדרים המקנים

הסדרים אלו אינם תמיד מהנדיבים , אמנם. תעסוקההבריאות וה, הדיור

השוויון -כדי להכיר את הסיבות לאי, עם זאת. בהשוואה למדינות המערב

נראה שיש להרים מבט אל מעבר , העוני הפושה והמצוקה הגוברת, המעמיק

, וספר זה, פרק זה. ולהכיר את פועלה והשפעתה במציאות, לזכות הפורמלית

כיצד ייתכן שאף : שונה לקורא הרציונלי והספקןהנראית מ, יבחנו שאלה

ולעיתים אף עיגון מפורש בטקסט , שזכות מקבלת תמיכה רחבה בציבור

? רבים מבין אלו העומדים בתנאי הזכאות אינם נהנים ממנה, חוקי או חוקתי

שכן כל , אותו קורא רציונלי יניח פער מינימלי בין קיום הזכות לבין הגשמתה

  . ך לעשות הוא להושיט היד ולדרוש אותהשהזכאי להטבה צרי

כך גם , שבדומה לנגישות למשאבים וטובין רבים בחברה, והנה מתברר

האפקטיביות , כפי שיוסבר להלן. זכויות אינן נגישות לכל באופן שווה

במקרים בהם לאוכלוסיות מסוימות יש , ולעיתים אף הבעייתית(המוגבלת 

עם . נה מסוימת בספרות המשפטיתשל זכויות זכתה לבחי") נגישות יתר"

ההקשר הפרטיקולרי של נגישות לזכויות חברתיות מחייב חשיבה , זאת

פרק זה יפתח בהבהרת . מחודשת ביחס לתפקיד הזכויות במשפט ובחברה

התיאוריה המשפטית ביחס לזכויות ככלל וביחס לעמדה הביקורתית כלפי 

ר מכן הפרק יחבר את לאח). בהתאמה, סעיפים אחד ושניים(בפרט , זכויות

הנוגעים להיבטים המבניים של , הביקורת התיאורטית להקשרים המעשיים

תוך הצגת החסמים העומדים בין אנשים רבים , רוקרטיהוהמדיניות והבי

הפרק יסתיים בבחינה של השלכות הנגישות ). 3סעיף (לבין זכויותיהם 

) 4סעיף (ולם המוקנית לאוכלוסייה החזקה בישראל ובע, הגבוהה לזכויות

  .ובהיזון החוזר על ההבניה של זכויות חברתיות במשפט

  ?איך זכות נולדה. 1

שאלות אלו סבוכות משנדמה במבט ? מהי זכות ומה משמעותה עבורנו

זכויות הן בסיס חשוב לדיון ציבורי אודות , לטוב ולרע, אמנם. ראשון

אבל האם הלך . מדיניות ואודות היחסים בין האדם למדינה ובין איש לרעהו

לא הכיר , למשל, המשפט הרומי? האם הוא נכון? מחשבה זה הוא הכרחי

מה "המגלם בתוכו את , iusבמקומו נעשה שימוש במונח ". זכות"כלל במונח 
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מצב דומה קיים גם . באופן המקבץ הכלאה בין זכות וחובה, לעשות" שראוי

אף שתפיסה ). Finnis, 1982, pp. 205-220(במספר מדינות מתפתחות , בימינו

. היא אינה אנקדוטלית, )ואפשר שטוב שכך(זו רחוקה מאיתנו עד מאד 

הכרת תפיסות חלופות לזו הרווחת מסייעת לבחון את ההטיות שלנו , ראשית

פרק זה , אבל מעבר לכך. גם אם נישאר איתנים בדעתנו, באופן ביקורתי

רך שיח אם שכרם של אלו המבקשים לקדם צדק חברתי ד, יבקש לתהות

שהזכות המופיעה , כיוון שייתכן, זאת. הזכויות החברתיות יוצא בהפסדם

בשל אותו מקטע , ספר אינה מקבלת את הביטוי המצופה במציאות-עלי

  . שאלת הנגישות לזכויות–האמור לחבר בין המשפט לבין החיים עצמם 

בטרם נתור אחר המאפיינים הפרטיקולריים של עולם הזכויות , עם זאת

מן הראוי לתחום את מסגרת הדיון לקבוצה הרלוונטית של , תיותהחבר

אבחנה ראשונה היא בין זכויות . וספר זה, זכויות בהן יעסוק פרק זה

בעוד שזכויות מוסריות מעוגנות בתפיסה . מוסריות לבין זכויות משפטיות

הרי , )אמונה דתית, סוציאליזם, ליברליזם, הומניזם: למשל(מוסרית כלשהי 

ת משפטיות שואבות את תוקפן ממקור סמכות מקובל בעולם שזכויו

רמי בנתהאם 'ג. חוק או פסק דין של בית משפט מוסמך, כגון חוקה, המשפט

חתום על הביקורת הנחרצת ביותר שהובעה כנגד מתן משקל כלשהו לזכויות 

הוא הביע את , nonsense upon stiltsשזכויות מוסריות הן , בקובעו. מוסריות

יש צורך שלזכות תהיה , כדי שדיון על זכויות יהיה בעל משמעותש, דעתו

בכך שהיא תופיע בטקסט משפטי בעל תוקף ותיאכף , הכרה בעולם המשפטי

  ). Bentham, 1816(ידי פקידי ציבור בעלי סמכות -על

שהעיסוק להלן יהיה בזכויות משפטיות ולא בזכויות , אם כן, ברור

גם אם אינה ,  על הזכויות המוסריותאולם ההתקפה של בנתהאם, מוסריות

מלמדת אותנו לא מעט על הדימוי העומד לנגד עינינו , מקובלת על רבים

זכויות ככלל אמורות להשפיע על מצב . כשאנו חושבים על זכויות משפטיות

הן אמורות לשמש . העניינים ולשנותו ביחס למצב שקדם להכרה בזכות

הפוליטי , בדיון הציבורי" יםרהיטים מוסריים יעיל", משענות יציבות

אם ). Holmes & Sunstein, 1999, p.17גם ו; Feinberg, 1970: 252(והמשפטי  

היא מחייבת הטיית כפות המאזניים באופן העשוי , זכות מסוימת מוכרת

כדוגמת המאבק , באינטרס קולקטיבי כלשהו, ואולי אף לפגוע, שלא לשרת

 הטקסט המשפטי אמור להוביל לשינוי כיוון ששינוי, זאת. בגירעון התקציבי
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 .Dworkin, 1977, pp(של כללי המשחק ושל הנורמות החברתיות המכוננות 

91-107 .(  

על תאגיד , זכות של אדם בהכרח מטילה חובה על אדם אחר, יתר על כן

, שאם מדובר בזכות משפטית, מכאן). Raz, 1984: 5(או על המדינה בכללותה 

גד תהיה חובה משפטית ומכאן ברור המניע בהכרח החובה שעומדת מנ

של , חוקי או חוקתי, להביא לעיגון משפטי, למאבק של פעילי זכויות אדם

המחשבה העומדת מאחורי מאבקים . זכויות הנתפסות בעיניהם כראויות

לשינוי , באופן מהיר ואפקטיבי, שהטקסט המשפטי יוביל, ציבוריים אלו היא

ההיגיון המשפטי . קבלתו בכתוביםבמאזן הכוחות אשר שרר קודם ל

. נפל דבר, שמרגע שהמחוקק אומר את דברו, והאזרחי מנחה אותנו לחשוב

משנה את המאזן בין ,  הטקסט החוקתי–ויתר על כן , הטקסט החוקי

, זכות שהתווספה באופן רם וברור לספר החוקים. הערכים הנוגדים

והעולם כבר , יתהתווספה בכך גם לכף אחת של מאזני המדיניות הציבור

מנהלי המאבק המתסכל לעיגון , על כל פנים, כך חשבו.  אותו עולםאיננו

מאבק זה הוליד כעשר . חוקתי של זכויות חברתיות במסגרת חוק יסוד

וניסה להתגבר על התנגדות עקבית , נמשך למעלה מעשור, הצעות חוק שונות

  ). 2004, מאור(ללא הצלחה , מצד הממשלות השונות

 נתפס כחיוני עוד יותר לאחר שהקונטקסט המשפטי החל מאבק זה

 עוגנה סדרה 1992בשנת . לרעת הזכויות החברתיות, לפי תפיסה זו, להשתנות

ביניהן יש . כבוד האדם וחירותו: יסוד- בחוקקלסיות, "ליברליות"של זכויות 

הנשיא ברק אף , יתר על כן. לקניין ולפרטיות, לכבוד, לציין את הזכות לחיים

מהפכה "לאחר אותה , שהיעד הנכסף רק הולך ומתרחק כשקבע, ם לחששתר

, כגון הזכות לחינוך, זכויות אדם חברתיות"כי , 1992של שנת " חוקתית

אך  לבריאות ולרווחה חברתית הן בוודאי זכויות חשובות ביותר, להשכלה

ראו  לביקורת .419, 285 ,'עמ, 1994, ברק" (אינן חלק מכבוד האדם וחירותו

  . )1994, אלישר-ןב

כי רק צירוף נסיבות מתסכל עמד בין שוחרי הזכויות , ניתן בהחלט לומר

בראייה היסטורית מדובר בפרק זמן קצר עד . החברתיות לבין עיגונן החוקתי

וכל שנדרש הוא התבונה הפוליטית לנצל הזדמנות למהפכה חוקתית , מאד

יך את המאבק לעיגון ניתן וצריך להמש, ימשיך הטוען, יתר על כן. שנייה

חוקתיות -בדרך של עיצוב נורמות משפטיות לא, משפטי של זכויות חברתיות

הצלחה במישורים אלו תהיה אפקטיבית בדרך ). נהלים, תקנות, חוקים(
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לעיתים אף יותר מאשר הצהרה , למיצוי האינטרסים של אנשים החיים בעוני

ראוי להכיר , זומבוטלת של אמת בהסתכלות -אף שיש מידה לא. חוקתית

באופן מפוכח מעט יותר במכשולים העומדים בפני הנגישות של אוכלוסיות 

תרומתה של גישת הריאליזם המשפטי לבחינה זו . אלו לזכויות חברתיות

ועל הסיכויים , עשויה להצביע על הסיבות האמיתיות לכישלון המאבק עד כה

מימוש הזכויות בין בדרך , להצליח במאבקים עתידיים בדרך לצדק חברתי

  .ובין בדרכים אחרות, החברתיות

  בין ריאליזם למציאות. 2

ולא לפי האופן בו ) law in action(שהמשפט צריך להיבחן בפעולתו , התובנה

לסקירה (אינה חדשה , )law in books(הוא מתגלה בספרי החקיקה והפסיקה 

" פטהגישה הריאליסטית למש"חוקרי ). Pound, 1933; 2002, ראו חריס

המאופיינת בספקנות , מתודה, כבר בתחילת המאה הקודמת, החלו לפתח

אם התפיסה . ששלטה בכיפה עד אז, ביחס לנקודת המבט הפורמליסטית

שבית המשפט מאתר את העובדות הרלוונטיות ומחיל , הפורמליסטית גרסה

הרי שהגישה , עליהן כללים משפטיים אובייקטיביים וידועים מראש

אנושיים , לה להסב את תשומת הלב למאפיינים נוספיםהריאליסטית הח

כי בית המשפט יעריך באופן שונה , כך למשל נטען. של ההליך המשפטי, יותר

עדות מפיו של סוחר סמים מאשר עדות מפי איש עסקים נשוא פנים גם אם 

בין בית המשפט למציאות " המתווכים"זהות , בנוסף לכך. תוכן העדות זהה

ועל כן יש חשיבות לזהותם ,  משמעותית בעיצוב המשפט– עורכי הדין –

תובנות אלו היו מהפכניות בתחילת המאה שעברה . וכן הלאה, ולמומחיותם

במידה מסוימת , אכן. באותה מידה בה נראה שהן מובנות מאליהן בימינו

  ".כולנו ריאליסטים"צדק מי שקבע שהיום 

חת שדה הראייה אולם הצלחתה של הגישה הריאליסטית אינה רק בפתי

הריאליזם המשפטי פתח את הדלת . שלנו לניתוח שעד עתה היה נסתר מהעין

דרך פרספקטיבות מקצועיות שונות , "מבחוץ"הבוחנות את המשפט , לגישות

או דרך נקודת מבט ) פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כדוגמת היסטוריה(

צד עוצמתה ב, עם זאת). מגדרית או גזעית, מעמדית(אידיאולוגית מובהקת 

הרוב המכריע של . של הגישה יש להכיר גם במגבלות תחום עיסוקה

משפטיות של -הריאליסטים וממשיכי דרכם עסקו ועוסקים בהטיות החוץ
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ובהשפעות של אידיאולוגיות ומאפיינים אנושיים שונים , שופטים ושופטות

אשר , שבכך הרימו חוקרים אלו תרומה מרכזית, אין ספק. על הפסיקה

חלים , וזכויות משפטיות בפרט, המשפט ככלל, עם זאת. ה יורחב להלןלגבי

זכויות . בבית המשפט)  לא בעיקר–ויש אף שיאמרו (ומשפיעים לא רק 

של , משפטיות אמורות להשפיע על פעולתן של רשויות מינהליות

מושאים אלו של . הביורוקרטיה הממשלתית ושל מוסדות הרווחה השונים

שדה , בעיקר, והם נשארים,  פחות לחוקרים משפטייםזכויות נגישים הרבה

  .המחקר של סוציולוגים ושל חוקרים מתחום העבודה הסוציאלית

בין באופן מפורש ובין על דרך , חוקרי הגישה הריאליסטית, לענייננו

הרימו תרומה מכרעת לנכונות לבחון את האופן בו יש להבין , ההשראה

 יחייב להבחין בין מספר רמות של מוקדי ניתוח זה. נגישות לזכויות חברתיות

. באופן שונה בכל רמה, בהתאם, ובעיית הנגישות תיראה, הכרעה משפטיים

יש לדון בגורמים אשר הובילו לעיצוב הנורמות המשפטיות , ראשית

בחוסר ההצלחה לקבל , בהקשר זה, עניין מיוחד יהיה. במתכונתן הנוכחית

יש לתאר נכונה את כוחו של בית , ניתש. חוק יסוד לעיגון זכויות חברתיות

יש לבחון את , ושלישית. המשפט להעניק ולשלול כוח אפקטיבי של זכויות

החסמים הקונקרטיים המוצבים בפני אוכלוסיות עניות בבואן לתבוע 

  .משמעי-המוכרות באופן ברור וחד, זכויות

  נגישות למסמכים המכוננים של החברה –ההקשר החוקתי . א

המדיניות המשפטית הישראלית מוטה לרעת זכויות , ת זולפי ביקור

גבר כוחם של , חברתיות מפני שברגעים המכריעים לכינונם של פרקי החוקה

גישה זו מעניקה חשיבות רבה לנוסח . אלו המתנגדים לעיגון חוקתי כאמור

החוקה משקפת את יחסי הכוחות בין האזרח לגופי "שכן , החוקתי שנבחר

ברוח הדברים ). 330' עמ, 1993, קרפ" (סדות לבין עצמםהמדינה ובין המו

היה נוחל זכויות חברתיות וכלכליות : חוק יסודלו המאבק לקבלת , לעיל

אל מול . הרי שמערך הכוחות המשפטי והחברתי היה משתנה באחת, הצלחה

ובראשן זכות , אשר זכו להכרה בחוקי היסוד, הזכויות הליברליות הקלסיות

, לשביתה, היו עומדות עתה הזכות להתארגנות עובדים, )1998, גרוס(הקניין 

כאשר מעביד , מניה וביה. לדיור הולם ולרווחה סוציאלית, לבריאות, לחינוך
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יבקש לעשות שימוש בזכות הקניין שלו ולפטר עובד בשל ניסיונו להקים 

 . זו מול זו, יעמיד בית המשפט את שתי הזכויות החוקתיות, ארגון עובדים
שזכויות מסוימות חשובות יותר לקבוצות , ן אין מחלוקת על כךכמוב

הגנה משמעותית על זכות הקניין תהיה . מסוימות מאשר לקבוצות אחרות

בעוד שהזכות לביטחון סוציאלי תהיה חשובה , חשובה בעיקר לבעלי קניין

. 1למי שעתיד להיזקק למערכת הסוציאלית לצורכי קיום מינימלי בכבוד

כל עוד לא הובטח מעמדן של זכויות האדם : "ישראל-כדברי רות בן

תהא חקיקת מגילת הזכויות בלתי , החברתיות על כפל פניהן כזכויות יסוד

שזכויות , שהעדרו מורגש במיוחד לאור העובדה, מדובר בחסר. מושלמת

הינן בעלות , היסוד של המעסיקים הוכרו כבר כזכויות חוקתיות וככאלה

  ). 38' עמ, 1994, שראלי-בן" (עדיפות היררכית

הרי סוגיית הנגישות לזכויות אמורה להתמקד במחסומים : יטען הטוען

ואילו כאן מתוארים קשיים בשכנוע הגורמים . קיימותבפני זכויות 

היא , גם אם מדובר בבעיה, כלומר. בכללהרלוונטיים לעגן זכויות מסוימות 

הזכרנו לעיל : באיםבתשובה יש לומר את הדברים ה. נגישותאינה בעיה של 

אשר יש הצדקה שלא תקבלנה הכרה משפטית , קטגוריה של זכויות מוסריות

, מנגד). הזכות של ילד לקבל יחס של כבוד ממורהו ומחבריו לכיתה: למשל(

אשר ניתן לתבוע את אכיפתן בבתי , קיימת קטגוריה של זכויות משפטיות

 מחסירה קטגוריית אולם לאחרונה עולה תהייה אם דיכוטומיה זו. המשפט

-שתיאכפנה על ראויאשר , מסמנות תביעות מוסריות"של זכויות ה, ביניים

 ,Murphy" (צריכות להיות משפטיות"זכויות ה, במילים אחרות; ידי המדינה

1977, p. 232 .(נובעות מיישום עקרונות היסוד של חברה "ה, אלו זכויות

ח מבנה צודק של מוסדות כדי להבטי, הנתפסים כהכרחיים, נתונה בזמן נתון

מכאן ברור ). Paz-Fuchs, 2008ראו גם ; Peffer, 1978, pp. 82-83" (חברתיים

מניה , כאשר זכויות אלו אינן באות לידי מימוש. גם הקשר לסוגיית הנגישות

  . וביה יש לדבר על מחסומים העומדים בפני אדם וזכויותיו הלגיטימיות

                                                 
זכות לביטחון "ו" ביטחון סוציאלי"שים במושגים אף שיש המשתמ: באשר למינוחים   1

אעשה במאמר זה שימוש במושגים אלו , "זכויות חברתיות"כמקבילים ל" סוציאלי
הזכות ", לפיכך. במקרה הצורך, כדי לבדל אותן, קבוצה של הזכויות החברתיות-כתת

של , הצר, צריכה להיות מובנת במובן הליברלי, במאמר זה, "לביטחון סוציאלי
בחנה בין פרשנות צרה ורחבה של הל.  רשת מגן למי שנעדר אמצעי קיוםספקתה

  .2006, ישראל-ראו בן ביטחון סוציאלי
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ית מעניקה הגנה מפורשת שהמערכת החוקת, העובדה, יתר על כן

, מלמדת לא מעט, לאינטרסים של קבוצה אחת ולא לאלו של קבוצה אחרת

ההדרה משמשת אפוא להרחקת . "על מערך יחסי הכוח בחברה, לפי גישה זו

אותן אוכלוסיות מהחוקה ומהכוחות שהיא מעניקה לאלה החוסים תחת 

 לבעיות חדשות משפט למצוא פתרונות שיפוטיים-נכונותם של בתי... כנפיה

זכויות : קלושה למדי כשלא עומד לרשותם עורף חוקתי כמו חוק יסוד

כיוון שזכויות חברתיות הן , יתר על כן). 96' עמ, 2005, אלבשן" (חברתיות

הקירבה של קבוצה אחת למוקד , תנאי הכרחי להגשמת זכויות פוליטיות

 החשובות והשימוש שהיא עושה בכוחה לעצב את הנורמות, קבלת ההחלטות

מאפשר גם את ביצור האינטרסים שלה , ביותר לתפקוד השוטף בחברה

המחסום העומד בין זכויות חברתיות , לפי גישה זו. במסגרת הסטטוס קוו

לבין השפעה על הזרם העיקרי של המשפט והחברה הישראלית מצוי בשילוב 

 אשר אינו מאפשר לַמֵצב את סדר היום החברתי ,האינטרסים הפוליטי

זכויות חברתיות : הכישלון של העברת חוק יסוד. רכז המפה הפוליטיתבמ

, שהיוזמה תמיד הגיעה ממפלגות קטנות בכנסת, וכלכליות מוסבר על כן בכך

ולא הצליחה לבקוע את האדישות וההסתייגות של המפלגות הגדולות 

  .)2004, מאור(

 אינה שהיא, חשוב לומר, אף שביקורת זו חריפה ונוקבת בהקשר הפוליטי

, במילים אחרות. מבקשת להציע בחינה חלופית של מערכת המשפט דווקא

שהחוקה משפיעה על בית המשפט ושינוי של מרכיבי , הנחת המוצא היא

מדובר , במובן המתודולוגי. החוקה יביא לשינוי באופן בו מתקבלות הכרעות

שבכירי , ולכן אין להתפלא על כך, פורמליסטית-דווקא בגישה שמרנית

אהרן , נשיא בית המשפט העליון. מערכת המשפטית המוסדית שותפים להה

הכוללת עיגון של , כי הוא טרח וצילם את חוקת דרום אפריקה, ציין, ברק

הוא הציע לתרגמה . והעבירה לידי שר המשפטים, זכויות חברתיות וכלכליות

, מספקת-הנשיא ברק ביקר באופן חריף את ההצעה הלא. ולקבלה כלשונה

זה "כי , באומרו, זכויות חברתיות: של משרד המשפטים לחוק יסוד, מולטע

כבר ). 123-122' עמ, 2005, אצל אלבשן" (אלה ערכים, בכלל לא זכויות

כי הנימה הפורמליסטית של דברים אלו מעוררת מידה , בנקודה זו יש להעיר

מבוטלת על כך שהוא -שהנשיא ברק זכה לביקורת לא, יש להזכיר. של פליאה

לחופש דת , כדוגמת הזכות לשוויון, אל הספירה החוקתית זכויות" ייבא"

אשר לא זו בלבד שאינן מעוגנות בטקסט של חוק היסוד , ולחופש החוזים
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 ץ"בג(אלא שמנסחי חוק היסוד שקלו את הכנסתן ודחו אותן במפורש 

דווקא בהקשר של זכויות חברתיות וכלכליות ). 1997, סומר ;שדולת הנשים

כדי להביא לשינוי סדר היום , ברק צורך בחקיקת יסוד מפורשתרואה 

  . משפטי-החברתי

מכיוון שהוא מסב את , אם כן, פן זה של הביקורת הריאליסטית חשוב

הוא , וככזה, הוא חלק מהחברה. תשומת הלב לכך שהמשפט אינו ניטרלי

חות לשינוי שלילי או לשמירה על מאזן הכו, עשוי להיות מכשיר לשינוי חיובי

 – וגם ת בעיות חברתיות וכלכליופתרוןהוא יכול להוות כלי ל. הקיים

גישה זו מחייבת , מבחינה מחקרית וחברתית. המכשול המשמעותי לפתרונן

כאשר , בהם יש לעשות שימוש, להגדיל את מספר הכלים המתודולוגיים

בעיקר אמורים הדברים לגבי החשיבות של . ניגשים לבחון סוגיה משפטית

על מנת להבין את העולם "שמדעי החברה מציעים , ות ושל כליםתובנ

הבנה טובה של המשפט ). 372' עמ, 2002, וויזנר" (האמיתי שהמשפט פועל בו

. היכרות עם מערך הכוחות הפוליטי והכלכלי, על כן, במדינה נתונה מחייבת

,  חשיבות יתרה–ואולי אף , גישה זו מעניקה חשיבות, כפי שנרמז לעיל, אולם

הבאים לידי , ואיננה מאירה באופן מקיף את כללי המשחק, לשפה המשפטית

באופן , לכאורה, כאשר כללי המשחק נוסחו, ביטוי בבתי המשפט עצמם

 .ברור

 נגישות למוקדי ההכרעה בעת התנגשות בין –ההקשר המשפטי   .ב

  אינטרסים

 החידוש העיקרי של הגישה הריאליסטית לא היה בהארה של יחסי הכוח

אלו .  המערכת המשפטית והדיון וההכרעה בבית המשפטברקעאשר עומדים 

החידוש העיקרי היה בשבירת התפיסה כאילו יחסי כוח . נתפסים כנתונים

. אלו אינם ממשיכים לחול ולהשפיע גם כשהדיון עובר לבית המשפט עצמו

 ,Frank" (?האם שופטים הם בני אדם: "הריאליסטים שאלו באופן מתריס

מתוך כוונה לעורר ) Frank, 1932" (?מה בתי המשפט עושים למעשה" ו)1931

אשר ינפץ את המיתוס כאילו בתי המשפט עצמם אינם חלק מהמערכת , דיון

 .החברתית והאנושית, הפוליטית
בעוד , ראשית. גישה זו עומדת במתח מסוים עם זו אשר תוארה לעיל

ית דרך כינון הראשונה מתמקדת במאבק למדיניות חברתית פרוגרסיב
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מבוטל -הרי שגישה זו מטילה ספק לא, עקרונות בדרך חוקית וחוקתית

 כך כונו הכללים המצויים בספרי –) paper rules" (חוקי נייר"ביכולת של 

 להשפיע על השופטת בבואה –) Llewellyn, 1962, pp. 21-22(החוקים 

, משפטכפי שהדגישה הגישה הביקורתית ל, שנית. להכריע בסכסוך נתון

המשפט מהווה המשך , המהווה מעין שלוחה של הגישה הריאליסטית

. בדרכים אחרות) המעמדי, המגדרי,  הדיכוי הגזעי–או שמא (המאבק 

ניתנים למניפולציה בידי , ובהם גם זכויות האדם עצמן, עקרונות משפטיים

,  אף חרב של ממש–בית המשפט ועשויים לשמש חרב פיפיות ולעיתים 

). Horwitz, 1988(אותם היא אמורה לשרת ,  החלשים בחברהגדכנהפועלת 

כדי להבהיר , הברית ומישראל-מארצות, אפשר להסתפק במספר דוגמאות

  .נקודה זו

אחד מפסקי הדין הנודעים לשימצה בהיסטוריה המשפטית האמריקאית 

במקרה זה מדובר בקביעתו של בית . הוא פסק הדין בעניין דרד סקוט

 נשאר קניינו של אדם גם –ן ועל כ, י אדם שחור נשאר עבדהמשפט העליון כ

). Dred Scott, 1857(שם העבדות הייתה אסורה , כאשר עבר לצפון המדינה

במובן זה שהאדם , מקרה זה מהווה דוגמא קיצונית להעדר נגישות לזכויות

אף .  להיות נושא הזכויותיכולתידי בית המשפט כנעדר -השחור הוכרז על

קשה להימנע מלציין מקרה ישראלי , וקה מלהיות מלאהשההקבלה רח

 "הסדר הכבילה. "מקביל של שלילת זכויות סלקטיבית דרך מערכת המשפט

הניתנים בידי , של רישיונות הישיבה התניה, למעשה, של עובדים זרים הינו

בתנאי שהעובד המגיע לישראל יועסק בידי המעסיק המסוים , עובדים זרים

העובד הזר הפך צמית "כי בשל הסדר זה , פט העליון קבע בית המש.שהזמינו

- כי הסדר הכבילה על כל שלוחותיו סגר על העובד הזר סביב; של מעסיקו

 , קו לעובדץ"בג" (עבדות בגירסה מודרנית-כי הסדר הכבילה יצר מעין; סביב

במקרה זה ההדרה מזכויות יסוד נקבעה ). 2003, ראו גם מונדלק; 45' עמ

 החקיקה והמינהל בישראל ובמידה מסוימת באה על תיקונה במסגרת מערך

אשר התקיימה לפני פסק , המסגרת הנורמטיבית, ועם זאת. 2בבית המשפט

מלמדת על האפשרות של המשפט עצמו להדיר באופן , הדין ואף לאחריו

                                                 
כיוון שפסק דינו התקיף של בית המשפט זכה , "במידה מסוימת"ההדגש היא על    2

לאחרונה אף הוגשה בקשה לפי פקודת ביזיון . להתעלמות בוטה מצד הנוגעים בדבר
 ידי-הוגשה עלבקשה ה.  המדינה לקיים את פסק הדיןעלישה לכפות  בדר,בית משפט

  .30.07.08מיום , קו לעובד ומחויבות לשלום וצדק חברתי, האגודה לזכויות האזרח
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אלא , כפי שראינו לעיל, לא רק בדרך של מחדל. אקטיבי ואפקטיבי מזכויות

  .אף בהחלטה מעשית

בתחילת המאה הקודמת ביטל בית המשפט , קרוב עוד יותר לענייננו

אשר הסדירו יחסי , חוקים ותקנות, בסדרה של פסקי דין, העליון האמריקאי

. ועוד, הגבלת עבודת ילדים, שכר מינימום, כגון הגבלת שעות עבודה, עבודה

 על שם פסק הדין המוכר ביותר במסגרתה" עידן לוכנר"הקרויה , פסיקה זו

)Lochner, 1905( ,בית , יתר על כן. מיצבה את החירות החוזית כזכות יסוד

שהזכות של המעסיק להתקשר בכל חוזה שיחפוץ גוברת באופן , המשפט קבע

ברור על זכותם של עובדים לרווחה תעסוקתית ולהגנה על בריאותם גם 

 ,בבחירתו הפרשנית הוכיח בית המשפט. כאשר זכויות העובדים עוגנו בחוק

כי גם לזכויות מפורשות אין כל אפקטיביות מעשית אם , לגישת המבקרים

 ;Sunstein, 1987; Tushnet, 1984(לבית המשפט יש כוח ורצון לחתור תחתיהן 

Williams, 1987.(  

התגלתה בישראל , מתוכן" גרעינית"של ריקון זכות חברתית , תופעה זו

 ץ"בגב, ואף ביתר שאת, ר ומאוחר יותמנור ץ"בגב,  ראשית–בצמד פסקי דין 

בשני מקרים אלו הוגשו עתירות כנגד קיצוץ בשיעורי גמלאות . מחויבות

בשני ). בהתאמה, קצבת זקנה וקצבת הבטחת הכנסה(הביטוח הלאומי 

כי הקיצוץ פוגע אנושות ביכולתן של האוכלוסיות החלשות , המקרים נטען

 הזכות לביטחון –ובכך חותר תחת זכות חברתית בסיסית , להתקיים בכבוד

לאור הרתיעה של , העובדה ששתי העתירות נדחו אינה מפתיעה. סוציאלי

, הנשיא ברק הרי כתב. בית המשפט מהתערבות במדיניות חברתית וכלכלית

מרחב התימרון החוקתי הנתון לרשויות השלטוניות בגדרי החוקה "כי 

 מנהלי  לשכתץ"בגראו גם ; 378' עמ, 1998, ברק" (הכלכלית רחב למדי

התמיהה מתעוררת מקריאת ההנמקות לפסקי ). 2007, דוידוב; ההשקעות

מהלך הטיעון של . ידי הנשיא ברק-אשר נכתבו בשני המקרים על, הדין

הנשיא מבהיר עד כמה רחוק בית המשפט מלהשתכנע מהכוח המניע של 

שהשתרשה , היות שעל פי התפיסה החוקתית, הזכות לביטחון סוציאלי

הבחינה החוקתית של פגיעה בזכות , 1992וקי היסוד בשנת לאחר קבלת ח

בשלב הראשון יש לבחון אם יש : יסוד מורכבת משלושה שלבים עיקריים

יש מקום לבחון , אם התשובה לשאלה זו היא חיובית. כלל פגיעה בזכות יסוד

אין פוגעים בזכויות שלפי "לפיה , "פסקת ההגבלה"את העמידה של הפגיעה ב

שנועד לתכלית ,  אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראליסוד זה-חוק
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אם החוק אינו עומד בתנאי פסקת ". ראויה ובלבד שאינה עולה על הנדרש

 ץ"בג(עובר בית המשפט לבחון את הסעדים החוקתיים הנדרשים , ההגבלה

  ).א בנק המזרחי המאוחד"ע; תנופה

רי פסקת ברוב המכריע של המקרים תיערך הבחינה החוקתית בגד

שבית המשפט נכון להכיר בפגיעה בזכות יסוד , זאת כיוון. ההגבלה האמורה

גם כאשר ברור לחלוטין שהפגיעה שולית ביחס למטרה אותה החוק הפוגע 

כי כל ירידת ערך ברכוש , בית המשפט קבע, למשל, כך. מבקש להגשים

, רוסג ; קניאלץ"בג(פוגעת בקניין ) לצורך הפקעה או בשל מיסוי, למשל(

שאיסור העסקה של , וקיבל כפשוטה את הטענה) א בנק המזרחי" ע;2000

עתירות מסוג זה נדחו ). 22 דיזיין ץ"בג(בחופש העיסוק  יהודים בשבת פוגע

רק לאחר שנבחנה עוצמת הפגיעה ועמידתה בתנאי המידתיות אשר בפסקת 

  .ההגבלה

ות האמורה להי, באשר לפגיעה המוחשית בזכות לביטחון סוציאלי

' עמ, מנור ץ"בג(שונים  פני הדברים, "חומת מגן אחרונה בפני עוני ומחסור"

 –במקרים מסוימים (אף הקיצוץ המשמעותי בשיעורי הגימלה -על). 738-737

יתה פגיעה יכי במקרה זה ה, בית המשפט לא מצא לנכון לקבוע, ) אחוז30עד 

, מידתיותלעבור לבחון את תנאי הכי יש ו) לביטחון סוציאלי(בזכות 

קבע בית , במקום זאת. במתכונת המקובלת בהקשרים חוקתיים אחרים

כל מערכות "יש לבחון את , כי בהקשר של ביטחון סוציאלי, המשפט

בטרם ייקבע כי נפגעה זכותו ) 20פסקה ,  מחויבותץ"בג" (התמיכה והסיוע

למעלה (בית המשפט רומז , כפי שהזדמן לי להעיר במקום אחר. כללשל אדם 

גם ביטול מוחלט של מערך הבטחת ההכנסה לא שאפשר " כי ,)ן הנדרשמ

מערך רחב של אמצעי סיוע "אם יש   פגיעה בלתי מידתית בכבוד האדםיפגע

 ההדגשה ,20 פסקה, מחויבותץ "בגברק ב ("מדינתיים ואחרים, ותמיכה

  ).16-15' עמ, 2007, פוקס-פז ()הוספה

כשלה בפני המבקשים להביא הנמקותיו של הנשיא ברק אינן מהוות רק מ

מדובר . טיעונים חברתיים כלכליים בפני בית המשפט אלא גם הזדמנות

בהזדמנות להפוך את הגישה הריאליסטית מדחפור ההורס את האדנים 

בעולם . המוכרים של מערכת המשפט למנוף ליצירת מציאות משפטית חלופה

רך להפוך את מדובר למעשה לא על הצו, המנחה את דיוננו כאן, הסמנטי

, קודם לכל, עולם המשפט לנגיש יותר עבור האוכלוסיות הנזקקות אלא

בית . להפוך את עולמן שלהן לנגיש יותר להכרה והבנה של הרשות השופטת
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המשפט פותח את הדלת לדיון ציבורי ומשפטי אודות ההשלכות של הישענות 

, "אמצעי סיוע אחרים"על מערכות ציבוריות לעומת ההישענות על 

זו אכן הבחירה וזו המציאות עמה יש . דתיים או משפחתיים, קהילתיים

, אולם. צורך להתמודד בבואנו לתור אחר משמעותן של זכויות חברתיות

כיצד יוכל בית משפט לבחור בין תמונות העולם החלופות ולגזור מהן את 

  ?ההבניה של זכויות חברתיות

, ")ההקשר החוקתי("לעיל שלפי הביקורת הפוליטית שנדונה , ניתן לומר

, המפתח לקידום זכויות חברתיות היה בבחירה של מחוקקים חדשים

לבחון מחדש את , או בשכנוע של מחוקקים קיימים, הקשובים לקבוצות אלו

ולאור ספקנותה באשר , לפי הגישה הנוכחית, מאידך. דפוסי הצבעתם

נדרש שינוי , טלשנות דפוסי הכרעה בבית המשפ" כללים של נייר"ליכולת של 

יחייב יצירת שיח חדש בבית המשפט , לפי גישה זו, שינוי חברתי. מהותי יותר

אשר ניסיון החיים שלהם שונה מהדפוס , ידי בחירת שופטים-על, עצמו

ידי החדרת מציאות החיים של אנשים החיים -ועל, האליטיסטי המקובל

תנו יתר על סוגיית בחירת השופטים תרחיק או. בעוני לשיקולי השופטים

של מי שסובל , המידה מנושא הדיון אך האפשרות להפוך את תמונת העולם

  .חשובה ומחייבת הרחבה קלה, מעוני ומחסור לחומר משפטי רלוונטי

בפסק , שלוש שנים בלבד לאחר שבית המשפט העליון האמריקאי החל

לחם עורך הדין לואיס , במהלך לביטול חקיקת המגן בעבודה, דין לוכנר

את מלחמת המאסף המוצלחת , לימים שופט בית המשפט העליון, דייסברנ

הוא הוכיח כיצד , בעשותו כן. האחרונה על זכויותיהם של עובדי הכפיים

בו בעל מכבסה הורשע , מדובר במקרה. המאבק לצדק חברתי צריך להתנהל

בערעור על ). Muller, 1908( שעות ביום בניגוד לחוק 10בהעסקת עובדות מעל 

שהחוק אינו חוקתי בהגבילו את זכותו החוקתית , שעה הוא טעןההר

, כשהעניין הגיע לבית המשפט העליון. להתקשר בכל חוזה אשר יחפוץ

אלא . המגינים על חוקתיותו של החוק, הצטרף ברנדייס לעורכי הדין

שהייחוד בכתב ההגנה שלו היה בהתמקדותו לא בטיעונים משפטיים אלא 

של נשים בשוק העבודה ובהשלכותיו על תפקודן במצב החברתי והכלכלי 

מתאר כך את חשיבותו של , מורטון הורביץ, ההיסטוריון המשפטי. הפיזי

  ): Horwitz, 1992, p. 209" (תיק ברנדייס"
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Containing two pages of legal argument and ninety-five 
pages of sociological and economic data about the 
conditions of working women's lives in factories, the 
Brandeis brief, by highlighting social and economic 
reality, suggested that the trouble with existing law was 
that it was out of touch with that reality. 

אפשרות אף שאין בדעתי לחלוק על החשיבות האדירה של התיק בהטמעת ה

נראה שהורביץ איננו מדייק בניסיונו לאתר את הבעיה , לשיח משפטי חלופי

מטרתו הברורה של , שהרי. במערכת המשפטית האמריקאית באותה עת

החוק הנידון הייתה לתת מענה למציאות הקשה שחוו נשים המועסקות 

הייחוד בתיק ברנדייס היה בהמרת מציאות זו לבית המשפט . בעבודות כפיים

בית המשפט אשר דן בתיק הסב את תשומת הלב לאופיים , ואכן. ווקאד

הוא מציין כי התיק כלל תקצירים . המיוחד של הטיעונים אשר הובאו בפניו

מפקחי בריאות , לשכות סטטיסטיות, חות של ועדות"של יותר מתשעים דו

וכי הכל מצביעים על ,  ובאירופההברית-ארצותב, וגהות ומפקחי מפעלים

בית המשפט , לאחר סקירת הממצאים.  שבעבודה ממושכת לנשיםהסכנות

המשמשים בימים , כי אף שאין מדובר במקורות משפטיים מוסמכים, הבהיר

יש מקום להכרה , בבואו לדון בטיעונים חוקתיים, כתיקונם את בית המשפט

כאשר בית המשפט , גם בממצאים מסוג זה) judicial cognizance(משפטית 

 בעניינים אשר הפן העובדתי שלהם מורכב ובעל השלכות נדרש להכריע

  ).Muller, 1908(מרחיקות לכת 
גם ממצאים , כמו הזכויות עצמן: בעניין זה נדרשת הערת אזהרה

תיק ברנדייס עצמו זכה . חברתיים וסטטיסטיים יכולים להיות חרב פיפיות

הגנת לפיה הוא מקבע את מעמדן של נשים כחלשות וכזקוקות ל, לביקורת

שימוש בממצאים , יתר על כן. המדינה בעיקר בתפקודן כאימהות

אם , כך. סוציולוגיים מסוג זה עשוי להיות מקל בגלגלי הקידמה החברתית

מה תהיה , המחוקק יחליט שאין לאפשר הפליה של שחורים בקניית דירה

המגלה כי רוב מכריע של לבנים אינו רוצה לגור ליד , התקפות של סקר

אינו רוצה למכור לה בית וכי קיימת אלימות גבוהה יותר , ורהמשפחה שח

כיצד יתייחסו חוקי שוויון בעבודה לממצאים ? בסביבה מעורבת גזעית

בשלבים , לפיהם כניסת נשים לעולם העבודה מעוררת, סוציולוגיים
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אחת ממטרות המשפט היא להקנות ? מתחים הפוגמים בתפוקה, ראשוניים

הפיכת המצב הקיים לשיקול משפטי . רתית פגומהכלים לשינוי מציאות חב

ליפול לכשל הנטורליסטי הידוע של גזירת הרצוי , במקרים מסוימים, עלולה

 ,Sunstein(פליה חברתית לנבואה המגשימה את עצמה המהמצוי ולהפוך 

1987.(  

שהדרך לפריצת המבצר של השיח , אינה בהכרח, אם כן, המסקנה

אמנם . לקדם זכויות חברתיות וכלכליותהמשפטי חסומה בפני המבקשים 

שהדרך של מי שמבקש לעמוד על זכויות אזרחיות ופוליטיות , אפשר בהחלט

בהן מורגל בית , "קלסיות", בהיותן זכויות אינדיווידואליות, קלה יותר

תיק ברנדייס , ועם זאת). Paz-Fuchs, 2008; 2000, מונדלק(המשפט לעסוק 

גשת מציאות חלופה לזו המוכרת לבית שגם עבודה יסודית להנ, הראה

ובלא , מחויבותבפרשת , מהלך זה החל בישראל. המשפט עשויה להצליח

דעת המיעוט של השופט אדמונד לוי ציטטה באריכות את . הצלחה יתרה

אשר פירט את , )המשיב באותה פרשה(המחקר של המוסד לביטוח לאומי 

לא היה די . אותו הקיצוץשל ,  הבלתי נסבלות–ואולי אף , ההשלכות הקשות

אפשר . כדי לשכנע יותר משופט אחד בטענות העותרים, אם כן במחקר זה

  .שמקרים חדשים ומחקרים חדשים יובילו לתוצאות טובות יותר

   נגישות לזכויות קיימות ומעוגנות .ג

בשנים האחרונות מתפתחת בישראל מודעות הולכת וגוברת לתהליכי 

, פלג; 2007, דותן ומדינה; 2008, ארז-ברק (חוקיותם והשלכותיהם, הפרטה

הנוגע ליתרונות , גם מתרחב הדיון, כן על יתר). 2007, פרשטמן; 2005

ולחסרונות של הפרטת אחד המשאבים הממלכתיים ביותר שניתן להעלות 

אלא שהרלוונטיות הברורה של כתיבה זו .  המערכת המשפטית–על הדעת 

במחקרים אלו מתמקדים במערכות הדיונים : מגדירה גם את מוגבלותה

החלטה על הפרטה בשנים , במפורש או במשתמע, שהתקבלה לגביהן

בהסתכלות . האחרונות או שמתקיימים לגביהן דיונים ערים בימים אלה

נמצא שהבחינה של הליכי הפרטה נוגעת , ממוקדת על מערכת המשפט

, למשל, דוגמא בולטת מצויה בהליכי הגישור. לסמכויות השפיטה במערכת

להליך המשפטי , ואולי אף למעלה מכך, המהווים בשביל רבים תחליף הולם

מעניין , אלא שדיון זה). 2008, פישר; 2008, פינקלשטיין(הפורמלי והמוכר 
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,  מערכת המשפט עצמה– מהפיל אשר במרכז החדרמתעלם , כשלעצמו

 . מופרטת לגמרי, במובנים החשובים ביותר שלה
חינת הליכי ההפרטה נדרשת לאור החשש ב: אבהיר את כוונתי

אשר יש סיבות רציניות לדרוש שיסופקו באופן שוויוני , ששירותים חיוניים

לפי , יינתנו באופן דיפרנציאלי לאוכלוסיות שונות, והולם לכלל הציבור

כאשר מדובר בהכנסת גורמים , למשל, חשש זה נראה ברור. יכולתן לשלם

ך ובריאות או בהתנית נגישות לטובין פרטיים כספקים של שירותי חינו

אם נפנה ). 2008, ארז-ברק(בתשלום , כגון פארקים וחופי רחצה, ציבוריים

אף שהיא מספקת שירות   אשר,נגלה שמדובר במערכת, למערכת המשפט

הסכום לתשלום . מאופיינת בבעיות קשות של נגישות, ציבורי מאין כמוהו

מקרים לא מעטים פנייה לבית ב, בנוסף. אגרת בית משפט אינו מבוטל

אשר , משמעותי עוד יותר הוא הסכום. המשפט מחייבת גם הפקדת ערבון

כדי לשלם לעורכי הדין אשר ייצגו , הפונים לבית המשפט צריכים להקצות

הפקדת ערבון ושכר , של אגרה, המאפיינים הללו: חשוב לשים לב. אותם

, סלנט(מערכת המשפט של " טבעיים"נחשבים למרכיבים , טרחת עורך דין

, הם מעוררים בדיוק את הבעיות הקשות אשר צוינו לעיל, ועם זאת). 1961

המשויכת ,  שאלת הנגישות השווה למשאבים ושירותים ציבוריים–ובראשן 

שבהיפוך אירוני , ניתן להעיר כאן, למעלה מן הנדרש. להליכי ההפרטה

ובהן , ת כיוםהנדונו, דווקא אותן הפרטות של מערכת המשפט, מסוים

עשויות להקטין את העלויות , אפשרויות לפתרון סכסוכים בדרכים חלופות

כדברי נטע זיו . המוטלות על מתדיינים ולהגביר את הנגישות שלהם למערכת

  ):390' עמ, 2002, זיו(

" סחורה", יתר על כן. ולא פרטי, המשפט הוא נכס ציבורי

)commodity (ה לעורכי הדיןשמומחיות מיוחדת מוקנית ב, זו ,

ציבוריותו של המשפט . אמורה לשקף ערכים מהותיים של צדק

לזכויות המוענקות , בציפייה שהנגישות אליו, ראשית, מתבטאת

. תיעשה על בסיס שוויוני, במסגרתו ולצדק האמור לנבוע ממימושו

ולא רק , מערכת הצדק צריכה אפוא להיות פתוחה בפני כל אדם

הנגישות למערכת . רותים משפטיים בכסףבפני מי שיכול לקנות שי

 מן השלבים הראשוניים של מודעות לקיומן של זכויות ועד –הצדק 

 היא תנאי להנאה מהגנת –היכולת לתבוע אותן בבתי המשפט 

  .המשפט
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כדוגמת תשלום אגרה והפקדת , שהדיון בתנאי סף לנגישות, חשוב לציין

.  לתופעה כוללת יותרהוא רק דוגמא, במסגרת המערכת המשפטית, ערובה

במערכת החינוך ובמערכת , למשל, קרטיים דומים קיימיםומנגנונים ביור

,  מגבילים את הנגישות לזכות לחינוך ולבריאות–הבריאות ובאופן דומה 

, אסיסקוביץ(באופן המקשה בעיקר על מי שחווה מצוקה כלכלית , בהתאמה

מכיוון שהיא מהווה , בין השאר, מערכת המשפט היא דוגמא חשובה). 2009

 זכויות –ובכלל זה , צינור מרכזי ואמצעי בקרה על האפשרות לממש זכויות

  .במערכות אחרות, חברתיות

המדירים אוכלוסיות , הדיון התמקד עד כה בהיבטים המוסדיים

הדבר בא לידי ביטוי . מוחלשות מהוצאת זכויותיהם מהכוח אל הפועל

) המחוקק ובתי המשפט: בעיקר(בתפיסה המצמצמת של המערכת המשפטית 

כעת אנו . אשר קיימות סיבות טובות להכיר בהן, כלפי זכויות חברתיות

" חלוקה"ה, מגיעים לבחון סיטואציה בה אף שהזכויות מוכרות במערכת

-ידי אוכלוסיות מסוימות ולא על-בהיותן נדרשות על, שלהן איננה שוויונית

אמנם חסמים אלו רלוונטיים . בשל חסמים מבניים של המערכת, ידי אחרות

עם . לאוכלוסיות חלשות לא רק בבואן לדרוש זכויות חברתיות וכלכליות

כיוון שיש מקום להניח שאוכלוסיות אלו יזדקקו למערכת המשפט , זאת

: למשל(כלכליים -ביתר שאת דווקא כדי להגן על אינטרסים חברתיים

 ולבחון חסמים יש מקום להתעכב, )והבריאות, הרווחה, בתחום התעסוקה

  .אלו

בראש ובראשונה יש לציין את המבנה הייחודי של השירות המשפטי 

מדובר בשילוב ייחודי של הסדרה . ידי קהילת עורכי הדין-הניתן על

  לחוק לשכת עורכי20סעיף , מצד אחד. מונופוליסטית ושוק חופשי לחלוטין

רה ארוכה של קובע שו, "ייחוד פעולות המקצוע" אשר כותרתו ,)1961(הדין 

בפני ייצוג מדובר על , בין השאר. פעולות אשר רק עורך דין רשאי לבצע

, עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי, תות או מעין שיפוטיושיפוטיערכאות 

כך הוקנה לעורכי . תדעת משפטימתן חוות ייעוץ ו וייצוג במשא ומתן משפטי

, כידוע לכל, ךמאיד. הדין מונופול לשלוט בנגישות למשאבים המשפטיים

חריגים . במסגרת המגזר הפרטי, ברובם המכריע, עורכי הדין עצמם פועלים

המייצגים את המדינה ועורכי הדין , לכך הם עורכי הדין בשירות הציבורי

מצב . עליהם יורחב הדיבור בהמשך, הפועלים במסגרת המגזר השלישי

הצורך  בפני ,המבקש לממש את זכויותיו, משונה זה מעמיד את האדם
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כדי להביא את ענייניו בפני הרשות , להשקיע סכומים משמעותיים

  . המוסמכת

כי קיים אמנם , יש לציין: אשר לנושא הפקדת הערובה ותשלום האגרה

" מחיר"גם להליך זה יש , עם זאת. המאפשר קבלת פטור מחובות אלו, הליך

אמצים להראות אלו מ, כי בדרישה מהמבקש פטור, השופט ואגו ציין. משלו

אלמנט "יש , עשה לגייס כספים מן המעגל המשפחתי והחברתי הקרוב אליו

בפרשה אחרת , והרשם אוקון). ביטון' א מדינת ישראל נ"ע" (משפיל ומביש

גילה הבנה נדירה לדרישות , )2005, ו גם רביןרא; 717' עמ,  רוטהנ"בה(

  :כי, המוצבות בפני המבקש פטור כשציין

 עולה כדי בידודם של מבקשי י עונהצורך לדרוש פטור מחמת

 קיום ]...[מבחינה כלכלית " להתפשט"הוא מחייב אותם . הפטור

אל לקיום . זכויות יסוד מוגנות משנה את פני העולם המשפטי

אך , להיתפס כתופעה שטחית אשר יכולה לשנות את מערך הזכויות

  .שינתה בפועל מעט

 החיים בעוני המבקשים העומדים בפני האנשים, בנוסף לקשיים הכלכליים

התופעה . עומדים בפניהם גם קשיים מופשטים יותר, לממש את זכויותיהם

המוכרת להם , נוגעת לחוסר האמון המובנה שלהם במערכת המשפטית

גם כאשר הם ). 2005, זיו(המבקשת להרע להם , כזרוע הארוכה של המדינה

ערכת להתמודד עם המ, הכלכליים והנפשיים, אוזרים את המשאבים

, מגבלות השפה וחוסר ההבנה העמוקה של הכללים, הרקע שלהם, המשפטית

מקשים עליהם להתמודד , "משפט"הקרויה , המכוננים את המערכת הסגורה

המעניקים סיוע משפטי ללא תמורה דומים , סיפוריהם של עורכי דין. כשווים

ה התלונה בפיהם אינה מבחינ, הלקוחות מגיעים ללא תיאום מראש: למדי

, בין עיקר לטפל ובין פרטים רלוונטיים מבחינה משפטית ועניינים אישיים

, אשר אין להם כל קשר לנושא הדיון וכן אינם מצייתים להנחיות עורכי הדין

  ).White, 1990; 2005, ראו אלבשן(המבקשים לעזור להם 

אשר ביקשו לראות מעבר להיבטים הפורמליים של הזכויות , תובנות אלו

נולדו גם הן בבית מדרשו של הריאליזם המשפטי ויחד איתן , המשפטיות

הכותבים הריאליסטיים החשובים של . פתרוןנולדה גם ההתחלה של ה

: תחילת המאה תמכו בהרחבת החינוך המשפטי לכיוון שהיה בלתי מוכר

הם הציעו שקליניקות ). Frank, 1933; Llewllyn, 1935(חינוך משפטי קליני 
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אשר יעניקו שירותים משפטיים בחינם , סטודנטיםמשפטיות יאוישו ב

תחת פיקוח של עורך דין ושל איש סגל בפקולטה , לאוכלוסיות נזקקות

בדרך זו ירחיבו את ההנגשה של אוכלוסיות אלו למערכת . למשפטים

היא אינה המטרה היחידה של , על אף חשיבותה של מטרה זו. המשפטית

שאינה יותר מתוצר לוואי מבורך , והקליניקות המשפטיות ויש אף מי שיאמר

המטרה העיקרית של הקליניקות נראית כעניין , למעשה). 2000, רימלט(שלה 

שנועד להבטיח את החינוך המשפטי המיטבי לסטודנטים , אקדמי פנימי

אלא שדווקא מרכיב חינוכי זה אמור לענות על מרכיב הביקורת . למשפטים

יתוק של קובעי המדיניות מעולמן של הנוגע לנ, הראשון אשר צוין בסעיף זה

עשויים , יום-דרך עבודתם על תיקים של אנשים קשי. השכבות החלשות

, כלכלי שונה-חברתי" בית גידול"המגיעים על פי רוב מ, סטודנטים למשפטים

, החברתיים והמשפטיים, מה על מארג הקשיים הכלכליים-ללמוד דבר

יש , יכותית הניתנת להםבשל ההכשרה הא. האופף אנשים החיים בעוני

בבחירתם , שלפחות חלקם יוכלו לשמש סוכני שינוי בחברה, מקום לתקווה

בתרומתם לעיצוב הכללים , לעסוק כעורכי דין במתן סיוע לאוכלוסיות אלו

ואולי אף ברגישות מוגברת כאשר ייצגו לקוחות , המשפטיים או בפירושם

אוכלוסיות המוחלשות אשר להם אינטרסים נוגדים לאלו של ה, ותאגידים

כדברי שופט בית המשפט העליון ). Frank, 1947; 2000, רימלט; 2002, זיו(

המשפט ועורכי הדין הם מה שהפקולטות ", פליקס פרנקפורט, האמריקאי

  ).379' עמ, 2002, מצוטט אצל וויזנר" (עושות שיהיו

שינוי ) או לכל הפחות השתלבה במסגרת(ההכשרה הקלינית הובילה 

בעשור האחרון ניתן לראות .  ועמוק במערך הסיוע המשפטי בישראלמקיף

. שנועדו להעניק סיוע משפטי לאוכלוסיות חלשות, פריחה של עמותות

, "שכר מצווה" את תכנית 2002לשכת עורכי הדין חנכה בשנת , במקביל

שנועדה להרחיב את הנגישות לסיוע משפטי דרך מרכזי זכויות וליצור 

  . ידי עורכי דין פרטיים-משפטי פרו בונו עלתשתית למתן סיוע 

, כאמור לעיל, ראשית. אולם כוס זו מלאה לכל היותר עד מחציתה

והציפייה , השירות עליו מופקדת המערכת המשפטית הינו שירות ציבורי

. שהמערכת הציבורית תיקח על עצמה את עיקר האחריות לספקו, הינה

הניתנים במסגרת , רטייםשהפריחה בשירותים הפ, אנו מוצאים, והנה

שמעניקה , מתרחשת על רקע סיוע מצומצם, עמותות המגזר השלישי

-הניתן על ,בעוד שהייצוג המשפטי הפלילי. בעיקר בתחום האזרחי, המדינה
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הסיוע המשפטי , ידי המדינה דרך הסנגוריה הציבורית התרחב באופן מרשים

דיני , דיור, ומיהאמור להינתן לנזקקים בתחומים של ביטוח לא, האזרחי

נשאר צייקני ומחייב מבחני הכנסה ', הוצאה לפועל וכו, זכויות נכים, עבודה

גם כאן מדובר בהליך המוכר לחוקרי , למעשה. קפדניים כתנאי לזכאות

): omission" (הפרטה על דרך מחדל"או " הפרטה מלמטה "–הפרטה 

וזמות פרטיות המדינה מצמצמת את פעילותה בתחום מסוים וְמַפָנה מקום לי

  ).1997, ץ"כ; 2008, ארז-ברק(

הפועלות באפיק המשפטי , העבודה החשובה אשר מבצעות עמותות, שנית

התמונה "מאפשרת לעצום עין לנוכח , כלכלי-בשם לקוחות בתחום החברתי

הבאים לידי ביטוי גם , של הרחבת פערים חברתיים וכלכליים" הגדולה

בהשוואה לכוחות .  באוכלוסייהביחסי הכוחות המשפטיים בין השכבות

הינם נעדרי משאבים , הפועלים במסגרת עמותות, עורכי הדין, הפועלים מנגד

 ועומדים מול מערכת המתקשה לקבל 3חסרי ניסיון משמעותי, באופן בולט

כמו , הצלחותיהם המשמעותיות של ארגונים אלה. את תפיסת עולמם

 בעיקר על חוסר הצדק מלמדות, ) קו לעובדץ"בג(בפרשת הסכם הכבילה 

  .הבולט אשר עמד ביסוד המדיניות ששרתה עד אז באותם תחומים

האם ההנעה של : דינמיקה זו מחייבת הצבת שאלה רחבה יותר, ושלישית

) החברתיות והכלכליות(רבים לעסוק בשינוי חברתי דרך שיח הזכויות 

אליס בארץ או שמא מדובר במירוץ של , משרתת את המטרה הרחבה

בנקודה זו ? אך כלל לא ברור כיצד מנצחים בו,  ההתקדמות קיימת– ותהפלא

  .פרק בהמשך ה4בסעיף ניגע 

                                                 
נהנים ממערך ה, חריג בולט מהווים עורכי הדין של האגודה לזכויות האזרח בישראל   3

  .מעלה מעשור שניםארגוני ומקצועי משמעותי ויציב ונשארים בעיסוקם גם ל
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, התכנית: חוסר נגישות לזכויות בקרב אנשים החיים בעוני  .3
  הפקידּות והלקוח

ההגנה על . לא כל הזכויות חשובות לכל האזרחים באופן שווה, כפי שצוין

ופש ההתקשרות החוזית משמעותי למי הקניין חשובה למי שיש לו קניין וח

הזכות לביטחון סוציאלי . שיכול למקסם את מצבו במסגרת משא ומתן חוזי

והזכות לדיור הולם חשובות בעיקר למי שאינו מצליח לממש צרכים אלו 

  . תובנה זו אינה טריוויאלית כפי שהיא נראית). 2005, זיו(בשוק החופשי 

בריאות , חינוך,  דיור– הרווחה מרכיבים הבסיסיים של מדינתהאמנם 

האם , אולם. ולא רק לאלו החיים בעוני,  חשובים לכלל האזרחים–ותעסוקה 

כאן מעניין לציין ? מרכיבים אלו חשובים לבני מעמדות שונים באופן שווה

המצדדים בתפיסה רחבה של מדינת הרווחה : 4שוני דיסיפלינרי מסוים

קשים לראות בשירותים מנקודת המבט של העבודה הסוציאלית מב

לכל האזרחים באופן שווה ) והחשובות(המוענקות , "זכויות"החברתיים 

)Simon, 1985 .(זכויות חברתיות מהוות אינטרסים חשובים לכלל , עבורם

היכולים להוציא עצמם כליל , למעט אותם עשירים מופלגים, האזרחים

: למשל(הם מהחברה ולהגשים את כלל הצרכים החברתיים והכלכליים של

, וכפי שעולה מהדיון לעיל, לעומת זאת. בשוק החופשי) דיור, בריאות, חינוך

משפטנים ואנשי מדעי המדינה רואים את תפקידן של הזכויות החברתיות 

, בין שתי הגישות. כאיזון לזכויות האזרחיות והפוליטיות, בשדה הפוליטי

  .קיים קו תפר אשר בתוכו יתנהל הדיון להלן

והתנגדות ( חשוב לתמיכה במדיניות חברתית אוניברסלית שיקול, כך

, הוא השאיפה ליצור מערך חברתי חוצה מעמדות) למדיניות סלקטיבית

לפי ). 1997, דורון(המשמר את קיומו של השירות החברתי ואת איכותו 

אזי יש סבירות , אוניברסלית) או החינוך(אם מערכת הבריאות , הטיעון

תהיה רלוונטית לכל מי שיזדקק לה באופן דומה גבוהה שהזכות לבריאות 

, אם קיימות מערכות בריאות שונות לעשירים ולחסרי אמצעים, ברם. למדי

פוחת , האינטרס של כל הראשונים לדאוג לאינטרסים של האחרונים, למשל

דוגמא פשטנית עשויה להמחיש נקודה ). 2009, אסיסקוביץ(באופן ברור 

. הפתוחה לכל, יימת מערכת בריאות בסיסיתנניח שבמדינה נתונה ק: זאת

                                                 
  .מיכאל שלו על תובנה זו' פרופאני מודה ל   4
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, איכות הרופאים,  אורך התורים–מצוקות של מערכת הבריאות , במצב זה

,  הן מצוקותיה של האוכלוסייה בכללותה–' וכו, זיהומים, הצפיפות בחדרים

. ובכלל זה של בעלי הנגישות הגבוהה למקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות

$ 10,000 לרכוש ביטוח רפואי במחיר של בעת שנפתחת אפשרות, לימים

ל ייהנו גם הם מרפואה ציבורית אולם "רוכשי הביטוח הרפואי הנ, לשנה

תורים קצרים יותר לניתוח , הם יקבלו חדרים פרטיים: בתנאים מועדפים

אשר אינה יכולה להרשות , האוכלוסייה. וייהנו מטיפול בידי מיטב המומחים

כבר . משירותי בריאות ברמה נחותה,  כןאם, לעצמה ביטוח משופר תיהנה

אינה נגישה במידה שווה לבעלי , במקרה זה, כאן ברור שהזכות לבריאות

שאף שהזכות לבריאות , טענתי תהיה, אולם מעבר לכך. אמצעים שונים

השינוי המערכתי יוביל להפרדה , לכלל האזרחים, באופן מופשט, חשובה

 לשוני –ומכאן , האוכלוסיותבמאפייני צריכת שירותי הבריאות בשתי 

בעוד שאדם הנעדר ביטוח , כך. אשר הזכות לבריאות צריכה לקבל, בתכנים

משופר עשוי לטעון שזמן המתנה של שישה חודשים לניתוח דחוף או הצורך 

מהווה פגיעה בזכותו לשירותי בריאות , הפוגעים בפרטיותו, למלא טפסים

,  שרכשו להם ביטוח רפואיסוגיה זו אינה מטרידה כלל את מי, הולמים

  . העוקף כשלים אלו

אף שקיימים קשיים במימוש זכויות : לסיכום נקודה מקדמית זו

אנשים החיים בעוני , הרלוונטיים לכלל האוכלוסייה, חברתיות וכלכליות

או בשל מאפיינים , מבנה המערכת, בשל ההקשר המשפטי, עשויים להיתקל

.  קשיים ייחודיים במיצוי זכויות אלוב, עצמם-סוציאליים ודמוגרפיים שלהם

של (ניתן את הדעת הן לקשיים הכלליים והן לקשיים הפרטיקולריים , להלן

  .במיצוי זכויות חברתיות וכלכליות) אנשים החיים בעוני

מיצוי זכויות מתייחסת ליחס בין הזכאים לזכות -התופעה של אי, ככלל

שיעורי .  זו או אחרתלבין אלו אשר אינם מממשים את זכויותיהם מסיבה

מטרות ההכלה של המדיניות "מיצוי נמוכים נתפסים כסותרים את 

 Corden, 1995, p. 16; van Oorschot(ומובילים להדרה חברתית " החברתית

& Schell, 1991, p. 192 .(עד השנים האחרונות פסע המחקר האקדמי , והנה

 של התכנית או בעקבות העמדות הרווחות בציבור ובחן חוסר אפקטיביות

" ראוי"היכולת של מדיניות חברתית לדאוג שרק מי ש: קרי, "יעילות אנכית"

במסגרת זו אנו מוצאים פרסומים אודות . יקבל סיוע) מונח טעון כשלעצמו(

כאשר יש חשש , הונאה בדרישת גמלאות וכן קריאות לצמצום זכאות
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לדיון זה היא דוגמה בולטת .  להיות זכאיםצריכיםשזכאים מסוימים אינם 

על זכאותן של ,  גם הישראלית–ובמידה מסוימת , המתקפה האמריקאית

רק לאחרונה החלו חוקרים של מדיניות . הוריות לגמלאות-אימהות חד

 כמה מבין חברי –" יעילות אופקית"חברתית לבחון את מה שניתן להגדיר כ

  ). Standing, 1999, p. 259(אכן נהנים מקצבאות " קבוצת המטרה"

אשר , שהסבר קצר זה עשה שימוש במספר הבחנות, ניתן לשים לב

קיימת ההבחנה בין , ראשית. לפחות במידה חלקית, עשויות לחפוף זו את זו

, שנית. מי שראוי שייהנה מהטבות לבין מי שלא ראוי שייהנה מהטבות

ההבחנה , ושלישית. ההבחנה בין מי שזכאי להטבות למי שלא זכאי להטבות

, בעולם אידיאלי. לבין מי שלא נהנה מהן, הנה מהטבות למעשהבין מי שנ

ורק מי , כל מי שראוי לגימלה יהיה זכאי: קיימת חפיפה מלאה בין ההבחנות

במסגרת איתור אוכלוסיית ). 1999, אורשוט ון(שזכאי יקבל את הגימלה 

 ולשאול את השאלות האסטרטגיתהיעד יש לקבל החלטות ברמה 

יכולים להיות , בפועל. מי צריך לקבל מה ומתי: הפוליטיות והמוסריות

זכאים שאינם מקבלים או , באוכלוסיית היעד אנשים שאינם זכאים

הקטגוריה האחרונה מעוררת שאלות (ראויים שאינם זכאים -מקבלים

הניסיון לקרב את אוכלוסיית הזכאים והמקבלים . )מוסריות מרתקות

  . ית המיקוד של בעיהטקטיתלאוכלוסיית היעד מצוי ברמה 

קיימת נטייה לחלק את ההסברים , מיצוי זכויות-בבחינת הסיבות לאי

, אף שחלוקה זו מועילה. הפקידות והלקוח, מבנה התכנית: לשלוש רמות

תנאים , למשל, כך. בפועל קיימת השפעה הדדית בין הרמות השונות

. מורכבים לזכאות עשויים להרתיע זכאים מסוימים מלהגיש בקשה כלל

ניתן לאתר את הבעיה בחוסר הנכונות של הזכאים עצמם ,  ראשוןבמבט

זכאות האפשר שניתן היה לפשט את תנאי , מאידך. להתמודד עם קושי זה

המקדישה , פקידּות מסבירת פנים, בנוסף. של התכנית ולהפכם לזמינים יותר

הייתה עשויה להוות משקל נגד לחלק מאותם , זמן וסבלנות לפונים השונים

, אנסה לסקור בקצרה את המאפיינים, אם כן,  בכפוף להסתייגות זו.קשיים

חשוב . לפי הרמות הנזכרות, העשויים להרתיע פונים מלממש את זכויותיהם

שבמסגרת זו אוכל לדון רק במאפיין מרכזי אחד או שניים בכל , לציין

של , תיאורטית ואמפירית, יש בהחלט מקום לבחינה מקיפה יותר. קטגוריה

  .מיצוי זכויות-ת של מאפיינים נוספים על איההשלכו
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   רמת התכנית .א

מחקרים של השנים האחרונות גילו קשר בין דרגות מיצוי נמוכות לבין 

בולט במיוחד , מקרב מאפיינים אלו. מאפיינים מסוימים של התכניות עצמן

מבחן . מבחן האמצעים כמרכיב המרתיע זכאים מפנייה לקבלת סיוע

שכן הוא משפיע באופן ישיר על מבנה , "מאפיין על"עין האמצעים מהווה מ

אין . על יחס הפקידות ועל תחושת הלקוחות הפונים לקבלת סיוע, התכנית

נסתפק . אפשרות לבחון לעומק את השיקולים בעד ונגד מבחן האמצעים

 ההצדקה העיקרית למבחן האמצעים מצויה –בציון העיקריים שבהם 

מתן קצבאות ילדים לכלל , לפי הטענה.  באמתבמיקוד הסיוע למי שזקוק לו

חייב הפחתת גובה י,  לבעלי האמצעים–ובכלל זה , למשל, האוכלוסייה

לביקורת ; 1998, בשרוב(הקיצבה למי שזקוק לה למימוש צרכים חיוניים 

  ). 2006, ישראל-ראו בן

המסתייגים מהתנית גמלאות במבחן אמצעים מעלים שורה של , מנגד

התנית גימלה במבחן אמצעים . מאד לענייננו חלקם חשובאשר , טיעונים

, "שירות עני"ההופך להיות , "שירות לעניים"מקבעת את השירות הניתן כ

כל . מטביעה חותם של נזקקות ומחייבת כללים מורכבים לבחינה של זכאות

   אחד מהמאפיינים הללו מהווה גם הסבר עצמאי למיצוי נמוך של זכויות

)Corden, 1995, p. 14; van Oorschot, 1995, p. 32 .( כאשר מעמד הביניים

לא קיים גורם ציבורי אשר יחייב שמירה על רמה ואיכות , אינו זקוק לשירות

דברים דומים ניתן לומר לגבי ). 1997, דורון(סבירה והשירות יילך ויתדרדר 

  ). 1995, גוף(גובה הגימלה 

.  גם מלווה בסטיגמה,המותנות במבחן אמצעים, פנייה לקבלת גמלאות

היות שקיים יחס הפוך בין מידת הסטיגמה , סוגיה זו חשובה לשאלת המיצוי

המיוחסת לגימלה ומידת הנכונות של מקבלי גמלאות לתבוע אותה 

)Hancock et al., 2004; Moffitt, 1983 .( אות הסטיגמה"כפי שהוטבע בעבר "

י לסמן אותם כמודרים כד, פושעים או בוגדים, היוונית על עורם של עבדים

במקרים , כך שיוך הנתמכים על הקופה הציבורית מאיר אותם, חברתית

מפתחת , פוגעת ביוקרתם של בני הקבוצה"הסטיגמה . באור שלילי, מסוימים

מבזה ומשפילה אותם בהקנותה להם דימוי , מכתימה, אצלם רגש נחיתות

). 2000, דורון; 1998, בשרובגם ; 176' עמ, 2006, ישראל-בן" (עצמי ירוד

. שאין די בקבלת סיוע ממשלתי כדי להביא להטלת סטיגמה, חשוב לציין

מקבלים סובסידיות ממשלתיות ולא רק שאינם , למשל, חקלאים בכל העולם
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נערצים כאייקונים של עצמאות "אלא הם " נתמכים"חשופים לסטיגמה של 

ל וניצולי "נכי צה, לדוגמא, בישראל). Anderson, 2004, p. 248" (כלכלית

, הסטיגמה, מנגד. שואה נתפסים כמקבלי הטבות בזכות ולא בחסד

מייחסת להם פגם בשל , מקבלי הסיוע, המוטבעת על אנשים החיים בעוני

האפקט של הסטיגמה כה . חוסר יכולתם לדאוג לצורכיהם הבסיסיים

הרחיק שייעשה בה שימוש כדי ל, משמעותי עד שיש מי שמציעים מדיניות

  ). Blumkin, Margaliot & Zadka, 2008(מקבלת סיוע " לא ראויים"נתמכים 

תכניות המתנות זכאות במבחן אמצעים הן לרוב גם סבוכות יותר , לסיום

הן מחייבות את מבקש הסיוע לחשוף את כל אמצעי הקיום שלו . להפעלה

הטפסים הנדרשים למילוי מחייבים סבלנות . ואת הסיוע שהוא מקבל

והתיעוד הנדרש כדי לגבות את ההצהרות עשוי לתסכל פונים רבים , הקפדהו

שאורך הטופס , מחקר אחד מצא, כדי לסבר את האוזן. מלדרוש את זכאותם

בעשר :  עמודים12הברית הוא -הממוצע לקבלת תלושי מזון בארצות

.  עמודים36- מגיע ל– עמודים ובמדינת מיניסוטה 20מהמדינות הוא עולה על 

כי הבקשה הממוצעת לקבלת תלושי מזון ארוכה פי שישה מזו , ב מצייןהכות

הנדרשת לקבלת רישיון לנשק ופי שלושה מזו הנדרשת לקבלת משכנתא 

)Bolen, 2001 .(רד קלוארד 'בספרם החשוב תיעדו פרנסיס פוקס פיבן וריצ

ואת השפעתה על ) red tape deterrence" (ההרתעה הביורוקרטית"את 

 & Handlerגם; Piven & Cloward, 1993, p. 293, 374-376(הפונים 

Hasenfeld, 2007 .(כי ההרתעה של הפונים ממוקסמת כאשר , יש לציין

כפי , )שישה חדשים, חודש(התכנית דורשת פנייה מחודשת כל פרק זמן נתון 

  .שאכן דורשות תכניות רבות

  רמת הפקידות .ב

אשר שילובם יחדיו יוצר , תניתן למנות מספר מאפיינים של עבודת הפקידו

 & a bureaucratic design in deterrence) (Piven" (הרתעה ממוסדת"

Cloward, 1993, p. 152 .(המשפיע באופן , על-גם כאן ניתן לציין מאפיין

הכוונה היא . על תפקודה ועל האתוס שלה, משמעותי על מבנה הפקידות

 ,Bryson (מפני הונאהמתן שירות ופיקוח : לתפקוד הכפול של הפקידות

1995; Handler & Hasenfeld, 2007; van Oorschot, 1995.(   
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סיוע ותמיכה היא גם הישות , האחראית על מתן שירות, כאשר הפקידות

נוצרות מגבלות ברורות באשר , האמונה על קביעת הזכאות, המינהלית

 באופן, הפונה. למידת האמון היכול להיווצר בין הממסד לבין הפונה

-zero(אפס -רואה את מערכת היחסים כמשחק סכום, רציונאלי מבחינתו

sum( , ולא כאינטראקציה אשר במסגרתה שני הצדדים יכולים לשפר את

במסגרת מערכת יחסים זו כל צד יחשוף רק את המידע ). win-win(מצבם 

בעתיד הרחוק , ויסתייג מלמסור מידע העלול, ההכרחי והנדרש על פי חוק

המצויה בתחילת מערכת יחסים , הורית-אם חד, למשל, כך. וע בולפג, יותר

לא תחשוף עובדה זו בפני מחלקת הרווחה מחשש שגם מערכת , זוג-עם בן

ראו (הורית -כאם חדממנה את הגימלה יחסים בוסרית זו תספיק כדי לשלול 

לו היה ניתוק בין תפקיד הפיקוח . יש להצר על כך). ע חסיד"בדומה דב

הכלכלי , וע ניתן היה לאפשר לפקידות לבחון את מצבה האישילתפקיד הסי

  .ולא על בסיס חלקי מידע, והחברתי באופן הוליסטי

הורית -חששה של האם החד, אלא שבמציאות המינהלית הישראלית

המוסד לביטוח , לדוגמא, )ל ברנס"עב (אילנית ברנסבעניין . מוצדק למדי

 דיווחה על קשר רומנטי שלה אשר לא, הורית-לאומי שלל גמלאות מאם חד

, חשדו כי מצבה האישי השתנה אשר, חוקרי המוסד לביטוח לאומי. עם גבר

אך חשוב , גימלתה נשללה. נכנסו לביתה ומצאו גבר מסתתר מאחורי הארון

אלא כיוון , שזאת לא בשל ההוכחה כי אותו גבר תומך בה כלכלית, לציין

ביטוח לאומי כל מידע אשר את הדרישה למסור למוסד ל, לכאורה, שהפרה

בעניין ).  לחוק הבטחת הכנסה20' לפי ס(עשוי להיות רלוונטי לקבלת הגימלה 

תוך שהוא מעלה על נס את , בית הדין הארצי אישר את שלילת הגימלה, זה

הנדרשת ביחסים בין , סטרית-הדו") אמון היתר "–ואף (חובת האמון 

מפנה בית , מסייע לעמדה זוכתנא ד. ל לבין התובעים את זכויותיהם"המל

כנגד חובת ההגינות של "כי , שם קבע השופט זמיר, קונטרםהדין לעניין 

  ).320' עמ,  קונטרםץ"בג" (נדרשת חובת ההגינות של האזרח, הרשות

אולם טקסט צריך . אפשר שתפיסה זו ראויה להקשר בו היא נכתבה

 על בקשה לקבלת )כבעניין קונטרם(כאן אין מדובר . להיבחן בתוך קונטקסט

אין המדובר , בהתאם. רישיון להפעלת מחסן אלא בבקשה לגמלת קיום

אלא , על דרישה לחשוף את התכנית לעשיית שימוש בשטח) כבעניין קונטרם(

בפסק דין . בדרישה לחשוף טיבה של מערכת יחסים אינטימית בכל רגע נתון

-  של אם חדשרשויות הרווחה נהגו לפסול זכאות, אמריקאי מקביל התברר
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הורית לגימלה על פי תלות בתדירות יחסי המין שקיימה עם גבר שביקר 

 אותה מציין השופט ,)social contract(האמנה החברתית ). King, 1968(אצלה 

נתפסת באופן שונה כאשר פערים ביחסי הכוח הם כה , אם כן, זמיר

וכאשר התובעים עלולים להפסיד כל כך הרבה מחשיפת , משמעותיים

אשר , המאפיין את השוק החופשי, כאן אכן נוצר חוזה במובן הצר. חייהם

כבדהו "להתייחס לצד שמולו בבחינת , רציונליכשחקן , במסגרתו כל צד חייב

  .לכל היותר, "וחשדהו

גם עצם החדירה לפרטיות עשויה להרתיע תובעים , בנוסף לשאלת האמון

נפסלה האפשרות של , עילשהוזכר ל, Kingאף שבעניין , כך. ממיצוי זכויות

ללא הוכחה (רשויות הרווחה לשלול גימלה רק על בסיס יחסים אינטימיים 

הרי שעצם הפלישה לפרטיות לא היוותה שיקול עבור בית , )של סיוע כלכלי

מספר שנים מאוחר יותר אישר בית המשפט העליון , בדומה לכך. המשפט

ה כאשר תובעת האמריקאי את הכוח של רשויות הרווחה לשלול גימל

ההנמקה ). Wyman, 1971(מסרבת לאשר לעובדת סוציאלית להיכנס לביתה 

בית המשפט , ראשית: בפסק דין זה משרתת את הטענה כאן בשני מובנים

כיוון שתפקידה של , שהזכות של התובעת לפרטיות אינה רלוונטית כאן, קבע

, ל השירותהאופי הכפול ש. עובדת סוציאלית לסייע לתובעת ולא להרע לה

, אותה" לקטלג"כאשר יש צורך . פעל כאן לרעת התובעת, כמסייע וכמפקח

העובדת הסוציאלית נחשבת כמסייעת ועל כן היא אינה נדרשת להציג צו בית 

) גם(היא , בתפקידה המהותי, מאידך. המחייב לאפשר כניסתה, משפט

גיון בית המשפט עשה שימוש בה, שנית. המדווחת על חשד להונאה, מפקחת

שכן המדובר ,  בקובעו שאין כאן פגיעה אמיתית בפרטיותה של התובעת,חוזי

היא יכולה לאשר כניסת העובדת הסוציאלית לביתה : בעסקת חבילה

או להימנע מלאשר כניסתה לביתה ולוותר על , ולהמשיך לקבל את ההטבות

  ).Paz-Fuchs, 2008; Reich, 1962; 1965לביקורת ראו (ההטבות 

במובן (כאשר תובע מבקש לממש את זכויותיו ממערכת הרווחה , לסיכום

חינוך , גם סיוע בדיור, בנוסף לביטחון סוציאלי, הכולל, הרחב של המונח

, לביקורת ולבקרה מצד מערכת, הוא נדרש לחשוף את עצמו לבחינה) 'וכו

בכך אנו מוצאים קשר חזק . הרואה אותו כזומם הונאה עד אשר יוכח אחרת

שכן ביקורת ופיקוח נדרשים בעיקר , אשר נדונו לעיל, תכניתלמאפייני ה

הסטיגמה המיוחסת , זאת ועוד. כאשר הזכאות תלויה במבחן אמצעים

לתפיסה , במקרים רבים, מקושרת, המותנות במבחן הכנסה, לתובעי גמלאות
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; 2005, זיו(להם " מגיעים"של כל מקבלי הגמלאות כדורשי כספים שאינם 

White, 1990 .(פקט ההרתעתי של מבנה מערכתי זה הוכח במחקרים הא

יש , יתר על כן). Corden, 1995; Standing, 1999(שנערכו במספר מדינות 

, הטוענים שמבנה זה אינו מקרי אלא נועד להקטין את שיעור מיצוי הזכויות

  ).Jencks, 1992(כדי להקטין עלויות 

  רמת הלקוח .ג

במידה שאלה הם . ת את זכויותיוהלקוח מחליט שלא למצו, במקרים רבים

. ניתן לייחס את המרכיבים שפורטו לעיל להחלטה של הלקוח, פני הדברים

, שלקוח ָהָרגיש לסטיגמה המשויכת להטבה אותה הוא דורש, ניתן לומר, כך

. נמנע ממיצוי זכויותיו בשל רגישותו לסטיגמה ולא בשל מאפייני המערכת

המסרבת לחשוף את חייה האישיים , דברים דומים אפשר לומר לגבי תובעת

, ניסיתי להראות לעיל. על זכויותיה לתבוע גימלה" מוותרת"ובשל כך 

מיצוי זכויות איננו נוגע לרצון לשכנע את -שהדיון בסיבות מסוג זה לאי

 –אלא , התובע שלא להיות רגיש לסטיגמה או לוותר על טפח מפרטיותו

  .  את זכויותיהםבגורמים המרתיעים לקוחות מההחלטה לתבוע

קיים ממד חשוב של בעיית העדר הנגישות לזכויות חברתיות , ובכל זאת

כדי שאדם יוכל . אשר המוקד שלו מחייב טיפול ברמת הלקוח, וכלכליות

 to" (לקרוא בשם"עליו לדעת . עליו לדעת על קיומן, לתבוע את זכויותיו

name (ייבל וסראט א, מתמקדים פלסטינר, במאמרם החשוב. לעוול שנגרם

) תביעות נזיקיות: למשל(הנופלות בגדר תביעות הפתוחות לכל , בתביעות

עובדי , כך לדוגמא. ואשר אוכלוסיות חלשות עושות בהן שימוש מופחת

שחשיפה לאסבסט מהווה עוולה , הנמלים היו צריכים להטמיע את התפיסה

הכותבים ). Felstiner, Abel & Sarat, 1980(אשר זכותם לתבוע בגינה , נזיקית

כי ההמשגה שלהם תאפשר מבט ביקורתי כלפי צעדים , מציינים בצדק

  ). 636' עמ, שם" (נגישות לצדק"לשיפור 

נראה שהתובנה שלהם רלוונטית הרבה יותר לקטגוריה ייחודית , והנה

, עשיר כעני, שהרי אין אדם. זו הייעודית לאנשים החיים בעוני, של זכויות

החידוש של . וע בבית משפט בגין נזק אשר נגרם לושאינו יודע שניתן לתב

, שאוכלוסיות מסוימות אינן מודעות לכך שנגרם להן נזק, מאמר זה בכך

אפשר שכלל הציבור אינו מכיר , יתר על כן. המאפשר תביעת פיצוי ממזיק
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דוגמא מובהקת (עד שרוחות הזמן משתנות , בכך שניתן לתבוע בגין אותו נזק

במילים ). עשנים והאחריות של חברות הסיגריות לנזקהיא הנזק הנגרם למ

אינו מצוי בתודעה של אותם , ולא הזכות עצמה, היישום של הזכות, אחרות

שונים הם פני הדברים בבואנו ).  של הציבור בכללותו–ולעיתים (אנשים 

הזכות עצמה עשויה שלא להיות , כאן. לבחון זכויות חברתיות וכלכליות

, בין זכויות אלו ניתן למנות את הזכות לדיור ציבורי. בתודעת האדם הנזקק

לגמלת נכות או לגמלת הבטחת , להנחה בארנונה או במעון יום לילדים

חוסר מודעות לקיומן של זכויות עשוי לנבוע . ועוד רבות אחרות, הכנסה

מניסיון מכוון , מחוסר יכולת להשתלט על הסבך הביורוקרטי, מקשיי שפה

ידע כזה מצד הזכאים או משילוב של גורמים אלו של הרשות למנוע מ

  .ואחרים

פרסום . מובן שגם כאן טיפול מינהלי יכול לצמצם את קשיי הנגישות

כפי , הינו פרקטיקה מוכרת, לדוגמא, העובדה שהזכות קיימת במספר שפות

ובהם , המשודרים בעת האחרונה מעל גלי האתר, שניתן ללמוד מתשדירים

. רים ולגמלאים להתקשר ולברר את זכויותיהםפנייה לחיילים משוחר

היו עשויים להבהיר מי ,  בשפות הרלוונטיות–שוב , טפסים פשוטים להבנה

  . קהל היעד של ההטבה ומה יש לעשות כדי לקבלה

 ברמת –) ואחרים אשר לא ניתן לפרטם במסגרת זו(קשיים אלו , לסיכום

עורי מיצוי נמוכים  מובילים לשי–ברמת הפקידות וברמת הלקוח , התכנית

 אחוז מבין הזכאים להטבה 20רק , במקרים מסוימים. באופן מעורר תמיהה

שהטבות , נתון זה מעורר מחשבה בעיקר על רקע העובדה. מבקשים לקבלה

גאות , באופן שונה" מובנות"ה, )כגון קצבת זקנה וקצבת ילדים(אחרות 

, טדאייזנשטולו ש, ראו גל( אחוז 100-להציג שיעורי מיצוי המתקרבים ל

המחקר , בהשוואה למתרחש בעולם בתחום זה, אך כפי שנרמז). 2009

על רקע , מכאן. מצוי רק בתחילת הדרך, התיאורטי והאמפירי, הישראלי

הנוגע לצד , אבקש לסיים פרק זה בהרהור קצר, אופיו החלוצי של ספר זה

" שות יתרנגי"חברתי ולהוסיף לדיון את התופעה של -השני של הרצף הכלכלי

  .ולזכויות חברתיות וכלכליות בפרט, לזכויות ככלל
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  שניים אחורה , צעד קדימה. 4

נוחות מסוימת דווקא -שהדיון בזכויות חברתיות מעורר אי, זה שנים רבות

אין : חשוב להבהיר. בקרב אלו השואפים לקידום סדר יום של צדק חברתי

דיאולוגית של חיזוק ששיח הזכויות טומן בחובו הנחה אי, הכוונה לטענה

על חשבון זכויות , המוכרות ומעוגנות יותר, זכויות אזרחיות ופוליטיות

חשובה אולם היא כבר " לוכנריזציה"הרתעה בפני סכנת . חברתיות וכלכליות

" לוכנריזציה"ב). 2בסעיף ( אף נרמזה לעיל –ובמידה מסוימת , מוכרת

ככלי , זים וזכות הקנייןכחופש החו, הכוונה לאימוץ זכויות ליברטריאניות

, אכן). 1998, גרוס(החברתי ואף האתני , קוו המעמדי-לשמירת הסטטוס

  : כי, ציין) Tushnet, 1984, p. 1386(מרק טושנט 

It is not just that rights talk does not do much good. In 
the contemporary United States it is positively harmful… 
The image of negative rights overshadows that of 
positive ones and may obstruct the expansion of positive 
rights. 

ישראל מזהירה מפני הסכנות האורבות למשפט העבודה עם -רות בן, בדומה

המעגנת זכויות ליברטריאניות , השלמתה של המהפכה החוקתית החלקית

שבית המשפט יפסול את חוקי ,  את החששמהפכה זו מעוררת, לדבריה. בלבד

את צווי ההרחבה ואת ההסכמים הקיבוציים בהיותם פוגעים בזכויות , המגן

שפסקי דין , בהינתן העובדה). 1994, ישראל-בן(קנייניות ובחופש החוזים 

, כדוגמת שכר מינימום ושעות עבודה מקסימליות, המבטלים חקיקת מגן

 ;Adair, 1908 :לדוגמא(בתחילת המאה בשל פגיעה בחופש החוזים ניתנו 

Adkins, 1923; New State Ice Co., 1932; Tyson & Brother, 1927; Weaver, 

ולאור התמיכה בגישה זו מצד חוקרים מרכזיים בשני העשורים , )1926

אפשר שלחשש זה יש על מה , )Epstein, 1985; 1994, למשל יורן(האחרונים 

  . מכוונים דבריי כאןלא לכך, כאמור, אבל. לסמוך

שנזקן של הזכויות , במסגרת דיון זה ברצוני להעלות את האפשרות

החברתיות והכלכליות עצמן יעלה על התועלת לאותן שכבות אוכלוסייה להן 

ההסבר למצב משונה זה כרוך באופן הדוק לשאלת . הן אמורות לסייע

רתת את אולם נקודת המבט תהיה בבחינת תמונת ראי לזו המש, הנגישות
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לזכויות חברתיות " חסר-נגישות"במקום לבחון . רוב הכותבים בספר זה

לתופעה אותה אכנה , ולו בקצרה, יש מקום לתת את הדעת, וכלכליות

סוגיית : המונח עצמו לוקה בסתירה פנימית, על פני הדברים". נגישות יתר"

 בפני שימוש שווה בזכות מחסומיםהנגישות אמורה לטפל בבעיה של 

אולם הסתפקות בפן זה של נגישות תצר את הדיון באופן . וחה לכלהפת

כיוון שלא ניתן לבחון בעיה מערכתית של , זאת. שיעלים חלק חשוב מהניתוח

בלא לבחון את צידה השני ) זכויות: במקרה זה(שימוש במשאב חברתי -תת

החשיבות של התייחסות כאמור .  עודף שימוש באותו משאב–של הבעיה 

שנגישות היתר של , להלן אטען. אור הקשר החזק בין השנייםמתחדדת ל

  .קבוצה אחת מעצימה את בעיית הנגישות של קבוצה אחרת

ברצון , ברוב המכריע של המקרים, נגישות יתר באה לידי ביטוי? הכיצד

אשר , ממערכת אוניברסלית) to opt out(של קבוצות חזקות להוציא עצמן 

הסכנה הטמונה בדינמיקה זו .  באופן שווהאמורה לשרת את כל האוכלוסייה

קבוצות חזקות , בתכלית הקיצור: כבר ברורה תיאורטית ומתועדת אמפירית

ידי הרשות -ידי הממשל או על-המסופקת על, אינן מרוצות מרשת השירות

ומקימות מנגנונים פרטיים ) בתחומי החינוך והבריאות: למשל(המקומית 

בעולם ). שירותי שמירה, רופותסל ת, ספר-בתי(להספקת שירותים 

קבוצות אלו , )בהקשר מעט שונה(שטבע הכלכלן אלברט הירשמן , המינוחים

, ידי הקמת שירותים פרטיים-מהשירות הציבורי על) exit" (לצאת"מעדיפות 

בשל ). Hirschman, 1970(לשיפור השירות ) voice(במקום להשמיע קול 

ההשלכה , לשירותים הציבורייםהעובדה ששכבות חזקות אלו אינן נזקקות 

הפוליטית של הידרדרות רמת השירות קטנה יותר ונעלמים הכוחות בעלי 

). Gillette, 1996(העניין להיאבק בכשלים ניהוליים ודמוקרטיים באספקתו 

דרך תשלומי (כיוון שקבוצות אלה ממשיכות לממן את השירות , כן על יתר

ויות לתמוך בקיצוץ תקציבי הן אף עש, אך אינן משתמשות בו) המיסים

שירות "השירות הציבורי הופך להיות ). Gillette, 1996(השירות הציבורי 

אשר מעמד הביניים וגם אנשים החיים בעוני אינם רוצים עוד , "לעניים

  ).Starr, 1988(להיות משויכים עימו 

דינמיקה זו קשורה לשיח הזכויות החברתיות בשל הנכונות של בית 

יר את הזכויות החברתיות והכלכליות דרך המסננת של המשפט להעב

תוך התעלמות מההקשר המיוחד ממנו נובעות , הפרדיגמה הליברטריאנית

" אטומיסטית"מעדיף לאמץ תפיסה , במקרים אלו, בית המשפט. זכויות אלו



 60   חברתי בישראלנגישות לצדק

 & Macklem; 2000, מונדלק(שלהן " חברתית"של זכויות על פני פרשנות 

Scott, 1992 .(שפירוש כזה עלול לרוקן חוקים סוציאליים , יאהסכנה ה

במסגרת זו אוכל להציע מספר כיווני מחשבה אודות ). 2000, גרוס(מתוכן 

. דיור ותעסוקה, חינוך, בריאות: הזכויות החברתיות המוכרות והמבוססות

 הזכות לביטחון –למקרה המיוחד של הזכות החברתית הבסיסית ביותר 

  . ים במסגרת דברי הסיכום לפרק אקדיש מספר מיל–סוציאלי 

  בריאות .א

האחת מדרום , שתי דוגמאות בולטות? מה כוללת הזכות לשירותי בריאות

מעוררות ספק אם הזכות לבריאות פועלת לשיפור , אפריקה והשנייה מקנדה

 –או שמא , מצבם הפיסי והנפשי של האוכלוסיות המוחלשות בחברה

שוויון מכרעת לא רק -ל אישהשפעתם ע, להגדלת הפערים הכלכליים

כי מחקרים מצביעים , יש לציין. בשירותי בריאות אלא גם בבריאות עצמה

על פער עצום בין תוחלת החיים של העשירון העליון לבין תוחלת החיים 

 ,Barry, 2005; Doyle, 2008; UNDP(בעשירון התחתון במדינות מפותחות 

2005 .( 
של דרום אפריקה דן בעניינו של בית המשפט החוקתי , בדוגמא הראשונה

). Case CCT Soobramoney(הנזקק לטיפול של מכשיר דיאליזה , חולה סכרת

וסדרי עדיפויות )  מכשירים20החולים היו רק -לבית(בשל מחסור באמצעים 

) הטיפול היה רק מאריך את חייו אך לא מציל אותם(של מערכת הבריאות 

פנייתו לבית המשפט . ישות לטיפולסירב בית החולים לאפשר לחולה את הנג

והוא נפטר זמן קצר , בשם הזכות לקבלת שירותי בריאות לא צלחה, החוקתי

  .לאחר מכן

בית המשפט העליון של קנדה ביטל את החקיקה של , בדוגמא השנייה

אשר שללה את האפשרות של תושבי המחוז לרכוש לעצמם , מדינת קוויבק

דעת . )Chaoulli, 2005" (ם חיונייםמקרים רפואיי"ביטוח רפואי פרטי ל

המבוססת לכאורה , שהחלטת בית המשפט, המיעוט באותו מקרה הזהירה

-two(תוביל למעשה ליצירת מערכת רפואית מדורגת , על הזכות לבריאות

tiered system( , בה תהיה ליכולת התשלום השפעה מכרעת על נגישות

ועל איכות ) נה לניתוחהאפשרות לקצר זמני המת: למשל(לשירותי רפואה 

באופן שיוביל לפגיעה בשירות אותו מקבלים מי שאין בידם , הטיפול הרפואי
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בית המשפט מדגיש את האינטרס הסביר של אדם לקצר זמני המתנה . לשלם

אולם הפרדיגמה האינדיווידואליסטית המנחה אותו מובילה , לניתוח

לממש , םאשר הפרוטה מצויה בכיס, לתוצאה המאפשרת רק למעטים

  ).Gross, 2007; Macklem, 2007(אינטרס זה 

ההשלכות של מערכת מרובדת על נגישות לשירותי בריאות התבררו 

בהם נמצא כי לבני מעמד הביניים היה , בסדרת מחקרים שנערכו בבריטניה

,  אחוז לקבל ניתוח מעקפים לעומת בני המעמדות הנמוכים40-סיכוי גבוה ב

מסקנות . ת הנמוכים ממחלות לב גבוהה יותראף שהתמותה בקרב המעמדו

ההסבר שניתן . דומות נתגלו לגבי ניתוחים להחלפת ירך ולטיפול בסרטן

העשירים יודעים לגשת לרופא במהירות רבה : לתופעה זו מתקשר לדיון לעיל

מבטאים עצמם באופן בהיר , כשהם חושדים שמשהו אינו כשורה, יותר

ולים לפנות זמן ממקום העבודה ביתר קלות יודעים לדרוש טיפול ויכ, וברור

שרון ). Barry, 2005(אם הדבר נדרש , חולים מרוחקים-ולהגיע גם לבתי

מהמגזר הציבורי " סחף"מנתח את ההשלכות של , בספר זה, אסיסקוביץ

מגזר ציבורי ומגזר ", כדבריו. למגזר הפרטי באופן התואם את הניתוח לעיל

, ומגזר פרטי גדול מדי) אדם ותשתיות-כוח, כסף(פרטי מתחרים על משאבים 

עשוי לפגוע , המשרת את צורכיהן של השכבות החזקות מהמעמדות הגבוהים

המשרת את צורכיהם , בלגיטימיציה הפוליטית לקיומו של מגזר ציבורי ראוי

  ).2009, אסיסקוביץ" (של המעמדות הנמוכים

   חינוך .ב

.  מוסד חינוכילבחורכזכות להיתפס , בקלות יחסית, הזכות לחינוך יכולה

אלא שהזכות לבחור מהווה מרכיב מכונן בתפיסה הליברטריאנית של שוק 

לפי ". לבחור"חופשי ומשרתת בעיקר את אלו אשר יש בידם את האמצעים 

להימנע המטילה על המדינה חובה , מדובר בזכות מסוג חירות, פרשנות זו

ספר - להקים בתי) הורים–במקרה זה (מלהתערב ברצונם של אזרחים 

; 2002, רבין(לדרוש שכר לימוד ולהכתיב את תכני הלימוד , פרטיים כרצונם

  ).2000, ראו מונדלק" שליליות"ו" חיוביות"לעניין ההבחנה בין זכויות 

ידי רצון להגן על -ספר מּונעת על-לעיתים הדרישה לבחור בית, אמנם

ת ומהחשש ייחודי-תרבותה הייחודית של קהילה אתנית או תרבותית

אך לא זה המקרה הבעייתי . שתרבות זו תישחק במסגרת החינוך הממלכתי
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האיום רחב ההיקף על מערכת החינוך הממלכתית אינו . המעסיק אותנו כאן

אלא , בהן מספר החברים מצומצם, נובע ממספר קבוצות מוגדרות היטב

, מדינמיקה של פרישת התלמידים הטובים ביותר מהמערכת הציבורית

זכות לבחור לילדו מוסד חינוכי "ובה בתפיסה לפיה קיימת לכל אדם המג

  ).222' עמ,  ועד פוריה עליתץ"בג" (חלופי למסגרת הממלכתית, פרטי

כי המנבא הטוב , סוגיה זו חשובה למדי בייחוד לאור הממצאים המגלים

ביותר לרמת החינוך אינו הכספים המושקעים במערכת או גודל הכיתה אלא 

).  וההפניות שםGillette, 1996(נושית של החברים לכיתה איכותם הא

 school" (תלושי חינוך"התמיכה של חלק מהציבור האמריקאי בחלוקת 

vouchers (כל אזרח , על פי מדיניות זו: לוקח את ההיגיון לקצה הלוגי שלו

-השוואה לעלות החזקת ילד בבית-אשר ערכו בר, "תלוש"מקבל מהממשל 

- התלוש יכול לעשות בו שימוש כדי לשלוח את ילדו לביתמקבל. ספר ציבורי

הספר -אשר ביקש לעזוב את בתי, מעמד הביניים החזק, בכך. ספר פרטי

האמנה . גם מודיע על חוסר נכונותו להמשיך ולממן אותם, הציבוריים

  .החברתית הולכת ומצטמצמת

   דיור .ג

קתי של הודו אין להתעלם מכך שהזכות לדיור הובילה את בית המשפט החו

)Ahmendabad Municipal Corporation, 1997; Olga Tellis, 1985 ( ושל דרום

ואף לדרוש , להגנה על חסרי הבית מפני פינוי) Grootboom, 2001(אפריקה 

, ובכל זאת. המיועדת להקטנת התופעה, מהממשלה להוציא לפועל מדיניות

מצד אחד אנו חוזים , בישראל, כך. במדינות מפותחות מתרחש תהליך שונה

בדעיכת האפקטיביות של הזכות לדיור לחסרי אמצעים במסגרת שיקולי 

; )2007, סילברמן" (גוויעת הדיור הציבורי"באופן שבא לידי ביטוי ב, מדיניות

, צדיק(של מימון תכניות כגון פרויקט שיקום שכונות , למעשה, בהפסקה

ימנעות המוחלטת  בה–ובמסגרת האיזונים שמבצע בית המשפט ; )2006

מהתערבות בהחלטות להרוס בתים של משפחות מחבלים אשר ביצעו פעולות 

  ).Simon, 1994; 1993, קרצמר; 2000, גרוס(טרור 
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בו בזמן נעשה שימוש ציני בעיקרון לפיו לאדם זכות לבחור את , מצד שני

כדי לטעון בזכות יכולתן של השכבות המבוססות להשתלט , 5מאפייני מגוריו

באופן אשר חוקיותו , "אחרים"שטחים ציבוריים ולסגור אותם בפני על 

 קיבלה 2004בשנת ). 2005, להבי;  כדןץ"בג;  דוויריץ"בג(מוטלת בספק 

המאפשרת ליישוב , 1015מועצת מינהל מקרקעי ישראל את החלטה מספר 

אשר בכוחה לסנן את , להקים ועדת קבלה)  בתים500עד (קהילתי קטן 

, עם הזמן התברר". התאמה חברתית-אי" בית ביישוב בשל המבקשים לקנות

לריכוזה של אוכלוסייה "התאמה חברתית הוביל -כי קריטריון זה של אי

מנגנון בעייתי ... , כלכליים גבוהים במיוחד-בעלת מאפיינים חברתיים

כן לא -פי-על-מכיוון שהיישובים יושבים על אדמות מדינה ואף, במיוחד

, אכן). 652' עמ, 1998, יפתחאל ("ה לכל האזרחיםמתאפשרת נגישות שוו

) exclusion(עוברת דרך הדרה ) exclusive(הדרך ליצירת יישובים יוקרתיים 

; 2004, יעקובי וצפדיה(הנכה והערבי , הורית-האם החד, העני, "אחר"של ה

  ). 2005, צפדיה

תוך , בשנים האחרונות שועתקה פרקטיקה זו למרכזי הערים, יתר על כן

בין קהילות אלו ניתן למנות ). gated communities" (קהילות סגורות"יצירת 

-אנד-אביב וסי-סביוני רמת; צמרות בהרצליה; את גבעת אנדרומדה ביפו

ומגדלי ; כפר הים בגבעת אולגה; נאות גולף בקיסריה; אביב-סאן בתל

מתחם ", "שכונה פרטית"שכונות אלו משווקות ביודעין כ. שרביב בחיפה

חומות משסעות את ). 101-100' עמ, 2005, להבי(' וכו" עיר בתוך עיר", "טיפר

המרחב העירוני ויוצרות שכונות המיועדות לאלפיון העליון תוך השתלטות 

 secession of the" (פרישה של המצליחים"ה, יתר על כן. על שטחים ציבוריים

successful (ת בערים התקציבית והאזרחי, מחלישה את התשתית הכלכלית

תופעה זו , בדומה למסקנה לעיל, בנוסף. וביישובים הכפריים הוותיקים

 quid" (דבר תמורת דבר"לתפיסה חוזית של " האמנה החברתית"מרדדת את 

pro quo( , שכן התושבים האמידים מבקשים לקבל בדיוק את השירות עבורו

לילת ס: למשל(הם משלמים ומסרבים לשלם עבור שירות ממנו אינם נהנים 

  ). Gillette, 1996; 2005, להבי) (כבישים בשכונות אחרות בעיר

                                                 
שכן מינוח , "הזכות לדיור" אין ציון מפורש של ,בהקשרים המתוארים להלן, אמנם    5

, ההקשר הכולל, עם זאת. זה מיוחס בעיקר לאינטרסים של עניים ומחוסרי בית
  .ית אחתדומה למדי ומחייב בחינה תחת מסגרת מושג, הפיזי והקהילתי
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   עבודה .ד

ניתן להציע ארבע . מחייב פרשנות, אשר זכה לחוק יסוד משלו, חופש העיסוק

חופש , בקצה השמאלי של הרצף). 2000, ראו גם גרוס(פרשנויות כאמור 

 – ובתור שכזה ,(right to work)" זכות לעבוד"העיסוק היה עשוי להתפרש כ

לספק עבודה במקום ובעת שהאבטלה ) או את המעביד(לחייב את המדינה 

חופש העיסוק עשוי לגרור , שנית. מקשה על השגת עבודה בשוק החופשי

לתנאי , ובכלל זה זכות לשכר הוגן, (rights at work)חובות במקום העבודה 

תדרות ק הס"עס; ע לוין"ראו ע(עבודה הולמים ולאפשרות להתארגן 

חופש העיסוק היה יכול לקבל ביטוי של חופש , שלישית). העובדים החדשה

 חייבת להימנע מלהגביל את האפשרות של הייתההמדינה , ככזה. כפשוטו

שפסק הדין , יש לציין. האדם לעסוק בתחומים מסוימים כראות עיניו

ה בקצ, ולסיום. אימץ גישה כזו בדיוק, רנו'בז ץ"בג, מראשית ימי המדינה

כלכלית ניתן להבין את חופש העיסוק כזכותם -הימני של המפה החברתית

  .של יזמים ועצמאיים בשוק החופשי

באופן מעט מפתיע חופש העיסוק קיבל דווקא פרשנות העומדת בין 

ע "דב; 2000, גרוס(הגישה השלישית לרביעית מבין אלו אשר פורטו לעיל 

, ל שוק חופשי ושל הימנעותפרשנות זו נגזרת מתפיסה ש). חיפה כימיקלים

מהסדרת הקשרים בין מעסיקים פוטנציאליים למועסקים , ככל הניתן

לפיהם , הגישה הרביעית קיבלה ביטוי ברור בדברי הנשיא ברק. פוטנציאליים

אינו הזכות לעבוד ואינו הזכות , חופש העיסוק אינו הזכות להיות מועסק"

החופש להעסיק או שלא חופש העיסוק הוא . שלא להיות מפוטר מעבודה

" בבסיס חופש העיסוק מונחת התחרות החופשית בין פרטים... להעסיק

הגישה השלישית קיבלה ביטוי במקרים בהם פעולת ). 369, 1998, ברק(

, המדינה הביאה להכבדה משמעותית על יכולתו של אדם לעסוק בעיסוקו

חופש "כי , קשם קבע הנשיא בר. לעיתים עד כדי מניעה של אפשרות זו כליל

יד הנראה לו -במשלח) או לא לעסוק(העיסוק הוא החופש של הפרט לעסוק 

ידי -כנגד פגיעה בה על, הפועלת כרגיל, 'הגנתית'הוא במהותו זכות . ראוי

 'אקטיבית'זכות , כרגיל, חופש העיסוק אינו מעניק. הרשות השלטונית

, ו גרוסלהרחבה רא; 692,  לםץ"בג" (לפעולה מטעם הרשות השלטונית

חופש העיסוק מבטא אינטרס של מעסיקים ושל , כך). 2004, דוידוב; 2000

אלו . ולא של העובדים החלשים במשק, עובדים בעלי כוח מיקוח משמעותי
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, מרמור(האחרונים יבכרו הגנה חוקתית על הזכות לעבודה ולשכר הוגן 

1998 .(  

 להגנה על פרשנותו של בית המשפט לחופש העיסוק לא רק שאינה תורמת

אפשר שבמקרים רבים היא אף , האינטרסים של העובדים הזקוקים לסיוע

: למשל(כי חוק המטיל חובה להעסיק , הנשיא ברק מציין, כך. מזיקה להם

בתי , באופן דומה). 1994, ברק(פוגע בחופש העיסוק ) אנשים עם מוגבלות

 )R v Advance Cutting(ובעולם ) ע ההסתדרות הכללית"דב(המשפט בישראל 
) דרך ההסכם הקיבוצי(המחייבת , "מפעל סגור"שהפרקטיקה של , קבעו

פסולה בהיותה פוגעת בחופש , להעסיק רק מי שהינם חברי ארגון עובדים

) של מפעל סגור(אף שההצדקה לפרקטיקה זו . להתאגד לאהעיסוק ובזכות 

וחם מובן כי פסיקה זו פוגעת באופן משמעותי בכ, אינה פשוטה כלל ועיקר

  .ומקדמת תפיסה אינדיווידואליסטית של יחסי עבודה, של ארגוני עובדים

בית המשפט העליון קבע כי בהגבלת חברות הביטוח מפעולה , בנוסף

התאגידים בתחום הפנסיוני יש משום פגיעה משמעותית בחופש העיסוק של 

דעת המיעוט אף קבעה שיש לפסול את החוק ).  כלל חברה לביטוחץ"בג(

החוק עומד ,  בעוד שדעת הרוב קבעה שעל אף הפגיעה האמורההמגביל

 ץ"בג (מנהלי ההשקעותובעניין . בתנאי פסקת ההגבלה אשר בחוק היסוד

, בית משפט ביטל לראשונה הוראת חוק של הכנסת, )לשכת מנהלי ההשקעות

על שום שהגבילה את חופש העיסוק של מי שעסקו בניהול תיקי השקעות 

בשני המקרים הללו בית , כפי שמציין אייל גרוס. דרשבמידה שעולה על הנ

המשפט התייחס בחשדנות לניסיון של המחוקק להגן על השקעותיהם של 

, גרוס(שכירים רבים במסגרת פנסיונית או במסגרת תיקי ההשקעות שלהם 

2000.(  

, לחינוך,  הזכות לבריאות–הדיון בזכויות חברתיות מוכרות , לסיכום

ואף , מלמד עד כמה עוצמתן של קבוצות חזקות יותר עשויה –לדיור ולעבודה 

. להוביל לנגישות גדולה יותר למוקדי הכרעה ציבוריים ומשפטיים, צפויה

להשפעה על האופן בו מושגים , במקרים רבים, נגישות זו מתורגמת, בהתאם

מקבלים משמעות בדיון הציבורי , ובהם זכויות משפטיות, מסוימים

ברתית הבולטת בהיעדרה מדיון זה היא הזכות הזכות הח. והמשפטי

אבקש לומר מספר , על הסיבות וההשלכות של היעדר זה. לביטחון סוציאלי

  . במסגרת הסיכום של הפרק, מילים להלן



 66   חברתי בישראלנגישות לצדק

ההשפעה על ההבניה של זכויות חברתיות : סגירת מעגל  .5
 וכלכליות 

 הזכות לביטחון סוציאלי אינה ניתנת לאותה, באופן טבעי למדי

כפי שראינו , היכולה לאפיין זכויות חברתיות וכלכליות אחרות, "מניפולציה"

אם הזכות להבטחת הכנסה מובנית : הסיבה נראית ברורה. בסעיף הקודם

ברי שהיא , )737' עמ,  מנורץ"בג" (מפני עוני ומחסור... חומת מגן אחרונה"כ

 במחסור ,באופן זמני או מתמשך, תהיה חשובה בעיקר לאנשים אשר נתקלו

היכולת של בני השכבות המבוססות לנצל אותה לצורכיהם נראית . 6כלכלי

, מקובל לטעון? אולם מה המשמעות של תובנה זו. בבחינת תרתי דסתרי

שמדינת הרווחה תהיה איתנה יותר ככל שהיא תספק , ובמידה רבה של צדק

ה ולא תיהפך למדינת רווח, לכלל האזרחים, שירותים אוניברסליים יותר

דווקא , כפי שנטען בסעיף הקודם, אבל הנה). 1997, דורון(לעניים בלבד 

, בריאות( הרלוונטיות לכלל האוכלוסייה ,חיזוק אותן זכויות חברתיות

זהו מצב .  עלול להביא לנסיגתה של מדינת הרווחה,)דיור, עבודה, חינוך

שלהם לזכויות " נגישות היתר"הדברים כאשר בעלי אמצעים משתמשים ב

, מצד שני. לצמצום השירותים האוניברסליים, בסופו של דבר, אופן המובילב

כך , ככל שהמערכות הללו של מדינת הרווחה הופכות מצומצמות יותר

דורון (נופלים רבים יותר לרשת המגן האחרונה ולזכות לביטחון סוציאלי 

, אלא שהגיבוי שנתן בית המשפט העליון לזכות זו מהוסס). 2000, וגל

.  מוגבלת למדי–ולת להצביע על פגיעה בזכות זו בשל מדיניות כלכלית והיכ

, שהזכות החוקתית לביטחון סוציאלי, אחת הסיבות האפשריות לכך היא

לגימלת הבטחת : למשל(אם אינה נבחנת במנותק מזכויות קונקרטיות 

. אמורה לשמש מנוף לבחינה כוללת של מדיניות חברתית וכלכלית, )הכנסה

והכישלון המהדהד של עתירת " תיק ברנדייס"דותו המזהרת של בדי, והנה

שהמערכת המשפטית אינה בנויה לטפל ביחסי כוח ,  מלמדיםמחויבות

                                                 
מצד . הזכות לדמי אבטלה מהווה מקרה מעניין בבחינה של הזכות לביטחון סוציאלי    6

הקשחת , ברם. בהחלט אפשרי שבני מעמד הביניים יזדקקו לדמי אבטלה, אחד
רבים מקרב האנשים אשר אינם  התנאים וקיצור משך הזכאות הוביל לכך שעם הזמן

, אם כן, יים של לקוחותיה של זכות זוהמאפיינים הדמוגרפ. עניים מוותרים עליה
ביתר , בכך מתאפשרת. הפכו להיות דומים יותר לאלו של הזכות להבטחת הכנסה

  .שחיקת הזכות, קלות
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שאינם ניתנים לרדוקציה לסכסוך אינדיווידואלי , ומתחים מעמדיים כוללים

)Horwitz, 1979 ; 2007, פוקס-פז.(  

הישגים משפטיים  מובן שניתן לאתר במדינות מפותחות: ראוי להבהיר

, עם זאת. 7החייבים את הצלחתם לשיח של זכויות חברתיות, משמעותיים

 פערים כלכליים וחברתיים הולכים –קשה להתעלם מהתמונה הכוללת 

וגדלים בין עשירים לעניים באותן מדינות והם מובילים את החלקים העניים 

). Doyle, 2008(באותן מדינות לרמת חיים המקבילה לזו של העולם השלישי 

אם הקשיים בנגישות לזכויות חברתיות וכלכליות מכבידים על , כן-על

ובכלל זה (בשעה ששיח הזכויות , אנשים החיים בעוני לממש את זכויותיהם

פועל כדי לאפשר לשכבות המבוססות לבדל !)  שיח הזכויות החברתיות–

שיש ייתכן , עצמן מהאוכלוסייה הכללית ובכך להעמיק שסעים חברתיים

ולבחינה אם שכרם של מי שמחפשים הגשמה של , "ספירת מלאי"מקום ל

שאותם פערים עצמם , נטען כאן, כן על יתר. צדק חברתי יוצא בהפסדם

הבניה של זכויות האת , בהליך של היזון חוזר, מאפשרים ומקדמים

כמו במקרה של (חברתיות באופן המגשים אידיאולוגיה של שוק חופשי 

כמו , או ריקון זכות חברתית גרעינית מתוכן) או לעבודההזכות למגורים 

  .במקרה של הזכות לביטחון סוציאלי

יש לבחון את האופן , במסגרת הניתוח של דעיכת מדינת הרווחה, אכן

 new policies create new(שבו מדיניות חדשה יוצרת פוליטיקה חדשה 

politics –אצל : Pierson, 1994, p. 39 .(ירסון פ, יתר על כן)מסביר) 1994 ,

ככל ) entrenched(שמדיניות הופכת להיות אפקטיבית וקשה לשינוי 

שקשה לאתר את האחראיים לניסוחה , שיצירתה מתמשכת לאורך זמן

הדואגות לשימורה של , ושהיא מייצרת קבוצות אינטרס חדשות, ולהפצתה

בא לידי כפי ש, תובנה זו ניתנת ליישום על שיח הזכויות. המדיניות החדשה

בעידוד ובהסכמה של בית (המופעל מלמטה , שיח זה. ביטוי בפרק זה

המדירות עצמן מרצון , קבוצות אינטרס מובחנות, לאורך זמן, יוצר) המשפט

, הוא מבנה תפיסה של זכויות חברתיות, ככזה. מהמסגרת החברתית הכוללת

המזניחה את הפרספקטיבה , ליברלית, המבוססת על תפיסה אטומיסטית

                                                 
 האפקטיביות של זכויות חברתיות וכלכליות במדינות מתפתחות שונה באופן מהותי   7

  .מחייבת דיון נפרדהיא ו
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אשר במרכזה תפקידן בקידום השוויון , הסולידרית של זכויות חברתיות

  .והדאגה לאלו שמזלם לא שפר עליהם

שלא זו בלבד שבחינת , מחייבים הכרה בכך, ופרק זה בכלל, דברים אלו

אלא שייתכן , השאלה של נגישות לזכויות חברתיות וכלכליות היא חשובה

ת חברתיות וכלכליות באופן שבחינה זו הכרחית בטרם נאבקים על זכויו

המאירות את הצדדים החשוכים של עולם , בצד נורות אזהרה. מופשט

דרך , פרק זה הצביע על ניסיונות לענות לאתגר של בעיית הנגישות, הזכויות

תפקוד בדרך שינויים מבניים במערך ו, שינויים מערכתיים במבנה התכניות

האם פתרונות , ראויה היאשאלה . הפקידּות ודרך ההכשרה של הפרופסיות

התשובה ? אלו הולמים את האתגר של פערים בנגישות לזכויות חברתיות

אם אנו תופסים זכויות חברתיות כחשובות מכיוון שאנו . לשאלה זו חיונית

אזי הבה , רואים בהן מכשיר אפקטיבי לסיוע לאלו הזקוקים מכל לעזרה

  .נבדוק שהן ממלאות את ייעודן
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  מקורות

,  סדרת קו אדום.נגישות לצדק בישראל –זרים במשפט ). 2005(' י, אלבשן

  .הוצאת הקיבוץ המאוחד

אזרחות וממדים של נגישות למערכת הבריאות ). 2009(' ש, אסיסקוביץ

, טדאייזנשטו 'ג, בתוך גל. בישראל בעקבות חוק ביטוח בריאות ממלכתי

מרכז : ים ירושל.)185-135(בישראל   חברתילצדקנגישות  .)עורכים(' מ

  .טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

  .80 ' ב,שר המשטרה' רנו נ'בז 1/49 ץ"בג

  ).טרם פורסם( מינהל מקרקעי ישראל' דווירי נ  5601/00 ץ"בג

טרם  (' ואחהמסחר והתעסוקה, עשייהשר הת' נ' ואח 22 דיזיין 5026/04 ץ"בג

  .)פורסם

  .203) 4(ו"נ ,שר החינוך' ועד פוריה עלית נ 4363/00 ץ"בג

  ).טרם פורסם (מינהל מקרקעי ישראל' כדן נ 9554/01 ץ"בג

  .441) 5(ח"מ ,שר האוצר' מ נ"כלל חברה לביטוח בע 726/94 ץ"בג

  .673) 4(ג" נ,ל משרד החינוך"מנכ' לם נ 5936/97 ץ"בג

  .367) 4(א" נ,שר האוצר' לשכת מנהלי ההשקעות נ 1715/97 ץ"בג

  .729 )1(ט" נ,צרשר האו' מנור נ 5578/02 ץ"בג

טרם ( שר האוצר ואח' נ' מחויבות לשלום וצדק חברתי ואח 366/03 ץ"בג

  ).פורסם

  ).טרם פורסם( ממשלת ישראל' קו לעובד נ 4542/02 ץ"בג

) 1(ב"נ ,מ"אגף המכס והמע - משרד האוצר' מ נ"קונטרם בע 164/97 ץ"בג

289.  

  ).טרם פורסם(ממשלת ישראל ' קניאל נ 933/03 ץ"בג

  .501) 5(ח"מ ,ממשלת ישראל' שדולת הנשים נ 454/94 ץ"בג

שר העבודה ' מ נ"שירותי כוח אדם ואחזקות בע, נופהת 450/97 ץ"בג

  .433) 2(ב" נ,והרווחה

     .433) 4(ד" נ,נצבטייב' רוטה נ 6857/00נ "בה
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שנתון משפט . השלכות חוקי היסוד על חקיקת העבודה). 1994(' ר, ישראל-בן

  .47-27, 'ד, העבודה

  .האוניברסיטה הפתוחה: רעננה. ביטחון סוציאלי). 2006 (—

 .218-195 ,'ב, משפט וממשל. חופש העיסוק: חוק יסוד. )1994(' א, ברק

  .380-357, 'ד, משפט וממשל. החוקה הכלכלית של ישראל. )1998( —

  .כתר: אביב-תל. שופט בחברה דמוקרטית. )2004( —

  .515-461, 'ל, עיוני משפט. ל ההפרטההמשפט הציבורי ש). 2008(ארז -ברק

: הדילמות התאומות של הרווחה הסוציאלית). 1998(' ד, בשרוב

, 52, ביטחון סוציאלי. תמיכה לעומת תלות, אוניברסליות לעומת הועדה

82-53.  

. אמצעים בפרספקטיבה משווה-גמלאות מותנות במבחן). 1995(' א, גוף

  .44-24, 43, ביטחון סוציאלי

. מיצוי זכויות חברתיות בישראל-אי). 2009(' מ, טדואייזנשט' מ, שלו', ג, גל

          בישראללצדק חברתינגישות  .)עורכים(' מ, טדאייזנשט, ' ג,בתוך גל

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל:  ירושלים).224-187(

כבוד האדם : זכות הקניין כזכות חוקתית וחוק יסוד). 1998(' א, גרוס

  .405, א"כ, עיוני משפט. וחירותו

בנפתולי הזכות ? לזכות חוקתית' התחרות החופשית' ההייתכיצד ). 2000( —

  .261-229 ,ג"כ, עיוני משפט. לחופש עיסוק

  .3ע כו " פד,צים' ההסתדרות הכללית נ 4-12/ע נב"דב

 .)לא פורסם (המוסד לביטוח לאומי' חסיד נ 4-265/ע נו"דב

ע " פד,הסתדרות העובדים הכללית החדשה' ימיקלים נחיפה כ 4-44/ע נז"דב

  .216ל 

 והפוטנציאל קהילתית ואישית כזכות לעבוד הזכות). 2004(' ג ,דוידוב
 חברתיות, כלכליות זכויות .)עורכים(' י, שני', י, רבין בתוך. שלה החוקתי

  .565-533 ,אביב-תל אוניברסיטת, רמות הוצאת. ותרבותיות בישראל

הפרקליט  .קורת חוקתית בעניינים בעלי השלכה תקציביתבי). 2007( —

  .383-345 ,ט"מ
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האתגרים של המדיניות החברתית : בזכות האוניברסליות). 1997(' א, דורון

  .מאגנס: ירושלים. בישראל

הניסיון של קצבאות הילדים : מיקוד גמלאות ביטחון סוציאלי). 2000 (—

 .24-5, 'כ, חברה ורווחה ."בישראל

ארצית -מערכת הבטחת הכנסה בפרספקטיבה בין). 2000(' ג, גלו' א, דורון

  .27-5 ,58, ביטחון סוציאלי. משווה

חוקיות ההפרטה של אספקת שירותים ). "2007(' ב, ומדינה' י, דותן

  ).בדפוס(ז "ל, משפטים". ציבוריים

חינוך משפטי בשם האינטרס : הקליניקה המשפטית). 2002(' ס, וויזנר

  .383-369, ה"כ, ני משפטעיו. הציבורי

על הסיבות מרובות המישורים לאי : מגבלות המיקוד). 1999(' ו, אורשוט ון

  .208-193 ,56, ביטחון סוציאלי. מיצוי זכויות

  .419-385, ה"כ, עיוני משפט. חינוך משפטי ואחריות משפטית). 2002(' נ, זיו

 בייצוג נדה משפטית לעוסקים'הצעה לאג? מה על סדר היום). 2005( —

  .34-17, 'ד,  עלי משפט.אוכלוסיות החיות בעוני

ארד בבית -תנועת אל: דמוקרטיה יהודית ופוליטיקה ערבית). 2002(' ר, חריס

  .155-107, ' י,פלילים. המשפט העליון

  .68-55 ,ג"כ, משפטים. המהפכה החוקתית במיסוי בישראל). 1994(' א, יורן

לאומיות : יבוש זהות טריטוריאליתעל ג). 2004(' א, וצפדיה' ח, יעקובי

  .71-45, 24, תיאוריה וביקורת. ומרחב בקרב מהגרים בלוד

אתנוקרטיה "בינוי אומה וחלוקת המרחב ב). 1998(' א, יפתחאל

 )3( א"כ, עיוני משפט .קרקעות ופערים עדתיים, התיישבות": הישראלית

667-637.  

  .ביבא-תל: פקר. הפרטה בישראל ובעולם). 1997(' י, ץ"כ

דין .  בין הפרטה להפרדה–קהילות מגורים חדשות בישראל ). 2005( 'א, להבי

  .140-63, 'ב, ודברים

זכויות : הצעת חוק יסוד: חור פעור בספר החוקים). 2004(' ע, מאור

, כלכליות זכויות .)עורכים(' י, שניו 'י, רבין בתוך. כלכליות-חברתיות

  .רמות: אביב-תל ).232-197 (ותרבותיות בישראל חברתיות
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שנתון . כלכליות בשיח החוקתי החדש-זכויות חברתיות. )2000(' ג, מונדלק

  .152-65 ,'ז, משפט העבודה

 .חוזה התשתית והדפיציט הדמוקרטי? עובדים או זרים בישראל). 2003( —

  .487-423 ,ז"כ, עיוני משפט

   .160-133 ,'ד, משפט וממשל. ביקורת שיפוטית בישראל. )1998(' א, מרמור

 על היקפה של המהפכה –הזכויות הבלתי מנויות ). 1997(' ה, סומר

  .257-340, ח"כ, משפטים. החוקתית

  . גוויעת הדיור הציבורי בישראל). 2007( 'א, סילברמן

html.,003459237-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http )15.08.08-בצפה נ( .  

  .319-313, ז"י, הפרקליט ."י החוקהעני והעשיר בפנ"). 1961(' א, סלנט
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  בין המשגה פוליטית להכרה משפטית
  חסמים במימוש זכויות אנשים עם מוגבלויות

  שגית מור

  מבוא

 ליוזמותיהם ה הנענ, ומתגבר זרם הפסיקה והחקיקהבשנים האחרונות הולך

 המקדמים ,מנגנונים ויוצר,  את זכויותיהםן מעג,של אנשים עם מוגבלויות

גולת הכותרת של תהליך . את שילובם והשתתפותם בחברה כאזרחים שווים

הווה אשר , 1998-ח"התשמ, זה הוא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 בזכויותיהם של אנשים עם תפורמלינקודת ציון מכרעת בהכרה המשפטית ה

החוק עיגן את זכותם של אנשים עם מוגבלויות . מוגבלויות במשפט הישראלי

ה וכן קבע שורה של עקרונות לנגישות בתחבורה הציבורית ולשוויון בתעסוק

חוק .  המשמשים כקווים מנחים וככלים פרשניים במקרים נוספים,יסוד

השוויון מהווה נקודת ציון מרכזית וחשובה בתקופה המשתרעת על פני 

 בה עולה המודעות לזכויות אנשים עם ,שלושת העשורים האחרונים לערך

דורשים להיות ה, ותגוברת הפעילות בקרב אנשים עם מוגבלוי, מוגבלויות

וגוברת , שותפים משפיעים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעים להם ולעתידם

  . ההכרה המשפטית בזכויותיהם

ההמשגה וההכרה של , את תהליך ההתגבשותבמאמר זה אבקש לבחון 

 שעשויה ,למרות התמונה האופטימית. זכויות אנשים עם מוגבלויות

ומן האווירה , 1בתחוםתקינה החקיקה וה, מהתגברות הפסיקהלהצטייר 

מעמדן של , המצביעה על מודעות גבוהה יותר לנושא, הציבורית הכללית
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בעיקר אלו , זכויות רבות. זכויות אנשים עם מוגבלויות בישראל עדיין רעוע

או מעוגנות בחקיקה אינן , המשויכות באופן מסורתי לזכויות החברתיות

. ואכיפה ים ביותר של יישוםימאלו שהוכרו מצויות בשלבים מקדו, בפסיקה

תקנות , מחכות עד בוש על שולחן הכנסתחשובות יוזמות חקיקה , בנוסף

לא אשר נדרשות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עדיין 

במחיקת תביעות , נסתיימו בפשרות, כשלורבות עתירות ותביעות ו, ותקנוה

לעותרת ספציפית בלחץ בית הצליחו במתן סעד שמא או , משיכת עתירותבו

 שיסייע בתיעוד ,פסק דין מפורטמתן אך לא הבשילו בשל כך לכדי , המשפט

  .נושא בתיוביצירת נורמה כלל

בחון  באמצעותם אבקש ל,המאמר ינוע סביב שלושה צירי דיון מרכזיים

את שאלת הנגישות , את מעמדן של זכויות אנשים עם מוגבלויות בישראל

אליו  הדיון הראשון והמרכזי ציר. פשרות מימושןאאת  ולזכויות אלו

שוני בין מוגבלות כהבניה חברתית לאתייחס עוסק במתח שבין מוגבלות כ

בוחן את האופן בו מוגבלות נתפסת בחברה ואת השפעתו על הוא . אינהרנטי

ציר הדיון . ת של אנשים עם מוגבלויותושיח הזכויבה התבסס והדרך ה מידה

אנשים עם מוגבלויות על רצף ו של שיח הזכויות של מיקומהשני בוחן את 

ואילו הציר . משפטית-הכרה פורמליתבין חברתית ל-המשגה פוליטיתשבין 

זכויות אזרחיות בין האופן שבו קיומה של ההיררכיה השלישי בוחן את 

פציפיות סזכויות על הגדרת השיח כולו והן על הן משפיע  לזכויות חברתיות

  . בתוכו

 ,הראשון מהווה למעשה את הטיעון העיקרי של המאמרציר הדיון 

מבקש להראות שיכולת מיצוי הזכויות של אנשים עם מוגבלויות תלויה ה

 קיומן של ךאשר המשותף להם הוא המש, עדיין במכשולים מקדמיים רבים

- ואי,הנחות שליליות ביחס למוגבלות כנחיתות טבועה וכשוני אינהרנטי

ת ביחס למוגבלות הרואות בה תוצר של הבניה חלחול של טענות ביקורתיו

התפתחותו והתגבשותו של שיח הזכויות בכל שלב משלבי , למעשה. חברתית

הנחת יסוד בדבר שעיקרו  ,חסם מרכזיעדיין שזור של אנשים עם מוגבלויות 

של אנשים הטבועה היות המוגבלות שוני אינהרנטי מהותני הנטוע בנחיתותם 

חסרי מהיותם , הגישה שלעילעל פי , נובעתזו נחיתות . עם מוגבלויות

מחוסרי יכולת לקבל החלטות ביחס , עצמאות, אוטונומיה, ותרציונלי

פעולתו של חסם זה תודגם דרך השלבים . או להבדיל בין טוב ורע, לחייהם

משינוי הנחות : השונים בהתגבשות שיח הזכויות של אנשים עם מוגבלויות



 ית בין המשגה פוליטית להכרה משפט

 
81 

, כנשאי זכויותההכרה באנשים עם מוגבלויות עצם היסוד של שיח הזכויות ו

שם ניכרת ההשפעה המדירה של ,  מהגנתו של שיח הזכויותלהנותראויים ה

תרגום חוויותיהם של דרך , ות בצורה המוחשית ביותררציונלידרישת ה

 ועד ות תקפותיאנשים עם מוגבלויות לשפת זכויות בדמות טענות משפט

  . ות בזכויות אלפורמלילהכרה משפטית 

ציר הדיון השני בוחן את מיקומו של שיח הזכויות של אנשים עם 

- תפורמליחברתית לבין הכרה -מוגבלויות על רצף שבין המשגה פוליטית

את אשר מדגיש , ציר זה מהווה את הבסיס למבנה המאמר. משפטית

. יצירת התכנים של שיח הזכויותבין שני שלבים שונים בתהליך הפרדה ה

הוא שלב מקדמי במסגרתו פעולת , חברתי-לב הפוליטיהש ,השלב הראשון

,  או זכות בקרב קבוצת פעיליםעיקרוןמובילה לניסוח ה ,תרגום והמשגה

אך עדיין , שלב זה מתרחש בהשראת המשפט. או ארגון, קהילה חברתית

חשיבותו של שלב זה . כלומר ללא הכרתה, תפורמלימחוץ למערכת המשפט ה

א בעצם העובדה שמתאפשר שיח ציבורי של למידת הנגישות לזכויות הי

שלב הוא , השלב השני. זכויות ומתקיים מאבק על ההכרה בזכויות אלו

במסגרתו הזכות או העיקרון מקבלים הכרה משפטית דרך  פורמלי-משפטי

בצורה משמעותית בשלב זה עולה לזכויות הנגישות מידת . פסיקה או חקיקה

עוגן זה . הפליההשוויון וה-איטענות משום שישנו עוגן חוקי לתלות בו את 

חברתי שנוי -מעניק עוצמה רבה יותר לטענות משום שהפכו מרעיון פוליטי

מימוש ומיצוי , יישום, יחד עם זאת. במחלוקת לזכות משפטית אכיפה

ת בהן הנה רק תחילת פורמליהזכויות תלויים בעוד גורמים רבים וההכרה ה

  .הדרך

חשובה על מנת להבין את השלב הלימינלי ההבחנה בין שני השלבים הללו 

 הן אמנם אינן מוכרות עדיין –של זכויות רבות המצויות במצב של מאבק 

אך יש להן תפקיד בתהליכי שינוי תודעה ,  מערכת המשפטידי-על

. )McCann, 1994; Silverstein, 1996 (ומוביליזציה בקרב קהילות של פעילים

מדן הנוכחי המורכב של זכויות אנשים היא גם חשובה על מנת להבין את מע

שינוי שיח מקיף ברמת פעילות השטח ושינוי מצומצם יותר : עם מוגבלויות

המלּווים בפערים משתנים לעניין מידת העיגון , תפורמליברמה המשפטית ה

 . והיישום להן זוכות הזכויות השונות
 התפתחותו של שיחתהליך תוך כדי אפיון ציר הדיון השלישי יעלה 

הושפע מן כיצד אבקש לבחון כאשר  ,אנשים עם מוגבלויותשל זכויות ה
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בין זכויות אזרחיות הקיימת בשיח הפוליטי והמשפטי הכללי ההיררכיה 

במובנים רבים זכויות אנשים עם מוגבלויות הן בהגדרתן . חברתיותזכויות ל

 שהוא יסוד  המצוי בהן וזאת בשל יסוד ההתאמותזכויות חברתיות

ניסיון מאבקיהם של אנשים . י משמעותי ביותר בעיצוב פני השיחאפירמטיב

 לבדו הפליהכי איסור  , הברית הראה-עם מוגבלויות לשוויון זכויות בארצות

 לכך נותן מענהה ,הכרח בפיתוח מנגנון התאמותאינו מספיק וכי קיים 

עצמה אינה מותאמת לאנשים עם מוגבלויות ומשפיעה על יכולתם  שהסביבה

האבחנה  ,שהתפתחבשיח הישראלי . )Burgdorf, 1991 (את זכויותיהםלמצות 

כאשר הצעת חוק  ,טושטשה עוד יותרהזכויות האזרחיות לחברתיות בין 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כללה בתוכה הן זכויות אזרחיות והן 

 , שבצידוההתאמותמנגנון  והפליהה-אי עיקרוןחברתיות ואף שילבה בין 

בהשראת חקיקת נשאב  אשררון המענה ההולם לצרכים ייחודיים עיקלבין 

בצד ההכרזה על , מודל הזכויות הישראלי כולל. המוגבלות הסקנדינבית

, הקמתם של שירותים חברתיים מתאימיםאת , את חובת התאמות, זכות

 ,אם כן, אנשים עם מוגבלויות .תן סיוע כספי כמענה לצורך קונקרטימכן ו

לקחת חלק פעיל במימוש , אלא להיפך, המדינה לסגת מן אינם מבקשים

 לא רק את ותממחישלכן זכויות אנשים עם מוגבלויות . זכויותיהם

 יהבסיס למעשה הכרה בצורך ותאלא מבטא, להןינים הייחודיים יהמאפ

 ותומסייע, בחיבור בין היסודות החיוביים והשליליים של כל זכות שהיא

ת שאין בו היררכיה בין סוגי הזכויות ביצירת מודל כללי של שיח זכויו

  ). Ziv, 1999(ואשר יכול לשמש השראה לתחומים נוספים השונות 

בתחום החלק הראשון של המאמר יסקור את ההתפתחויות שחלו 

 ןיעסוק בציר הדיוזה חלק . ההכרה המשפטית בזכויות אנשים עם מוגבלויות

וני אינהרנטי הביאה ראה כיצד התפיסה הרואה במוגבלות שיהשני הראשון ו

. מתחומו של שיח הזכויות הליברלילהדרתם של אנשים עם מוגבלויות 

הוא פן , יעסוק בציר הדיון השני ויתמקד בפן מסוים שלוהחלק השלישי 

של ) naming( התרגום והשיום כלומר שלב, פוליטית-המשגה החברתיתה

דגש כי אין די בחלק זה יו. חוויות אנשים עם מוגבלויות לשפת זכויות תקפה

נדרש גם אלא , בכניסה פורמלית של אנשים עם מוגבלויות לתחומי השיח

לצרכים באופן שיתאים שינוי תוכני של הזכויות והחירויות המוכרות 

יבחן את שלב החלק הרביעי . ניסיון החיים של אנשים עם מוגבלויותול

מים ואת החסת בזכויות אנשים עם מוגבלויות פורמלי הההכרה המשפטית
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, כשוני אינהרנטיהמוגבלות  ביניהם תפיסת ,להכרה אשר מאפיינים אותו

שיקולים תקציביים והנחיתות , יםישיקולים מקצועיים פרופסיונל

בחן את מיקומן של יהחלק החמישי . חברתיותההיסטורית של זכויות 

רצף שבין המשגה פוליטית חברתית להכרה על ההן הזכויות השונות 

ויראה כי על הרצף שבין זכויות אזרחיות לחברתיות והן משפטית -פורמלית

  . ישנה התאמה חלקית בין תוצאות המיקום על שני הצירים

 ,למרות ההבטחה לשיח זכויות חדשני ופורץ גבולותכי מראה מאמר ה

, 1996-ו"התשנ, שנטמנה בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

זכויות : קת חקיקה מקיפה בנושאח הוועדה הציבורית לבדי"ופותחה בדו

סקירת מצב הזכויות של אנשים עם מוגבלויות , )1997(אנשים עם מוגבלות 

למרות טשטוש , מצד אחד.  מעלה תמונה מורכבת2008בישראל של שנת 

שיח הזכויות של אנשים עם מוגבלויות עדיין נצמד במידה , הגבולות הלכאורי

השייכות לתחום , הפליה-ירבה להפרדה המסורתית ולפיה נגישות וא

ואילו נושאים כמו , ת ביתר קלותפורמליזוכות להכרה , הזכויות האזרחיות

אינם זוכים , השייכים לקטגוריית הזכויות החברתיות, ודיור חינוך, בריאות

נדמה כי , מצד שני. לאותה רמה של עיגון בחקיקה או הכרה בפסיקה

 ,ביכולת מיצוין בשטח הנמשכים ביישום הזכויות ו,החסמים והכשלים

שכן , תורמים לטשטוש הגבולות בין הזכויות האזרחיות והחברתיות בחזרה

המבוססת הן על היותן בעלות , צמהואלו גם אלו נתקלות בהתנגדות רבת ע

 על המשך השפעתה של –ובעיקר , הן על שיקולי תקציב, חזק" חיובי"יסוד 

י המצדיק את נחיתותם ית בדבר קיומו של שוני אינהרנט)נ(ההנחה המהות

  . החברתית של אנשים עם מוגבלויות
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של התפתחות ההכרה המשפטית בזכויות ) חלקית(כרונולוגיה   .1
  אנשים עם מוגבלויות 

שפת זכויות עבור אנשים עם בשלושת העשורים האחרונים הלכה והתגבשה 

 אשר צמחה מתוך פעילות של אנשים עם מוגבלויות ושל ארגונים ,מוגבלויות

בסקירה הנוכחית אבקש להראות באילו תחומים . העוסקים במוגבלות

  . ת בזכויות אלופורמליובאיזו מידה אכן התרחשה הכרה משפטית 

-ו"תשנ, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות :שיח זכויות כללי ●

עשר חברי כנסת כהצעת חוק - אחדידי-עלהונחה על שולחן הכנסת , 1996

 המרכז לזכויות אדם של –" בזכות" ארגון ידי-על נוסחה ההצעה. פרטית

הצעת החוק . תוך היוועצות בארגונים רבים נוספים, אנשים עם מוגבלות

ביקשה לעגן במסמך אחד וכולל של חקיקה ראשית את זכויותיהם של 

דיור , בריאות, חינוך, תעסוקה, ביניהן נגישות, אנשים עם מוגבלויות בישראל

ידי -ההצעה אומצה על. הכרה בצרכים מיוחדים ועוד, ופנאיתרבות , בקהילה

: ועדה ציבורית לבחינת חקיקה מקיפה בנושא אשר הקימה ,הממשלה

ח "ועדה דווהגישה ה, 1997בשנת , כעבור שנה. זכויות אנשים עם מוגבלות

 בכל התחומים שהוזכרו בהצעת החוק  המלצות חקיקה נרחבותל הכול,מקיף

ח פתחה ועדת חוק חוקה ומשפט בכנסת "הדולאחר הגשת . המקורית

במרתון דיונים על החוק בהובלתו של חבר הכנסת שאול יהלום ובתמיכתה 

 בשל אילוצים פוליטיים 1998בשנת . של שדולת חברי כנסת מחויבת לנושא

להעביר בכנסת את החלקים שהיו בשלים , הוחלט לפצל את הצעת החוק

 בהמשך באמצעות תיקוני לחקיקה באותה עת ולהשלים את המשימה

אשר איים בהתפטרות אם החוק , לאחר מאבק מר מול שר האוצר. חקיקה

הנושאים שזכו לעיגון . עלה הנושא להצבעה וזכה לתמיכה גורפת, יעבור

כאשר בצידם נחקקו שני פרקים כלליים של , חקיקתי היו נגישות ותעסוקה

 נציבות שוויון זכויות  ופרק נוסף המקים אתעקרונות יסוד ועקרונות כלליים

  תוקן החוק ונוסף לו פרק נגישות מקיף2005בשנת . לאנשים עם מוגבלות

 שאר פרקי החוק .))2' תיקון מס( חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(

עדיין מונחים על שולחן הכנסת אך לא חלה כל התקדמות משמעותית 

  . בעניינם
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בקשה (ה ייתקנות התכנון והבנו  תוקנ1971 כבר בשנת ,למעשה :נגישות ●

התקנת סידורים מיוחדים "ונוסף להן חלק שעסק ב) תנאיו ואגרות, להיתר

עמוד  שנדרש ל,'התקנות הבחינו בין בניין ציבורי א". ן ציבורייילנכים בבנ

 הנדרש למלא את התנאים ,'לבין בניין ציבורי ב, בדרישות התקנות במלואן

חוק התכנון  התיקון ל התקופה היהמבשראך  .2לגבי קומה אחת בלבד

סידורים מיוחדים לנכים בבניינים "שעסק ב, 1981 משנתה ייוהבנ

 את החובה למלאן פכוובה ,תיקון זה נתן משנה תוקף לתקנות". ציבוריים

אחד ממגישי הצעת החוק היה חבר הכנסת . לחובה מכוח חקיקה ראשית

ני הנכים והנכים הבלתי ר ארגון הגג של ארגו"לימים יו, מרדכי וירשובסקי

חוק הרשויות המקומיות  1988הצטרף בשנת אל חוק זה . מאוגדים

השארתן פנויות למעבר נוח של בשעסק בהנמכת מדרכות ו, )סידורים לנכים(

   ."עגלות נכים"

העתירה , המפקח הארצי על הבחירות' פרקש נץ " הוגש בג1989בשנת 

אשר עסקה בנגישות , ויותהראשונה בתחום הזכויות של אנשים עם מוגבל

אך הכירה בזכותם , םפרוצדורלייהעתירה נדחתה מטעמים . לקלפיות

העקרונית של אנשים עם מוגבלויות להצביע ובחובתה של המדינה לאפשר 

 בכסא גלגלים ע המתניי,ל"נכה צההעותר היה . לקלפיות" גישה סבירה"

  בשנים. םחבר בארגון הגג של ארגוני הנכים והנכים הבלתי מאוגדיו

 נחקקה שורת חוקי נגישות פרטיקולריםהתגבר זרם הפעילות ו 1993-1992

 ידי-עלשקודם , חוק הקלות לחרש: בעקבות פעילות לובי של ארגונים שונים

ימנים סועסק בתרגום לכתוביות ושפת , א"אח, אגודת החרשים הישראלית

-עלשקודם , הייוורים המלווים בכלבי נחיחוק איסור הפלית ע, יזיהובטלו

  . ה לנכיםייחוק חנו,  אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראלידי

 ידי-עלרעות -מועצה מקומית מכבים' בוצר נץ " הוגש בג1993בשנת 

הניב את אשר ,  המרכז לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות– "בזכות"ארגון 

יות התקדים המשמעותי הראשון בכרונולוגיה של המאבק להכרה בזכו

ה כניסה והוא מסמל את 1996 שנתפסק הדין ניתן ב. אנשים עם מוגבלויות

באותו עניין פירש בית .  הזכויות החדשה לשיח המשפטי הישראלית שפשל

וחייב את הנגשתו  באופן תכליתי בנייהחוק התכנון וההמשפט העליון את 

                                                 
אולם שמחות , מוסד להשכלה גבוהה, חולים- כלל בית' על פי התקנות בניין ציבורי א   2

, בנק, בניין הנותן שירות ממשלתי לציבור, ספר-כלל בית' ורי בואילו בניין ציב, ועוד
  .ועוד, בית מלון
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ק על אף שהוראת החו,  בכיסא גלגליםע המתניי,ספר עבור תלמיד-של בית

 חשיבותו של פסק הדין היא .3ת חייבה הנגשה של קומה אחת בלבדפורמליה

אלא גם בשפה שנקט ובהכרתו בזכויותיהם של אנשים , לא רק בסעד שנתן

לעצמאות , להשתתפות, לשוויון הזדמנויות, עם מוגבלויות לכבוד וחירות

חה הונבוצר באותו יום בו ניתנה ההחלטה בעניין , סמליבאופן  .תלות-ולאי

כעבור  .הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותעל שולחן הכנסת 

אשר כלל רק חלק , שנתיים נתקבל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  . נושא נגישות לתחבורה ציבוריתבובתוכו פרק , מן ההצעה המקורית

הוגשה עתירה נוספת בעניין השוויון חודשים ספורים לאחר חקיקת חוק 

. פקיד הבחירות לעיריית ירושלים' אברץ נ 6790/98ץ "בג, קלפיותלשות נגי

 שרצה לבחירות המקומיות ,"נכים עכשיו" רשימת ידי-עלעתירה זו הוגשה 

גם עתירה זו נדחתה , פרקשץ "כמו בג. בעיריית ירושלים באותה שנה

אך כללה אמירות חשובות בדבר זכויותיהם של , יםימטעמים פרוצדורל

דובר אלינו " מוגבלויות ואף הכתירה את חוק השוויון כחוק אשר אנשים עם

 שוב 1999בשנת ). 335' עמ, ץ אברץ"בג" (יסוד-בלשון נאצלה כמוהו כחוקי

ועדת הבחירות ' שטרום נץ "בג, הוגשה עתירה בעניין נגישות לקלפיות

עתירה זו הצליחה להביא לשינוי ". בזכות" ארגון ידי-עלהפעם , המרכזית

של יצירת הסדר הצבעה  ,החקיקתי אך היה זה על דרך הפשרההמצב 

  . ללא פסק דין עקרוני בצידה,  בכל קלפי נגישהבמעטפות כפולות

, למשל, כך.  החלה חקיקה העוסקת בנגישות במובנה הרחב2005בשנת 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מתייחס לכל לחוק שהוסף פרק הנגישות 

כמו כן . שכליות ואחרות, נפשיות, חושיות,  פיזיותכולל, סוגי המוגבלויות

, למשל, ומפרט, כולל הוראות בדבר נגישות למקומות ונגישות לשירותהוא 

חוק הליכי באותה שנה נחקק גם . אף בדבר נגישות לבנקים ולשירותי ביטוח

-ו"התשס, )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(חקירה והעדה 

  . יצירת מנגנון חקירה מותאםידי-על ת ההליך הפליליסק בהנגשושע, 2005

בעיקר ,  יחסיתמתה שזכתה להכרה מוקדייחינוך היה הזירה השנ: חינוך ●

חוק . בזכות אקטיביזם של הורים אם כי ציוני הדרך בתחום זה מעטים

 שביקש לעגן את זכאותם של ,היה חוק ייחודי, 1988-ח"התשמ, חינוך מיוחד

                                                 
אלא רק באופן המחבר בין שני מפלסים על , הספר לא חויב להיות נגיש במלואו-בית   3

  . מנת לאפשר גישה נוחה בין מפלס הכיתה למפלס שירותי הנכים
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ואת חובתה של המדינה לספק שירות " חינם חינוך מיוחד"ל" ילדים חריגים"

החוק נחקק בעקבות פעילות לובי אינטנסיבית של קבוצת הורים . זה

 ,"ועד ההורים הירושלמי של החינוך המיוחד"הקרויה , דומיננטית ביותר

 חבריו של ועד זה ).ילדי תסמונת דאון(ד "בתוכה היה פעיל במיוחד ארגון ית

והם היו ממקימיו , מיננטיים גם בהמשך בארגונים נוספיםהמשיכו להיות דו

תחום זה לא התפתח מבחינת הכרה משפטית לאורך ". בזכות"של ארגון 

למשל נדחתה העתירה בעניין , כך. שנים רבות והיה רצוף מאבקים ואכזבות

שר ' ת נ"עמותת שוחרי גיל 1554/95ץ "בגחינוך מיוחד לגיל הרך בתכניות 

התעלמה מן הטענות בוצר ץ " ואילו ההחלטה בבג והספורטהתרבות, החינוך

 חלו התפתחויות 2000שנת בהחל . לחינוך שנזכרו בעתירה מתחום הזכות

- ס"התש, חוק מעונות יום שיקומיים נחקק 2000בשנת . עותיות בתחוםממש

. העוסק במסגרות חינוך עבור פעוטות בגילאי שנה עד שלוש שנים, 2000

כות לחינוך כזכות יסוד חוקתית במסגרת ההכרעה הוכרה הז 2002שנת ב

 ,משרד החינוך' ד עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ"ית 2599/00 ץ"בבג

תוך קבלת סל שעסק בשילוב תלמידים עם מוגבלויות בחינוך הרגיל 

בעקבות העתירה .  היו זכאים לּו היו במסגרת החינוך המיוחדהשירותים לֹו

אשר הוסיף  ,חוק חינוך מיוחד תיקון ל2002ת בשנהתקבל ויוזמות נוספות 

 שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגיל: 1לחוק את פרק ד

 לא ד"יתץ "ההחלטה בבג). 2002-ג"התשס, )7' תיקון מס(חוק חינוך מיוחד (

 את אכיפתה קדם סוף פסוק ועתירות נוספות הוגשו לאחריה על מנת להייתה

ד "ית 7443/03 ץ"בג; שר האוצר' נ' מרציאנו ואח 6973/03 ץ"בג(ויישומה 

  ). משרד החינוך' נעמותת הורים לילדי תסמונת דאון 

חוק שיקום .  משמעותית גם בתחום זההייתה 2000שנת : דיור בקהילה ●

בעקבות עבודת שדולה נמרצת של נחקק , 2000-ס"התש, נכי נפש בקהילה

חוק באותה שנה גם תוקן ". עצמה"הקרויה , קבוצת הורים לנפגעי נפש

 הקובעת שעל ,ונוספה לו הוראה, 1969-ט"תשכ, )טיפול במפגרים(הסעד 

ביתי עבור אנשים עם -ועדות האבחון האחראיות לקביעת סוג הדיור החוץ

היו אלו שני ). א7סעיף " (עדיפות לדיורו של המפגר בקהילה"מוגבלויות לתת 

אך יש לשים  דיור בקהילההישגים משמעותיים בביסוס ההכרה בתחום ה

 שהם לא הניבו הכרה כללית בזכותם הבסיסית של כל האנשים עם ,לב

  . לגור בקהילה, למשל, כולל אנשים עם פיגור שכלי, מוגבלויות
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הפרק האופרטיבי המרכזי ביותר בחוק שוויון זכויות לאנשים : תעסוקה ●

, הפליהר סעיפים העוסקים באיסו שכלל ,עם מוגבלות היה פרק התעסוקה

הותקנו גם בשנים שלאחר מכן . ועוד, חובת ייצוג הולםב, חובת התאמותב

מספר תקנות בתחום התעסוקה שתכליתן לקדם את תעסוקתם של אנשים 

עדיפות (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביניהן , עם מוגבלויות

ם תקנות שכר מינימו ,2001-ב"התשס ,)ה במקום העבודחנייהבמקומות 

-ב"התשס ,)כר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתתש(

שתתפות המדינה ה(קנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תוכן , 2002

חוק זכויות לאנשים עם  כמו כן נחקק .2006-ו"התשס, )במימון התאמות

בהמשך . 2007-ז"התשס ,)הוראת שעה (מוגבלות המועסקים כמשתקמים

 גם חוק המבקש לאפשר לנכים שלא לאבד את 2008חקק בשנת למגמה זו נ

אלא באופן הדרגתי המאפשר בתנאים מסוימים ,  עם צאתם לעבודהקצבתם

- ח"התשס, )109תיקון (חוק הביטוח הלאומי ( ושכר גם יחד מקצבההנאה 

2008 .(  

וו את הגל הראשון של העיסוק ישנות השבעים ה: קצבת נכות כללית ●

קצבת נכות כללית נוספה לחוק הביטוח הלאומי רק . ללית נכות כקצבאותב

הסכם  היו מאבקי ניידות שהניבו את 1977-1972בשנים . 1973בשנת 

 הצליח מאבקם 1980בשנת  . ניידות עד היוםלקצבתשהוא המקור  ,הניידות

ביניהם חברי ועד ההורים הירושלמי של (של הורים לילדים עם מוגבלויות 

הביטוח הלאומי תקנות  ( ילד נכהקצבתקין את תקנות להת) החינוך המיוחד

הגל השני  .)1980-מ"תש) עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה, דמי מחיה(

הביאו לנראות גדולה אשר  ,2001- ו1999של השנים פרץ עם הפגנות הנכים 

הכוללים , הציבורי ואף לשינויים במבנה הקצבאותבמישור יותר של הנכים 

ביטול הבחירה בין קצבת ניידות לקצבת , אות לנכים קשיםשיפור רמת הקצב

שיפור , קנהיביטול המעבר הכפוי מקצבת נכות לקצבת ז, שירותים מיוחדים

, בעקבות השביתות גם הוקמה ועדת לרון. ועוד, הבית הנכה-מעמד עקרת

 ח"דו. הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה

ביניהן המלצות רבות העוסקות בעידוד , מת המלצות ארוכהעדה כלל רשיוהו

נכים לצאת לעבודה והן גם בין הגורמים לחקיקת חוקי התעסוקה שנזכרו 

 נכות או לביטחון סוציאלי של לקצבתעל אף הפעילות בנושא הזכות . לעיל

 והיא אף לא נכללת בין אנשים עם מוגבלויות לא הוכרה באופן פורמלי

  .  בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותת המנויותוהזכוי
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 העוסקות בשוויון ,תיאור מהלך התרחבות החקיקה והפסיקה, כאמור

 כי ההגנה המשפטית לה ,יוצר את הרושם ,זכויות של אנשים עם מוגבלויות

רי ומאח, בפועלאך . זוכים אנשים עם מוגבלויות הנה מקיפה ואפקטיבית

ם מקרים ויוזמות רבים אשר כשלו או שעדיין שינויים חיוביים אלו מצויי

למרות שלא ניתן להתכחש לשינויים שחלו , למעשה. תלויים ומחכים לפתרון

הנאה שתוארה לעיל אינה מיושמת ואינה רוב החקיקה , בשנים האחרונות

  הואמצב התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות בישראל. ניכרת בשטח

מצב , )2007, מוגבלויות בישראלאנשים עם (בעולם המערבי מהגרועים 

המאבקים על יישום חוק החינוך המיוחד לא ,  בכי רעהנוהכללי הנגישות 

  . תמו והמאבק על דיור בקהילה נמצא בראשית דרכו

ארגון הגיש בוצר ץ "בגבסמוך להחלטה בניתן לראות כי , למשל, כך

ית  מבלי שב, עוד עתירות שכשלו או שנסתיימו בפשרה נקודתית"בזכות"

ההפסד הצורב ביותר . המשפט ראה בכך פתח להצהרה עקרונית בנושא

נדחתה עתירה בנושא פתיחת  בוצרץ "בגלארגון היה כאשר זמן קצר לאחר 

, עתירה אחרת). שר העבודה והרווחה' עמיר נ 4759/95ץ "בג(דיור בקהילה 

נדחתה , 2001שביקשה לבטל את מנגנון קיזוז הקצבאות שהיה קיים עד שנת 

ילד עם לקות שמיעה עתר לשילובו , במקרה נוסף). שוקרץ "בג (ף היאא

התערבות בית המשפט הביאה ). מזלתרוםץ "בג(במערכת החינוך הכללית 

לא ניתן בוצר ץ "למעשה מאז בג. העניין והעתירה נמחקהנקודתי של לפתרון 

פסק דין חשוב בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות עד סדרת פסקי הדין 

 היה זה חוק חינוך מיוחד שזכה לפירוש –וגם שם . א חינוך מיוחדבנוש

 שעד היום לא זכה ,לא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וחיזוק

 אשר יכיר בחשיבותו הרבה ובמעמדו ,לתקדים של בית המשפט העליון

  . החוקתי המיוחד

ת להביא מן העבר השני ניכר כי עתירות רבות נדרשו ועדיין נדרשות על מנ

להתקנת תקנות  "בזכות"ארגון עתירת החל ב. כל דבר חקיקה לידי יישום

, )משרד התחבורה' נ "בזכות" 3989/00ץ "בג(הנגישות בתחבורה ציבורית 

ץ "בג (ליישום חוק שיקום נכי נפש בקהילה "בזכות"ת ארגון דרך עתיר

יישום חוק ל ,שנזכרו לעילוכלה בעתירות , )מדינת ישראל' פלונים נ 4015/06

 ,ץ"בגעתירות חשובות תלויות ועומדות היום מול , בנוסף. חינוך מיוחד

המדיניות בדבר דיור בקהילה לאנשים שינוי ל "בזכות"ת ארגון עתירביניהן 

ת עמותת  וכן עתיר)מדינת ישראל' פלונית נ 3310/07 ץ"בג (עם פיגור שכלי
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ות שנוסף לחוק לזירוז התקנת התקנות על פי פרק הנגישנגישות ישראל 

משרד ' עמותת נגישות ישראל נ 5833/08ץ "בג (2005השוויון בשנת 

  . )התחבורה

הפרקים הבאים יבקשו להראות את שורשיו ההיסטוריים של המצב 

, קלסיהנוכחי תוך התמקדות בהנחות היסוד של שיח הזכויות הליברלי ה

הקשיים ולהציג את החסמים ו, אשר הדיר אנשים עם מוגבלויות מתחומיו

אשר עדיין עומדים בפני ההכרה בזכויות אנשים עם מוגבלויות ובפני מיצוין 

  .  המלא

  אתגור הנחות היסוד של שיח הזכויות . 2

   הבנית הסובייקט המשפטי.א

 הוא ,ליברלית- ובמיוחד אזרח או אזרחית בחברה מערבית,כל אדם, לכאורה

 המשפטי הדירה טיקהסוביאך בפועל ההבניה ההיסטורית של , נשא זכויות

) ולעיתים רבות מדי עודנה (הייתההדרה זו .  אנשים עם מוגבלויותמכלל זה

 מידתם של אנשים עם מוגבלויותע-מבוססת על ההסכמה הרווחת בדבר אי

עצמאות , מיהואוטונ, רציונליות: קרי, בדרישות הקדם של שיח הזכויות

ת מלאה בחיים ולתם להשתתף השתתפויכ-ך בדבר איכתלות ובהמשך ל-ואי

. האזרחיים הציבוריים ולקחת אחריות על החלטות במישור החיים האישיים

יכולת הבחנה , דרישות אלו מבוססות על הנחות בדבר יכולת קבלת החלטות

יכולת סיפוק , יצרניות ותרומה לחברה, יכולת קיום עצמאי, בין טוב ורע

-self(ית צרכים עצמית ויכולת הסתמכות על עצמך בהתנהלות יומיומ

reliance, self-sufficiency .(  

תיאר את  הליברלית הפוליטית המודרנית ההתיאוריאבי , ון רולס'ג, כך

, "rational long term planners"השותפים לאמנה החברתית כמי שהם 

שווים באופן ", כלומר, "free, equal, and independent" הנדרשים להיות

סימטרי -תלויים באופן אובלתי " טלייםתיהם הפיזיים והמנוכללי בכוח

באחרים בשל החשש שתרומתם היצרנית לחברה תהיה פחותה באופן 

   ).Nussbaum, 2005: 28-33; Rawls, 1972: 127-129(משמעותי בשל כך 

תה תרומה משמעותית במיוחד בחשיפת ייהאוריה הפמיניסטית ילת

ת הסמויות של כך פותחה הביקורת כלפי ההטיו. הנחות היסוד של השיח
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, תלות,  כגון אוטונומיה, אשר עיצבו את משמעותם של מושגים,השיח

שאינם מתחשבים ,  באופן התואם סטנדרטים גבריים,נורמליות ורציונליות

, גיליגן(ובערכים הנובעים ממנו של קשר ודאגה לזולת בניסיון החיים הנשי 

דרך שבה ואשר מתעלמים מהשפעת יחסי הכוחות החברתיים על ה) 1995

. )Minow, 1990; Young, 1990; 2005, ןמקינו (עוצבו סטנדרטים אלה

חשיפת ב לא רק בפירוק השיח והייתהתרומתה של הביקורת הפמיניסטית 

 חלופה יצירת ידי-עלאלא גם בבנייתו מחדש , האפקט המדיר של הנחות אלו

קונטקסט ומחויבות , מבוססת על קשרהאוריה ימשמעותית בדמות ת

כך , חשיבה תיאורטית זו סייעה בהבניה מחדש של מושגי היסוד. תחברתי

התערבות לזכות לטיפוח וקשרים - הפכה מהזכות לאי,למשל, שאוטונומיה

תפיסת ; )Nedelsky, 1989(לצמוח ) selfhood(המאפשרים לעצמיות 

הרציונליות והחשיבה המוסרית המופשטת המבוססת על נפרדות אותגרה 

 תיאור המצב הקיומי ;)1995, גיליגן(הדאגה לזולת  גישת הקשר וידי-על

תלות הוחלף בתיאור היחסים החברתיים -המועדף כמצב של עצמאות ואי

; ושימת דגש על קבלת החלטות) interdependence(כיחסים של תלות הדדית 

 אשר ,ואילו ההפרדה הליברלית המסורתית בין הספרה הפרטית לציבורית

 כי דווקא התחום הציבורי ,כאשר נטעןועקעה ק ,נתפסה כמגינה על הפרט

קבוצות חברתיות להמצוי תחת רגולציה שלטונית מאפשר הגנה למיעוטים ו

  .  והדרה שיטתיתהפליההסובלות מ

 התבטאויותיו של רולס לא נאמרו רק במסגרת דיון במושגים מופשטים

מסך הבערות , כך. אלא כללו לעיתים התייחסויות ספציפיות למוגבלות

ככל שהן , כניסה דינמית של קבוצות נוספות, לכאורה ,ולס יצר מאפשרשר

 איזו ,כל אחד ואחת יכולים לשאול את עצמם, וכך. אל מעבר למסך, מתגלות

, אתיופים, פלסטינים-ערבים, מן חברה היו רוצים לעצב לו היו נשים

אך מכתביו הראשונים של רולס . או בעלי מוגבלויות לסביות, הומואים

, משנדרש ישירות לנושא,  והוא אף טען זאת במפורש בהמשךמשתמע

שאנשים עם מוגבלויות אינם עומדים בדרישות הקדם של הכניסה לאמנה 

מי שיכולים להיות שותפים לאמנה . ההדדיותובפרט בדרישת , החברתית

על פי ,  העומדת מאחרי מסך הבערות,נתייהחברתית וחלק מהקהילה המדומ

כך חברים שווים בתרומתם -לסמוך עליהם שיהיו אחרהם אלו שניתן , רולס

 אליה סלהיכנ אחרת שאר השותפים לאמנה לא יסכימו .לחברה העתידית

מתיאור זה . אם יבינו שלאחר מכן יהיה עליהם לשאת על גבם את האחרים
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 להוציא מן החברה רק את הייתה כי כוונתו של רולס ,לחשובלכאורה ניתן 

ות אינטלקטואלית חמורה ואשר אינם עומדים אלו שמוגבלותם היא מוגבל

אך בשנת . עומדת ביסוד התיאוריה הליברלית כולההבדרישות הרציונליות 

 כי גם מקומם של אנשים עם מוגבלויות פיזיות לא , רולס מבהיר1985

  : כי,מובטח בכותבו

A person is someone who can be a citizen, that is, a fully 
cooperating member of society over a complete life… 
for our purposes… I leave aside permanent physical 
disabilities… so severe as to prevent persons from being 
normal and fully cooperating members of society in the 
usual sense (Rawls, 1985). 

 Martha (וקדקת היא מרתה נוסבאוםמי שחשפה זאת בצורה מפורטת ומד

Nussbaum ( בספרהFrontiers of Justice )Nussbaum, 2005: 96-145( .

  : כי,במסגרת אותו ניתוח טענה נוסבאום

In so conceiving the persons, Rawls omits from the 
situation of basic political choice the more extreme 
forms of need and dependency that human beings may 
experience, both physical and mental… This is no 
oversight: it is deliberate design. Rawls recognizes the 
problem… but he argues that this problem should be 
solved at a later stage, after basic principles are 
already chosen. … Thus, the unusual needs of [disabled 
persons] do not seem to be included at this initial stage, 
when basic political principles are chosen (Id., at 109). 

רחיבה מ Making All the Differenceבספרה ) Martha Minow(מרתה מינו 

 ,Minow( מקומם של אנשים עם מוגבלויות בשיח הזכויות יקורת עלבאת ה

. מינו מבחינה בין שלוש גישות לזכויות אנשים עם מוגבלויות. )1990

מדגישה את השוני האינהרנטי בין ה ,גישת האבנורמליותהראשונה היא 

שהם בעלי , "אבנורמלים"שהם אינם בעלי מוגבלות ל, "ליםנורמ"ה
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נוקטת אשר לעומת הראשונה  ,גישת הזכויות  היאשנייהה. המוגבלויות

מתוקף , נשאי זכויותורואה בכולם לכאורה בשוויון כלפי כל הפרטים בחברה 

גישת הזכויות גם . הפוליטיתהאנושית וחברים וחברות בקהילה  היותם

כפי , בפועלאך , בי אבחנות והנחות בדבר שוני מהותנית כחשדנית לגנתפס

ה מהשפעתה של גישת ייאינה נקאף היא , שגם עמדתו של רולס מראה

  שכן , האבנורמליות שקדמה לה

After the scrutiny… some real differences, in implicit 
comparison with the normal person, may in fact appear 
– and those differences are [perceived as – S.M.] 
inherent. The same legal rights enjoyed by “normal” 
people then, should be sought for those labeled 
abnormal and mentally incompetent, unless it can be 
shown to the satisfaction of a court that the differences 
between the groups are based on demonstrable evidence 
rather than prejudice (Minow, 1990: 107-108). 

 the (הגישה השלישית אותה מציעה מינו היא גישת היחסים החברתיים

social relations approach(, קוראת תיגר על הנחות של שוויון ושוני על ה

 כלפי קטגוריות ספקנותהיתרונה של גישה זו אינו רק ב. בסיס קבוצתי

 ,תפיסות של שוניגם בחשדנותה כלפי אלא , הנתפסות כמובנות מאליהן

   :באדם ולא ביחסים בין אנשים ומוסדות חברתייםות את הבעיה הממקמ

… because of a suspicion that the attribution [of 
difference] locates the problem in the person who does 
not fit in rather in the relationships between people and 
social institutions. The attribution of difference hides 
the power of those who classify. … The power of the 
institutionalized norm allows the namers to ignore 
altogether the perspective of the less powerful. … The 
name of difference is produces by those with the power 
to name and the power to treat themselves as the norm 
(Minow, 1990: 111).  
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ביקורתה של מינו משתלבת במגמה של ביקורת רחבה יותר כלפי מקומם של 

. אנשים עם מוגבלויות בחברה וכלפי ההבניה החברתית של המושג מוגבלות

 הרואה ,בראשית שנות השמונים הלך והתגבש זרם ביקורתי אקדמי

. אובייקטיבי, במוגבלות תוצר של יחסי כוחות חברתיים ולא נתון ניטרלי

  .Disability Studies4 התמסדה ואימצה את השםגישה זו 

ת המוגבלות כנחיתות סהגישה הביקורתית למוגבלות מראה שתפי

נחלת התיאוריה הפוליטית הליברלית איננה ית וכשוני אינהרנטי )נ(מהות

יוצאת כנגד התפיסה האינדיבידואלית של בלות גביקורת המו. בלבד

נוחת על האדם מידי הגורל ולא האסון , טרגדיה אישית הרואה בה ,מוגבלות

 וכן כנגד  המושפעת מן האינטראקציה בין האדם לסביבתו,תופעה חברתית

הרווחה והשיקום בעיצוב ההבנה , הדומיננטיות של מדעי הבריאות

 בדמות תפיסה חלופהמציבה הביקורת , ם זאתבמקו. החברתית של מוגבלות

רואה בה תוצר של ה, היסטורית של מוגבלות-פוליטית-תרבותית-חברתית

הבניה חברתית ושל אינטראקציה בין האדם לסביבתו ולחברה בה הוא חי 

)Davis, 1997; Linton, 1998; Longmore & Umansky, 2001; Oliver, 1990; 

Wendell, 1996( .זיהוי ל, ביקורת המוגבלות מייחסת חשיבות רבה לאיתור

ה של מוגבלות מזינה את התפיסה ,חשיפה של מערכת יחסי הכוחותלו

כי הטרגדיה היא מראה . כטרגדיה אישית וכמצב של נחיתות ופחיתות ערך

ואשר אינה , הרואה במוגבלות נחיתות, היא יחס החברה המציבה מכשולים

, בנוסף. מייחסת ערך למי שאינו עומד בסטנדרטים צרים של פרודוקטיביות

ת כמצב  של מוגבלותפיסהערכות הרפואה והשיקום הביאה ל מהתפתחות

 זו אמנם תרמה רבות תפיסה. שילובלשיקום ול, תיקוןל, ניתן לריפויה

היה זה אך , לשיפור חייהם של אנשים עם מוגבלויות ולהכללתם בקהילה

על אנשים עם מוגבלויות להתאים עצמם לסטנדרטים תוך הטלת הנטל 

התנאים לאנשים עם הדרישות ו,  ולא התאמת הסביבההחברתיים

רמה כנגדה נמדדו אנשים עם מוגבלויות היא הנורמה הנו; מוגבלויות

 ,Davis" (לינורמ" שהפכה לאמת המידה של ה,ובלתהממוצעת או המק

מתיקון תרומתה של ביקורת המוגבלות היא בהסטת מוקד הדיון . )1995

 ,ווצרותם של מחסומיםיאחריות החברה להלו הפרט לתיקון החברה

  .  ת החייםהמונעים מאנשים עם מוגבלויות את הנאו

                                                 
  . ילים בנושא בארץתרגום שמו של תחום המחקר עדיין לא הוכרע בקרב הפע   4
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   של גישת השוני האינהרנטי מישורי ההשפעה. ב

 כאמור הייתה ,שוני אינהרנטימוגבלות הרואות ב ,ות החברתיותסלתפי

. ת האזרחות הפוליטית וכן על הבנית הסובייקט המשפטיסהשפעה על תפי

 מיקומם השולי ביותר של אנשים עם מוגבלויות בשיח הייתההתוצאה 

ויות בפרט ויכולתם המוגבלת לעשות בו שימוש המשפטי בכלל ובשיח הזכ

, פורמלית, האחת: עיקריותלכך שתי השלכות היו . לקידום תנאי חייהם

 בהגדירה מיהם הנהנים מכשרות משפטית וממי היא ,גלויה ומרחיקת לכת

יכולתם של עצם הקשורה ב, סמויה ומשתמעת, פרשנית, שנייהה; נשללת

 ולהשתמש בטיעונים הנשענים הפליה אנשים עם מוגבלויות להעלות טענות

  .  על זכויות יסוד

   כשרות משפטית –מישור משפטי פורמלי ) 1

במישור המשפטי הפורמלי מוגבלות הנה הסיבה העיקרית לשלילת כשרות 

, בדבר שלילת הכשרות נמצאות מוגבלויות שכליותבמוקד הדיונים . משפטית

עלולים חמורות  תופיזית יואך גם אנשים עם מוגבלו, קוגניטיביות ונפשיות

חוק הכשרות המשפטית  על פי .למצוא עצמם משוללי כשרות משפטית

 שהאדם אינו ,חוסר כשרות משפטית פירושו, 1962-ב"תשכ, והאפוטרופסות

 ,פירושו גם, אך מעבר לכך. כגון כריתת חוזה, כשיר לבצע פעולות משפטיות

בעצם לקבל החלטות  ו– שנשללת מן האדם הזכות לשלוט ברכושו ובגופו

בהפעלה של כללי הכשרות והאפוטרופסות היא ה מרכזית בעי. הנוגעות לחייו

 אשר אינה מתחשבת ,החלה מהירה וגורפת מדי של שלילת הכשרותה לייהנט

 ;Herr, 1992 (ביכולות פרטניות ובהקשרים משתנים של קבלת החלטות

1995; Ziv, 1999: 177-178( .ודרך פעולתו הביקורות על הוראות החוק 

. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותמשתקפות בתהליך החקיקה של 

אדם עם " כי ,4גיב לסוגיה זו בקובעו בסעיף מ נוסחו הסופי של החוק

והכל , על פי רצונו והעדפותיו, מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו

 ,היא של הסעיף חלקו השניהביקורת על , עם זאת ."בהתאם להוראות כל דין

י דעד כ,  שמנסחי החוק ביקשו להתוות, הרחבעיקרוןמסייג את השהוא 

 שהוגשה ,בהצעת החוק המקורית, כך. רוקן אותו מתוכןחשש אפשרי שהוא 

 כלל הסעיף את החלק הראשון בלבד ללא הסייג , לשולחן הכנסת1996בשנת 

בדיוני ). 1996 ,הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(שבחלק השני 

זכויות אנשים עם מוגבלות  הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא
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בלות זכאי גאדם עם מו" על פיו ,נוספה הסיפא יחד עם סייג משמעותי נוסף

, ועדה הציבוריתו הח"דו..." ( לקבל החלטות ככל שניתן בנסיבות העניין

הוסיף הסתייגות , החוק שיזם וניסח את הצעת ,"בזכות"ארגון ). 26: 1997

ההכרה בזכות לאוטונומיה אישית " בטענה ש,ח"דורשמית לכך בגוף ה

בהפעלתם ובפרשנותם של  מצפןצריכה להיות מעתה ואילך ... כעיקרון יסוד

אינו ] הוא... [המסמיכים להגביל את האוטונומיה של הפרט  ,אותם חוקים

 כי התנגדותו ,נראהואכן ). ההדגשה במקור, שם." (בא במקום חוקים אלו

אך נותר הסייג , "ככל שניתן"הושמט הסייג : של הארגון צלחה חלקית

ראשונה  חשיבותו של הסעיף היא בבטאו הכרה ."בהתאם להוראות כל דין"

בזכות של כל אישה ואיש עם מוגבלות לקבל החלטות תוך דגש על הרצון 

וק מעיד על עצם קיומו של סעיף כזה בחאך . וההעדפות של כל אחת ואחד

העדפות של בהתחשבות ברצונות ו-אישל  –ושעדיין רווח המצב שקדם לו 

 עד שהיה צורך לקבוע בחקיקה מה שהוא מובן –אנשים עם מוגבלויות 

  . כלל ביחס לכלל בני האדם-מאליו בדרך

 כי החוק ,נה שהונחה על שולחן הכנסת הוצע גםובהצעת החוק הראש

אדם עם "כי  ,בקשה לקבועהאחת . ןשתי הוראות נוספות בעניייכלול 

זכאי לעזרה ולייעוץ ,  הנזקק לעזרה בקבלת החלטות הנוגעות לחייו,מוגבלות

מינוי אפוטרופוס ייעשה במקרים בהם הוא "כי  ,הציעה שנייה ה."מקצועיים

אימץ את ועדה הציבורית ו הח"דו ."הכרחי ולמקרים שהוא הכרחי בלבד

תיקון לחוק  בהציעו ,שנייההת אן מיתההצעה הראשונה כלשונה אך 

 ."לעניין מסוים או באופן כללי"הכשרות על פיו מינוי אפוטרופוס יהיה 

 שטען כי ,"בזכות"ארגון תייגות רשמית מטעם סאף הוא זכה להיסוח זה נ

 עיקרוןהניסיון מלמד על קיומו של פער בין ההכרה המשפטית והערכית ב"

ובפרט על ,  לבין המציאות38האוטונומיה האישית העומד בבסיס סעיף 

מינוים של אפוטרופסים בעלי סמכויות גורפות במידה שעולה בהרבה על 

 חיזק טענה זו הוועדה ח"דו. )78: 1997,  הציבוריתהוועדה ח"דו" (הנדרש

 ממוסד מרביתנסיגה " שהמגמה העולמית היא של ,בהתייחסו לכך

' רכות'ם מכויותיהסהאפוטרופסות והחלפתו בבעלי תפקידים אשר 

  ). שם" (ומוגבלות לצרכיו של האדם

.  רק הסיבה הישירה לשלילת כשרות משפטיתהייתהאך מוגבלות לא 

סביבו סבה שאלת מרכזי ציר מארגן ניתן לראות במוגבלות , למעשה

קוגניטיבית או נפשית היא שמשמשת , תאינטלקטואלימוגבלות : הכשרות
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זקנים והיא מילדים ובעצם ביסוד הצדקת שלילת הכשרות המשפטית מ

אתניים , שהשפיעה על שאלת המעמד המשפטי של נשים ומיעוטים לאומיים

כל , שלא במקרה .)Minow, 1990 (ועבדיםל נשים נשואות שבעיקר , וגזעיים

 בהעדר , במסגרת השיח הליברלי הקלסי,אלו משתייכים לקבוצות החשודות

כל קבוצה   שלהצדקת שלילת המעמד המשפטי. רציונליות ואוטונומיה

בעיקר יכולות ,  נטועה תמיד בטענות בדבר יכולות מופחתותהייתהחברתית 

ופגמים ביכולת ) dependency(וכן תלותיות , אינטלקטואליות מופחתות

, גם כאשר הן מופנות כלפי נשים או שחורים, טענות אלו. התנהלות עצמאית

את דקה או  למוגבלות באופן ישיר או שואבות ממנה את ההצתמתייחסו

  ). Baynton, 2001; Mor, 2007 (הפליההמטפורה ל

מתארת כיצד נשים נתפסו בחברה ) Anita Silvers(אניטה סילברס , כך

 כחסרות ערך בשל חולשותיהן הפיזיות ,המערבית טרום המאה העשרים

  : כבעלות מוגבלות–והמנטליות ומכאן 

The culture supposed, and the law specified, that being 
a woman be accounted a disability. Consequently, 
women were disabled from voting, owning property, 
and retaining custody over their won children because 
they were imagined to be too biologically fragile and 
emotional, and thus too dependent, to bear 
responsibility for doing so (Silvers, 1998:55). 

סילברס מזכירה שם גם את הדיון שהתרחש בפרלמנט האנגלי בשנות 

, Women’s Disabilities Bill-עשרה בקשר ל-השבעים של המאה התשע

במסגרתו ביקשו פעילות פמיניסטיות לבטל את המגבלות על הכשרות 

   . המשפטית שהוטלו על נשים
 להרחיק עצמןבמידה רבה בעוד שקבוצות אחרות הצליחו , עם זאת

אנשים עם מוגבלויות נותרו עם האתגר שבקעקוע ההנחות , מדימויים אלו

הקושי המרכזי עבור . עצמן ועם יכולת מוגבלת בלבד להרחיק עצמם מהן

חזקות במיוחד בדבר נחיתות מהותית ת והנחאנשים עם מוגבלויות נטוע ב

הטענה הביקורתית בעשורים על אף התפתחותה של שכן , שוני אינהרנטיו

 לפיה מוגבלות היא תוצר של תהליכים ואינטראקציות חברתיות ,ניםהאחרו

 הרווחת היא עדיין של מוגבלות כתכונה השוכנת באדם תפיסהה, וסביבתיות
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". אובייקטיבי"ו" טבעי"ואשר מגדירה אותו ואת מקומו בחברה באופן 

הביאה לספקות משמעותיים בדבר אופן הפעולה של כללי ביקורת המוגבלות 

. והאפוטרופסות ואף לשינויי חקיקה משמעותיים במספר מקומותהכשרות 

כפי .  על הנחות היסוד של השיח טרם נסתיימההתגראך מלאכת קריאת 

 תפיסת המוגבלות ,למרות המעבר לשפת זכויות, שגם מינו הראתה

עדיין רווחת ומשמשת כהצדקה מקובלת לפרקטיקות של " אבנורמליות"כ

התוצאה היא המשך .  הזכויות הליברלי גם במסגרת שיחהפליההדרה ו

התעלמות , בשלילת כשרות משפטית גורפת" יד קלה"הפרקטיקה של 

 המאפשרים ואף ,יצירת תנאים-ואי, מרצונות והעדפות בהקשרים שונים

 least restrictive(מספקים בחירה בין חלופות שהן פחות פוגעניות 

alternative (בתחומים כגון דיור וחינוך  .  

   והפרת זכויות יסוד הפליה שימוש בטענות –משתמע -מישור פרשני )2

 והפרת הפליהביכולת השימוש בטענות , כאמור, מישור ההשפעה השני קשור

רה יות המשפטית עוסקת בסף הכניסה לספאם שאלת הכשר. זכויות יסוד

כניסה סף הקשורה ב והפרת זכויות יסוד הפליהשימוש בטענות , המשפטית

 בשנת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחקיקת עד . יותלספירת הזכו

  אנשים עם מוגבלויות בחוקפליתהעל כללי  לא היה קיים איסור 1998

 .5יקת השוויוןק ומוגבלות לא נמנתה על הקטגוריות המוגנות בחהישראלי

 ופגיעה בזכויות של הפליהטענות מסוג השמונים עד לסוף שנות , יתרה מכך

לא היה זה . וגבלויות נעדרו לחלוטין מן השיח המשפטי בישראלאנשים עם מ

או  סיונות חקיקה בנושא לא צלחויאו שנ משום שטענות אלו הועלו ונדחו

 הייתה השוויון עוד לא עיקרוןמשום שהפרקטיקה של עתירות ותביעות בשם 

  .  באותה תקופהמחוץ לתחומי הדמיון המשפטיאלא משום שהיו , מפותחת

בו ניתן היה , מלבד דיני הכשרות המשפטית, שפטי המרכזיהמיקום המ

למצוא סוגיות הקשורות במוגבלות ובמחויבות החברתית כלפי אנשים עם 

ה וחקיק, ובתוכם חקיקת הקצבאות מחד, מוגבלויות היו דיני הרווחה

עוסקת במתן סכומי חקיקת הקצבאות . מאידך, "טיפול והגנה"ה יישאופ
                                                 

"  מיניתהנטיי"גם , כמובן, מוגבלות אינה הקטגוריה היחידה שנעדרה מן השיח   5
נעדרה מן השיח ,  מפני הפליהםסקסואליי- לסביות ובי, שנועדה להגן על הומואים

שוויון , כך גם הפליה מטעמי גיל. באותן שנים והצטרפה לשיח רק בשנות התשעים
כגון שומן , שנן גם קטגוריות שטרם נכנסו לשיח המקומיזכויות לזקנים ולילדים וי

  ).  appearance discrimination(ומראה 
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קביעתם משתנים לפי נסיבות הפגיעה וקבועים שהכללים ל, כסף חודשיים

דברי החקיקה השונים מכילים הגדרות שונות למושג . בדברי חקיקה שונים

 ספים שונים להנאה ותמכיל המבוססות ברובן על מבחן רפואי ו,נכות

גם רמת הקצבאות והשירותים החברתיים . לה  ומההטבות הנלוותהקצבהמ

ד הקצבאות מסדירה החקיקה גם מערכי בצ. הניתנים לכל קבוצת נכים שונה

. בטי הנכות והשיקום אליהם הם מתייחסיםי הנבדלים בה,נפרדיםשיקום 

גם אלא ,  מפוצלת ועשויה טלאיםהייתהנוצרה לא רק שש קצבאותמערכת ה

, ל"נכי צהה נמצאים בראשאשר  , היררכיה ברורה בין קבוצות הנכיםהולידה

ה ' פרוקצי;2008, מור(כלליים הנכים בתחתיתה הכי עבודה ובאמצעה נ

  ).Gal, 2001; 1974, ומילר

שאפיינה את מקומה של המוגבלות  ,הפן השני של חקיקת הרווחה

 הכוללת אף היא רשימת חוקים ,"טיפול והגנה" חקיקת הנו, במשפט

חוק לטיפול בחולי , 1969-ט"תשכ, )טיפול במפגרים(חוק הסעד : מגוונת

-ה"תשכ, חוק הפיקוח על מעונות, )1991ת בשנהוחלף ש (1955-ו"תשט, נפש

, )טיפול והשגחה(הנוער  חוקו, 1966-ו"תשכ, חוק ההגנה על חוסים, 1965

 מערך ).טיפול בנערים המאותרים כבעלי מוגבלויות נפשיות( 1960-ך"תש

חוקים זה לא קבע את זכותו של אדם עם מוגבלות לקבל שירותים מן 

נאותה  לספק שירותים ברמה המדינה ואף לא את חובתה של המדינה

 של פיקוח והשגחה על מסגרות הייתההגישה המנחה . לאנשים עם מוגבלויות

 של החיוביתמשמעותו . למניעת ניצול והזנחה, ברובן פרטיות, קיימות

 מתוך עמדה ,הייבחוקים אלו היה לרוב אשפוז או מיסוד בכפ" טיפול"ה

הם של אנשים עם  שאינה נותנת משקל מספיק לעמדותי,פטרנליסטית

, כך. )Herr, 1992; 2002, אדמון (מוגבלויות ביחס לטיפול שנקבע עבורם

 כי ,7 עיףקובע בס, 1969-ט" תשכ)טיפול במפגרים(חוק הסעד , למשל

לאחר , תחליט, מצאה ועדת אבחון כי אדם שעניינו הובא בפניה הוא מפגר"

על דרכי , ריהםולאחראי עליו הזדמנות נאותה להשמיע את דב שנתנה למפגר

  כי,11 עיףע סובק, אם לא ציית האדם להוראות הוועדה." הטיפול במפגר

לרבות  –לצוות על נקיטת אמצעים "י בית משפט ארש לבקשת פקיד הסעד

, הדרושים – העמדת המפגר תחת השגחתו של פקיד סעד או החזקתו במעון

ייבדק ש, להבטיח כי המפגר יובא לפני ועדת אבחון, לדעת בית המשפט

  ."הוועדהלהוראותיה או שיבוצעו דרכי הטיפול שעליהן החליטה  בהתאם
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 על העדרם של אנשים עם מוגבלויות משיח –" אין"קשה לדבר על ה, ןכא

 במסגרתה עובר תחום ,לכן אנסה לבחון את תקופת המעבר. הזכויות

 לאתר את הרגע שבו מתחילות להופיע ,המוגבלות שלב של פוליטיזציה

השפה בה נעשה  מאפייניהן ואתולבחון קיקה והתדיינויות ראשונות יוזמות ח

  .  יוזמות אלושימוש במסגרת

עשור שבין בבערך התרחשה מבקשת לבחון תקופת המעבר אותה אני 

 ,בתחילת אותה תקופה קמו מספר ארגונים והתארגנויות. 1990-1980השנים 

. מוגבלויותהביאו בהמשך לשינויים בנוף הפעילות של אנשים עם אשר 

ארגוני ארגון הגג של , ביניהם ועד ההורים הירושלמי של החינוך המיוחד

במהלך אותה תקופה , כמו כן. ד"וארגון ית, הבלתי מאוגדיםהנכים הנכים ו

 שבישרו את תחילתו של שינוי בתפיסת מחויבותה של ,החלו יוזמות חקיקה

תיקון ( בנייהוהחוק התכנון : ביניהם, החברה כלפי אנשים עם מוגבלויות

בניינים בסידורים מיוחדים לנכים "אשר עסק ב, 1981-א"התשמ, )15' מס

חוק הרשויות וכן  ,1988-ח"התשמ, חוק החינוך המיוחד, "ציבוריים

רוע שמסיים עשור זה יהא. 1988-ח"התשמ, )סידורים לנכים(המקומיות 

ח  המפק'פרקש נ 162/89ץ "בג: הוא גם זה שפותח את העידן שלאחריו

שעסקה בזכויות אנשים ההתדיינות הראשונה , )1989 (הארצי על הבחירות

הכירה בזכותם העקרונית של אנשים אשר ו, עם מוגבלויות במובנן העכשווי

  .עם מוגבלויות להצביע

אבקש אך בדיון הנוכחי  בפני עצמה תקופה זו ראויה למחקר מעמיק

כפי , ראשית. סגרתהלו במל השינויים שהתחולגביבלבד להעיר שלוש הערות 

שתי הסוגיות הראשונות , שניתן גם לראות ביתר בהירות מפרק הכרונולוגיה

הן , של גישוש והתגבשות ראשונית, אשר החלו להבשיל במהלך תקופה זו

עם . וותרו דומיננטיות לאורך כל השנים הבאותיינגישות וחינוך והן גם ש

במובן נדונה  נגישות ה.ליצר ומינימהאופן בו נדונו סוגיות אלו היה , זאת

, סאות גלגליםילבניינים עבור אנשים המתניידים בכשל נגישות פיזית בלעדי 

רכיהם של בעלי ווללא התחשבות בצת לנגישות לשירות ללא התייחסו

ותוך העמדת דרישות , או אחרות חושיות, פיזיות נוספותמוגבלויות 

ום מסגרות חינוכיות במובן של קינדון  חינוךה. בחקיקהבלבד  ותימלימינ

כפי שנקראו בהצעת החוק , "חריגים"לתלמידים " חינוך מיוחד"של נפרדות 

מטרת החינוך המיוחד זאת על אף ש. ולא במובן של שילוב מלא ובחוק

 של הילד או הנער יו ויכולותוכישורי"קידום ופיתוח כבאופן רחב הוגדרה 
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,  חוק חינוך מיוחדהצעת(" החריג במטרה להקל על שילובו בחברה הפתוחה

1985(.   

" חינוך מיוחד "–" מיוחד "נח שני החוקים העיקריים נוקטים במו,שנית

בהסדרים  הרואה , מבטאים תפיסה הםבכך" .סידורים מיוחדים"ו

המשפטיים העוסקים במוגבלות תוצר של יחס מיוחד לאנשים עם מוגבלויות 

גזרת של תפיסתם ולא נ, כאנשים שהם מחוץ לכלל ומחוץ לגבולות הנורמה

 ,הם גם מחזקים את התפיסה. כחלק מן המגוון האנושי, כשווי זכויות

כתופעה שהיא ולא , כעניין של שוני אינהרנטי, שהבעיה נטועה באדם עצמו

 סביבהתוצר של אינטראקציות חברתיות בהן משתתפים גם עיצוב ה

ה גם נפוץ באותה תקופת מעבר הימונח , בהמשך לכך. מוסדות החברתייםהו

חוק לתיקון דיני הבחירות ההצעת בדברי ההסבר ל, למשל, כך". הקלות"

נאמר כי , עסקה בנגישות לקלפיות אשר ,1988-ח"תשמה, )מקום קלפי(

ולאפשר להם לממש את מטרתה להקל על נכים להגיע לקלפיות ההצבעה "

כונה וכך גם . )1988 ,)מקום קלפי(הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות ( "זכותם

מינימלית (החוק הראשון שקבע חובה , 1992-ב"התשנ, הקלות לחרשהחוק 

המונח . יזיהולשימוש בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים בטלו) בהקפה

מבטא תורה סדורה יותר ה ,"התאמות"הוחלף בהמשך עם המונח " הקלות"

 על פיה חובת ההתאמות נובעת מכך שהחברה עוצבה ,של שוויון ונגישות

 שגם המושג נגישות עצמו ,ניתן לשים לב, לסיום.  מותאם לנכיםבאופן שאינו

סידורים "במקום זאת הקרויים , בנושאנעדר מן ההסדרים הראשוניים 

כעניין שהוא , לקלפיות" גישה סבירה"דובר על פרקש ץ "אף בבג". לנכים

, ולא על הזכות לנגישות, נגזרת של חובת הסבירות במשפט המנהלימעין 

  . משפט החוקתימגילת זכויות האדם השייכת לבמהותה להקרובה יותר 

המפקח הארצי על ' נ פרקשץ "בג, ינות הראשונהיההתד, שלישית

 ,תאוניברסלי זכות אזרחית פוליטית – ההצבעה נסבה על חופש, הבחירות

פסק הדין . היכולת לממשה סותרת את עקרונות היסוד הדמוקרטיים-שאי

לא כאמור אך , לקלפי" גישה סבירה"ט של באותו עניין ביקש להתוות סטנדר

העותר .  העותר כאדם עם מוגבלותתיהפלבואף לא , בזכות כללית לנגישותדן 

פעיל בארגון הגג של , ל"נכה צה, )כיום שופט(עורך דין באותו מקרה היה 

הוא מצוטט כמי ו ,משותק בשתי רגליו ומתנייד בכסא גלגלים, הנכיםארגוני 

בית המשפט העליון שופט ".  להגיע לקלפי בכוחות עצמואינו יכול"כי  ,שטען

   : כי,דין בן עמוד אחד בלבד-פסק בפסק, אהרן ברק) כתוארו אז(
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 כך ,מקום קלפי ייבחר מראש, ככל האפשר, כי, מן הראוי הוא

אם מקום הקלפי אינו מאפשר . אליוגישה סבירה שלנכים תהא 

ום קלפי אחר או במק, ככל האפשר, יש לבחור, גישה סבירה לנכים

באופן שלנכים , יבוצעו במקום השינויים הדרושים שלדאוג לכך

זו זכותם של . זו חובתה של המדינה לנכיה. תהא גישה לקלפי

ץ "בג (הניתן להםהמבקשים לממש את חפש ההצבעה , הנכים

  ).   ההדגשות הוספו– 1989, פרקש

שכן היא , זמןסופה של העתירה היה שנדחתה מטעמים של פרוצדורה וקוצר 

 משום שזו הפעם ,מענייןפרקש ץ "בגאך , נדונה אך יומיים לפני הבחירות

וכן משום שהוא מספק " זכותם של הנכים"הראשונה שבית המשפט מכיר ב

 בו זכויות אנשים עם ,מעין שלב בינייםזהו  .תמונת מצב של אותה תקופה

 לכלל המשגה מוגבלויות עדיין לא הוכרו בישראל ולמעשה אף טרם התגבשו

אך כבר ניתן היה לפגוש פעילים מצוידים בתודעת זכויות ראשונית , מוגדרת

גם אם עדיין , ואשר אינם מוכנים להסכין עם פגיעות לא מוצדקות שחוו

בכך שהוא , בעיני, חשיבותו היא. חסרה המשגה מדויקת לתחושת הפגיעה

שונה המבשרת  סנונית רא–מתעד את שלב הביניים הזה ובהיותו ציון דרך 

  . תקופה חדשה של עתירות ופעילות בנושאי זכויות אנשים עם מוגבלויות

פנייתו של פרקש לבית המשפט מתקבלת לא היה זה מקרי ש, לדעתי

כי  אני מבקשת להציע. )לגופה  העתירה נדחתהגם אם (באוזניים קשובות

 בנוסף לכך שהייתה זו, תרמה לכך הצטברות של מספר נתונים ייחודיים

, ראשית. תקופה אינטנסיבית של התפתחות שיח הזכויות בכל המישורים

נכה עם מקום של כבוד ותחושת ערך עצמי בחברה , ל"נכה צההעותר הוא 

 –" זו חובתה של המדינה לנכיה" כי ,לכן גם השופט ברק קובע. הישראלית

והשימוש בשפת , המעיד על יחס שייכות בין הנכים למדינה, "נכיה"הביטוי 

לא היו ,  המעיד על תחושת אחריות ציבורית כלפי הנכים, כלפי הנכיםובהח

-שכן הם שמורים לנכי, "רגיל"או " נכה כללי"ננקטים קרוב לוודאי כלפי 

כלומר , חופש ההצבעהמדובר ב, נוסף על כך. )Mor, 2006; 2008, מור (ל"צה

ת בית מזעזעת אבסיסית זו היכולת לממש זכות -נראה כי אי. בזכות לבחור

 שכן היא מערערת את האתוס הדמוקרטי של המדינה וחושפת את ,המשפט

 אשר אינם יכולים ,"'אזרחים סוג ב "–ל " כולל נכי צה–היותם של הנכים 

זכות ההצבעה תעסיק את בית המשפט העליון . להשתתף בהליך הדמוקרטי
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; 1998, אברץץ "בג(בשתי עתירות נוספות עד שהעניין הגיע לפתרון חוקי 

גישה "או ב נגישותעוד נתון רלוונטי הוא שדובר ב). 1999, שטרוםץ "בג

משום שהוסדר חלקית  ,באותה תקופהכבר מעדיפות נהנה זה נושא ". סבירה

משום שהוא נתפס כעניין הקרוב יותר לתחום ן כו, בנייהבחקיקת התכנון וה

 ,הזכויות האזרחיות ומשום שעיקרו הוא הבטחת עצמאות וחירות תנועה

   .6קלסיבהתאם להנחות היסוד של שיח הזכויות ה

הדרתם של אנשים עם מוגבלויות משיח הזכויות הישראלי עד לשני 

 שהזינו את שלילת ,העשורים האחרונים הושפעה מאותן הנחות ודרישות

 המצדיק יחס שונה וכן הנחות ,ובראשן הנחת השוני האינהרנטי, הכשרות

כולת לקבל החלטות ולפעול באופן ובדבר העדר י, רציונליות-בדבר אי

 שכן ,צמהו סמויה אך רבת עהייתהפעולתן של הנחות אלו . אוטונומי ועצמאי

השוני הנחת ל .היא מנעה כאמור מתביעות שוויון וזכויות מלהתגבש

 הבא לידי ביטוי ,קלסיישנו תפקיד מיוחד בשיח השוויון ה האינהרנטי

מורה ו השוויון הליברלית יסתתפהמנחה את  ,נוסחת השוויון האריסטוטליב

 זו בהיותה היש קסם רב בנוסח. על יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים

רין מקינון בצורה 'אך כפי שהראתה קת. אינטואיטיבית ופשוטה ליישום

 מי קובע מהו שוויון , האריסטוטלית מתעלמת מן השאלהההנוסח, משכנעת

ת התרבותיות המזינות את ומהן ההנחו? על פי איזה סטנדרט? ומהו שוני

 ,Minow:ראו גםו; 42-36: 2007,  קמיר;2005, מקינון(? אותו סטנדרט

עליו נשען שיח הכתיבה הפמיניסטית הראתה שהסטנדרט הסמוי . )1990

 ואילו מינו הראתה כי עבור אנשים ,שוויון הזכויות מבוסס על נורמה גברית

. את שיח הזכויותלהזין ה אבנורמליות ממשיכגישת העם מוגבלויות 

. אך בעלי קווי דמיון משותפים הפתרונות שמינו ומקינון מצאו היו שונים

 הממשיכה להנציח את הסטנדרט ,מקינון קראה לנטוש את גישת השוני

ואילו מינו קראה  ;ולדבוק במקומה בגישת השליטההסמוי של השיח 

 צמחמתוכם בחינת היחסים החברתיים להתעמק בשוני ולחקור אותו תוך 

השפעת הגישה . צוב משמעותוימשפיעים על עה, הדגשת יחסי הכוחותתוך ו

, לידי ביטוי בפרקים הבאיםתמשיך לבוא הרואה במוגבלות שוני אינהרנטי 

                                                 
, נושא הנגישות לקלפיות כבר עמד על שולחן הכנסת באותה עת, באופן ספציפי   6

בדברי . 1988-ח"תשמ, )מקום קלפי(במסגרת הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות 
 על נכים להגיע לקלפיות ההצבעה ולאפשר מטרתה להקל" נאמר כי ההסבר להצעה

  .)193 :1989, ץ פרקש"בג( "להם לממש את זכותם
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 תפורמלי- המשפטיתהכרההובעיקר בפרק העוסק בעיגון הזכויות ובשאלת 

  . בזכויות אנשים עם מוגבלויות

  גוריותיצירת תכנים וקט – תרגום והמשגה .3

ץ "ובגחוק החינוך המיוחד , )סידורים מיוחדים לנכים( בנייהחוק התכנון וה

  עידן הזכויות עבור אנשים עם מוגבלויותו הראשוניים שלהנם מבשריפרקש 

תפס תאוצה בשנות התשעים של ותהליך זה החל בשנות השמונים . בישראל

י כן לפנאשר החלו , תהליכים מקביליםבהשפעתם של , המאה העשרים

. נדינביה סקובמדינותאנגליה ב, הברית-ארצותבעיקר ב, במדינות אחרות

אתמקד בהיבט מסוים של תהליך התהוות טענות הזכויות בפרק זה 

 לבחינתו מסגרת תיאורטיתציע או, היבט התרגום וההמשגהב, הפליהוה

  . והבנתו

שלב  הנהלתחומו של שיח הזכויות לתחומי הסובייקט המשפטי והכניסה 

כניסתם של אנשים עם . אך אין בה די, צויןוב בדרך להכרה בזכויות ולמיחש

מוגבלויות לתחומו של שיח הזכויות ושינוי הנחות היסוד שבבסיסו אכן 

 אנשים עם ידי-על ופגיעה בזכויות יסוד הפליהאפשרה העלאת טענות בדבר 

הקטגוריות שהיו קיימות בטרם  ,מראהפרקש ץ "שבגאך כפי . מוגבלויות

אינן בהכרח  ניסתם של אנשים עם מוגבלויות לתחומיו של שיח הזכויותכ

מספקות על מנת לתת ביטוי לחוויות הפגיעה הייחודיות של אנשים עם 

 בלא פיתוח ,הסתפקות בקטגוריות הקיימות. מוגבלויות ולהגן על זכויותיהם

 אשר אינו ,קלסישארות במסגרת שיח ליברלי ימשמעותה ה, נוסף שלהן

 הפליהחשבון את ניסיון החיים של אנשים עם מוגבלויות ואת אופני ה במביא

עצם ההכרה בזכות להצביע של אנשים עם , כך. וההדרה הייחודיים להם

  . מוגבלויות בלא הבטחת נגישות הולמת כמוה כריקון הזכות מתוכן

 אשר יכלול הן את הרחבת תחולתן ,מה שנדרש הוא שינוי תוכני של השיח

הן הגדרה מחדש של קטגוריות , )כגון הזכות לבחור(קיימות של קטגוריות 

והן , ) אנשים עם מוגבלויותהפלית-כגון פיתוח הדוקטרינה של אי(קיימות 

כגון (יצירת קטגוריות וכלים משפטיים חדשים שלא היו קיימים לפני כן 

של שפת זכויות עבור התוכני פיתוחה ). הזכות לנגישות ומנגנון ההתאמות

 המאפשרת ,תשתיתבהדרגה יצר נעשה בשלבים ו מוגבלויות אנשים עם
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לשנות , שיח הזכויות כנשאי זכויותתחומי לכנס ילהלאנשים עם מוגבלויות 

  . ככלי לקידום מעמדם החברתית הזכויות להשתמש בשפו ,"מבפנים"אותו 

מבטא את עמדותיהם וניסיון חייהם של ה ,תהליך יצירת שיח זכויות

 כרוך בהמשגה מחודשת של חוויותיהם ושינוי האופן ,אנשים עם מוגבלויות

בתהליך זה חוויה פרטית עוברת . בו הם תופסים את מקומם בחברה

, תהליך זה. טרנספורמציה והופכת בסופו של דבר לטענה בת תוקף משפטי

מתרחש מחוץ לכותלי בית , )אליה אתייחס בהמשך(אשר אינו נטול ביקורת 

 ,ומשתתפים בו גורמים ושחקנים רבים, יעהעוד בטרם הבשילה תב, המשפט

על המשגתו כעוול , רוע מסוים כאירוע פוגענייהמשפיעים על עצם תפיסת א

ועל שיוכו לקטגוריה משפטית , )לא סתם תחושת עוול כללית(מסוג מסוים 

  . דרישת סעד מתאיםהמאפשרת 

 :The Emergence and Transformation of Disputes:במאמר הידוע

Naming Blaming Claiming… ראטייבל וסאֵא,  פלסטינרמבקשים 

)Felstiner, Able & Sarat, 1980-81(  להסב את תשומת הלב מבתי המשפט אל

 כי בעוד ,םמראיהם .  עצמהתלהתדיינושלבי התהוות הסכסוך הקודמים 

שרמת שהתפיסה הרווחת היא כי החברה האמריקאית היא חברה 

חקר השלבים המוקדמים , יאמרו גבוהה מדיההתדיינות בה גבוהה ויש אף 

עו אינם מודעים כלל ישנם מקרים רבים בהם אנשים שנפג כי ,לתביעה מראה

חסמים רבים עומדים בדרך בינם לבין שיוך ,  הם מודעים להלפגיעה וגם אם

עמידה , )blaming(ת /שיוך אשם לפוגע, )naming(הפגיעה לקטגוריה מסוימת 

 –ובסופו של דבר , )claiming(ת /מתות עם הפוגעעל זכותם המשפטית בהתע

החסמים בהם מדובר כרוכים בגורמים . הגשת תביעה משפטית של ממש

, משאבים פסיכולוגיים, ביניהם רמת המידע והמודעות לנושא, רבים

 העוברים על ,בצד ניתוח התהליכים האישיים. ועוד, כלכליים ותרבותיים

, להאשים,  לתת שם לפגיעה– על שלה הנפגעת ומשפיעים על יכולתה לעמוד

 יש לבחון גם את תהליך יצירת –ובסופו של דבר אף לתבוע , לדרוש

משפיעות על התהוותם של סכסוכים ה ,הקטגוריות המשפטיות עצמן

  . ספציפיים

כמו שפת הזכויות של אנשים , למהלך התגבשותה של שפת זכויות חדשה

הוא ממשיג פגיעות :  שנזכרו לעיליש השפעה על כל שלב מאלו, עם מוגבלויות

: הוא מאפשר זיהוי של גורם אֵשם; שנתפסו כפרטיות ונותן להן שמות

להבדיל מחוסר מזל או  (ומהוכד, הספר-בית, המעסיק, המדינה, החברה
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הוא מספק משאבים לפנות לגורם האשם ולדרוש את ; )תחושת אשם עצמי

 על מנת ,כת הפורמליתה למערייויוצר כלים המאפשרים פנ; תיקון העוול

  . שתתערב ותבטיח את ההגנה על אותן זכויות

של , אך על מנת שיקרה מהלך זה נדרש תהליך מעמיק של שינוי תודעתי

זהו תהליך שיש לו . החברתי והמשפטי, התרחבות גבולות הדמיון הפוליטי

משום שהוא קורה תוך כדי  ,)Albiston, 2005( םיימאפיינים קולקטיב

 המושפעת משינויים שקורים ,ל תודעה קבוצתית ביקורתיתהתגבשותה ש

בין השפעות חיצוניות אלו . בתוכה ומחוצה לה ומן האינטראקציה ביניהם

 העולם מלחמת השיקומית שלאחר תפיסהניתן למנות את התפתחות ה

, מחד,  ושינויים נוספים שהתחוללו במדיניות הרווחה בעולם המערביההשניי

 שעלו לאחר מלחמת ,ויות האזרח ושיח זכויות האדםואת עליית תנועות זכ

אנשים עם מוגבלויות החלו  ש,השינוי הפנימי היה. מאידך, יהיהעולם השנ

להשמיע את קולם ולקרוא תיגר על מקומם בחברה ועל המשמעות המיוחסת 

טרלית הפך נה ניאבחלאו , טרגדיהל, מה שנחשב בעבר לחוסר מזל. תולמוגבל

  . פגיעה בזכויותלצדק ובתהליך זה לחוסר 

אינני יכולה " הטענה ,בטרם עברה תהליכי תרגום וִשיּום, למשל, כך

נובעת הה כבעיה פרטנית נתפס"  הסמוך למקום מגוריהספר-ביתכנס לילה

אך לאחר הליכי שיום .  שהיא תוצאת גזרת גורל משמים,מטרגדיה אישית

 מפר את זכותי העדר הנגישות במקום: "והמשגה היא תתורגם לטענה הבאה

 אופן ." חוקישאינוומפלה אותי באופן  מפר את זכותי לחינוך, לנגישות

נשען אלא גם , ה לערכאותיילא רק מחזק את אפשרות הפנהטיעון האחרון 

ולא , על ההבניה החברתית שביסוד המוגבלות וחושף את האופן שבו החברה

  .יוצרת מוגבלות, גורל אכזר

טענה ת לדיור בקהילה מבקשת להפוך כמו הזכות לנגישות גם הזכו

אני רוצה לבחור "או " ת לגור במוסדינאינני מעוני" כמו ,תיתיחווי-אישית

ת כמבטאת העדפה פרטית גרידא לטענה נתפס מאמירה ה,"היכן אגור

 שבצידה חובתן של המדינה ,משפטית בדבר הזכות לדיור בקהילה-חברתית

 אנשי מקצוע ידי-עלת נתפס המאמירה; והחברה לאפשר ולספק דיור קהילתי

האפשרויות המצומצמות המוכתבות וקובעי מדיניות כמצויה בסתירה עם 

 להעדפה לגיטימית הקוראת תיגר על אחד מאופני , המוגבלות עצמהידי-על

  .ההדרה המרכזיים של אנשים עם מוגבלויות
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. תהליכים-במהלך התגבשות שפת הזכויות מתרחשים למעשה שני תת

 לאמירה תפרטיחוויה  בו הופך הנושא מ,תהליך של פוליטיזציההראשון הוא 

 המבוססת על ביקורת יחסי  לדרישה כלפי החברה–ציבורית -חברתית

להתרחש במישור הציבורי בלבד תוך שלב זה עשוי . הכוחות החברתיים

רת רחבה על הדרתם של אנשים עם ו או ביק כללי של צדקעיקרוןניסוח 

או ,  הנורמליזציהעיקרון,  הנגישותעיקרון, למשל, כך. מוגבלויות מן החברה

, ואמנם הניעו בעבר, להניעהמאבק למען קצבאות נכות ראויות יכולים 

במצב זה ". -הזכות ל" מבלי שיתורגמו לטענה מסוג של יםציבורימאבקים 

תקדם שינוי  או אנשי מנהל וקובעי מדיניות, הפעילות תהיה מול פקידים

של החוויה או ך השני הוא זה שבו מתחולל תרגום התהלי-תת. בדעת הקהל

הגורמים . "-הזכות ל"מסוג כלומר לטענה , משפטיתת זכויות לשפהעיקרון 

" רוח התקופה"ביניהם , למעבר משלב אחד למשנהו עשויים להיות מגוונים

או אמונה , שלון המאבק הציבורייתחושה של כ, שהיא רוח של שפת זכויות

תחומי פעילות גם משתנים בין ינוי וייתכן שהם בכוח המשפט להביא לש

תחום הקצבאות עדיין לא השלים את המעבר לשפת , למשל, כך(מסוימים 

  ).  זכה להמשגה והכרה מוקדם יחסיתחופש הצבעהזכויות ואילו 

שדה הפעילות היא בעלת תוקף בת הזכויות שפ כי על אף ש,יש להדגיש

הן  זכויות רבות. 7פורמליטי חסרת מעמד משפפעמים רבות היא , המשפטי

 על אף שלא זכו ,לשינוי חברתי ומשפטיבמאבקים בעלות חיים תוססים 

זאת . ות בנות הגנהפורמליבהכרה רשמית של מערכת המשפט כזכויות 

שלב התרגום וההמשגה אינו תלוי , להבדיל משלב ההכרהש, בעיקר משום

- פניםהוא תהליך אלא , בהכרה חיצונית של גוף משפטי או מדינתי כלשהו

קיומן של זכויות אלו הוא בשדה הפעילות המשפטי . בסופו של דבר, קהילתי

תקנות ו טיוטות ,עררים, ניירות עמדה, הצעות חוק, תביעות,  עתירות–הרחב 

נכתבים ומוגשים תוך הסתמכות עליהן ועל תוקפן המוסרי ומתוך רצון 

שבין המשגה , ה זילימינלשלב . להביא לעיגונן במסמך משפטי כלשהו

 ובעיקר מאפיין תחומים רבים המצויים במאבק, פוליטית להכרה משפטית

  . את תחום הזכויות החברתיות

ישנו פער ממשי בין היקף הזכויות שהוכרו בחוק שוויון זכויות , למשל, כך

לאנשים עם מוגבלות לבין היקף הזכויות לגביהן מתרחש המאבק החברתי 

                                                 
  .והוא יידון בפרק הבא" הכרה"את שלב המעמד המשפטי הפורמלי אני מכנה    7
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רוב הזכויות של אנשים עם מוגבלויות , מעשהל. של אנשים עם מוגבלויות

יש לראות את , לכן. להימנות על הזכויות המוגנות בחוק השוויוןטרם זכו 

כשלב המכריע בתהליך גיבוש הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

חקיקה את הולאו דווקא ההמשגה של זכויות אנשים עם מוגבלויות בישראל 

 ולכן היא ,תה פרי פשרהיהיש ,החקיקהיל מן זאת משום שלהבד. עצמה

 זו דווקא הצעת הייתה, )נגישות ותעסוקה (כוללת רק שני פרקים מרכזיים

וכולל המחבר בין מכלול הזכויות השונות של יצרה מצע מקיף  אשר ,החוק

אם רוצים לבחון את תוכנו של שיח הזכויות של , לכן. אנשים עם מוגבלויות

 ,נמצא שיש לזכויות, "בספר"להבדיל מ" בשטח"אנשים עם מוגבלויות 

 קיום במסגרת מאבקים שונים להכרה ולשינוי ,המנויות בהצעת החוק

שלא כל  ,לשים לביש , עם זאת. גם אם עדיין לא עוגנו בחקיקה מדיניות

 הנושאים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות בשטח מצויים בהצעת החוק

 שני . מבחינת תכניו"מצב השיח"לנה אינדיקציה יחידה נולכן אף היא אי

, הם קצבאות נכות,  למרות העניין שהם מעוררים,תחומים שהוזנחו לגמרי

או , לקיום בכבוד, הזכות לביטוח סוציאלישעדיין לא זכו להמשגה בדמות 

 הכולל, בחיי משפחה ומיניות ואגד הזכויות הקשור, רמת חיים נאותהל

ייתכן שנושאים אלו עדיין לא . שואיןניבגם סוגיות הקשורות בהורות וו בתוכ

  . משפטי-פוליטי לשלב הפוליטי-השלב החברתי-עברו מתת

 בכך שהווה מעבר , חשיבות נוספתהייתהלשלב גיבוש הצעת החוק 

 ,על- למאמץ המשגה מרוכז ממבט,ומפוצליםממאמצי שיום והמשגה פזורים 

ת יסוד אשר יצר את החיבור בין התחומים השונים וסיפק שורת עקרונו

 , יצירה של מניפסט מקיףהייתה תוצאת מאמץ מרוכז זה .מנחים לתחום

 ,פרויקטהיה זה , בנוסף. הכולל גם עקרונות רחבים וגם זכויות ספציפיות

מודל ל. אזרחיותזכויות בין זכויות חברתיות והמחבר ייחודי מודל יצר אשר 

 ח"דובר מכן לאח ו1996- שהוגשה לכנסת ב,בהצעת החוקניתן ביטוי כבר זה 

 לבין מתן מענה הולם הפליהאיסור באמצעות החיבור בין  , הציבוריתהוועדה

 כי תפיסת זכויות , המענה ההולם מבטא הבנהעיקרון. לצרכים מיוחדים

רחבה ואפקטיבית אינה יכולה להתעלם מהבדלים בצרכים הקיימים בין בני 

צדקה להדרה אך אין היא רואה בהבדלים אלה שוני אינהרנטי או ה, אדם

 מזכויות להנות כי על מנת ,הבנה, למעשה,  זה טומן בחובועיקרון. הפליהלו

אשר אינה מתאפשרת  יש להבטיח את מימושן בצורה האפקטיבית ביותר

    .ההפרדה המסורתית בין זכויות אזרחיות לחברתיות ידי-על
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הוא כמובן בעצם יצירת כלים התרגום וההמשגה הפן החיובי בתהליך 

מול רשויות השלטון , לקידום זכויות בחקיקה, לתביעה, ים למאבקומשאב

זהו שלב משמעותי בהנגשת שיח הזכויות עצמו לאנשים . ומול גופים פרטיים

או שהשימוש , לא יכלו לעשות בו שימושאשר קודם לכן  ,עם מוגבלויות

בכך בלבד היה יסוד של שהרי . רכיהםולא היה מותאם לצבו שיכלו לעשות 

מהלך זה של תרגום חוויות מתחושות אנושיות לשפה משפטית  אך .הפליה

 המושמעות כלפיו ,אחת הביקורות המרכזיות. ת אינו נטול ביקורתפורמלי

והסיפור כלומר התרחקות השפה , אובדן האותנטיות שבתהליךהיא בדבר 

סיפור מתעצב מחדש ה. החוויות הראשוניות שעברו תרגוםהמשפטי מן 

 כך שחלקים ממנו משתנים ,יב המשפטי הלגיטימירטבהתאם לכללי הנ

). 1996,  ושמירשטראי(ואחרים אף נזנחים בשל כללי רלוונטיות נוקשים 

אינסטרומנטלי יוצר -חווייתי לבין הסיפור המשפטי-הפער בין הסיפור האישי

ספק לגבי אמיתות הסיפור המוצג בבית המשפט ועשוי לגרום לניכור בין 

כנגד מוצגת נוספת ביקורת . ן מערכת המשפטהצדדים המתדיינים לבי

הזכות המשפטית עצמה בהיותה שעוברת ) החפצה(הראיפיקציה הניכור ו

 טיים במסגרתם עוצבהיהתרבותיים והפול, מופשטת מן הקשרים החברתיים

)Gable, 1984; Tushnet, 1984 .(משתתף בעיצוב , כך נטען, שיח הזכויות

תוך הצבת מחיצות בין , יםטומיסטי היחסים החברתיים כיחסים אמכלול

במחיר של ,  של הפרטים זו מזההבידולהמבטיחות את , הפרטים בחברה

   .  ההדדית-והתלות, הסולידריות החברתית, אישיים-הזנחת היסודות הבין

   חסמים בפני הכרה משפטית–עיגון והכרה  .4

  תפורמלי-הכרה משפטית. א

-אליו מופנית בדרך א השלבת בזכויות הופורמלישלב ההכרה המשפטית ה

 שבו סמכות ,מדובר באותו רגע מכונן. כלל מירב תשומת הלב במשפט

מכריזה על , כגון בית המשפט העליון או בית המחוקקים, משפטית עליונה

הסקירה .  השוויוןעיקרוןקיומה של זכות או על היקף התפרסותו של 

 ריבהם הכ, מסוג זהציגה שרשרת אירועים מה בראשית המאמר סשנפר

  . דרישות של אנשים עם מוגבלויותבוטענות ב, זכויותהמשפט ב
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 שכן יש בו ,שלב זה הוא שלב משמעותי בהפיכתה של זכות לנגישה יותר

יציב של מאבק לקרקע   שהזכות המדוברת עברה משלב לא,מן ההצהרה

אך  תיאור זה של שלב ההכרה נכון. בטוחה יותר של עילה משפטית אכיפה

ניצחון גדול בבית משפט או בבית המחוקקים עשוי ליצור תחושה . גם מטעה

, יישום,  בעת שלמעשה העבודה על המשך שינוי עמדות,של הגעה ליעד

 ות אינפורמליעצם ההכרה ה. )Rosenberg, 1993(פרשנות ואכיפה עודנה רבה 

קיים לשינוי מיידי בעולם המציאות והחוויה של הקבוצה הנאבקת ו מביא

משפט "ל" המשפט שבספרים"פער בין   תשומת לב מספקסרוח כי ,חשש

 החוגג את הניצחונות ,לייצר מעין מיסוך תודעתי אף עשויו" בפעולה

 ,Horwitz, 1988; Tushnet( אך מסתיר את איטיות השינוי בפועל יםפורמליה

 הפליה מת שמי שסובל,עון זה היא הידועות לטיתאחת התשובו. )1984

 ת שבי בידי ניצחונות נופלהותן בחיי היומיום ואינלחוש א ממשיכהרה הדמו

 .)Delgado, 1987; Williams, 1987 (מפוארים המתרחשים על הנייר בלבד

אלא להכיר ביתרונות ההישגים  במאמר זה אינני מבקשת להצטרף לחגיגות

 שנחלו אנשים עם מוגבלויות עד היום אל מול האכזבות ,המשפטיים

 בזכויות אנשים עם מוגבלויות נמצא בעיצומו פרויקט ההכרה. והכישלונות

  . וזוהי הזדמנות לבחון את תוצאותיו

-מצב ההכרה המשפטית כיום בזכויות אנשים עם מוגבלויות איננו חד

 העומדים בבסיס תפיסת העולם של ,אמנם ההכרה בעקרונות היסוד. משמעי

יפיות אך ההכרה בזכויות ספצ, זכויות אנשים עם מוגבלויות היא בת עשור

בזכות לשוויון בתעסוקה ובזכות , כאמור, חוק השוויון הכיר. עדיין מתעכבת

 שהתרחבה בהמשך לזכות לנגישות רחבה ,לתחבורה ציבוריתלנגישות 

נכללו בהצעת החוק ואשר אשר , שאר הזכויות אך טרם הצטרפו, ומקיפה

 המשותף . הציבוריתהוועדה ח"דומשמעי גם ב-חשיבותן קיבלה גיבוי חד

מבין זכויות " זכויות האזרחיות" שהן נחשבות ל,הוכרו הואזכויות של

שאר . ADA-זכו להכרה במסגרת ה גםזכויות אלה . אנשים עם מוגבלויות

סיוע לצרכים ב, דיורב, בריאותב,  שנותרו בחוץ קשורות בחינוך,הזכויות

בהן הכרה ש, משתייכות בבסיסן לזכויות החברתיותוהן , ועוד מיוחדים

 כזכויות רווחה ולא כלל-בדרך(רופפת ביותר  המשפט הישראלית במערכת

 כי רוב הנושאים אינם ,יש לציין,  עם זאת).כזכויות אדם או זכויות יסוד

, כפי שאראה בהמשך, לעיתיםו, שנים האחרונותבשגים ינטולי הסדרה או ה

  . במסגרת חוק השוויון אשר עולים על ההכרההם 
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ת מורכב פורמליגם שלב ההכרה ה רתיתחב-כמו שלב ההמשגה הפוליטית

 המצטברים ומתלכדים ,ביותר ותלוי בחבירתם של גורמים ונסיבות רבים

עשוי להתרחש בבית המחוקקים או ה,  הוא רגע ההכרה–לכדי שיא מסוים 

המשגה אליו התייחסתי /תרגום/אך להבדיל משלב השיום. בבית המשפט

על אף שהוא , ולכן, מתרחש בקרב הקבוצה הרלוונטיתה, בפרק הקודם

בסופו של דבר הוא תהליך , מושפע במידה רבה מתהליכים חיצוניים לו

,  אל המערכות החברתיות–" החוצה"פנייה שלב ההכרה מחייב , פנימי

, גיוס של קהילותב, הסכמהב, תלוי בשכנועשלב זה . הפוליטיות והמשפטיות

, ל שופטיםשינוי עמדות בקרב ציבור רחב שבו, שילוב של אינטרסיםב

השפעתה של לכן גם  .וכדומה, מינהלאנשי , קובעי מדיניות, מחוקקים

יותר במסגרתו מאשר בשלב ניכרת  תפיסת המוגבלות כשוני אינהרנטי

  . ההמשגה

שכן , קשה לקבוע מסגרת הסבר ברורה מדוע ומתי מתרחש שינוי מסוג זה

, ובליותמגמות גל, ככל תהליך היסטורי הוא שילוב של נתונים מקומיים

מדובר בנקודה   כי,עם זאת ברור. פועלם של אישים והבשלתם של תהליכים

 מגיע לשיאו ונוצרת קואליציה של , שאורך זמן מה,מכרעת בה תהליך חברתי

  . אינטרסים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם ו לתמיכה מדוע זכ, אם כן, מעניין לבחון

תמונה . 1998-1996 בשנים דווקא בוצרץ "ובג, לוההצעות שקדמו , מוגבלות

אופטימית של תהליך זה מצביעה על התרחשותו של מהפך תודעתי בקרב 

 המשתכנעים בדבר הצורך להקשיב לקולם של אנשים עם ,חוגים רחבים

ם ולבצע הפליתלאסור על , להפסיק את הדרתם המתמשכת, מוגבלויות

. ויות בחברה משוויון זכלהנותאשר יאפשר גם להם , צעדים של תיקון חברתי

דווקא לקראת סוף שנות בישראל תרחש העל פי גישה זו המהפך התודעתי 

שנות השמונים והתשעים ב. תקופה בה שיח הזכויות כולו התחזקב, התשעים

זכויות אדם אינדיבידואליות זכו להכרה ולהגנה גוברות מצד בתי המשפט 

כגון  (ןליתבהפ למשפט על מנת שיכיר הומספר גדל של קבוצות חברתיות פנ

חוקי באותה תקופה גם נחקקו ). מזרחים וערבים, הומואים ולסביות, נשים

 וסיפקו עוד כלים למאבקי  אשר שינו את שיח הזכויות החוקתי,היסוד

רע בעקבות חשיפה גדלה והולכת לאנשים י אהשינוי ,כמו כן. זכויות ושוויון

עד  , והלכהשהתרחבהעם מוגבלויות ולטענותיהם ובעקבות שורת הישגים 

כך ניתן לראות את רצף . כדי שנוצר בסיס איתן מספיק לשינוי של ממש
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 מחוקי הנגישות דרך חוק ,ואת רצף החקיקה בוצרו פרקשהפסיקה בעניין 

, חינוך מיוחד וחקיקת הזכויות המינימליסטית של ראשית שנות התשעים

, יחד עם התגברות האקטיביזם של זכויות בקרב אנשים עם מוגבלויות

 הציבורית הוועדה ח"דוכמו כן ניתן לראות את . שוויוןהכמבשרים של חוק 

המקיפה לזכויות אנשים עם מוגבלות כשלב נוסף המכשיר את הדרך להכרה 

 –עוד גורמים המצטרפים לתהליך זה .  בחוקאשרת בזכויות פורמליה

המגמה העולמית של אקטיביזם בקרב אנשים עם מוגבלויות והתנועות 

 וכן הגופים ; המבטאות מגמה זו ברחבי העולם,ת המקומיותהחברתיו

 שהיה ארגון חזק ,"בזכות"ביניהם ארגון , המסוימים שפעלו באותה תקופה

ובהשפעת ההורים לילדים עם ;  יצאה ממנ,במסורת האגודה לזכויות האזרח

היו אלו אותם הורים  (מוגבלויות שחברו להקמתו והשפיעו על איכותו

  .)1988 את חוק החינוך המיוחד בשנת שקידמו והעבירו

תדגיש את הריאליזם הפוליטי והמחירים  או פסימית תמונה ספקנית

תפקיד המשפט בביקורתו על , Derrick Bell ,למשל, כך. ששולמו בדרך

בחן את ההסברים להופעתו של , הברית-ארצותבעיצוב היחסים הגזעיים ב

פרדה הגזעית ההש ,נקבעבו , Brown v. Board of Educationפסק הדין 

 אשר ,"נפרד אך שווה "עיקרון תוך ביטול ה איננה חוקתיתהספר-בתיב

ההסבר לכך אינו טמון , Bellלטענת . )Bell, 1980(ההפרדה עד אז  הצדיק את

, כגון שוויון בין הגזעים,  מופשטיםבניצחונם של עקרונות חוקתיים ניטרליים

 בהם קידומו של ,ם של תנאים הקשור בהיווצרות,אלא בריאליזם פרגמטי

בל . ואף מקדם אותם שוויון גזעי אינו מאיים על האינטרסים של הרוב הלבן

 שנוצרו ,פוליטיים- למספר תנאים חברתיים Brownמייחס זאת במקרה

ביניהם הצורך להרגיע את הזעם והתסכול , לאחר מלחמת העולם השנייה

גד הגזענות הנאצית שחשו החיילים השחורים כאשר חזרו מן המלחמה כנ

גזענות והפרדה  מציאות של , ששלחה אותם לקרב,הם-ופגשו במדינתם

הסבר זה כונה . להציג פנים נאורות כלפי מדינות העולםהרצון  ובחסות החוק

 the interests convergence(" ת מיזוג האינטרסיםייתיאור" בל ידי-על

theory.(  

 .הברית- הסבר דומה בארצותגם לגבי זכויות אנשים עם מוגבלויות הוצע

 Americans-ה, אחת הביקורות שהושמעה כלפי חוק השוויון האמריקאי

with Disabilities Act (ADA) שהוא לא קרא לתפנית משמעותית ,היא 

 מקומם של אנשים עם מוגבלויות בחברה או ללקיחת אחריות של תפיסתב
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רמת רווחה מסוג שווק למעשה כרפו או נתפסאלא , החברה על עוולות העבר

 שיגרום לאנשים עם ,הכאשר הציפייה המשתמעת מן החוק היית, חדש

 –וביתר הרחבה , כלומר מקצבאות לשכר, מוגבלויות לעבור מרווחה לעבודה

 נקודת מבט זו מציעה הסבר ).Bagenstos, 2003( מתלות לעצמאות

  מדוע היו אלו,לשאלה, םזליברלי-אוינביקורת ההנשען על , ריאליסטי

 שהסכימו לחוק זכויות,  וכיצד קרה,חוקהשחתמו על דווקא הרפובליקנים 

 ,פורץ בכךה ,על גופים פרטיים ממשי כלכלי מטיל נטלאך  במהותו חברתי

היא גם חושפת כיצד הדגש על עצמאות .  את גבולות השיח הליברלי,לכאורה

ושילוב היה מכוון להפיכתם של אנשים עם מוגבלויות לאזרחים 

  . יביים ולא לשינוי המשמעויות של עצמאות ופרודוקטיביותפרודוקט

במעמד החתימה על פרק , כך. בישראלמקבילה עדות ף יש אניתוח זה ל

התבטא , 2005אפריל שנערך בבית הנשיא ב,  שהוסף לחוק השוויון,הנגישות

 כאשר ביקש להסביר מדוע תמך ,באופן הבא, שר האוצר דאז, נתניהונימין ב

  : למרות העלויות הכרוכות בכך, תיקון החוקבמשרד האוצר 

יש אדם . ..כל אדם נולד בצלם אנוש –המדוע הזה פשוט מאוד 

 .זה לא עשה את נשמתו מוגבלת או נכה, שנולד נכה או נעשה נכה

כל אדם שיכול ? כיצד. החובה שלנו היא לסייע לאנשים האלה

 לאלה כך נוכל לעזור .זה החסד הגדול ביותר.... שיעבוד, לעבוד

אם הייתה טרגדיה ....  יכולים לעבוד וצריך לעזור לצורכיהםשאינם

רבים שיכלו לעבוד לא עבדו והפכו [...]זה בגלל ש, כלכלית-חברתית

הגענו לרמות , ורוקנו את קופת המדינה עצמם למקרי סעד מדומים

מעסיקים , יש מקומות עבודה. .. לשלם קצבאותותמיסוי מטורפ

עשינו פה דבר . זה הדרך לעזור לנכים. דיםישראלים משלמים לעוב

חתימה על חוק ( שכמעט לא רואים אלא במדינות המתוקנות ביותר

; השגיאות במקור – 2005, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  .  )ההדגשה הוספה

 משתמעת השאיפה לצמצם מדבריו אך נתניהו משלב בדבריו טיעונים שונים

 ,בחתימה על פרק הנגישותאף שמדובר על . את מספר נתמכי הקצבאות

להבדיל מעצם היכולת להיות חלק מן , נתניהו קושר את הדיון לתעסוקה
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 ולא את העדר –עצמם הנכים שהוא מאשים את וזאת תוך , המרחב הציבורי

 .  בדלדול המשאבים הציבוריים–הנגישות 
יות  כי בעוד שהצעת חוק שוויון זכו, ניתן לראות,במבחן התוצאה, בנוסף

, לאנשים עם מוגבלות כללה פרקים נרחבים העוסקים בזכויות חברתיות

הפרקים שעברו בחקיקה בסופו של דבר עיגנו רק את הזכויות האזרחיות של 

זכויות אלו .  בתעסוקההפליה נגישות ואיסור –אנשים עם מוגבלויות 

 בעוד ,יכולת קיום עצמי ואזרחות צרכנית, יצרניות, עצמאותמקדמות 

 ויות שנותרו מחוץ לחקיקה משתייכות לתחום הזכויות החברתיותשהזכ

קיומם , תמיכה בקבלת החלטות, הדדית-וכרוכות יותר בשאלות של תלות

גישתו  מצב דברים זה תומך גם ב.של שירותים חברתיים וסיוע כספי ישיר

 המתמקדת ,להיררכיה בין הזכויות האזרחיות והחברתיותגיא מונדלק של 

, מונדלק(ממד החברתי לממד האטומיסטי של כל זכות וזכות בחנה בין ההב

והגנה קרובות יותר לקוטב חוקי  כי הזכויות שזכו לעיגון ,קל לראות). 1999

  .האטומיסטי מאשר האחרות

 הממלאת לדעתי תפקיד בתהליך ההכרה של זכויות , נוספתהדינמיק

 , ורחמיםות חסדסהיא שדווקא המשך קיומן של תפי, אנשים עם מוגבלויות

 אפשרו את ההסכמה על חקיקת ,בדבר מוגבלות כגזרת גורל ואסון משמים

 תפיסתחוק השוויון בישראל מבלי שהתקיים בהכרח מהפך מהותי ב

התפיסה שאפשרה מהלך חקיקתי זה . המוגבלות כתוצר של הבניה חברתית

ולא שזוהי חובתה  "זוהי חובתה של החברה כלפי החלשים בקרבה" ש,הייתה

מדירה ומפלה קבוצות באופן בו היא מאורגנת , מחלישההחברה של ה

חשין דוגמא לצורת חשיבה מעין זו ניתן למצוא בדבריו של השופט . ומעוצבת

באותו עניין אימץ . אברץץ "בגהיא  ההשניי ו הנגישות לקלפיותעתירתב

נגישות לסביבתו של " לפיהם , הציבוריתהוועדההשופט חשין את ממצאי 

ץ "בג" (בורו מפתח לשילוב אמיתי בחברה ולשוויון הזדמנויותהאדם היא ע

דובר " כחוק אשר ,ואף הגדיל ותיאר את חוק השוויון) 334: 1998, אברץ

שימו לב למסר  אך, )335 :שם" (יסוד- כמוהו כחוקי,אלינו בלשון נאצלה

  :בדבריו הבאיםש

 ,דופן- אדם יוצא בימים שמכבר התייחסה החברה לנכה כאל

שמים שניחתה על הנכה -אל מכת. ינה חבה לו דברשהחברה א

בחברה של ימינו סוברים אנו . היא-אדם אף-צירפה עצמה מכת

, עושים אנו לקביעתם של הסדרים שיקלו על הנכהו, אחרת
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שייטעו בו , לרגע כי נכה הוא-לשכוח ולו –ככל הניתן  –שיעזרו לו 

, גלגלים-רגליים הרתוק לכיסא-נכה. הרגשה כי שווה הוא לזולתו

אין כל טעם , ואולם. להעמידו על רגליו –ככל שנתאמץ  –לא נוכל 

, בזכותו לשמוע קונצרט, טוב שבעולם כי נפגע בזכותו להצביע

ספר -בזכותו ללמוד בבית, קולנוע-בזכותו להיכנס לבית

בזכותו להיות כאחד האדם כל עוד אין הוא נצרך , ובאוניברסיטה

  ).דגשות הוספוהה – 333 :שם (לעמוד על רגליו

 מוכרות מודעים לצורך לספר שאינן המבקשים לקדם זכויות ,גם הפעילים

שמטבען , בריתות פוליטיותבתהליך זה  שאינו מאיים על הרוב וליצור ,סיפור

 האם ללכת על מאבק אידיאולוגי ,הדילמה היא תמיד. יש להן מחיר

לפצל את עצם ההחלטה , כך. תמקסימליסטי או להסתפק בפשרות פרגמטיו

פרקים בכנסת -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולהעבירו פרקים

החוק סיפק כלים למאבקי , מצד אחד. היוותה פשרה שמחירה קשה להערכה

תכן שהפיצול יי, מצד שני. שוויון רבים ומגוונים יותר מן הזכויות המנויות בו

  .   זה הזכויות החברתיות להיכלל בחוקסיכוייסתם את הגולל על 

   מכשולי הכרה ארבעה. ב

 , מה גרם להצלחת מהלך ההכרה בזכויות אנשים עם מוגבלויות,בצד השאלה

ממשיכים לפעול ה ,מכשולים משמעותייםראוי להדגיש תשומת לב לארבעה 

. בשלבי היישום והאכיפה, בתהליך ההכרה וגם לאחריואת פעולתם גם 

שיקולים ; שוני אינהרנטיתפיסת המוגבלות כנחיתות וכ: הםאלו מכשולים 

הטבועה של זכויות ההיסטורית והנחיתות ; שיקולי תקציב; מקצועיים

  . חברתיות

   המוגבלות כנחיתות או כשוני אינהרנטיתפיסת :1חסם ) 1

 המוגבלות כנחיתות או כשוני תפיסתהמכשול הראשון והמרכזי קשור ב

שלבי הדיון עד תפקידו המשמעותי של מכשול זה ניכר בכל שלב מ. אינהרנטי

בשאלת יכולתם של אנשים עם מוגבלויות , בשאלת הכשרות המשפטית: כה

בשאלת התרגום וההמשגה וכעת בשאלת ,  ממעמד של נשאי זכויותלהנות

תפיסת המוגבלות כנחיתות או כשוני אינהרנטי  . אין זה מקרי. ההכרה
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ביטוי לו יש ואשר , מלווה את התהליך כולו ומהווה חסם שפעולתו לא תמה

  . בכל זכות ובכל הקשר, בכל שלב ושלב

היה ועדיין ישנו צורך להראות ולשכנע שבעיית , בהקשר של נגישות, כך

,  הנובעת מחוסר יכולתו של האדם להגיע למקום,הנגישות אינה בעיה אישית

 הנובעת מהצבת ,אלא בעיה חברתית, או להשיג מידע, להשתמש בשירותים

 מבטאים מחויבות בוצרד " הנשיא ברק בפסדבריו של. מכשולים וחסמים

 מעידים על אברץ ואילו דבריו של חשין בעניין והבנה לתפיסה האחרונה

מכת שמיים נחתה " הנכה מתואר כמי ששכן, עוצמתה של הגישה הראשונה

לשכוח " , ככל הניתן,וכמי שלחברה חובה כלפיו להקל עליו ולעזור לו" עליו

 באדם המוגבל ולא בחברה הנהכי הבעיה הוא  המסר ."ולו לרגע כי נכה הוא

  . מגבילה אותוה

הפתרון לבעיית השוני , כמו גם בהקשר הנגישות, בהקשר של תעסוקה

מסיטה את הדגש מן ההגדרה ה ,האינהרנטי נמצא בדמות חובת ההתאמות

 אל השפעת אופן ארגון ,לכאורה של דרישות התפקיד" קטיביתיאובי"ה

של אנשים עם מוגבלויות להיות מועסקים ואל  על יכולתם ת העבודהסביב

הם צורכי בחשבון את להביאהצורך לשנות את הסביבה אשר תוכננה מבלי 

 אינו חל בעת שהאדם הפליהאיסור ה, עם זאת. של אנשים עם מוגבלויות

מוכנות להעסיק אנשים עם ה-איהקושי הוא ש. אינו כשיר לתפקיד

כשירותם האינהרנטית של -מבוססת על תפיסות בדבר איה ,מוגבלויות

בלות גובמקרים של מו(אנשים עם מוגבלויות לתפקידים ומשימות מסוימים 

 עדיין ,העדר פרודוקטיביות מספקתבדבר ו)  לכל תפקיד ומשימה–קשה 

ים כבלתי נתפס שפעמים רבות אנשים עם מוגבלויות ,התוצאה היא. נמשכת

 . את העסקתם בעת שהתאמות ראויות היו מאפשרות,כשירים לתפקיד

 שגם בתי המשפט אינם יודעים להתמודד עם מושגים אלו ,הקושי הנוסף הוא

קורא תיגר על יסוד ה ,ואינם מודעים למלוא המשמעות של מושג ההתאמות

  . השוני האינהרנטי

המאבק על החינוך המשולב של ילדים עם מוגבלויות צריך , בדומה לכך

להם הוא גישת השוני אשר המשותף , להתמודד עם טיעונים שונים

שאינם , ההנחה שילדים עם מוגבלויות אינם צריכים ללמוד כלל: האינהרנטי

שמסגרת החינוך היחידה המתאימה להם היא מסגרת , יכולים ללמוד

 מכיוון שממילא לא יזדקקו לכך בהמשך ,שאין טעם בלימודיהם, נפרדת

טוב להם וש,  בהיותם צפויים להיות אזרחים לא פרודוקטיביים,חייהם
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התאמת המערכת -בחן את איגישה ביקורתית ת". כמותם"ביותר עם ילדים 

התאמת התלמידים - התלמידים במקום את איצורכיושיטות הלימוד ל

שיטות הלימוד , שילוב מוצלח מחייב את התאמת מערכת החינוך. למערכת

 שסביבה פחות מגבילה מאפשרת לתלמידים עם ,ועזרי ההוראה מתוך הבנה

 ,הקושי כאן הוא. ולרכוש כלים ומיומנויות להשכיל, ויות ללמודמוגבל

כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקצוב החינוך , מדיניות משרד החינוך בפועלש

 עדיין , הפועלות על פי חוק החינוך המיוחד,ועדות ההשמההן ו, המיוחד

מושפעות מהנחות בדבר שוני אינהרנטי ורואות בחינוך המיוחד והנפרד את 

, ד"יתץ "בג; 2003, ץ מרציאנו"בג; 2002, ד"יתץ "בג( רון הנכון ביותרהפת

  .)מרציאנו'  נ'שר האוצר ואח 247/04 ץ"דנג; 2004

הנחת השוני האינהרנטי עדיין פועלת במלוא עוצמתה בסוגיית , לסיום

 שאנשים עם ,)בחסות אנשי המקצוע(שם ההנחה היא , הדיור בקהילה

ם יר בקהילה וכי עבורם דיור מוסדי הוא המתאמוגבלויות אינם מסוגלים לגו

עם משרד הרווחה ואשר הובילו " בזכות"בהתכתבויות שניהל ארגון . ביותר

צוטט ) 1995, שר העבודה והרווחה' עמיר נ ץ"בג( בנושא ץ"בגלהגשת 

 להנותמסוגלת הה יילאוכלוס" כטוען שמגורים בקהילה מיועדים ,המשרד

 ,ומכאן" תגורר בקהילה בעזרה מינימליתמסוגלת לההמשירותים בקהילה ו

 אינם מסוגלים , הזקוקים לשירותים צמודים יותר,שבעלי מוגבלויות קשות

לאחרונה הגיש ארגון ). 836: 2004, זיו(אויים להשתלב בקהילה ואינם ר

 מדינת ישראל' פלונית נ 3310/07 ץ"בג( בנושאעקרונית עתירה  "בזכות"

 שינה משרד הרווחה את עמדתו והסכים במהלך הדיונים. ))טרם הוכרע(

חצי מוסדי  דיור מערך( בדבר העדפת מגורים בהוסטל עיקרוןלקבל את ה

לקבל את העיקרון סירב אך , מגורים במוסדעל פני )  בקרב הקהילההממוקם

  . של דיור מלא בקהילה

   םפרופסיונליי- שיקולים מקצועיים:2חסם ) 2

רה בזכויות אנשים עם מוגבלויות והכעיגון המכשול השני העומד בדרך ל

של מומחים פרופסיונליים -השיקולים המקצועייםנטוע בדומיננטיות של 

עמדותיהם של מומחים אלו הן . השיקום והרווחה, מתחומי הבריאות

או " אובייקטיבית"ה, "מדעית" את הלגיטימציה ה, פעמים רבות,מעניקותה

הגישה . ת ושוני אינהרנטי הרואות במוגבלות נחיתו,תפיסותל" נייטרלית"ה

 שלמקצועות הבריאות והרווחה ,הביקורתית למוגבלות מצביעה על כך
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 שעל אנשים עם מוגבלויות ,שימור התפיסהבתפקיד מכריע בקיבוע ו

וזאת משתי . להתאים עצמם לחברה ולא שעל החברה להתאים עצמה אליהם

ועות קשורה בנקודת המוצא המסורתית של מקצ האחת: סיבות עיקריות

היא גם צורת התפקוד  על פיה צורת התפקוד הממוצעת או המקובלת, אלו

מבלי לקרוא תיגר על סטנדרט , כלומר הסטנדרט לתפקוד תקין, הנורמלית

חוויותיהם ונקודת מבטם , קשורה למקומם הנפקד של ניסיונם שנייהה. זה

 ;Abberley, 1995 (8שיקוםהריפוי והתהליכי משל אנשים עם מוגבלויות 

Linton, 1998( .הן החברה והן המשפט נוטים להעניק , למרות קשיים אלו

בין , למומחי הבריאות והשיקום מעמד מועדף בכל סוגיה הנוגעת במוגבלות

, כך. אם מדובר בקביעת מדיניות ובין אם בהכרעה במקרים פרטניים

  . ובקצבאות בדיור, בחינוך, בתעסוקה

מוגבלויות דורשת חשדנות כלפי ענות לשיח הזכויות של אנשים עם יֵה

עמדות מומחים אלו ולעיתים אף דחייתן בשם עקרונות וערכים 

מצויים אנשי , למשל, דיור בקהילהבמוקד המאבק על . אוניברסליים

הראשונים טוענים שלא לכל : זכויות משני עברי המתרסהמקצוע ופעילי ה

וכי , גלים לכך מסוהכלכי לא , האנשים עם מוגבלויות מתאים לגור בקהילה

עבור חלקם דיור מוסדי הוא מסגרת עדיפה מבחינת רמת הליווי המקצועי 

 כי לכל איש ואישה הזכות ,האחרונים טוענים; והמסגרת הסגורה והמגינה

ם  אמסוגל וראוי לגור בקרב הקהילה, לבחור היכן יגורו וכי כל אדם יכול

הראשונה אופיינית הטענה . הנדרשיםיינתנו לו או לה השירותים החברתיים 

 ,מקורה בדרישה שכן ,תוואילו האחרונה אופיינית לפעילי זכוילאנשי מקצוע 

כפי שבאה לידי ביטוי בתנועות המגורים העצמאיים  (הבאה מקרב הקהילה

)independent living(מיסוד- והאל )deinstitutionalization((,  תיגר הקוראת

  . המקצוע בנושא על עמדות אנשי

 –בפעולת חקיקה ותקינה : ומחים מעמד חזק בשיח המשפטילעמדת המ

 שיאמרו מה ,ל המומחיםעמשרדי הממשלה והרשויות המנהליות נשענים 

 הנכונות להתערב בפעולת הרשות –בפעולת בתי המשפט ; נכון וראוי

עקב .  כאשר מדובר בשאלה של מומחיות,המנהלית מצומצמת מאוד

                                                 
ות /מרפאים, כמובן, תפיסות אלו של אנשי המקצוע נמצאות בתהליך שינוי וישנם   8

מאמצים ומיישמים תפיסות חדשות ה ,ות/ ורופאיםםות סוציאליי/עובדים, בעיסוק
השיקום והרווחה , אלו הם עדיין מיעוט של ממש בקרב קהילת הבריאות. בעבודתם

  . כולה
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ירה למקבלי החלטות וקובעי  היא מות,עוצמתה של הנחת המומחיות

 בהפרה מדוברמצטמצם כאשר מוכח כי ה, מדיניות מתחם פעולה רחב ביותר

 בו עצם הגדרת הנושא כעניין ,התוצאה היא תהליך מעגלי. של זכויות אדם

בתורה  אשר תיסוג ,אשר אחד מהן הוא מומחיות, של זכויות כרוכה בקשיים

   .9דםרק כאשר הנושא יוגדר כעניין של זכויות א

   שיקולים תקציביים:3חסם ) 3

 נטוע , המעכב את ההכרה בזכויות אנשים עם מוגבלויות,המכשול השלישי

תקציב ועלויות שיקולי . בשיח הציבוריהשיקולים התקציביים בדומיננטיות 

 מתנגדי הזכויות לאנשים עם מוגבלויות ובכך אף ידי-עלמועלים כמעט תמיד 

 , משמשים לעיתים מעטה רציונלי לעמדות,כמו הנימוקים המקצועיים, הם

  . בבסיסן על ראיית המוגבלות כנחיתות או כשוני אינהרנטיהמושתתות 

גם הקושי הטמון במתח בין זכויות אדם ושיקולי תקציב קיבל ביטוי 

  כי  ,)כתוארו אז (שם קבע השופט ברק, בוצרץ "בבג

ל חברה האמונה ע. הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה עולה כסף

החירות והשוויון מוכנה לשלם את המחיר , האדם ברכי כבוד

נדרש ומתקבל איזון בין . היא מודעת ליכולתה, עם זאת. הנדרש

 המבחין ,איזון זה משתקף בהוראות החוק. הצרכים והאפשרויות

וקובע את הדרישות , בין מבנים ישנים למבנים חדשים

ישות תוך עצמאות  שיש לקיימן כדי להבטיח שוויון ונג,המינימליות

החקיקה אינה מעמידה דרישות . ספר- בית, למשל, טול. לנכה

לא נדרשת נגישות . היא דורשת דרישות מינימום. מקסימליסטיות

כל שנדרש הוא שהוראות . של התלמיד הנכה לכל קומה וקומה

בכך מושג האיזון בין . התקנות יקוימו לגבי קומה אחת לפחות

על רקע איזון זה יש לפרש את . הציבורצורכי הנכה לבין אפשרויות 

   .)26: ץ בוצר"בג (הוראות החקיקה

                                                 
עניין זה נכון הן בהקשר של עילת הסבירות המנהלית הקלסית והן בהקשר של עילות    9

ה אף פרשנות המושגים האחרונים תלוי.  כגון שרירות ושיקולים זרים,ותיקות יותר
שוני אינהרנטי וכן בשאלה מהן הפרספקטיבות , תהיא בהנחות בדבר נורמליו
האם נדרשת הקשבה לעמדותיהם של אנשים עם : כגון(הרלוונטיות לעצם ההכרעה 

  ). ?מוגבלויות ומהו משקלה
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אך חלקו השני מוכר , חלקו הראשון של הציטוט מוכר וידוע בקרב משפטנים

ברק את האיזון הנדרש דרך הוראות חוק השופט בו מדגים , בחלק זה. פחות

,  המינימליסטיתה נחשפת המוכנות לקבל את הנוסח,התכנון והבנייה

.  בשם קשיי התקציב ולהכיר בה כאיזון ראוי1971שנתקבלה עוד בשנת 

 המנגנון המרכזי – ספר-ביתנכונות זו בעייתית ביותר בפרט כאשר מדובר ב

העדר הנגישות . וכרטיס הכניסה לאזרחות פעילה בסיסית לרכישת השכלה

 גרם במהלך השנים לפגיעה אנושה בזכותם של תלמידים ספר-בתישל 

ן תלמידים בעלי מוגבלויות שכליות ולקויות למידה והן תלמידים ה, לחינוך

לא התאימו " רגילים"ה הספר-בתי אשר ,בעלי נכויות פיזיות וחושיות בלבד

הוא גם פגע באפשרויות התעסוקה של מורים עם מוגבלויות . לקליטתם

  . ספרית-וביכולתם של הורים לקחת חלק בפעילות הבית

 הכרעה בדבר מדיניותהן ברבה חשיבות יש תקציב השיקולי לאין ספק ש

בחנה בין שלב האך פעמים רבות לא נשמרת ה. החלטה במקרה בודדוהן ב

 כי שאלת התקציב ,הפרדה בין אלו תדגיש. הדיון העקרוני לשלב היישומי

-אי. היא שאלה נפרדת מעצם הגדרת הזכות או מן ההכרזה על הפרתה

  . פריוריתכויות אלטשטוש הגבולות ולשלילת זההפרדה תביא 

מהם משתמע  ,בוצרץ " אחת לכך היא דבריו של השופט ברק בבגדוגמא

היו קרוב לוודאי ש, הספר-ביתשלו ביקשו העותרים להנגיש שתי קומות ב

התאמות "הכלל בדבר יכול לשמש נוספת דוגמא . נדחים משיקולי תקציב

באותו . ותבחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלש התעסוקהפרק ב" סבירות

אך על . הפליה כי חובת ההתאמות היא חלק מן האיסור על ,נקבעהקשר 

כלומר כאלו שלא יטילו נטל כבד מדי על , ההתאמות להיות סבירות

האם משמעותו של כלל הנטל הכבד מדי , השאלה העולה היא. המעסיקה

מעין , מדובר בסייגמא או ש הפליה שכאשר הנטל כבד מדי אין כאן כל ,היא

 כאן הייתההמכיר בכך ש, תועלת- הנובע מתחשיב של שיקולי עלות,"טורפ"

? ולכן הסעד מוגבל עלותה גבוהה מדי מבחינה חברתיתהפרה של שוויון אך 

מאפייני בו בנתוני המעסיק שאלת סבירות ההתאמה תלויה, בהמשך לכך

או שני אנשים עם  בהחלט אפשרי שאותו אדם, לפיכך. לרבות גודלו, העסק

 בהקשר ם זכאיובלתי להתאמה בהקשר אחד ם זכאיומצא יימוגבלותאותה 

בשל נתוני  אינו זכאי להתאמהאדם  כש, האם,ושוב עולה השאלה. אחר

ראוי לשים לב .  או של פטורהפליה במקרה של העדר מדוברהמעסיק 

 , הדוגלת בעקרונות שביסוד החוק,שכן עמדה עקבית, לטשטוש גבולות זה
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שהוא מטיל  ואילו עמדה המתנגדת לחוק ולנטלתדבק בעמדה האחרונה 

  . תאמץ את הפרשנות הראשונה

 ובו ,2005 שהוסף לחוק השוויון בשנת ,הנגישותדוגמא אחרת עולה מפרק 

יישום מדורג .  שנהעשרה-כשתיים כי יישום החוק יהיה מדורג ויארך ,נקבע

. תתקציב למטרות ערכיוהאיזון בין שיקולי ה מלאכת אתשכזה מבטא שוב 

 שניתן לתהליך ההנגשה הוא ,אך המסר שמעביר פרק הזמן הארוך

 הכרזה על הזכות בפרק מפורט ומרשים תוך מחויבות ,מחד: אמביוולנטי

תכן ייפרק זמן ארוך ש, מאידךו; ברורה למועד ספציפי בו יושלם התהליך

 מקצרת אותו באופן הייתהתחושת דחיפות וחשיבות גבוהה יותר ש

  . משמעותי

 ,שאלות תקציביותם של חינוך ודיור בקהילה עולות ללא הרף בהקשרי

 בעיקר משום שהנתונים אינם מובהקים או ,משפיעות על קבלת ההחלטותה

האם ? יותר לעומת חינוך משולב" זול"האם חינוך מיוחד : משמעיים-חד

? ל פי הדובריםעהאם הנתונים מוטים ? דיור מוסדי זול יותר מדיור בקהילה

האם ניתן ? חיר רלוונטית כאשר עוסקים בזכויות יסודהאם שאלת המ

 את סיכויי ההשתלבות במעגל התעסוקה והחיים הלשקלל לתוך הנוסח

או את הערך שבעצם האפשרות שניתנת לאדם לחיות חיים  הצרכניים

זכויות אנשים עם מוגבלויות הן זכויות שמימושן ? מלאים ומספקים יותר

גם כאשר מדובר לכאורה , ק ביותרכרוך בהוצאה כספית באופן המובה

   .ולכן לשיקולי התקציב משקל מכריע בכל דיון, בתחום הזכויות האזרחיות

  זכויות חברתיות בהטבועה ההיסטורית הנחיתות  :4חסם ) 4

מכשול רביעי בהכרה בזכויות אנשים עם מוגבלויות קשור באופיין של 

ורות וההצדקות שאלת המק.  הקרוב במהותו לזכויות חברתיות,הזכויות

להיררכיה בין הזכויות האזרחיות לזכויות החברתיות והצגת הביקורות 

 שמבחינה ,די לומר. עליהן רחבה מכדי שניתן יהיה להעמיק בה כעת

 המונעת ,היסטורית עובדתית זכויות חברתיות סובלות מנחיתות מתמשכת

 מנעיגורמת לבית המשפט לההאת ההכרה החוקתית בהן כזכויות יסוד ו

בנושא בו בעיקר כאשר מדובר ,  המובאות בפניו,מלהתערב בסוגיות אלו

  .)1999 ,מונדלק; 2008, דוידוב; 2000, גרוס( מעורבים שיקולי תקציב

זר להנחות היסוד של שיח וחההסבר להעדפת הזכויות האזרחיות 

הדדית וקשר - אוטונומיה ורציונליות על פני תלותף המעדי,הזכויות הליברלי
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את הפן   את הפן האטומיסטי של זכויות האדם ומזניחף לכך מעדיובהתאמה

עמימותו ההיסטורית של שיח הזכויות בכלל . )1999, מונדלק (החברתי

והעמימות המיוחסת לזכויות חברתיות בפרט קשורה בהעדר תיאוריה 

, מונדלק(את שיח הזכויות ואת מלאכת האיזון הקשורה בו המנחה , פוליטית

1999 ;Horvitz, 1988.( כרוכה בשיקולי נייטרליותכלל-בדרךהצדקה לכך ה  ,

של הזכויות קרובה יותר על אף שבחינה , לגיטימציה והפרדת רשויות

גם הן  כי ,פריכה את הטיעונים המקובלים בהקשר זה ומראההאזרחיות מ

 דורשות השקעת משאבים חברתיים והגנה אקטיבית של רשויות המדינה

  . )2008, דוידוב; 2000, גרוס(

 ביקש ,אשר התפתח בישראל ,אנשים עם מוגבלויותשל זכויות שיח ה

לקרוא תיגר על הנחת ההיררכיה בין הזכויות החברתיות לאזרחיות 

 כי כל הזכויות כרוכות אלו באלו בלא הפרד ולכל אחת היבטים ,ולהמחיש

 הוועדה ח"דו, למשל, כך. אטומיסטים וחברתיים, חיוביים ושליליים

התחשבות בשיקולים את החיבור בין המודלים תוך הדגיש הציבורית 

   :כלכליים

,  השוויון וערך כבוד האדםעיקרוןבמרכז כל ההסדרים עומדים 

  : כאשר ניתן להבחין במדינות השונות בשתי גישות

,  של אנשים עם מוגבלות בתחומי חיים עיקרייםהפליהאיסור . 1

  ).    אוסטרליה, יטניהבר, קנדה, ב"ארה( נגישות ועוד, כגון תעסוקה

, הם המיוחדים של אנשים עם מוגבלותצורכימתן מענה הולם ל. 2

  ).פינלנד, דנמרק, נורווגיה, שוודיה( סיוע אישי ועוד, כגון דיור

עבודת הוועדה הובילה למסקנה כי שתי הגישות הכרחיות להשגת 

השילוב ביניהן אף מתחייב . שוויון אמיתי לאנשים עם מוגבלות

  .  של מדינת ישראלמערכיה

, 1996-ו"התשנ, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: הצעת חוק

ולפיכך סומכת הוועדה את ידיה , משלבת בתוכה את שתי הגישות

על העקרונות המנחים של הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

במקביל ממליצה . ועל עיקר הוראותיה 1996-ו"התשנ, מוגבלות

 שיש בהם כדי להבהיר הוראות ,להצעת חוק זוהוועדה על תיקונים 

שונות ולחזק את ההתחשבות בנטל הלוגיסטי והתקציבי הצפוי הן 

     .  לסקטור הציבורי והן לסקטור הפרטי
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 מזכויות יש להנות כי על מנת ,הבנהבחובו  המענה ההולם טומן עיקרון

ידי מימוש מיטבי זה בא ל. להבטיח את מימושן בצורה האפקטיבית ביותר

אלא  )הימנעות מפגיעה (ביטוי כאשר הזכות זוכה לא רק לכיבוד פסיבי שלה

ולהבטחת תנאים ) מפני פגיעתם של אחרים(עליה גם להגנה אקטיבית 

הקצאת כגון , באמצעות פעולות אפירמטיביות(המאפשרים את הגשמתה 

מנסחי , לפיכך. )2008, דוידוב() העדפה מתקנתמשאבים ייעודיים ופעולות 

 של אפשרות מימושן אשר יגביר את ,וק ראו בו מודל לכל חקיקת זכויותהח

  ).2004, זיו; 2002, אופיר ואורנשטיין(הזכויות כולן וייצור שוויון ביניהן 

 על אף הכוונות,  כי גם כאן,אך כאמור ההיסטוריה החקיקתית מראה

המגמה המסורתית של העדפת הזכויות , "מהפכה"ליצור שינוי ואף 

ות זכתה בעדיפות והזכויות החברתיות לא זכו לעיגון בחוק שוויון האזרחי

מבטא ה, חוק העקרוני בעל האופי החוקתיה, זכויות לאנשים עם מוגבלות

  . את העיגון החזק ביותר לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

חברתית -מיקומן של הזכויות השונות בין המשגה פוליטית  .5
  משפטית-להכרה פורמלית

שעל אף השאיפות ליצירת שיח שיש בו  ,ראהמאור וניתוח הדברים עד כה תי

מעמד שוויוני לזכויות האזרחיות ולזכויות החברתיות נוצר מצב נורמטיבי 

במסגרתו יש עדיפות ברורה לזכויות האזרחיות מבחינת רמת ועוצמת ההגנה 

  . החוקית ממנה הן נהנות

ן מבחינת ההכרה והן ה, אך מצב הדברים לאשורו מורכב הרבה יותר

 כי חוק השוויון אינו הדרך ,מבחינת ההכרה יש לזכור. מבחינת היישום

מבחינת היישום יש ; פורמלי-היחידה לעגן זכות או עיקרון באופן משפטי

 האמנם ,ולראות" משפט בפעולה"ל" המשפט בספרים"לבחון את הפער בין 

תר בשטח וזוכות הזכויות המעוגנות בחוק השוויון נהנות מיישום רב יו

  . להגנה והגשמה אפקטיביות

 כי נושא הנגישות אמנם זוכה להכרה הרחבה ביותר וברמה ,נראה, כך

 ,בהקשר זה מעניין לציין. הנורמטיבית הגבוהה ביותר באמצעות חוק השוויון

כי למרות העדר היישום והאכיפה המספקים של הוראות חוק התכנון 

על פי פרק הנגישות תקנות הנגישות ל רובן המכריע שש , ועל אףבנייהוה
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 ניכר שינוי משמעותי בשטח בעניין המודעות ,טרם הותקנולחוק השוויון 

 הכולל נכונות גוברת של בתי עסק וספקי שירותים להנגיש את ,לנגישות

אך הגופים שלזכותם ניתן לזקוף התפתחות זו הם גופי החברה . עצמם

 ומקדיש 1999 שהוקם בשנת ,"נגישות ישראל" ובראשם ארגון ,האזרחית

. פעילות ציבורית ולא בדרכים משפטיותבאמצעות עצמו לקידום הנגישות 

החל להגיש עתירות רק לאחרונה ואף הן אינן מופנות כנגד מקום או הארגון 

האחת עסקה . אלא כלפי רשויות המדינה שירות ספציפי שאינו נגיש

 ,כלפי הממשלהה הופנתה אביב ואילו השניי- בתלחנייהבמדיניות אכיפת ה

על כך שטרם התקינה את תקנות הנגישות הנדרשות על אף שהמועד שנקבע 

מצויות בשלבי תקינה מתקדמים אך , יש לציין, התקנות(לכך בחוק כבר עבר 

משרד ' עמותת נגישות ישראל נ 5833/08ץ "בג ()בסיום התהליך מתעכ

חדשה של מורשי פרופסיה בצד החוק מתפתחת . ))טרם הוכרע( התחבורה

 אשר אמורה אף היא לסייע ,)נגישות הסביבה ונגישות השירות(נגישות 

  . "שטח" ברמת הבקידום הנגישות על היבטיה השונים

, על אף שזכתה לעיגון בחוק השוויון,  לעומת זאת,הזכות לתעסוקה

סקירת הפסיקה בנושא .  לפיתוח משמעותי זוכהואיננהמדשדשת ביותר 

 קשור ואינובפיטורין על רקע מוגבלות  ביעות בנושא קשור כי רוב הת,מגלה

. מלבד מספר מקרים בודדים, בהפסדם  מסתייוקבלה לעבודה ואף ברובב

 ילכותלמסתיימים בפשרה מחוץ " קלים" שרוב המקרים ה,בהחלט ייתכן

אך ניכר ". מקרים קשים"וכי הפסיקה מספקת עדות רק ל בית המשפט

לא השכיל לפתח מסגרת תיאורטית מספקת  שבית המשפט עדיין ,בפסיקה

התאמות "לשאלת משמעותן של ההתאמות הסבירות ולשאלת הקשר בין 

הנחת  כי ,מעלה תחושהת פסק הדין קריא". כשירות לתפקיד"ל" סבירות

מזינה את הדיונים וגורמת להטיה של העדפת טיעון  האינהרנטי עדיין יהשונ

  . התאמותהכשירות על פני בדיקה יזומה של שאלת ה

לעיגון עדיין לא זכתה הזכות לחינוך , עסוקהתלעומת הזכות לנגישות ול

כפי שהראיתי בפתח , אך לזכות זו. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

היבטים  אשר הובילו להכרה ב,היסטוריה ארוכה של מאבקים, המאמר

חוק  ,כך. מסוימים של הנושא ולאחרונה אף בזכות עצמה כזכות חוקתית

 ועל אף שלא עיגן את הזכות לחינוך או 1988- נחקק עוד בהחינוך המיוחד

היה פרוץ וחסר מסגרת  בחינוך הביא לפיתוח התחום שהפליהאת איסור ה

החוק קבע את הזכות לחינוך במסגרת של חינוך מיוחד . לפני כןעקרונית 
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אמנם . ובכך השלים את ההוראות בדבר חינוך חובה וחינוך חינם שקדמו לו

 הייתהאך השפה בה נקט  החוק ביקש לקדם את העדפת החינוך המשולב

כתוצאה מכך הפכו ועדות ההשמה על פי החוק לאתר של . רפה מדי

 חלק מהמקרים אף הגיע .ת בדבר הדרך הנכונה ליישום החוקיונויהתדי

). 2004, זיו( עקרוני בנושא פסק דיןלא שניתן ב ,בפשרות םנסתיי אך ץ"לבג

שר '  נת"עמותת שוחרי גיל 1554/95ץ "בבג נדחתה העתירה 1995בשנת 

ובית המשפט סירב להכיר בזכות לחינוך כזכות  התרבות והספורט, החינוך

 כאשר , חלה התקדמות בנושאהאלפייםאך בשנות  ).1999, מונדלק(עקרונית 

פנה לבית המשפט העליון בבקשה לפרש את חוק החינוך המיוחד  ד"ארגון ית

במסגרות החינוך הרגילות יחד עם זכאות לסל " השמה"דיפות לעכמעניק 

בעקבות . אשר יתנו מענה לצרכים המיוחדים של התלמידים ,שירותים

למרות ". פרק השילוב"חוק החינוך המיוחד ונוסף לו , כאמור, העתירה תוקן

המאבק לא תם בכך ועוד שורת עתירות הוגשו על מנת להבטיח , ההישגים

  . ה והחקיקה בנושאאת יישום הפסיק

ץ והן " הכולל הן פסיקה עקרונית של בג,סוג ההכרה בזכות לחינוך

מעמיד את הזכות לחינוך במקום , אם כי לא חקיקת זכויות, חקיקה ראשית

 כי רמת הפעילות ליישום ,נראהגם . קרוב מאוד לזכויות המוכרות האחרות

ת מאבקי אכיפה הופכת את הנושא לאחד המשמעותיים ביותר במסגרלו

שגי התחום י שניתן להגדיר את ה,ייתכן. אנשים עם מוגבלויות לשוויון

הסיבה להישגי התחום עשויה להיות . תחום התעסוקהב מאשרכרבים 

אך בפועל  זכות חברתיתמדובר בלכאורה . קשורה במאפייניה של הזכות

היררכיה המסורתית בין האת  חוצה ונדמה שהואמבוסס  מעמדה היחסי

של זכות זו מעמדה המבוסס  כי ,נראה. כויות חברתיותזרחיות לזאכויות ז

 המקרבות אותה אל הקוטב של ,הצדקותהאחת קשורה ב: משתי סיבותנובע 

אזרחים המסוגלים לקבל החלטות מושכלות צירת י: זכויות אזרחיות

 ,חברים יצרניים/אזרחיםאשר הנם , )בבואם לבחור בקלפי(בתחום הפוליטי 

יצירת שוויון ו, כלכלה ולא חיים על חשבון החברהשתורמים לחיי ה

 קשורה בהיסטוריה העשירה שנייהה. )leveling the playing field(הזדמנויות 

  . עיגונה בחקיקה ויישומה בשטח, זכותהכרה בשל מאבקים על ה

היא . לעומת כל אלו הזכות לדיור בקהילה מצויה בנחיתות בכל המובנים

חוק שיקום מלבד , האינה נהנית מהגנת החקיק, ןאינה מעוגנת בחוק השוויו

ולא , 2000 משנת )טיפול במפגרים(הסעד לחוק  והתיקון נכי נפש בקהילה
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על אף שזכתה להמשגה , זכתה להגנה עקרונית של בית המשפט עד כה

   כי ,קבע ח"דוה.  הציבוריתהוועדה ח"דובמסגרת הצעת החוק ו

 אנשים עם מוגבלות  חברתיות בעבר הביאו להוצאתם שלתפיסות

 תפיסותכי ל, כיום קיים קונסנזוס חברתי בעולם. אל מחוץ לחברה

  . אלה אין מקום בחברה מתוקנת

, הולכת וגוברת בעולם ההכרה המקצועית 60-מאז שנות ה

המשפטית והמוסרית בזכותם של אנשים עם מוגבלות למגורים 

ם "וכגון הצהרת הא, מסמכים בינלאומיים. בקהילה בקרב החברה

.  מעגנים זכות זו)1975 (בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות

-de (י של סגירת מוסדותבבשטח מתרחש תהליך אינטנסי

institionalisation(  ובמקביל פתיחתם הגואה של חלופות דיור

 המלוות במערכי סיוע אישי לקיום חיים עצמאיים ,בקהילה

  . בקהילה

 שמעמדה ,"טהורה" זכות חברתית  שהיא,זכות זו קשורה בזכות לדיור

מעוגנות בצורה לה במשפט הישראלי רעוע מאוד ממילא ואשר ההתנגדויות 

 הנחות בדבר ידי-על המוזנים ,שיקולים מקצועייםבבשיקולי תקציב וחזקה 

 המבקשות את סיוע המדינה ,הקשיים בהם נתקלות משפחות. שוני אינהרנטי

ם  מועליאינםששיקולי תקציב  הנם אדירים בעוד ,בהקמת דירה בקהילה

ון געתירת אר.  על אף שאף הוא אינו זול,באותה עוצמה בקשר לסידור מוסדי

 עשויה להביא , המחכה כיום להכרעתו של בית המשפט העליון,"בזכות"

' פלונית נ 3310/07 ץ"בג (ה אינם ברוריםתאך סיכויי הצלח, לשינוי במצב זה

   .)מדינת ישראל
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  מחשבות סיום. 6

 כי זכויות אנשים עם מוגבלויות ,נראה. משמעי-כום הדברים אינו חדסי

-בין המשגה פוליטית:  הבנוי ממספר צירי דיון,ממדי-מצויות במרחב רב

; בין זכויות אזרחיות לזכויות חברתיות; משפטית-חברתית להכרה פורמלית

 שעולה גורם ,מבעד לכל אלו נדמה לי. ובין הבניה חברתית לשוני אינהרנטי

משך ; באותו נושא, "מלמטה", משמעותי נוסף והוא רמת פעילות השטח

 אל קובעי מדיניות, "מעלה"כלפי הזמן של אותה פעילות וחלחולה 

 פעילות השטח היא בעלת פוטנציאל שינוי .אל הציבור הרחב, "לצדדים"ו

העמדות הרב ביותר ולפיכך גם בעלת הסיכויים הרבים יותר לקעקע את 

 אשר עדיין ממשיכות להזין ,ית)נ(ינהרנטי והנחיתות המהותהנחות השוני הא

  . את השיח

 הזכויות המובילות של מרחב הזכויות של אינןנראה כי נגישות ותעסוקה 

 ,לשתי אלו הצדקות רבות. אלא נגישות וחינוך אנשים עם מוגבלויות

 כי לשתיהן רקע של , גם באופן בולט ביותר, אך ניכרזו בזוהמשתלבות 

 לרמת אלו שהגיעו עשירה בכל רמות העשייה וייתכן כי בשל כך הן גם פעילות

   . הגבוהה ביותרהבשלהה



  נגישות לצדק חברתי בישראל

 
128 

  מקורות

בטים יה: זכויות אנשים עם מוגבלות במשפט הישראלי). 2002( ' צ,אדמון

 ,אביב-חיבור לקבלת תואר מוסמך באוניברסיטת תל( ביקורתיים

  .)2002, הפקולטה למשפטים

, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"). 2002(' ד ,אורנשטייןו ' א,אופיר

' בתוך אהרון ברק ואח". 20-אמנסיפציה בסוף המאה ה :1998-ח"התשנ

  .סדן: אביב-תל). 87-41( ספר מנחם גולדברג .)עורכים(

  ). 1998 (323) 5(ב"נ ,פקיד הבחירות לעיריית ירושלים' אברץ נ 6790/98ץ "בג

  ). 1996 (19) 1('נ ,רעות-ה מקומית מכביםמועצ' בוצר נ 7081/93ץ "בג

  ). 17.1.2001( משרד התחבורה' נ "בזכות" 3989/00ץ "בג

 ,משרד החינוך' ד עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ"ית 2599/00ץ "בג

  ). 2002 (834) 5(ו"נ

משרד החינוך ' נעמותת הורים לילדי תסמונת דאון ד "ית 7443/03 ץ"בג

  ). 2.6.2004ום ניתן בי, טרם פורסם(

ם ניתן ביו, טרם פורסם( שר האוצר' נ' מרציאנו ואח 6973/03 ץ"בג

24.12.03.(  

  ).טרם הוכרע( משרד התחבורה' עמותת נגישות ישראל נ 5833/08ץ "בג

 2) 3('נ ,התרבות והספורט, שר החינוך' ת נ"עמותת שוחרי גיל 1554/95ץ "בג

)1996 .(  

  .)טרם פורסם (והרווחהשר העבודה ' עמיר נ 4759/95ץ "בג

שיקום נכי נפש ) (טרם הוכרע (מדינת ישראל' פלונים נ 4015/06ץ "בג

  ).בקהילה

  .)הזכות לדיור בקהילה ()טרם הוכרע(מדינת ישראל ' פלונית נ 3310/07 ץ"בג

  ). 1989 (790) 4(ב"מ ,המפקח הארצי על הבחירות' פרקש נ 162/89ץ "בג

  ).טרם פורסם(  המרכזיתועדת הבחירות'  נשטרום  99/_ץ"בג

 .שהיהתיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות הא – בקול שונה ).1995 ('ק ,גיליגן

   .ספריית פועלים
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החשובות על הערותיו ) John Myles(ון מיילס 'תודתי לג. באוניברסיטת טורונטו
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 מדינותמערכות בריאות שעיקר מימונן ציבורי הפכו לנדבך מרכזי בכל 

). Hacker, 2004 (משנה לשנהותופחת עולה  יהןההוצאה עלו, 1הרווחה

 להפוך עלול של שירותים רפואייםי מימון כ, התבססה ההבנהבמדינות אלה 

. להוציא את העשירים ביותר,  בחברה למרבית הפרטיםטל קשה מנשואלנ

המתחדשים מדי , מכשירים וטיפולים, תרופות, רפואיות חדשות טכנולוגיות

 בני מרביתעבור , להתמודד איתה שהדרך היחידה , הפכו למעמסה,יום ביומו

 המאגדות משאבים ,היא באמצעות הקמת מסגרות ביטוח ציבוריות, החברה

לצד ). WHO, 2000(שונים הצרכים הלל החברה ומקצות אותם בין מכ

 ,הנכונות לקיים מערכות בריאות במימון ציבוריהתחזקה  גם, ההכרה הזאת

כדי , בטחושבריאותם ת פרטיםהתבסס על חברות לה מצורכי כתוצאה

בתהליכי קבלת החלטות ובתהליכי באופן מיטבי  להשתתף לאפשר להם

  ).Maynard, 2005(נה במדי הייצור הכלכליים

מסוגלת לתת ה ,או פרטי/אין בנמצא מערכת בריאות במימון ציבורי ו

מערכות בריאות . בכל זמן וללא הגבלה, לכל צורך רפואי, מענה לכל אדם

.  המתחרים על משאבים מוגבלים,ציבוריות חייבות להכריע בין צרכים

ר חייו או ובמקרים רבים משמעותן לפרט היא קיצו, ההכרעות הן קשות

 הקצאת משאבים ציבוריים עלשהחלטות , מכאן. המשך סבלו הניכר

 – מבחן לגבולותיו ולתכולתו של מושג האזרחות מהוותבשירותי הבריאות 

בנוגע להשתתפות החלטות . הנו ממשאבי הכלל ובאילו תנאיםייאילו פרטים 

בחן  מהופכותהנו משירותים אלו יי במימון שירותי בריאות וכיצד הפרטים

  ).Hatzopoulos, 2005(למידת הסולידריות החברתית 

") הזכות לשירותי בריאות("הדיון האקדמי בנגישות לשירותי בריאות 

הזכות לשירותי  משייך את משפטיםהבדיסציפלינות של מדעי החברה ו

וני להציג במאמר זה תפיסה ברצ. 2 למשפחת הזכויות החברתיותבריאות

                                                 
 ).Evans, 1997(ימון ציבורי רוב המ,  הנחשבת לחריגה,הברית-אפילו בארצות   1
 מוגדרת לבריאות זכותה". לבריאות זכותה"מ חלק גם היא בריאות לשירותי נגישות   2

 בריאותם הבטחת... לשם נאותה חיים לרמת זכאי אדם כל"כ הבינלאומי במשפט
 של במקרה לביטחון וזכות כדרוש רפואי טיפול לרבות... ביתו בני ושל שלו ורווחתם
 בריאות את לקדם במדינות מאיץ הבינלאומי המשפט ).37:2003 ,שלו: אצל" (מחלה

 לנחוצים הנחשבים, הסביבה איכות וקידום הבריאות מערכת שיפור ידי-על אזרחיהן
 מדינות של השונות הכלכליות ביכולותיהן התחשבות תוך, נאותה בריאות רמת לקיום
 מחקרים). Toebes, 2001; Tomasevski, 1995: גם ראו; 39-36: 2003, שלו (שונות
 תינוקות תמותת, חיים תוחלת (שונות במדינות בריאות למצב אינדיקטורים אודות
 – פרטים של בריאותם על משפיעים רבים שגורמים ,כך על מצביעים) מחלות ותפוצת
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בתחום ביטוח  ין הפרט לבין הקהילה הפוליטית מכלול היחסים בלפיה ,שונה

 המרכיב. פוליטיים ואזרחיים,  חברתיים ממרכיביםמורכב בריאותה

ים רפואיה צרכיולפרט לפי  החברתי מתייחס להיקף שירותי הבריאות הנגיש

 הפוליטי מתייחס ליכולתם של פרטים המרכיב. כלכליתה ללא תלות ביכולתו

ת ביטוח ותכניב ומערכת הבריאותבלהשתתף בתהליכי קבלת החלטות 

עול מחוץ הפרט לפשל  האזרחי מתייחס ליכולת המרכיב. הבריאות הציבורי

הדיון מתבסס .  ביטוח הבריאות הציבוריתכנית או מחוץ ללמערכת הבריאות

פוליטיות ואזרחיות , על תפיסת האזרחות כמצבור של זכויות חברתיות

התייחסות למכלול , מארשלבדומה למבקריו של . מארשל .ה. תבעקבות

קשריו של הפרט עם מערכת הבריאות בקהילה הפוליטית בה הוא חי 

ובמיוחד בין ,  השוניםהמרכיביםלקונפליקטים בין גם מחייבת התייחסות 

  .בין זכות הבחירה של הפרטו החברתי המרכיב

, 1995 בינואר 1-שנכנס לתוקף ב,  בישראלחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 !)אך לא חוקתית(שות לשירותי בריאות לזכות חוקית נגיההפך את 

-קופות, ועיגן מערך מורכב של זכויות וחובות בין הציבור אוניברסליתו

, שינה את התהליכים הפוליטיים במערכת הבריאות חוקה.  והמדינההחולים

שתי . יישומה הלכה למעשהעל מכרעת על מסגרת החוק ותם השפע שבאופן

האם הזכות לנגישות , ראשית. ת במסגרת מאמר זהעומדו, אם כך, סוגיות

למערכת הבריאות בישראל כיום מושתתת פחות מבעבר על צורך רפואי 

האם עלינו לראות את הקשרים בין הפרט , ושנית; ויותר על יכולת כלכלית

בין הקהילה הפוליטית בתחום הבריאות רק דרך הפריזמה של הסוגיה ו

כאשר הפער בין מה , ברם.  כן–שוטה התשובה היא פ, לכאורה. הראשונה

 –לבין מה שמדינות רווחה יכולות להציע גדל  שעולם הרפואה יכול להציע

ביטוח /בין מערכות בריאותועלינו לבחון את מכלול היחסים בין הפרט 

  .תובריאות ציבורי

                                                                                                       
 ופיזור כלכלי מצב (חברתיים, )ותרבות אתני שיוך, השכלה, מגדר (אישיים משתנים
 טבק, סוכר, וירקות פירות צריכת (חיים אורח, )ואבטלה התעסוק, עיור, הכנסות

 גודל ובתוכה, בריאות לאומית הוצאה (הבריאות ומערכת הסביבה איכות, )ואלכוהול
) הבריאות במערכת הכלכליים המשאבים הקצאת ואופן, הציבורית ההוצאה

)Joumard, Andre, Nicq & Chatal, 2008 .(מערכת מימון סביב קונפליקטים, בישראל 
 בנגישות מתמקד זה מאמר ולכן, מרכזיים לנושאים הפכו אליה והגישות הבריאות
 ברם; למחקרה ראוי הסביבה איכות של היבטיםגם ההשפעה של . בריאות לשירותי
 .זה מאמר מנושא חורגים אלו נושאים
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  נגישות למערכת הבריאות וממדים של אזרחות לפי מארשל. 1

 היא – הקהילה הפוליטית אליה הוא משתייך  הקשר בין פרט לבין–אזרחות 

 המדגישות ,שניתנו לו הגדרות שונות, סבוך ורווי קונפליקטים, נושא מורכב

במאמר זה אזרחות היא צורה של . )Bosniak, 2000 ( שוניםמרכיבים

זכויות וחובות לחבריה  המעניקה ,השתייכות חברתית לקהילה הפוליטית

)Ferrera, 2005 .(את למושג אזרחות רלוונטית במיוחד למחקר התייחסות כז

כאשר מדינת , מבט של חקר מדינת הרווחהה מערכות בריאות מנקודת על

של הפרט מול " חברתיות) "וחובות(הרווחה נתפסת כהצבר של זכויות 

 ,Marshall(מארשל . ה.תכהגדרתו של , הקהילה הפוליטית בה הוא חבר

1965(3.  

זכויות : משלוש קבוצות של זכויותמארשל אזרחות מורכבת 'אליבא ד

חברתיות זכויות ו) political rights(פוליטיות זכויות , )civil rights(אזרחיות 

)social rights.( מתייחס לאוטונומיה של הפרט מול האזרחי מרכיבה 

 ;להשתתפות הפרט בקבלת החלטות ציבוריות – הפוליטי מרכיב ה;המדינה

חשיבותן של הזכויות . בי הכלללהנאה ממשא – החברתי מרכיבוה

ים האזרחיים והפוליטיים מרכיבהחברתיות נובעת מכך שכדי לממש את ה

אינם פנויים לפעול החיים בעוני אנשים . יש צורך במשאבים חומריים

 נהנים מהן ואינם יכולים להשתלב כפרטים שהאחריםלמימוש זכויות 

בידיהם משאבים שאין , חולים, למשל, כך. יצרניים בקהילה הפוליטית

 אינם פנויים ואינם יכולים לממש את ,כלכליים לממן טיפול רפואי

  .4זכויותיהם האזרחיות והפוליטיות

, ראשית. לזכות לשירותי בריאות כאל זכות חברתיתמקובל להתייחס 

, ושנית ;התשלוםשהנגישות לשירותי בריאות לא תותנה ביכולת בהבטיחה 

עבור  כספית- אסונייםרים ועשויים להיותטיפולים רפואיים רבים יקהיות ש

מייקל מורן  ).Toebes, 2001(פרט לא פחות מהמצבים הרפואיים עצמם ה

                                                 
אולם הקטגוריות של זכויות  החברה האנגלית גישתו של מארשל נגזרת מניתוח  3 

 .ת מעבר למקרה האנגלירלוונטיו
המקרה  ניתוחבהתייחס ל,  של מארשל זכתה לביקורות מנקודות מבט שונותוגישת   4

והעדרן (יחסים בין המרכיבים הטיעונים התיאורטיים בדבר ל ובמיוחד ביחס, האנגלי
 ).Rees, 1996 :למשל( ומידת ההתאמה של המודל לימינו) של קבוצות זכויות נוספות

ולאורך המאמר אתייחס , אין ביכולתי להתמודד עם כל הטענותבמסגרת מאמר זה 
ובעיקר לקונפליקט בין המרכיב החברתי לבין המרכיב , אלהלחלק מביקורות 

  .האזרחי
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בהתבסס על גישתו של , )Health-care citizenship" (אזרחות בריאות"מגדיר 

זכות לשירותי בריאות לכל האזרחים ללא התניה כלכלית " כ,מארשל

 הוצאת שירותי ,גישה זאתלפי . Moran, 1991:35(5" (בנקודת הטיפול

 )social citizenship" (אזרחות חברתית"ביטוי מרכזי להיא הבריאות מהשוק 

של פרטים ) social risks( עם סיכונים חברתיים ולהתמודדות של החברה

 ,היקף שירותי הבריאות, ברם). Esping-Andersen, 2002(באופן קולקטיבי 

 אך לא יחיד  הוא מרכיב עיקרי,)פקיציהקומודי-דה(המנותק מכוחות השוק 

להלן יוצגו . של היחסים בין הפרט לבין הקהילה הפוליטית בתחום הבריאות

של הזכות  העיקריים הפוליטיים והאזרחיים, ים החברתייםמרכיבה

  .לשירותי בריאות ויחסי העימות והשלמה ביניהם

   החברתימרכיבה .א

  הבריאות צריכה להתייחסנגישות למערכתב החברתי מרכיבבחינה של ה

  : לכמה ממדים

 האם חל רק על –במסגרת הביטוח הציבורי הנכלל היקף האוכלוסייה  )1

והאם , )מהגרי עבודה ופליטים, תושבי קבע(או כולל גם מהגרים  אזרחים

. זכויות ולקריטריוניםלחובות ו באשר לקבוצות שונות זוכות ליחס שונה

 שעיקר מימונן ,בריאותהמערכות ביטוח  במרבית מדינות הרווחהכי  מסתבר

                                                 
שיעור המבוטחים : מורן בוחן את הנגישות לשירותי בריאות לפי שלושה קריטריונים  5 

שיעור ההוצאה  ,תבביטוח ציבורי לשירותים דוגמת אשפוז ורפואה אמבולטורי
 .הוצאה הפרטית ל ויחס ההוצאה הציבורית)ג"תמ(מהתוצר הלאומית לבריאות 

- אולם אין בהם להציג את התמונה המלאה של דה אינדיקטורים אלו חשובים
תכנו הבדלים במידת ייבתוך כל מערכת בריאות . קומודיפיקציה של שירותי הבריאות

ו כללי כיסוי שונים לפי מצב כלכלי או הכיסוי הציבורי של תחומי רפואה שונים א
מחקרים אודות מערכות בריאות שונות מראים שיעורי הוצאה  .קריטריונים אחרים

 שיעור המימון הציבורי יורד ושיעור המימון הפרטי עולה במרבית מדינות –דומים 
 הפרטי שונים המגזרהקשרים בין המערכת הציבורית לבין  אך )OECD, 2008(הרווחה 
גם אם ההוצאה  .)Flood, Stabile & Tuohy, 2002; Tuohy, et al., 2004(נות שונות במדי
גדל בין בשל הפער ההולך ו,  המשאביםהקצאתיש לבחון את כללי ,  גבוההנראית

מחקר  .ממשלות להקצות משאביםההתפתחות עולם הרפואה לבין יכולתן של 
 ,מצביע על כךילנד וקנדה ז- ניו, בריטניה, הברית-ארצות, השוואתי של אוסטרליה

המגדירות את היקף , לכללים המוסדיים של תכניות ביטוח בריאות ציבוריותש
, קומודיפקציה של השירותים- האוכלוסיות והשירותים והמבוטחים ואת מידת הדה

 ככל –יש השפעה על הקשר בין יכולת כלכלית לבין נגישות לשירותי בריאות 
כך הנגישות של החלשים יותר לשירותים , יותרשהתכנית הציבורית רחבה ונדיבה 

 ).Schoen & Doty, 2004(דומה לזו של החזקים 
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אולם לא על כל המהגרים והזרים   חלות על כל האזרחים,ציבורי

)Hatzopoulos, 2005.(  

מכוחות ניתוקו מידת  ובמסגרת הביטוח הציבורי היקף השירותים הנכלל )2

הכללת השירותים בביטוח הציבורי של עיקרון ם הקיותוך , השוק

)Hatzopoulos, 2005 .(מצטמצמת, ל שהלחצים על מערכות בריאות גדליםככ 

   . ביטוח במימון ציבורי לכסות שירותים חדשים ויקריםתכניתהיכולת של 

בכיסוי ציבורי  שלושה עקרונות יכולים להנחות את היקף השירותים הנכלל

 ).Twaddle, 2002a" (צדק שוויוני"ו אפקטיביות רפואית,  יעילות כלכלית–

 –" צדק שוויוני"קרון היע, חשיבות רבהיש ת הראשונים הגם שלשני העקרונו

 –האם שירות ציבורי ניתן לפרט מסוים לפי צורך ולא לפי תשלום , כלומר

 החברתי של נגישות לשירותי מרכיביותר להערכת תוכנו של הבראוי ה הוא

ת כל מערכות הבריאו, קרי(מושלמות -בריאות במערכות בריאות לא

 האם עיקרון זה מקדם אותנו מעבר להצגת רעיון ,ברם). הקיימות בעולם

צדק " כי ,טענו) 7:1986(רניחובסקי 'הלוי וצ, פריז-דה, יגואלנצו? אידיאלי

אלא הקצאת משאבים אופטימלית בין מטרות  אין משמעו שוויון" שוויוני

מתחרות תוך התחשבות בצרכים של הפרט וביכולות הכלכליות והמטרות 

, טענו) Flood, Stabile & Tuohy, 2006:16(ה וטוהי סטביל, פלוד. של החברה

, ראויות בין מטרות ה של משאבים מוגבלים נדרשות הכרעות קשותכי בסביב

  .הנתונות בתחרות

 האם ,לא ניתן להגיע להכרעה Equity6 למושג בהעדר הגדרה מוסכמת

 החברתי של נגישות לשירותי בריאות מרכיב מקדמת את הכלשהיהחלטה 

נחוצים למנוע או ה ,קריטריונים בדבר שירותים רפואיים .7רותיותר מאח

פוגעות בטווח ההזדמנויות של הפרט ה, יםילמתן סטיות מחיים נורמל

 פרטים הנמנים על  האם,או הערכה ;Daniels, 1982(8(להשתלב בחברה 

                                                 
 זה מושג בין ערבוב קיים כי ונראה, נרחבת בריאות במערכות Equity אודות הספרות   6

 ,Aday, Andersen & Fleming, 1980; Aday, Begley: ראו. Equality המושג לבין
Lairson & Slater, 1993; Braveman, 2006; Daniels, 1982; Kelly, Voaklander, 

Johnston & Suarez-Almazor, 2002; Mooney, 1983; Stoddart & Labelle, 1985. 
לא כל ההחלטות פשוטות כמו ההכרעה בין מימון ציבורי לתרופות מאריכות חיים אל    7

 .מול ניתוחים פלסטיים
, ורמים כלל או תורמים מעט לבריאות של פרטים שאינם ת,טיפולים רפואיים יקרים   8

 ).Culyer & Wagstaff, 1993" (צדק שוויוני"אינם מוסיפים ל, ולו רבים
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, למשל, או גיאוגרפיים קשיים כלכליים בפניקבוצות חברתיות שונות ניצבים 

, למרות כלליותם,  עשויים,)Braveman, 2006(רותים רפואיים בנגישות לשי

משתנה בין " שוויוניההצדק "קרון יהתוכן של ע .להוות עקרונות מנחים

הוא תוצר של תהליכים  זה תוכן. מערכות בריאות שונות ולאורך זמן

רכי ומצ, הנגזרים מאינטרסים ומאידיאולוגיות של שחקנים ,פוליטיים

מערכי החברה בדבר סולידריות , כלכלי-החברתיה האוכלוסייה ומהרכב

על קהילות פוליטיות צריכות להימדד ). Mooney, 1983( וממגבלות כלכליות

 האם הן – העיקרון המנחה את הגדרת מערכת הבריאות הציבורית שלהן פי

או שהן נותנות  גם אם אין ביכולתן לממשו "צדק שוויוני"דוגלות בעיקרון ה

  .אחריםעדיפות לעקרונות 

 , שירותים"לקיצוב"ביטוח בריאות ציבוריות כוללות מנגנונים מערכות 

שיקולים רפואיים וצרכים חברתיים , שנועדו לאזן בין מגבלות תקציביות

)Ham & Coulter, 2001 .( כדי , "קיצוב"בסביבה של משאבים מוגבלים נחוץ

וי או להיות גל והקיצוב יכול לספק את מירב הצרכים של מירב הפרטים

 כללי קיצוב גלויים מתייחסים לאילו שירותים נכללים במסגרת סל – סמוי

 אינם ברורים הםגם אם  תנאים לנתינתםלהשירותים במימון ציבורי ו

כללי קיצוב סמויים מתייחסים לכמות . ידועים לכלאינם או /לחלוטין ו

טחת הניתנים לאוכלוסייה המבו, הכלולים בביטוח, טכנולוגיותלהטיפולים ו

 או בכוח אדם מתאימים/מחסור במשאבים ו. במסגרת תקופת זמן מסוימת

ביחס להיקף הדרישה  יובילו לצמצום מספר הטיפולים או הניתוחים

האופייניים למערכות בריאות , תוריםשל היווצרות מידת ההחברתית ול

 על מושתתאמור להיות " צדק שוויוני"קיצוב המבוסס על עיקרון . ציבוריות

הרחבת זכויותיהם של פרטים ולא שיקולים את  המעלים על נס ,ותעקרונ

  ).Von Tigerstrom, 2002(זרים ומפלים 

פרטי במימון המגזר ה נה ההשתתפות שלכל מערכת בריאות ישב

פרט , בכל מדינות הרווחה המפותחותאולם , השירותים ובהספקתם

השלים את המגזר הפרטי בתחום הבריאות מצומצם ונועד ל, הברית-לארצות

 כמו ,חסרונות מסוימים של המגזר הציבורי). Evans, 2005(המגזר הציבורי 

 מעודדים צמיחת מגזר ,ניתוחים מסוימיםלהיווצרות תורים לאבחונים ו

משנות התשעים ואילך הפרטה ). Wright, 2005(פרטי בתחום הבריאות 

ר עוברים מהמגזרבים  כאשר שירותים ,מאפיינת מערכות בריאות רבות

וטכנולוגיות חדשות ויקרות מוצאות את מקומן ,  החופשיהציבורי לשוק
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 תכניותהעדר עדכון מתאים של ). Twaddle, 2002b(בעיקר במגזר הפרטי 

) drift" (סחף "קרויביטוח בריאות ציבוריות לפי הצרכים החברתיים 

)Hacker, 2004.(  

 מערכות מגזר פרטי גדול מדי נחשב לבעייתי בעיני חוקרים רבים של

אדם -כוח, כסף(ציבורי על משאבים המגזר מתחרה ב הפרטי מגזרה .בריאות

 המשרת את צורכיהן , גדול מדימגזר פרטי, לכן. )Maynard, 2005) (ותשתיות

 עשוי לפגוע ,הבינייםממעמדות ושל השכבות החזקות מהמעמדות הגבוהים 

צורכיהם של  לשירותבלגיטימציה הפוליטית לקיומו של מגזר ציבורי ראוי 

חלקו של , בהקשר זה ).Tuohy, Flood & Stabile, 2004(המעמדות הנמוכים 

המימון הפרטי בכלל ההוצאה הלאומית לבריאות נחשב אינדיקטור מרכזי 

יתרה ). WHO, 2000(שוויוניות בנגישות למערכות בריאות ה-אמידת איל

לטיפול האם פרטים שמצבם הרפואי דומה זוכים , מתעוררת השאלה, מכך

 זמני ההמתנה מתקצרים ,למשל, אםה, בשני המגזריםבאיכות שונה 

)Schoen & Doty, 2004(.  

נגישות למערכת הבריאות הוא ה החברתי של מרכיבצד אחר של ה

 כלפי הקהילה הפוליטית בתחום ,9סמוייםהגלויים וה, חובותיו של הפרט

 את מחייבקיום שירותי בריאות נאותים ונגישים לכל דורש . הבריאות

שתהיה פרוגרסיבית שראוי , )WHO, 2000( במימון יםהפרטשל השתתפות 

יש פונקציה , כחלק ממדינת הרווחה, שלמערכת הבריאותהיות , ניתןהככל 

בין חברי הקהילה  מחדש של המשאבים החומריים-נוספת של חלוקה

, עניים: מדינות רווחה מכירות בפרטים פגיעים, בנוסף לכך. הפוליטית

שאין לצפות מהם להשתתף במימון , שים וחולים במחלות כרוניותקשי

פטורים חלקיים או מלאים אינם , ברם. כלל החברהמבאותה המידה כמו 

   ).WHO, 2000(ניתנים ליישום מושלם בשל חוסר מידע וקשיי תקשורת 

 הנבדלות במידת ,קיימות מספר שיטות להשתתפות פרטים

רסיבית ביותר היא מימון באמצעות השיטה הפרוג. הפרוגרסיביות שלהן

ולאחריה מימון באמצעות מס ייעודי על הכנסה , מערכת המס הכללית

                                                 
דוגמה לחובה סמויה של הפרט כלפי הקהילה הפוליטית שלו היא לחיות חיים    9

אחד הגורמים להטלת . בריאים כדי למתן את לחצי הביקוש על שירותי הבריאות
, ברם. היא צמצום צריכה לא נחוצה) co-payments(ות עצמית תשלומי השתתפ

המטרה העיקרית של תשלומים כאלו היא החלפת מקורות מימון ציבוריים במקורות 
 ).Maynard, 2005(מימון פרטיים 
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)Myles, 2006 .( שיטות רגרסיביות יותר הן תשלומי ביטוח פרטיים

  .Evans, 1997(10(והשתתפות במימון שירותים בעת קבלתם 

נגישות  לבין בכל מערכות הבריאות אין ניתוק מוחלט בין יכולת כלכלית

קיימת ציפייה כי פרטים ישתתפו בשוק העבודה ולכן , לשירותי בריאות

השתתפות בשוק העבודה , יתרה מכך. ויתרמו למימון מערכת הבריאות

 ניתןשלא , באמצעות ביטוחים פרטיים, מקנה גישה לשירותי בריאות

  .דרך אחרתלעצמם באותם להרשות 

   הפוליטימרכיבה .ב

 למערכת על הנתח שיופנהים יש להכריע בסביבה של משאבים מוגבל

בין  ת המשאביםעל הקצא ביטוח בריאות ציבוריות ותכניותהבריאות ול

השימוש בכוח פוליטי לניתוק שירותי . 11 בתוך המערכתמטרות מתחרות

? החלטותהכיצד מתקבלות : שאלותכמה  מעוררהבריאות מכוחות השוק 

מידת  ).Flood et al., 2006( דמוקרטיות הןובאיזו מידה ? ידי מי-על

בקבלת  והציבור בכללו אזרחיםהשילוב מתבטאת במידת " הידמוקרט"ה

 עקרונות ן לגביכו  ביטוח הבריאות הציבוריתתכנית הנוגעות ל,החלטותה

  . דוגמת שקיפות ונשיאה באחריות,אחרים

 השתתפות אזרחים – הפוליטי של נגישות למערכת הבריאות מרכיבה

ניתוקה למערכת וה נחוץ לעיצוב – הבריאות בקבלת החלטות בתחום

תחום פעולה שהוא  מרכזי בחייו של כל אדם וזהההכרה כי תחום . מהשוק

 ,.Litva et al(מרכזי של ממשלות מחייבת מתן משקל להכרעה דמוקרטית 

 העדפת שיקולים לעמוד בפרץ למולאזרחים התפקידם של היות ש, )2002

 ,Johnson-Redden(יים בעלי עוצמה זרים ואינטרסים של שחקנים פוליט

                                                 
אולם בשעת צרה עלות השירותים , תשלומי ביטוח מותאמים להיקף הסיכון המכוסה   10

השתתפות פרטים במימון . ת על היקף התשלומיםהניתנים עשויה לעלות במידה נכר
ועשויה לממן את , בעת קבלת השירות מטילה את העלות על הפרטים הנזקקים בלבד

 כי התניית שירות רפואי ,הברית מראים-מחקרים בארצות. עלות השירות כולו
כגון , בהשתתפות הפרט במימון מצמצמת את השימוש בשירותי בריאות חיוניים

 ,Trivedi(קשישים וחולים כרוניים ,  כעניים,של קבוצות פגיעות ןשירותי אבחו
Rakowski & Ayanian, 2008.( 

 דפוסי היחסים בין עלהקהילה הפוליטית גם מכריעה , באמצעות קבלת החלטות אלו   11
 היחסים בין המדינה לבין הממסד ועלהמגזר הציבורי לפרטי בתחום הבריאות 

 ).Tuohy, 1999(אחרים הרפואי ונותני שירותי בריאות 
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דמוקרטיה רבה מדי בתהליכי קבלת החלטות בתחום גם , מנגד). 2002

הפיכת תהליך קבלת ל –פחות חמורות -לתוצאות לא להביא הבריאות עשויה

 , או לעריצות; בה הרוב מקדם את העדפותיו,ההחלטות לתחרות פופולרית

רכי ודפותיהן על חשבון צבה קבוצות קטנות רבות עוצמה מקדמות את הע

  .הכלל

מנגנונים להשתתפות דמוקרטית בקבלת החלטות בתחום המהם 

דרך  דיכוימאו אף  השתתפות-מעורבות הציבור יכולה לנוע מאי? הבריאות

  ועד צורות השתתפות, הנחשבת לראויה,השפעה על הגדרת גבולות המדיניות

 ,.Litva et al(יניות  תשומה חיונית לעיצוב המדמשמשותבהן עמדות הציבור 

החל , החלטות בתחום הבריאות נעשית ברמות שונותהקבלת ). 2002

דרך החלטות על היקף , קביעת תקציב מערכת הבריאות ברמה הלאומיתב

 דרך הגשת על הביטוח הציבורית וכלה בהחלטות תכניתהכיסוי של 

יומן של ק). Litva et al., 2002 (ותת השתתפות שונורמב, השירותים לאזרחים

 דרכים מרכזיות להשפעה על עיצוב ןבאמצעי התקשורת ה בחירות ושימוש

 בהם נקבע היקף הכיסוי , שוניםפורומים כי יורא .מדיניות ברמה הלאומית

יכללו נציגים של הציבור ולא רק של המדינה , של ביטוח הבריאות הציבורי

ים עשויות ממשלות במשטרים דמוקרטי, יחד עם זאת. נותני השירותים ושל

קביעת היקף הביטוח בתקצוב והלהירתע מלשתף אזרחים בתהליכי 

פנייה לבתי משפט עשויה להוות ערוץ להעלאת דרישות של יחידים . הציבורי

ערוצי השתתפות והשפעה אחרים בפניהם נחסמו , ושל קבוצות אינטרס

)Flood et al., 2006 ;2008, אסיסקוביץ: ראו – מקרה הישראליולגבי ה ;

  ).2005, ורבח

   האזרחימרכיבה .ג

. 12אוטונומיה של הפרט מול המדינה בתחום הבריאות מעלה שאלות נכבדות

 דוגמת הצבעה ,בחברות דמוקרטיות אזרחים מצופים לבצע החלטות

                                                 
חולים או כל נותן שירותים -בית, במערכות בריאות שונות היחיד יכול לבחור רופא   12

, ההנחה היא כי אפשרות בחירה זו דרושה ליצירת אמון בין המטופל והמטפל. אחר
לרופאים ולנותני שירותי בריאות , לכן. הנחוצה בתורה להצלחת הטיפול הרפואי

י בעיצוב גבולות ביטוחי בריאות ציבוריים ופרטיים הלכה אחרים יש מקום מרכז
רטים נותני שירותים בתחומי רווחה אחרים ביורוקבדומה לתפקידים של , למעשה

)Lipski, 1980 .( והשפעתה עשויה להיות " זכות צרכנית"אפשרות בחירה זאת היא
 .דומה לאפשרות בחירה בין תכניות ביטוח בריאות
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האם לא  .13 הכרוכה במידע חלקי,בבחירות בתנאים של רציונליות מוגבלת

האם ?  המתאימה לו מסגרת ביטוח הבריאותעלניתן לאפשר לפרט להחליט 

לבחור  לו או האם לאפשר ?להטיל על הפרט חובה לרכוש ביטוח בריאותיש 

 האם לבטח את ,מתן אפשרות ליחיד לבחור? להוציא את כספו כראות עיניו

 עשויה להיחשב כמימוש הגבוה ביותר של ,עצמו בביטוח בריאות כלשהו

ולכן , לחברהאולם סופה להסתיים בקטסטרופה ליחיד ו,  החברתימרכיבה

זו היא תוצאה של מחסור " בחירה"במרבית המקרים .  רצויהאיננה

 האזרחי של נגישות למערכת הבריאות מרכיבבמוקד ה, לכן. במשאבים

ביטוח של מסגרת ה האם יחידים יכולים לבחור לצאת מ,עומדת הסוגיה

  . פרטיותבחלופותולבחור , היכן שהיא קיימת, בריאות ציבורי

חירות מתייחסת לאזרחות ה האזרחי של מרכיבל לגישתו של מארש

 הזכות לשירותי בריאות איננה מתמצית רק בדרישה. משרירותיות שלטונית

,  את המשאבים הנחוצים לקיומם של שירותים נגישים לכלשהמדינה תבטיח

כוללת בתוכה מתן אפשרות ליחיד , בדומה לזכויות חברתיות אחרות, אלא

מדינות . וש במשאבים העומדים לרשותולתור אחר פתרונות תוך שימ

 שחסרים את ,לבוא לעזרת יחידים וקבוצות, ה זוסלפי תפי, מחויבות

 ,Eide(המשאבים הנחוצים לממש הלכה למעשה את הזכות לשירותי בריאות 

2001.(  

 האם כל האזרחים יכולים לבחור בביטוח ,בעקבות מארשל עלינו לשאול

אם רק עשירים ובריאים יכולים .  ציבוריבריאות פרטי על פני ביטוח בריאות

אם . פגום האזרחי של הזכות לשירותי בריאות מרכיבהרי שה, לבחור

או / ביטוח פרטיות מותנית ביכולת כלכלית ותכניותהאפשרות להצטרפות ל

 אלו תכניותהמדינה על של פיקוח ראוי שיתקיים הרי ש, היסטוריה רפואיתב

החשש של ). Gress, 2005(ב הפרטים כדי לממש את זכות הבחירה של מיר

 שהסתמכות רבה על המגזר הפרטי במימון ,הנותומכי הרפואה הציבורית 

צמצום לשל התהליך הפוליטי ו" הפרטה"ובהגשת שירותים יתלווה ל

מעורבות המדינה ברגולציה של מבטחים ונותני שירותים ובהכוונה של 

 ,Gildiner; 2007, אדםרופאים לזכויות (משאבים בין צרכים ואוכלוסיות 

2006.(  

                                                 
רשות לנהוג באופן המסכן את חייהם דוגמת עישון או עיסוק לפרטים גם קיימת ה  13

 .בספורט אתגרי
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הגבלת האוטונומיה של הפרט בתחום הבריאות מתבססת על שלושה 

הגבלת אפשרות הבחירה מסייעת להגבלת , ראשית: נימוקים עיקריים

 תכניותהגבלת מספר , שנית). Tuohy, 1999(ההוצאה הלאומית לבריאות 

 ,או מספר מאגרים של משאבים גדול ביטוח בריאות יוצרת מאגר

 ,WHO(התמודדות עם העלויות הגדלות של הרפואה המודרנית ים המאפשר

כיוון שאפשרות הבחירה נתונה במרבית המקרים לעשירים , שלישיתו). 2000

 משאבים מהמגזר הציבורי אל המגזר העברתהרי שיש סכנה של , ולבריאים

הגבלת , לכן). Maynard, 2005(הפרטי והחלשת מערכת הבריאות הציבורית 

-ופש הבחירה בתחום הבריאות מחוץ למערכת הציבורית נועד למתן איח

  ).Evans, 1997(שוויון ולקדם את טובתם של חסרי היכולת 

 האזרחי של נגישות למערכת מרכיב כי רמה גבוהה של ה,קיימת ציפייה

יותר יש  ביטוח ציבורית תכניתבה לצד  ,הבריאות תמומש במערכת בריאות

,  לכךמעל. להגיש סל שירותים בסטנדרט מסוים ויבהמח, ממבטח פרטי נוסף

פופים לרגולציה בהיותם כ,  להציע שירותים נוספיםניתן לאפשר למבטחים

גם בדרך  .שיעורי דמי הביטוחשל ממשלתית של כללי הקבלה של מבוטחים ו

 אלא ראוי חום הבריאותבת, ללא מגבלות, חופש בחירה מלאזו לא מדובר ב

 כדי להגן על , החברתי בנגישות למערכת הבריאותכיבמרהגבלות על הלקיים 

זכויותיהם של פרטים שאין ביכולתם לבחור ובמטרה לקדם את רמת 

  ).Flood, Stabile & Kontic, 2005(הבריאות של כלל חברי הקהילה הפוליטית 

     יםמרכיבקונפליקטים בין ה .ד

ת הנגישות הצג, הזכויות של מארשל למושג אזרחות-בדומה לגישה מבוססת

, יםמרכיב את הקונפליקטים בין המחדדתממדית -למערכת הבריאות כרב

בעוד .  האזרחימרכיבבין הו החברתי מרכיבההתנגשות בין האת ובפרט 

 מרכיבהרי שה,  האזרחי הוא חירות ממעורבות המדינה בחיי הפרטמרכיבה

 כדי למתן את כוחות ,עוצמה הפוליטית של המדינהמגייס את ההחברתי 

הגישה של מארשל מדגישה כי זכויות . בתחום הבריאות" השוק החופשי"

כדי , רובםלואולי אף , קהילה הפוליטיתהחלק מחברי לחברתיות נחוצות 

במקרה של נגישות . לממש את הזכויות האזרחיות והפוליטיות שלהם

קיומו של מגזר פרטי גדול , המוגדרת כזכות חברתית, למערכת הבריאות
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 םיהכלכלימערכת הציבורית ועל משאביה הכאיום על , כאמור, נחשב

  ).2005, ברלוביץ ושני, נון-בן(ם והפוליטיי

בקהילות " אזרחות" המושג מורכבותב ,ליסטר דן בגישתו של מארשל

,  האזרחי דומיננטימרכיבבתחומים מסוימים ה. פוליטיות דמוקרטיות

 כי בתחומים ,עוןברצוני לט. )Lister, 2005( רבה יותר  חשיבותו–ובאחרים 

ים גם יחד במינונים ובקשרים מרכיבהשונים ניתן למצוא את שלושת 

ים של מרכיב ניתן לצפות כי שלושת ה"מושלמת"במערכת בריאות . מגוונים

נגישות למערכת הבריאות יובטחו לכל פרט בלי לפגוע בזכויות של פרטים 

ון מקרים ניתן לבח, "מושלמות"בהעדר מערכות בריאות , בפועל. אחרים

 כפי שהם חלים ,היחסים ביניהםאת ים ומרכיבשונים ולאתר את שלושת ה

   . על יחידים מטיפוסים שונים

   כשינוי מוסדיבישראל חוק ביטוח בריאות ממלכתי . 2

 שאושר בקריאה שלישית בכנסת ,)החוק: להלן(חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

עשר -הושלם לאחר כארבעה ,1995 בינואר 1- ונכנס לתוקף ב1994 ביוני 15-ב

, לב, שלו(ה של שנות השישים יימחצית השנב שהחלו כברניסיונות כושלים 

 והגדירב, חוק היווה שינוי מוסדיה). 2000 ,הילדסהימר ווידברג, שורץ

 וביוצרו,  והציבורהחולים-קופות, צדדיות בין המדינה-מערכות יחסים דו

מחדש  החוק תוך הגדרה לצורכי מימוןכללים להקצאת משאבים כלכליים 

  מהותמה ,נשאלת השאלה, יחד עם זאת.  יחסי העוצמה בין השחקניםשל

באילו מישורים ובאיזו , חוק ביטוח בריאות ממלכתיב הטמוןשינוי ה

האם חוק ביטוח בריאות ממלכתי הביא , מוצא לדיוןהזוהי נקודת . 14עוצמה

  .תלשינוי בהגדרת היחסים בין הפרט לבין הקהילה הפוליטי

                                                 
ון קמפבל 'ידי ג-בניתוח בחלק זה אני מסתמך על מסגרת הניתוח שהוצעה על   14

)Campbell, 2004 .( קמפבל מאבחן כי ההבדלים בין שינוי מוסדי מתון לבין שינוי
על . סד בתקופת זמן מוגדרתרדיקלי נעוץ בהיקף השינוי בממדים המרכזיים של המו

החוקר לזהות את הממדים המרכזיים של המוסד הפוליטי ולהגדיר את תקופת הזמן 
שחל במרבית הממדים המרכזיים של מוסד , שינוי רדיקלי הוא שינוי מהותי. הראויה

 שחל במקצת הממדים ,שינוי מתון הוא שינוי מוגבל. במסגרת תקופת הזמן המוגדרת
. קצוות של הרצףהאלו הם שני .  במסגרת תקופת זמן מוגדרתהמרכזיים של מוסד

 המורכב משינויים מהותיים בחלק מהממדים ,באשר להערכת טיבו של שינוי
 יכולים , במסגרת תקופת הזמן המוגדרת,ומשינויים מוגבלים יותר בממדים אחרים

 .להיות מוגדרים כשינוי רדיקלי יותר או כשינוי מהותי יותר
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ממדים פורמליים מחוק ביטוח בריאות ממלכתי כמוסד פוליטי מורכב 

 ביטחון סוציאלי ושירותים חברתיים תכניותבדומה ל, פורמלייםבלתי ו

הממדים הפורמליים המרכזיים הם הכללים . אחרים של מדינת הרווחה

ידי מי -על, כיצד מתקבלות החלטות –מימון והסדרה , המגדירים זכאות

, ההיסטוריה, פורמליים הם התהליך הפוליטי-הממדים הלא. ובאיזו זירה

 הרווחה וכן תכניתב/ הקשורים בשירות החברתי,הערכים והשיח הפוליטי

את השינוי בממדים ). 2006, אסיסקוביץ(אופן יישום הכללים הפורמליים ב

בה נוצרה  נקודת הזמןבשל חוק ביטוח בריאות ממלכתי יש לבחון החל 

  .ועד להווהועד להתמודד עמה החוק נהבעיה 

המשבר במערכת הבריאות בשנות השמונים ובראשית שנות התשעים 

אולם הוא השפיע בעיקר על , הקיף את רוב המבטחים ונותני השירותים

המבטחת וספקית הבריאות הגדולה ביותר לאורך , כלליתה חולים-קופת

תה ייכללית הה חולים-קופתש,  בבעלות הממשלההחולים-בתיועל , השנים

אלא , המשבר במערכת הבריאות לא היה רק כלכלי. םהלקוח העיקרי שלה

ההתאמה בין הקצאת המקורות במערכת -אי. 15ארגוני-בעיקר פוליטי ומוסדי

לבין צורכי  נותני השירותים העיקריים/ בין המבטחים,הבריאות

 על רקע ,והגידול המאיים בהוצאות לבריאות האוכלוסייה המבוטחת

ליברלית בחברה - והתפשטות האידיאולוגיה הניאוהמשבר הכלכלי

 הביאו לאימוץ חוק ביטוח ,הישראלית בכללה ובקרב מקבלי ההחלטות

- נועד להביא מזור למצוקות מערכת הבריאות בדהחוק . בריאות ממלכתי

בבד עם שמירת מרבית מאפייניה וריסון ההוצאה הציבורית לשירותי 

  ).2007, נון-רוזן ובן(בריאות 

 חולים-קופותהמבנה של . לא שינה את אופן הגשת השירותיםהחוק 

אם בעצמן ,  המשמשות כמבטחות וכמגישות שירותים,רווח-מטרות-ללא

התגבש בישראל עוד קודם להקמת המדינה , ואם באמצעות ספקי משנה

 מכבי, לאומית, כללית: חולים-קופות התבסס על ארבע 1975-בוהחל 

גם השינויים בסדרי הגודל היחסיים  ).2005 ,י ברלוביץ ושנ,נון-בן(מאוחדת ו

 כללית והגידול במספר חולים-קופת ירידת חלקה של – החולים-קופותשל 

החל בסוף שנות , בעיקר מכבי ומאוחדת,  הקטנותהחולים-קופותחברי 

 כללית חולים-קופתבעקבות המשבר ב, השמונים ובתחילת שנות התשעים

                                                 
 ).2006, אסיסקוביץ: למשל, ראה(מיו וביטויו נידונו במקומות אחרים גור, המשבר   15
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חוק גם ה). 2000, שובל ואנסון(ית בחברה הישראל השיתוף וירידת ערכי

 כגון ,ספקת שירותים בתחומים מסוימיםההותיר בידי המדינה אחריות ל

  .גריאטריההבריאות הנפש ו

 עקרונות מימון , לאחר כניסתו לתוקף,תקופה קצרהתוך החוק אימץ 

, ברלוביץ ושני, נון-בן( שינויים הדרגתיים  תוך הכנסתלכןשהתגבשו קודם 

דמי : משלושה מקורות עיקרייםמומן בריאות הביטוח , לחוקקודם  ).2005

המס ("תשלומי המעסיקים בעבור עובדיהם , החולים-קופותששולמו להחבר 

, החוק המיר את דמי החבר הוולונטריים. והשתתפות המדינה") המקביל

בדמי ביטוח בריאות  החולים-קופותששיעורם נקבע לפי החלטת 

הפרש בין עלות השאה מעתה באחריות למימון המדינה נ. פרוגרסיביים יותר

ובהם דמי ביטוח בריאות   לבין מקורות חוק,סל השירותים הקבוע בחוק

 המשיכו המעסיקים להשתתף באופן ישיר במימון 1997עד . הנגבים מהציבור

 בוטל המס המקביל והוחלף בהגדלת 1997-באולם החל , בריאותהביטוח 

 שכן הוא הגביר את עוצמת אגף ,נוי חשובצעד זה היה שי. השתתפות המדינה

  ).ראו בהמשך(התקציבים במשרד האוצר 

 ,ותחוק ביטוח בריאות ממלכתי אימץ להלכה את עקרונות הסולידרי

 של הענקת , כלליתחולים-קופתשעליהם הושתת הביטוח הרפואי באמצעות 

שובל (שירות רפואי לפי הצורך ולא כתלות ביכולת הכלכלית של הפרט 

 סל והגדרתטוח רפואי לאוניברסלית יהפיכת הזכות לב). 2000, וןואנס

תה ביטוי לעיגון ערכים רפובליקניים ייה שירותים מפורט ונדיב למדי

ערכים כוללות מטרות החוק גם , בבד-בד. פוליטית הישראליתהבקהילה 

 שהפכו ,אינדיבידואליזם וליברליזציה כלכלית, ליברליים סותרים-ניאו

מצויים במאבק עם הם  הישראלית משנות השמונים ואילך ולחלק מהתרבות

אחת ממטרות ). 2005, פלד ושפיר(הסולידריים -הערכים הרפובליקניים

ידי התניית היקף שירותי -על החוק היא ריסון ההוצאה הציבורית לבריאות

סל השירותים הבסיסי שנקבע בחוק , כך. הבריאות במגבלות תקציביות

כללית ושונה בשוליים כדי לרסן את הגידול  חולים-קופתמ" הועתק"

אוטומטי לעדכון -מלא ולא-נקבע מנגנון לא, באופן דומה. בשירותי הבריאות

 1998סל קודם לשנת הכון הרכב דעלות סל השירותים ולא נקבע מנגנון לע

          ).2003, שלו(

השינוי המהותי ביותר הוא בתהליך הפוליטי של קביעת היקף ביטוח 

 ציבורי והקצאת משאבים לשירותי בריאות בין צרכים מתחרים בריאות
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 הפוליטיקה של מערכת הבריאות ,חוקהקודם לחקיקת ). 2007, אסיסקוביץ(

זיקה בין החברות מהתוצאה כ, נקשרה לפוליטיקה מפלגתית ואלקטורלית

שליטת מפלגת העבודה מ,  כללית לחברות בהסתדרותחולים-קופתב

 כללית חולים-קופתשתיים בחלק ממשאבי השימוש של המבהסתדרות ו

כללית ספק ה חולים-קופתהיותה של מ ו,16לצרכים פוליטיים ואלקטורליים

הפוליטיקה . שירותי הבריאות הגדול ביותר והיחיד במרבית אזורי הפריפריה

- קופתבשם , בריאות נקבעה בהתדיינות בין ההסתדרותהשל מימון ביטוח 

תוך התערבות רבה של ,  בשם המדינה,לבין משרד האוצר,  כלליתחולים

ץ אינטרסים של צד אחד או אחר לפי הזהות הפוליטית ומי לא,פוליטיקאים

ראשיה העדיפו להגדיל את ,  בשלטוןהייתהכאשר מפלגת העבודה  – שלהם

כאשר הליכוד היה  ו כלליתחולים-קופתהמימון הממשלתי לפעולותיה של 

במסגרת ממשלות אחדות  ,או חלק אותו עם מפלגת העבודה בשלטון

 חולים-קופתצומצמו המשאבים הממשלתיים למימון הוצאות , לאומית

 בכדי לפגוע בכוחן הפוליטי של מפלגת העבודה וההסתדרות ,כללית

)Zalmanovitch, 2002 .(גם מדיניות הענקת שירותי הבריאות , באופן דומה

רד בין משו כללית חולים-קופתעוצמה בין היחסי  מנקבעה כתוצאה

 מעורבות רבה של הפוליטיקאים בהחלטות הייתהוגם כאן , הבריאות

הן מדיניות המימון והן מדיניות הענקת השירותים נקבעו מחוץ . שהתקבלו

  ).Zalmanovitch, 2002(לזירה הפרלמנטרית 

 חולים-קופתחוק ביטוח בריאות ממלכתי ניתק את הזיקה בין חברות ב

ש במשאבים של מערכת הבריאות כללית לחברות בהסתדרות ואת השימו

הפוליטיקה האלקטורלית בתחום הבריאות . לפעילות פוליטית ואלקטורלית

סוגיות של הקצאת משאבים ": צדק חלוקתי"הומרה בפוליטיקה של 

גם הרכב ). 2006, אסיסקוביץ(מוגבלים בין צרכים ואוכלוסיות מתחרות 

בות החוק השחקנים הפוליטיים ויחסי העוצמה ביניהם השתנה בעק

ההסתדרות נעלמה מהפוליטיקה של מערכת , ראשית). 2006, אסיסקוביץ(

למרות שהזירה הפרלמנטרית הפכה לזירה מרכזית של , שנית. הבריאות

קבלת החלטות במערכת הבריאות עקב ההיזקקות הרבה לשינויי חקיקה 

מידת מעורבותם של הפוליטיקאים בתהליכי  הרי, שינוי מדיניותשישיגו 

בעקבות לחץ של קבוצות . החלטות במערכת הבריאות הצטמצמהה קבלת

                                                 
 .חולים לאומית-הסתדרות העובדים הלאומיים וקופת, קשר דומה היה בין הליכוד   16
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 גברה מעורבות החולים-קופותאינטרס של חולים ורופאים ושל 

השחקנים המרכזיים , שלישית). ראו בהמשך (2005-בהפוליטיקאים החל 

 ,החולים-קופותבתהליכי קבלת ההחלטות הם משרדי האוצר והבריאות ו

פרלמנטריות דוגמת -טרית ובזירות חוץהנאבקים ביניהם בזירה הפרלמנ

ראו  (1998 שהחלה לפעול בסוף ,ועדה הציבורית לעדכון סל הבריאותוה

אגף התקציבים במשרד האוצר הפך לשחקן הפוליטי בעל העוצמה ). בהמשך

אגף הצליח ,  לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתיותוהתנגדב. הרבה ביותר

הפיקוח על עיצוב הסדרי המימון ווטו שלו על ולמצב את כוח ההתקציבים 

באמצעות .  במהלך חקיקת החוקהחולים-קופות על התנהלותן הכלכלית של

השימוש בפלטפורמת חוק ההסדרים התאפשר בידו להכניס שינויים נוספים 

 תכנית שהגבירו עוד יותר את עוצמתו ושחקו את המימון הציבורי של ,בחוק

החוק התמקד . ת המימון הפרטיביטוח הבריאות הציבורית בתמורה להגדל

עוצמתו של , לכן. במדיניות המימון של שירותי הבריאות ופחות בהגשתם

 ויכולתו לפקח על התנהלותן החולים-קופותמשרד הבריאות לעומת 

  .בדומה להמשך חולשתו מול משרד האוצר, הקלינית נשארה מוגבלת כבעבר

 החולים-קופות פער בין היקף הכיסוי של הביטוחים הוולונטריים של

לבין היקף הצרכים החברתיים מזה והתפתחות עולם הרפואה מזה התקיים 

כשם שאף מערכת ). 2000, שלו ואחרים(גם לפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

לכל , ביטוח בריאות ציבורית אינה יכולה להציע מענה לכל האנשים/בריאות

וק מתקשה כך גם הח, בכל זמן וללא כל הגבלה, המצבים הרפואיים

 כי לא ,יש לומר באופן מפורש. להתמודד עם הפערים ההולכים וגדלים הללו

ניתן לצפות שהחברה הישראלית תיתן מענה לסוגיה שאף מדינת רווחה 

, ברם. וכנראה לא תצליח לפתור גם בעתיד, אחרת לא הצליחה לפתור עד כה

, סד פוליטיבאיזו מידה חוק ביטוח בריאות ממלכתי כמו, מותר וצריך לשאול

מתמודד עם הלחצים הצולבים של משאבים , המגיב לסביבתו באיחור מסוים

מוגבלים ושינוי בתפיסות עולם בחברה הישראלית מזה ושל גידול הצרכים 

התרחבות המהירה של הידע הרפואי להתמודדות עם הבחברה הישראלית ו

זרחים זכויות על היחסים בין א-נראה כי התבוננות מבוססת. 17צרכים אלו

 יכולה להוות דרך , שהוצעה בחלקו הקודם של מאמר זה,ומערכות בריאות

  .מתאימה לדיון בסוגיה זו

                                                 
ורוב  כל טכנולוגיה רפואית מהווה התפתחות בעולם הרפואה כי לא, יש לזכור מנגד   17

 . מהותי לעומת אלו שקדמו להןהתרופות והטכנולוגיות החדשות אינן מהוות שיפור
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    פוליטיים ואזרחיים,  חברתייםממדים. 3

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נועד לאפשר התמודדות טובה יותר של החברה 

הישראלית עם הלחצים הכלכליים והפוליטיים על מערכת הבריאות תוך 

 ביטוח תכנית יצירת –שתתת מימון הביטוח הרפואי על בסיס רציונלי יותר ה

 נעשית באופן אופטימליבריאות שעיקר מימונה ציבורי והקצאת המשאבים 

שום יי, ברם). 2000, שובל ואנסון( לפי צורכי מבוטחיהן החולים-קופותבין 

ם החוק הלכה למעשה משקף הן את יחסי הכוחות והאינטרסים של השחקני

 להקדיש מקורות ציבוריים –  ורצון החברה–והן את הפער בין היכולת 

למימון ביטוח בריאות מזה לבין הגידול בציפיות של מבוטחים 

הישגיו של . ובהתפתחויות של טכנולוגיות רפואיות חדשות ויקרות מזה

החוק ומגבלותיו ניתנים להערכה מנקודת מבטם של האזרחים כצרכני 

  .חברה בכללהמערכת הבריאות וכ

   החברתימרכיבה .א

, טרם חקיקת החוק? בריאותהכיצד שינה החוק את חוג המבוטחים בביטוח 

מדינת  (החולים-קופותין הפרטים לבין בבריאות היה וולונטרי הביטוח 

 פרטים לא חויבו להיות חברים –היו לכך שתי משמעויות ). 1990, ישראל

 יכלו לבחור החולים-קופותו, ת ולרכוש ביטוח בריאוהחולים-קופותבאחת מ

 96-כ, למרות שביטוח בריאות היה וולונטרי. או לא האם לבטח פרט מסוים

מי שלא , ברם. החולים-קופות מתושבי ישראל היו מבוטחים באחת מאחוז

ידי -כי נדחו על, היו מבוטחים עשו זאת במרבית המקרים מחוסר ברירה

היו הבדלים ).  האזרחירכיבמבדיון אודות ה, ראו בהמשך (החולים-קופות

, למשל, כך :בשיעורי המבוטחים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית

 88 –ערבים  הבקרב אחוז ו97 היהודים עמד על בקרבשיעור המבוטחים 

 היה הקשה ביותר) מתוך האוכלוסייה הערבית(מצבם של הבדואים . אחוז

 היו מבוטחים טרם  אחוז60-בקרבם רק כ, )177 :2005, ברלוביץ ושני, נון-בן(

 שנגישותן לביטוח ,קבוצת חלשות אחרות). 559: 2002, מבקר המדינה(החוק 

חולים במחלות  , היו עניים, מוגבלתהייתה בריאותהלשירותי  ורפואיה

מדינת (תקופה הראשונית לשהייתם בישראל הכרוניות ועולים חדשים לאחר 

הרפואי של עולים חדשים אמנם המדינה מימנה את הביטוח ). 1990, ישראל

אלו  הביטוחיםהאיכות , ברם; בסמוך להגירתם ושל מקבלי גמלאות קיום
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 הציעו רמות שונות של החולים-קופות. נפלה משל מרבית האוכלוסייה

משום העדר פומביות של סלי . ביטוח רפואי לקבוצות שונות של מבוטחים

של הביטוח המבוטחים לא יכלו לדעת את האיכות היחסית , השירותים

  ).2000, שלו ואחרים(הרפואי שברשותם 

החוק הפך את הנגישות לשירותי בריאות לזכות חוקית אוניברסלית לכל 

אולם , "תושב"אין הגדרה בספר החוקים למונח אמנם . תושבי ישראל

פסיקת בתי הדין לעבודה ביחס לחוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות 

 –ל הוא אזרח או תושב קבע שמרכז חייו  כי תושב ישרא,ממלכתי גורסת

ביטוח המעבר מביטוח וולונטרי ל). 2008, אסיסקוביץ( בישראל –" זיקה"ה

קבוצות שטרם החוק לא יכלו לרכוש ביטוח השיפר את מצבן של ה חוב

מבנה גם . נמנע מהן לרכוש ביטוח בריאותשבריאות ברמה נאותה או 

חלק ניכר , קודם לחוק. וק שונה בעקבות החהחולים-קופותהתמריצים ל

עד תחילת שנות (מדמי חבר ומהמס המקביל , החולים-קופות של מההכנסות

לאחר כניסת החוק לתוקפו הקצאת . נגזר מהכנסות המבוטחים, )התשעים

משוקלל לפי , בקופהמספר המבוטחים הושתתה על  בין הקופותהמשאבים 

 לאחר כניסת החוק לכן בשנים הראשונות. ולא לפי הכנסתםגיל המבוטחים 

 ביקשו לצרף אליהן כמה שיותר החולים-קופות,  לערך1998עד , לתוקפו

-קופות בין , מעשים פלילייםלרבות, תחרות פרועההתפתחה ו מבוטחים

 לקבוצות ששיעור המבוטחים בהן היה כווןשחלק ניכר ממאמציהן , החולים

ההשקעות של . )1998, משרד הבריאות( כמו האוכלוסייה הערבית ,נמוך יותר

שובי פריפריה יי בהרחבת שירותים ובהקמת מרפאות בהחולים-קופות

גדלו בתקופה הסמוכה לאחר החוק והגדילו את  ובמיוחד ביישובים ערביים

). 2002, מבקר המדינה(הנגישות של אוכלוסיות חלשות לשירותי בריאות 

עיות שובים ערביים הזמינות לשירותי מרפאות ראשוניות ומקצוייב, ברם

והיקף ים יהודיים יישוב לעומת ,בהתאמה, מחציתרבע ו כדי כהנמו עדיין

). 17: 2007, רופאים לזכויות אדם(ם הזמינים דל השירותים המקצועיי

יעד הפכה , גדולותבה משפחות שה, תה החרדייי האוכלוססיבות דומות גםמ

יותר  שהבטיחו וקיימו שירותים באיכות גבוהה ,החולים-קופותלחיזור מצד 

  ).2002, מבקר המדינה(ביחס לשאר המבוטחים 

 כי לא כל מי ,נגזר, המהווה קריטריון זכאות עיקרי בחוק, מהמונח תושב

זכאי לנגישות לשירותי נה תחת שלטובשטחים או  שחי בפועל בישראל

 קבוצות עיקריות אינן נכללות שתי. אות הכלולים בביטוח הציבוריהברי
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פלסטינים , השנייה ו;דה ובני משפחותיהםמהגרי עבו, האחת – םבזכאי

, רופאים לזכויות אדם (תושבי השטחים המוחזקים תחת שליטה ישראלית

אטימת גבולות הקהילה הפוליטית הישראלית בתחום הנגישות . )2007

 המצביע, לאומי בישראל-לבריאות היא חלק מהתגבשות שיח אזרחות אתנו

 18לצד זה כלפי קבוצות שונותעל כך ששיחי אזרחות שונים מתקיימים זה 

,  תושבים ארעייםהנםמהגרי עבודה ובני משפחותיהם ). 2005, פלד ושפיר(

ואינם נכללים  ולכן אינם נחשבים כתושבים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

מעסיקים של מהגרי ). 2003, שלו(במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

.  ביטוח בריאות פרטיעבודה בסטטוס חוקי חייבים לממן לעובדיהם

 שנועדו לצמצם ,מימוש  תנאיכלל- בדרךהביטוחים הפרטיים הללו כוללים

מהגרי ). 2002, אדוט(ככל הניתן את הוצאות המבטחים והיקף תכולתם דל 

טיפולים יטוח רפואי פרטי ועבודה בסטטוס לא חוקי נדרשים לממן מכיסם ב

 בחוק ביטוח בריאות הכללתם-אי). Filc & Davidovich, 2005(רפואיים 

ממלכתי נועד להלכה להדירם מגבולות הקהילה הפוליטית הישראלית 

 גובש 2001בשנת . גם אם בפועל הם חלק מהחברה הישראלית )והיהודית(

הסדר החל על ילדי מהגרי עבודה בתנאי שהוריהם רושמים אותם במסגרת 

הסדר ).  אחוזים10-5 (שנקבעשיעור  בההסדר ומשלמים עבורם דמי ביטוח

סל לילדי הזרים מבטיח ,  מאוחדתחולים-קופתהמבוצע באמצעות , זה

והוא מסובסד בכמחצית , בישראלילדים ל הרגיל לסלשירותים זהה כמעט 

מהגרי עבודה ובני . Asiskovitch & Shooshy, 2006(19(ידי המדינה -עלותו על

כלל בדומה ל, 1996-ו"התשנ לפי חוק זכויות החולה, משפחותיהם זכאים

גם אם אין , לטיפול במצבי חירום רפואיים, מתגוררים בישראלההפרטים 

פלסטינים . 20)2005, ברלוביץ ושני, נון-בן(ביכולתם לשאת בעלות הטיפול 

                                                 
 1997-ב החל ממלכתי בריאות ביטוח בחוק לשינויים ביחס הקודם בחלק הדיון ראו   18

 .הזכאים חוג כלפי ליברלי אזרחות לשיח כביטוי
, חלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתימהווה הסדר הביטוח לילדי מהגרי עבודה איננו    19

, אינם תושבים לפי החלטת שר הבריאותהגם שניתן להרחיב את תכולת החוק למי ש
סטטוס , ובעקבותיהם לבני משפחותיהם, בכדי לא להקנות לאותם ילדיםוזאת 
 .אזרחי

 הן רפואי לטיפול החברתית לזכות ביחס 1996-ו"התשנ, החולה זכויות חוק הגדרות   20
 המוגדר ,"רפואי חירום מצב"ב לטיפול זה חוק בגדר זכאי הפרט. למדי צרות

 תגרם כי מיידית סכנה קיימת או לחייו מיידית בסכנה מצוי אדם שבהן תנסיבו"כ
, זאת לעומת". דחוף רפואי טיפול לו יינתן לא אם, הפיכה בלתי חמורה נכות לאדם
 החוק בגדרי בא ואינ דיתיימ שאינה" חמורה סכנה "על להתגבר הדרוש רפואי טיפול

 זכויות חוק, רפואיים חירום יפולילט מעבר). 394-393: 2005, ושני ברלוביץ, נון-בן(
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המתגוררים מחוץ לגבולות המוניציפליים של ירושלים ותחת שליטה 

והנגישות לשירותי בריאות בתוך , ישראלית אינם נכללים במסגרת החוק

, לעומתם). Filc, 2006(אל משמשת בידי ממשלת ישראל כאמצעי שליטה ישר

פלסטינים תושבי מזרח ירושלים מוכרים כתושבי ישראל ונכללים בחוג 

פלסטינים המתגוררים בגבולותיה המוניציפאליים של ירושלים . הזכאים

ובכפרים סמוכים מבקשים להיחשב כתושבים ולהיכלל בחוק בשל ההטבות 

  .21)2008, אסיסקוביץ( ביטוח ציבורית תכניתובעות מהכלכליות הנ

קודם ? כיצד שינה החוק את תכולת השירותים הנכללים בביטוח הציבורי

-קופותידי -לחוק מכלול השירותים הרפואיים ותנאי הגשתם נקבעו על

שירותים שאינם תרופות ). 2000, שלו ואחרים( ולא היו פומביים החולים

ר אילו שירותים הקופות אינן מחויבות לתת כלומ, נקבעו באופן שלילי

כדי בעיקר , סל התרופות נקבע באופן מפורט ומדויק, לעומת זאת. לחבריהן

 דינמית בכל הייתההמדיניות . להגביל את זכויות המבוטחים מול הקופות

בשנות  קופותהככל שגברה התחרות בין  – קופה והושפעה ממצבה הכספי

. כך גבר הדמיון בהרכב סלי השירותים, םהשמונים ובראשית שנות התשעי

לספק את השירותים השתנתה בהתאם למצבן של הקופות יכולתן , בפועל

 סלי השירותים של הקופות לא היו נדיבים כלפי צורכיהם , כך למשל.הכלכלי

לציבור המבוטחים היה תפקיד חשוב למדי בעדכון . נשיםשל של קשישים ו

וטחים להכללת תרופות וטכנולוגיות שכן לחצים של מב, סלי השירותים

 ,רפואיות חדשות מצאו במרבית המקרים אוזן קשבת בהנהלות הקופות

, ברם. ולהימנע מביקורת ציבורית" שקט תעשייתי"שביקשו לשמור על 

 מנגנונים פורמליים לעדכון סלי השירותים היולא החולים -בקופות

בשל , במקרים בודדיםאלא ,  משרד הבריאות לא פיקח על כךוגם, והתרופות

   .עוצמתו המעטה מול הקופות ובהעדר חוק

 ביחס החולים-קופותהחוק אימץ את מרבית היסודות שהיו נהוגים ב

המהווים , לקביעת סל השירותים וחולל שינוי מוגבל בלבד במנגנוני השינוי

                                                                                                       
 זכאות מעניק או ממלכתי בריאות ביטוח בחוק המבוטחים חוג את מרחיב לא החולה

 .ממלכתי בריאות ביטוח לחוק מעבר לשירותים
 תושבי מזרח ירושלים והכפרים הסמוכים בקרבהכרה   מהמבקשים אחוז40- כ   21

הרווחה והבריאות של , ודה מישיבת ועדת העב84' פרוטוקול מס(נדחים מדי שנה 
ההבדל העיקרי בין פלסטינים תושבי מזרח ירושלים לבין ). 9.12.2003 מיום הכנסת

כלל התושבים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוא שהראשונים נזקקים במקרים 
 ).2003, שלו(רבים להוכיח כי הם תושבים כדי לקבל שירותים על פי החוק 



  נגישות לצדק חברתי בישראל

 
156 

תרומתו העיקרית של ). 2000, ץ"נון וכ-בן(את מוקד הפוליטיקה של החוק 

 החולים-קופותהמבוטחים ב בהסדרת סל שירותים אחיד לכל הייתההחוק 

,  כלליתחולים-קופתהחוק אימץ את סל השירותים של ). 2003, שלו(

בעיקר  אלא שלהלכה לא היו הבדלים גדולים בינו לבין הקופות האחרות

השירותים ). 2000, שלו ואחרים(ביכולת הכלכלית לספק את השירותים 

 המגדירה את סוגי הבעיות הרפואיות ,פתוחה רשימה הנםשאינם תרופות 

.  פירוט מלא של הטכנולוגיותללאאולם , שעבורן זכאי הפרט לטיפול רפואי

משרד ( שיקול דעת וגמישות החולים-קופותצורת הגדרה כזו מאפשרת ל

, המטרה של מתן פומביות לסל השירותים לא הושגה, לכן). 2000, הבריאות

הבריאות ומפסקי דין  חוקמ ,לענייןת ציבור  קבילותונציבחות "כעולה מדו

דרך הגדרה זו של סל השירותים ). 2008, אסיסקוביץ(של בתי הדין לעבודה 

 אחת הפשרות המרכזיות בין השחקנים הפוליטיים בתהליך חקיקת הייתה

 הקטנות העדיפו פירוט מרבי כדי להגן על עצמן מפני החולים-קופות. החוק

כללית העדיפה פירוט מצומצם ככל הניתן כדי הבעוד , תביעות המבוטחים

בדומה לעמדות השונות ). 2006, אסיסקוביץ(לא להיות כבולה לחוק 

, הגם שאינה נטולת היגיון רפואי, פשרה זו, שהושמעו בתהליך חקיקת החוק

 צורכי על פני החולים-קופותמעדיפה את האינטרסים הכלכליים של 

נה להנהיג פיקוח קליני על המבוטחים ומשקפת את חולשתה של המדי

צו התרופות אימץ את הגישה שרווחה , ביחס לתרופות. החולים-קופות

 של הגדרה ברורה ומדויקת של ההתוויות של התרופות החולים-קופותב

 הגדרת הבעיות הרפואיות והתנאים –כתנאי להכללתן במימון ציבורי 

ם בתרופה האם מתן התרופה מותנה בקבלת טיפול קוד, למשל, לנתינתן

 להימנע במרבית המקרים מלתת החולים-קופות את הביא תהליך זה. אחרת

במסגרת הביטוח הציבורי ידן -עללמבוטחיהן תרופות להתוויות שלא נכללו 

, אסיסקוביץ(אך לא נכללו כלל בצו התרופות  או תרופות שאושרו בישראל

 ופאיהן המפעילות לחצים על ר, ניסחו הנחיותהחולים-קופותכל ). 2008

,  טיפוליות זולות יותר לקופה כאינטרס בעל חשיבות דומהבחלופותלבחור 

 לרשום לחולים תרופות זולות מבין –לטובתם של החולים , לכל הפחות

-קופות משרד הבריאות התיר ל2000שנת בוהחל , קבוצות של תרופות גנריות

של ב, טיפוליות לממן למבוטחיהןהחלופות ה לבחור איזו מבין החולים

ובפרט , הכללת טכנולוגיות חדשות). 2006, אסיסקוביץ(שיקולים תקציביים 

, הפכה להיות אחד הצירים המרכזיים של הפוליטיקה של החוק, תרופות
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, חולים וארגוניהםה,  הלקוחותה עלהשפעל בהמשך בהקשר והשפעתם תידון

  .על עיצוב מנגנוני השינוי של עדכון הסלו

 – ובאופן פרדוקסלי 22החולים-קופות של החוק אימץ את סל השירותים

סלי השירותים , כאמור. סלהמסודרים לעדכון ה מנגנוניםהגם את העדר 

, בעקבות לחצים של רופאיםן יד-עודכנו על קופותהוסלי התרופות של 

 משרד –ובמקרים בודדים , חברות תרופות וטכנולוגיות רפואיות, חולים

 יצרו החולים-קופות, ות יקרותבמקרים של טכנולוגי, לעתים. הבריאות

החוק לא כלל מנגנון ). 2000, שלו ואחרים(הוק להסדרה -ועדות משותפות אד

הייתה ובשנתיים הראשונות לאחר החוק ,  סל השירותיםעדכוןמסודר ל

 שהקופות יענו ללחצי המבוטחים ויממנו טכנולוגיות ,ציפייה של הממשלה

 עלות הסל עדכוןמנגנון ). Chinitz & Israeli, 1997(חדשות מתוך התייעלות 

הקבוע בחוק כלל הגנה חלקית מפני התייקרויות מחירים וגידול והזדקנות 

התוצאה ). 2003, שלו(אך לא הכללת טכנולוגיות חדשות , הייהאוכלוס

רק בראשית . החולים-קופות מאובנות של סל השירותים שבאחריות הייתה

כת הבריאות לקחו בו חלק מרכזי שלקוחות מער, בעקבות לחץ ציבורי, 1998

משרד באגף להערכת טכנולוגיות השלבי של -נוצר מנגנון דו, )ראו בהמשך(

  ).2004, מבקר המדינה( הסל עדכוןהבריאות וועדה ציבורית ל

, ברם; החוק סימל מעבר משיטות קיצוב סמויות לשיטות קיצוב גלויות

ישות לשירותי שיטות המשיכו לשמש לצמצום בפועל של הנגשני סוגי ה

את סלי , גם אם באופן עמום,  הגדירוהחולים-קופותבעבר . בריאות

 אף כי –אולם המנגנונים העיקריים לקיצוב היו סמויים , השירותים שלהן

 דוגמת תורים –לקוחות מערכת הבריאות חוו אותם באופן ברור ביותר 

החוק . 23)2000, שלו ואחרים(רטיים כתנאי לקבלת שירותים ביורוקוהליכים 

אולם מובנה בו המתח בין צרכים חברתיים ושיקול דעת  הגדיר סל שירותים

, שלו( לבין משאבים כלכליים מוגבלים ושאיפה לריסון הוצאות ,רפואי

 נזקקות להפעלת שיקול דעת החולים-קופותגם לאחר החוק ש, מכאן). 2003

 רכי המבוטחיםו בכדי לקצוב את המשאבים בין צ,ואמצעים מנהליים

תופעת התורים שרווחה בשנות השמונים ובראשית ). 2006, אסיסקוביץ(

                                                 
 ותחומי לכתיממ בריאות ביטוח בחוק כלול אינו השן בריאות תחום ,למשל, לכן   22

 השלישית התוספת (המדינה באחריות בחוק כלוליםה הנפש ובריאות הגריאטריה
 ).25-24: 2007, אדם לזכויות רופאים (הולם למימון זוכים אינם) לחוק

 .חולים כללית-של קופת" 17טופס ", לדוגמה   23
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גרינברג -ברמלי, גרוס(אולם ממדיה הצטמצמו , שנות התשעים לא נעלמה

  ).2007, ומצליח

 ביטוח בריאות במימון ציבורי שתענה באופן תכניתהחוק נועד ליצור 

ברה בלא  על צורכי הפרטים בח,"שוויוניהצדק "הלפי עיקרון , אופטימלי

שובל (שתמנע נגישות של החלשים ביותר , להזדקק לגביית מקורות פרטיים

 הואאחד השינויים המרכזיים שהונהגו כחלק מהחוק , כך). 2000, ואנסון

, שנועדו להתחרות על המבוטחים הצעירים, המרת דמי החבר הרגרסיביים

 פרט בבחינת כל, בדמי ביטוח בריאות פרוגרסיביים, הבריאים והאמידים

 – יותר ךשיעור המס עד מחצית השכר הממוצע נמו, כך. משלם כפי יכולתו

שיעור המס על השכר מעל מחצית המס ,  אחוזים5לעומת  אחוזים 3.1

החוק לא , ברם). 2003, שלו(הממוצע ועד לארבע פעמים השכר הממוצע 

; ביטל את תשלומי ההשתתפות של הפרטים בחלק מהשירותים כגון תרופות

את תשלומי   הרחיב1998 במהלך החולים-קופות הגבייה של תכניות אישור

החוק אפשר ; ההשתתפות במימון תרופות וביקורים אצל רופאים מקצועיים

 להמשיך ולהציע למבוטחיהן ביטוחים משלימים להרחבת החולים-קופותל

החוק לא אסר  – ולבסוף; שירותים מעבר לאלו הכלולים בסל השירותים

במחצית השנייה של שנות השמונים ). 2004, גרוס( פרטיים ביטוחי בריאות

ובראשית שנות התשעים עמדה ההשתתפות העצמית של פרטים במימון 

 26-25- שיעור זה ירד לכ. אחוז29-28-על כ, פרט לדמי חבר, שירותי בריאות

 עם הנהגת ,1998-בהחל . 24)50: 2007, נון וקידר-בן (1997-1994בשנים אחוז 

 ,הן והסדרת הביטוחים המשלימים שלהחולים-קופותייה של  הגבתכניות

רטים במימון שירותי בריאות עלה בהדרגה שיעור ההשתתפות העצמית של פ

הלשכה המרכזית  (2007- מההוצאה הלאומית לבריאות ב אחוז35.5-עד ל

  ).312: 2008, )ס"הלמ (לסטטיסטיקה

 ברוקדייל מכוןו) 2007, ס"הלמ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  סקרי

מציגים את הנסיגה באפקטיביות של הכיסוי הציבורי ) 2007, גרוס ואחרים(

של של משפחות והגוברת את ההזדקקות ,  ברמת משקי הביתבמסגרת החוק

או פרטיים /אם במסגרת ביטוחים משלימים ו, פרטים לפתרונות פרטיים

                                                 
 והגדלת 1994-רם של הרופאים בתוצאה של הגדלת השתתפות הממשלה בשכ   24

המקורות הציבוריים עם המרת דמי החבר במס הבריאות והעברת הגבייה 
החולים הקטנות למוסד לביטוח לאומי עם כניסת החוק -מההסתדרות וקופות

 ).2005, נון ואחרים-בן(לתוקפו 
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פערים ואת ה, "הוצאה ישירה מן הכיס"אם ב) בהרחבה בהמשךלכך תייחס נ(

 גדל שיעור ההוצאה על 2006-1998בשנים . לפי סטטוס כלכלי וחברתי

, פרט לתשלום דמי ביטוח בריאות, בריאות מכלל התצרוכת של משקי בית

כאשר עיקר הגידול הוא על ביטוחי , )16: 2007, ס"הלמ(אחוזים  5.1- ל4-מ

אה שני סעיפי ההוצ.  אחוז1.3- ל0.5- מ–או פרטיים /בריאות משלימים ו

הוצאות (" היו תרופות ואמצעי רפואה אחרים 2006-הגבוהים ביותר ב

, ס"הלמ(בהתאמה ,  אחוזים1.4- ו1.6 –וריפוי שיניים ") אחרות לבריאות

הפערים בין משקי בית לפי ). 18: 2007, ראו גם אפשטיין וחורב; 50: 2007

  .הלןלכמתואר בטבלה ,  בתחום הבריאות הם מאירי עיניים2006-עשירונים ב

על בריאות ועל ביטוחי , הכנסה כספית לנפש והוצאות על תצרוכת  . 1לוח 
והשוואת , )קצה(לפי מרכיבים ולפי עשירונים  ,*2006, בריאות

   2004היחס לעומת 

 2006  2004  
ממוצע  

באוכלוסייה
עשירון 
 תחתון

 עשירון
 עליון

 בין יחסה
עשירונים 
 קיצוניים

 בין יחסה
עשירונים 
 קיצוניים

  18.3   17.3   14,691   850   3,690    *)ח"ש (נסה כספית ברוטוהכ

 10.0   10.0   461   46   162   *)ח"ש (דמי ביטוח בריאות

 – – 2.37   3.40   2.73   נפשות סטנדרטיות במשק בית

 3.9   3.9   8,094   2,065     4,078  *)ח"ש (הוצאה כוללת לתצרוכת

 4.2   5.0   488   97   209   *)ח"ש (הוצאה כוללת לבריאות

, פרטי, משלים( ביטוח בריאות
 *)ח"ש ()או אחר

  
  53 

  
  17 

  
  123 

  
  7.2 

  
  6.6 

            :מזה  

 2.0   3.0   131   43   59   ריפוי שיניים  ▪

רופאים (תשלומים לרופאים   ▪
פרטיים ורופאים מקצועיים 

 )הקופב

         
    
  29 

       
  
  7 

    
  
  99 

    
  

  14.1 

     
  

  16.0 

ומים תשל(הוצאות אחרות   ▪
לתרופות מרשם ותרופות 

 תשלומים ;מרשם- ללא
 כמו ,לעזרים אחרים

 )משקפיים ועדשות מגע

    
  
  
  

  67 

    
  
  
  
   30 

       
  
  
  
  135 

     
  
  
  

  4.5 

     
  
  
  

  3.9 

  .ח לנפש סטנדרטית לחודש"הנתונים בש* 

  .66: 2007, ס"למ :מקור
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, הפערים בתחום הבריאות גדולים מהפערים בהכנסות הכלכליותכי , מסתבר

דהיינו בעלי היכולת הכלכלית משלמים שיעור נמוך יותר של דמי ביטוח 

נגישותם למערכת ו)  אחוזים4.4 לעומת 3.1(לק מהכנסותיהם בריאות כח

 גדל 2006-היחס בין העשירונים ב. הרפואה הפרטית גדולה במידה ניכרת

 שכן, סביר כי הפער למעשה גדול יותראף ). 66: 2005, ס"הלמ (2004לעומת 

את כל לפרטים בקרב העשירונים התחתונים אין משאבים מספיקים לרכוש 

שנתיים -על תופעה זאת מעידים הסקרים הדו. ורכיהם בתחום הבריאותצ

בעשור שחלף מכניסת החוק לתוקפו גדל שיעור : של מכון ברוקדייל

או /המוותרים על טיפול בקופה או על תרופת מרשם בקרב קבוצות חלשות ו

  .25ל הצורך לשלםפגיעות בגל

                                                 
י ח של תכנית מדד"דו. חות ממקורות נוספים" לטענה זו מצוי גם בדומסויםחיזוק    25

במספר מדדים נמצאו פערים לרעת " כי ,מגלהאיכות לרפואת הקהילה בישראל 
, משרד הבריאות" (פטור בתשלומים לשירותי בריאות/המבוטחים הזכאים להנחה

על רמות תחלואה כרונית גבוהות  ח זה חלק מהמדדים מצביע"בדו, כמו כן). 7: 2008
ספים מצביעים על קשיים וממדים נו, יותר בקרב עניים לעומת כלל האוכלוסייה

כלכלית לשירותי בריאות מונעים  אפשריים בנגישות של קבוצות אוכלוסייה חלשות
בעוד ממדים אחרים מצביעים על נגישות שווה ללא תלות בסטאטוס (או טיפוליים 

ח עצמם מצביעים על הצורך בבחינה מדוקדקת יותר של "מחברי הדו, ברם). כלכלי
ליכולת כלכלית , לכל היותר, קשור בחלקוה, ניינים זההגורמים הסיבתיים למצב ע

שוויון בבריאות בישראל של ההסתדרות הרפואית בישראל -ח אי"בדו. של הפרט
, )ובין קבוצות אתניות יהודיות שונות(מוצגים פערים בין יהודים לבין ערבים ) 2008(

ת ובנגישות בין גברים לבין נשים ובין פרטים הגרים באזורים שונים ברמת הבריאו
משתנה המצוי במתאם גבוה עם (ח תולה בפערים בהשכלה "הדו. לשירותי בריאות

בין הקבוצות השונות את אחת הסיבות העיקריות ) כלכלי- משתנה מעמד חברתיה
גם נגישות וניצול של שירותי בריאות , באופן דומה. לפערים ברמת הבריאות

ח זה " מחברי דו.ית של הפרטיכולת הכלכלה ומכאן גם – מרמת ההשכלה יםמושפע
 לנתק את הקשר בין , כי ההבטחה הגלומה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,גורסים

שוויון -  בריאות לא מומשה במלואה וקיים איישירותיכולת כלכלית לבין נגישות ל
. ברמת בריאות ובנגישות לשירותי בריאות בין קבוצות שונות בחברה הישראלית

י מימון חסר של מערכת הבריאות בכללה ושל חוק ביטוח  כ,ח גורסים"מחברי הדו
ההסתדרות הרפואית (בריאות ממלכתי בפרט הם אחת הסיבות המרכזיות לפערים 

גם לפי ,  קשה,עם זאת). 18-16: 2007, ראו גם אפשטיין וחורב; 13: 2008, בישראל
רפואיים ח זה לתלות בקונפליקט הקיים בחוק בין עקרונות סולידריים ושיקולים "דו

גם מחברי , למעשה. מזה לבין מחסור ואילוצים כלכליים מזה את מרבית הפערים
ח עמותת רופאים "דו). ראו למעלה(ח זה נשענים על הנתונים של מכון ברוקדייל "דו

הולך צעד נוסף ותולה את עיקר האשמה בהבדלים בתוחלת ) 2007(לזכויות אדם 
בין קבוצות , ין יהודים לבין ערביםבתמותת תינוקות ובתפוצת תחלואה ב, חיים

בין אזורים שונים בכישלונו של חוק ביטוח בריאות ו שונות כלכליות-חברתיות
הפוליטית של -מתוך תפיסה שלכלכלה, מכאן. ממלכתי להתגבר על פערים כלכליים

דרוש בישראל מחקר שיבחן את המשקל , חוק ביטוח בריאות ממלכתי יש השפעה
ישיים מזה ומוסדיים מזה בהיווצרות פערים ברמת הבריאות שיש לייחס למשתנים א

 .ניצולםלובנגישות לשירותי בריאות ו
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שיעור המוותרים על טיפול בקופה או על תרופות מרשם בקרב   . 2לוח 
, נבחרותהכל ולפי קבוצות - סך,בשל הצורך לשלם, תקבוצות חלשו

  )אחוזים( 2005-1999

 חולים כרוניים  קשישים  ערבים חמישון תחתון   הכל-סך  

טיפול   
 בקופה

ת תרופו
 מרשם

טיפול 
 בקופה

ת תרופו
 מרשם

 טיפול
 בקופה

ת תרופו
 מרשם

טיפול 
 בקופה

ת תרופו
 מרשם

טיפול 
 בקופה

ת תרופו
 מרשם

1999 8 11 11 21 2 7 4 7 9 15 
2001 6 11 11 16 5 5 2 7 6 15 
2003 5 14 10 24 3 13 4 11 6 18 
2005 6 15 13 23 6 17 3 16 8 19 

  .23-22: 2007, גרוס ואחרים :מקור

 לא רק הייתה 1998-ים המשלימים ב הגבייה והסדרת הביטוחתכניותהצגת 

ביטוי לתופעת הפער הגדל בין הקצאת משאבים ציבוריים לבין כלל ההוצאה 

אלא גם ביטוי לפוליטיקה , הלאומית לבריאות במרבית מדינות הרווחה

ושל  החדשה של מערכת הבריאות ולמקומו של הציבור הישראלי בכלל

חלטות של מערכת לקוחות מערכת הבריאות בפרט בתהליכי קבלת הה

  .הבריאות

   הפוליטימרכיבה .ב

-קופותמשרדי האוצר והבריאות ו, בפוליטיקה החלוקתית שלאחר החוק

 עלות סל השירותים עדכוןוהדיון מתמקד ב  הם השחקנים המרכזייםהחולים

משרד האוצר מבקש לרסן את הגידול ). 2000, ץ"נון וכ-בן(הרכבו בבחוק ו

-קופותיאות ולבלום את התמריצים בחוק לבהוצאה הציבורית לשירותי בר

-קופותבעוד ,  להגדיל את הוצאותיהן ולדרוש מהמדינה לשלםהחולים

-קופות דורשות כי המדינה תממש את התחייבויותיה ותאפשר להחולים

). 2005, נון ואחרים-בן( למלא את חובותיהן החוקיות מול האזרחים החולים

ותים וחלקם של המקורות  דורשות כי עלות סל השירהחולים-קופות

,  לכסות גידול במחירים–הציבוריים יעודכנו באופן ריאלי ואוטומטי 

 וללא צורך במאבק – ובהזדקנותה והכללת טכנולוגיות חדשות אוכלוסייהב

הדורש הכללת מרכיב גדול ככל , בו ידו של משרד האוצר שפוליטישנתי 

 שראה עצמו ,הבריאותמשרד ). פוליטית(קפוצה ואיתנה , האפשר של חיסכון

. החולים-קופותנדחק בהדרגה לתמוך ב, בתפקיד מגשר בין הצדדים
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לבצר אוטונומיה , השחקנים השונים מבקשים להגן על האינטרסים שלהם

מפני שליטה של האחר על פעולותיהם ולבסס עמדת שליטה בתהליכי קבלת 

קונים חלק גדול מהתי, למשל. ההחלטות של החוק ומערכת הבריאות בכללה

שהוכנסו במהלך השנים בחוק נגעו למידת הפיקוח הממשלתי על התנהלותן 

כאשר אלו טוענות כי משרד האוצר מבקש , החולים-קופותהכספית של 

  ).2006, אסיסקוביץ(להשתלט עליהן 

אחת ההשפעות הברוכות של החוק היא התארגנותן של קבוצות אינטרס 

 תופעה שכמעט ולא –יאות של נותני שירותים ושל לקוחות מערכת הבר

השפעתן של קבוצות אינטרס אלו על מישורים , ברם. התקיימה קודם לחוק

בתהליכים . שונים של תהליכי עיצוב המדיניות הקשורים בחוק אינה זהה

 שהשפיעו באופן , הבאים לידי ביטוי בתיקוני חקיקה,הפוליטיים סביב החוק

ידי הגדלת - אם על–ת ישיר ועקיף על שיעור ההוצאה הפרטית לבריאו

 לרסן את החולים-קופותידי הפעלת לחץ על -ההשתתפויות העצמיות ואם על

או עידודן ) סגירת מרפאות(ידי שחיקת שירותיהן -למשל על, הוצאותיהן

 מעטה הייתהאינטרס ה השפעתן של קבוצות –להפעיל שיקול דעת מחמיר 

 ,של משרד האוצרכמה הצעות קיצוניות למדי אמנם ). 2006, אסיסקוביץ(

כלכלית של הפרט לבין נגישותו היכולת השנועדו לחזק את מידת הקשר בין 

 להציע סלי החולים-קופות דוגמת מתן אפשרות ל– לשירותי בריאות

בנוסף לדמי ביטוח (לגבות מס עיתי לבריאות , שירותים דיפרנציאליים

אודות נבלמו  – למטרת רווח חולים-קופותולאפשר פעולתן של ) בריאות

 וחלק החולים-קופות, לשיתוף פעולה בין קבוצות אינטרס אלו

היקף השינויים שכן התקבלו , אולם). 2006, אסיסקוביץ(מהפוליטיקאים 

  .מעיד על עוצמתו הרבה של משרד האוצר

, ובפרט של לקוחות מערכת הבריאות, אינטרסההשפעתן של קבוצות 

, ננו בא לידי ביטוי בחקיקה שאי,מדיניותה רבה יותר במישור קביעת הייתה

הכללת וב עלות סל השירותים והרכבו עדכוןבעיצוב המנגנונים לכמו 

תירות חולים בטרשת נפוצה ע, כך לדוגמא. 1998-בטכנולוגיות חדשות החל 

, משרד הבריאות( על הממשלה להכליל תרופות אלו בסל התרופות היוו לחץ

ההסתדרות , החולים-קופות  שחברו לו,1997ציבורי בדצמבר הלחץ ה; )1998

ן  ושיאו בהופעה בטלוויזיה של נערה חולת סרט–חולים ההרפואית וארגוני 

 את הפוליטיקאים כי עליהם ללחוץ על  שכנע– שהתחננה על חייה 17בת 

הגדלת עלות סל הבריאות ל קצר טווח פתרוןמשרדי האוצר והבריאות ליצור 
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ופות וליצור מנגנון קבוע להכללת מספר תרופות חדשות ויקרות בצו התר

 נוצר במשרד הבריאות 1998-ב). 2001, שלו(סל והרכבו ה עלות עדכוןל

 , סל התרופותעדכוןהמנהל לטכנולוגיות רפואיות והוקמה ועדה ציבורית ל

 ,Shani( והרופאים החולים-קופות, שמיוצגים בה משרדי הבריאות והאוצר

Siebzehner, Luxenburg & Shemer 2000 .(נציגי ציבור" גם כוללתעדה ווה" 

. ואינם יכולים להופיע בפניהה אולם החולים וארגוניהם אינם מיוצגים ב

של רופאים ושל , עדה אינם מנותקים מלחצים של ארגוני החוליםוחברי הו

 מידת השפעתם של כל האינטרסים .26חברות תרופות וטכנולוגיות רפואיות

 הדיוני היות שדויק אינו ידועאך היקפה המ ועדה רבהוהללו על החלטות ה

 אינםאו / זמינים ואינם,  קיימיםאינםפרוטוקולים הפומביים ו אינם

מנחים את הבתי המשפט ואחרים מתחו ביקורת על העקרונות  .27ברורים

שיקולים מתן העדפה ל על – הסל עדכוןעבודת שני הגופים האמונים על 

" צדק שוויוני"פני -עדה עלוובאינטרסים אחרים של השותפים לכלכליים ו

  .28)2003, רמון(וטובת החולים 

בהעדר חשיבות . ההישג של ארגוני החולים התברר כחלקי, יחד עם זאת

הציבור אינו לוחץ על הפוליטיקאים , מפלגתית לתחום הבריאות-פוליטית

ומשרד האוצר נשאר השחקן ,  אוטומטי ומלאעדכוןרטים לאמץ ביורוקועל ה

 2004-2003בשנים . על קבלת ההחלטותשפעתו  בההפוליטי החזק ביותר

, משרד הבריאות( להכללת טכנולוגיות חדשות היה כמעט אפסי עדכוןה

לחץ ציבורי של ארגוני חולים , 1997בדומה לסוף , 2006-2005בשנים ). 2004

                                                 
על מאמציהן של חברות התרופות לקדם תרופות שלהן בתהליכי קבלת ההחלטות של    26

 הספינים –הבריאות שלנו ", גנץ- רונית לינדר: ראו,  הציבורית לעדכון הסלהוועדה
, "מתרחשת מאחורי הקלעים של סל התרופותהית הכל על הדרמה האמית: שלהם
 .27.12.2007, הארץ

לפרסם את הפרוטוקולים התבררה כחסרת , בלחץ בית המשפט, הוועדההחלטת    27
רסמו ו פ2008הנוגעות לשנת , 2007 בסוף הוועדהביחס להחלטות . כמעט, משמעות

 ההחלטות ועל שלא ניתן לדלות מהם מידע רב על השיקולים שמאחורי, עיקרי דיונים
רק לאחר מספר חודשים . עמדות הנציגים השונים והאינטרסים שהנחו אותם

כך שלא נותר , פורסמו פרוטוקולים של הישיבות שהושמטו מהם שמות הדוברים
 בחינה חוזרת. לקורא אלא לנחש אילו אינטרסים נקשרו באילו שחקנים פוליטיים

 על ה מצביע,2009הנוגעים לשנת , 2008-של מידת החשיפה הפומבית של הדיונים ב
 הוועדהדיוני , למרות התחייבות משרד הבריאות. המשך השימוש בפרקטיקות הללו

סמות באתר האינטרנט סתומות רמפוהועדה והחלטות ה, לא היו פומביים
לא פורסמו ביום , בין אם עם שמות הדוברים ובין אם בלעדיהם, והפרוטוקולים

 .הוועדהשפורסמו ההחלטות הסופיות של 
 .'שירותי בריאות כללית ואח' דקל נ 5360/01] אביב-תל[ב "ע: ראו גם   28
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שראו הזדמנות לשפר  –  את הפוליטיקאיםהביאושל ההסתדרות הרפואית 

 מתוך ,ם עתידייםייצור הישגים אלקטורלאולי אף לקו, את כוחם הפוליטי

הכללת ללהורות על הגדלת התוספת  –  לסייע לחולים במצוקתםהתגייסותם

 מחאת ארגוני החולים 2006-ב ).2006, משרד הבריאות(טכנולוגיות חדשות 

,  ימים של מספר חולים בסרטן המעי הגס16 בשביתת רעב בת ,הלשיאהגיעה 

 .29 לקנותן שידם לא משגת, תרופות יקרותמספרשנאבקו על הכללה בסל של 

לאחר מאבקים , ועדה הציבורית מיצבה את עצמהו ה2006-2005בשנים 

משרד ( הטכנולוגי עדכוןבחזית שדרשה להגדיל את ה, פנימיים קשים

הקואליציה המרשימה שארגוני החולים היו חלק מרכזי ). 2006, הבריאות

  בשניםאחוז  0.18-0.1- מ הטכנולוגיעדכוןבה הביאה להגדלת מרכיב ה

). 42: 2007, נון וקידר-בן (2007-2005בשנים אחוז  1.86-1.15-ל 2004-2003

, ההסתדרות הרפואית, החולים-קופות, הדרישה של משרד הבריאות, ברם

 דוגמת רופאים לזכויות אדם ,ארגוני חולים וקבוצות אינטרס אחרות

למרות הגדלת , דהיינו. נהמדי שאחוזים  2- היא כ,והאגודה לזכויות האזרח

את מדיניות בהצלחה משרד האוצר ממשיך לאכוף ,  הטכנולוגיעדכוןה

פחות מדרישת בשיעור שבמרכזה הגדלת עלות הסל , "העדכון בחסר"

  ).2005, נון ואחרים-בן(השחקנים היריבים 

 הפוליטי של הנגישות למערכת מרכיב ב,ניתן היה להתרשם מהדיון

 מצויים תמיד החולים-קופותאילו ארגוני החולים ו כ,הבריאות לאחר החוק

-קופותחולים וארגוניהם נאבקים ב, לרובאולם . באותו צד של המתרס

 רובם כלול,  לחייבן לממן ולהעניק טיפולים רפואיים יקריםכדי ,החולים

 אף – ובמקרים מסוימים,  למטרות שונותרק חלקם כלול, בסל הבריאות

. נכללים בסל השירותים הבסיסי שבחוקלאלצן לממן טיפולים שאינם 

 מפעילות שיקול דעת מחמיר אף ביחס להענקת החולים-קופותמתברר כי 

לחץ מהתוצאה  כ, בסל השירותים הבסיסי בחוקהכלוליםשירותים 

בדרך ). 2006, אסיסקוביץ(לצמצם בהוצאותיהן  אפקטיבי של משרד האוצרה

לו לקוחות מערכת במאבקים א. אל המבוטחים" מגולגל"החיסכון זו 

אמצעי הביקורת על . החולים-קופותהבריאות הם בעלי עוצמה מעטה יותר מ

                                                 
אבי ; 15.5.2006, מעריב אתר האינטרנט של, "נשבות רעב עד מוות", אבי פוגל: ראו   29

, מעריב האינטרנט של ראת, "חולי הסרטן הפסיקו את שביתת הרעב", פוגל
אני מברך על ההחלטה : י" הרר"יו", ההסתדרות הרפואית בישראל; 30.5.2006

 נוספים לפתור את ח"ש מיליון 100- אך יש צורך ב, ח"ש מיליון 300להעביר לסל 
 .28.5.2006, הודעה לעיתונות, "בעיית חולי סרטן המעי הגס
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נציבת הקבילות ,  משרד הבריאות– שהגדיר החוק החולים-קופותפעולות 

כה -עצמם עדאת  הוכיחו –לעניין החוק במשרד הבריאות ובתי הדין לעבודה 

רד הבריאות ונציבת פעולת מש). 2006, אסיסקוביץ( מספקים בלתיכפתרונות 

הקבילות מוגבלת בשל הגדרות החוק והעדר משאבים כספיים מתאימים 

הגם שמצאו דרכים יצירתיות להיענות לדרישות , בתי הדין לעבודה. לאכיפה

 לשון על פימוגבלים , יקרות" מאריכות חיים/מצילות"חולים לתרופות 

 שמשרד ,החולים-קופותהחוק ומכבדים את האינטרסים הכלכליים של 

  ).2008, אסיסקוביץ(הבריאות מצדד בהן 

תחום ב  בתגובותיופסיבישחקן פוליטי כהציבור הישראלי בכללו נדמה 

בריאות ה, בשונה ממדינות רווחה אחרות, בישראל. פוליטיקה של החוקה

מרכזיים על סדר היום הציבורי נושאים ונגישות למערכת הבריאות אינם 

 לפי סוגיות אלו ההצבעהאת דפוסי   מגבשורוב האזרחים אינ. והפוליטי

נושאים אלו  מרבית הפוליטיקאים אינם רואים, לכן. להפגין בעדן יוצא וואינ

קריטיים לעתידם הפוליטי ומעורבותם מוגבלת ומושפעת מאינטרסים כ

במצב עניינים זה הזירה נשארת למשרד האוצר ולנותני . אחרים שלהם

 להגדיר אתהמרכזי של הציבור בישראל  כי תפקידו ,ישנה טענה. השירותים

 ביטוח תכניתהציבור הישראלי תומך ב  רוב–הגבולות לשחקנים הפוליטיים 

בריאות שעיקר מימונה ציבורי והיא מיוסדת ככל הניתן על ערכים 

 ,לאור השינויים הרבים בחוק). Filc, 2004: ראה(ושוויוניים סולידריים 

כוחו , לבין נגישות לשירותי בריאותשהגדילו את הקשר בין יכולת כלכלית 

 כי החוק עודנו שריר וקיים ,העובדה ולעומת זאת, הגובר של משרד האוצר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוא אחת  הרי, ונותן מענה למרבית הצרכים

הזירות בהן מתחוללים מאבקים בין שיח האזרחות הרפובליקני לשיח 

גם שיח האזרחות  – יותרובמידה מצומצמת (ליברלי -האזרחות הניאו

  .30)2005, פלד ושפיר(כהגדרתם של שפיר ופלד , לאומי-האתנו

                                                 
 ביטוח בחוק הבסיסי השירותים סל עדכון סביב שהמאבקים ככל, האחרונות בשנים   30

 וקבוצות חולים ארגוני, חולים של בפניות שהשימו גברגם , גברו ממלכתי בריאות
 הבריאות שירותי סל את להרחיב המדינה על לכפות במטרה ,ץ"לבג אחרות אינטרס
 המדינה של הכלכליים השיקולים את מחשיב ץ"בג. ממלכתי בריאות ביטוח שבחוק
 הזכות לקידום נוחה במה, כה עד, מהווה ואינו כעליונים החולים- קופות ושל

 ';ואח ישראל ממשלת' נ' ואח לוזון 'ואח 3071/05 ץ"בג :ראו. בריאותל החברתית
 4004/07 ץ"בג; 'ואח הבריאות סל להרחבת הוועדה' נ' ואח ישראלי 2974/06 ץ"בג

 זכויות"ב הכרה השוללת, ץ"בג עמדת. 'ואח הבריאות משרד' נ' ואח טרונישבילי
 במימון השירותים סל את ולהרחיב פעולה לבצע הממשלה חיוב, קרי" (חיוביות
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  31 האזרחימרכיבה. ג

 של סל השירותים " בחסרעדכון"אחד הפתרונות המרכזיים לסוגיית ה

ובמידה מצומצמת , החולים-קופות הביטוחים המשלימים של הואהבסיסי 

ימים הביטוחים המשל. ת ביטוחים פרטיים של חברות ביטוח פרטיו–יותר 

ובהם ,  שירותים שאינם בסל הבסיסי בחוקכולליםמציעות  החולים-קופותש

 ציבוריים חולים-בתיחולים פרטיים ואפשרות בחירת רופא ב-ניתוחים בבתי

 בסל הבסיסי בחוק אך מלווים במגבלות על הכלוליםשירותים ; בירושלים

ות רפואית ישירה דוגמת  נעדרי חשיבם נוספיםושירותי; כמויות והתוויות

; 2007, גרוס ומצליח, גרינברג-ברמלי(חולים -טלפון בחדר בבית

הפוליסות הללו כוללות תנאים משפטיים ופרוצדורות ). 2004, רניחובסקי'צ

לא נועדו להסב היות ש , המקשות על מימושן במקרים מסוימים,מנהליות

ועצה הישראלית המ; 2007, גרינברג ואחרים-ברמלי(מחסור כספי לקופות 

ביטוחים פרטיים יכולים להציע ). 2003, לצרכנות והאגודה לזכויות החולה

אולם סביר שהם מתרכזים , סל שירותים כראות עיני חברות הביטוח

-חצי"הביטוחים המשלימים נחשבים ל. בשירותים ובטיפולים נושאי רווח

ודמי  מבוטחים או שירותים "להחריג" אוסרהחוק שמכיוון " ציבוריים

, שלו( קשורים ישירות בתכולת השירותים  ואינםהביטוח נקבעים לפי גיל

צדק " כי קביעת גובה דמי הביטוח לפי גיל משקפת ,יש להדגיש). 2003

טילה נטל כספי רב יותר על מבוגרים בה, במידה מוגבלת מאוד" שוויוני

ידי -את עלות השירותים הנצרכים עלבכך משקפת היא . לעומת צעירים

של  הכספית יכולתהמ מוחלטמתעלמת באופן אולם , וצות גיל שונותקב

 הנדרשים לשלם דמי , שמרבית הקשישים,ובעיקר מהעובדה, פרטים שונים

                                                                                                       
 השוללת ,ליברלית- ניאו עמדה של תוצאה היא, הדין פסקי מקריאת כעולה) ציבורי
 וליחסיו" חומרי" אנושי קיום של מינימליים לצרכים למענה מעבר חברתיות זכויות

 האוצר משרדי דוגמת ,עוצמה רבי פוליטיים שחקנים עם פוליטי כשחקן ץ"בג של
 .החולים-וקופות והבריאות

 בין הפליה איסור כגון חשובות זכויות מספר מעגן 1996- ו"התשנ, החולה זכויות חוק   31
 לפי מותרת הבחנה, זאת לעומת (מוצא ארץ, לאום, מין, גזע, דת מטעמי מטופלים
 בטיפול ופרטיות לכבוד זכות, )רפואי מצב, וכמובן, רפואי ביטוח, אזרחי סטטוס
, נון-בן: ראו, החולה זכויות בחוק דיון (רפואי לטיפול מדעת הסכמה וחובת, הרפואי
 נותני מול מכוונות "אזרחיותה "זכויותה, כלומר). 398-393: 2005, ושני ברלוביץ

 למרות. המדינה מול – בעקיפין ורק, )42: 2003, שלו (והמבטחים השירותים
 במידה האזרחות מושג את מרחיב זה במאמר המוצע במודל הכללתן, חשיבותן
 .וחבריהן פוליטיות קהילות בין יחסים לאפיין למטרתו מעבר ניכרת
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ביטוחים פרטיים מאופיינים . לרוב גם עניים יותר, ביטוח גבוהים יותר

יטוח ביחס בקובעם את דמי הב מבוטחים ושירותים "להחריג"באפשרות 

  . המכוסיםישר לשירותים

, ראשית:  שוניםנתונים מתגלה בקופותה הביטוחים המשלימים של ממדי

 בקרב הבעלות על ביטוחים משלימים בשיעורהמתמיד הגידול בנתונים על 

על ההוצאה של הקופות  וכן בשיעור ;)ראה טבלה להלן (חברי הקופות

שירותים   עלהוצאותיהןשירותים במסגרת הביטוחים המשלימים לעומת 

ה כזו של בחינ – )27, 9: 2007, נון וקידר-בן( חוקלפי לולים בסל הבסיסי הכ

ביחס על גידול משמעותי  מצביעה קופותההיקף פעילותן הכלכלית של 

, אשרוב והילמן-ולדמן (13.9:1- ל19.8:1-מ :2005- ל2001בין ההוצאות 

מסחריים  יםיש ביטוח לכשליש מתושבי ישראלכי ,  עוד מתברר).19: 2007

,  בהסכמי עבודה,במרבית המקרים, שמקורם, )2007, גרוס ואחרים (םייפרט

שאינם נכללים בסל השירותים ,  לטיפולי שינייםמהם מיועדוחלק ניכר 

  . הבסיסי בחוק

  )אחוזים( 2006-2002 ,לפי קופה, מבוטחים ובעלי ביטוח משלים  . 3לוח 

  2002  2003  2004  2005  2006  

-קופת
  חולים

בעלי  מבוטחים
ביטוח 
 משלים

בעלי מבוטחים
ביטוח 
משלים

בעלי מבוטחים
ביטוח 
משלים

בעלי מבוטחים
ביטוח 
משלים

בעלי מבוטחים
ביטוח 
 משלים

 71.5  100.0   70.4  100.0   70.1  100.1   68.1    100.0   65.7    100.1 הכל-סך

 67.3  53.9   66.2  54.2   65.0  54.8   62.3    55.2   58.6    55.6    כללית

 85.9  23.9   85.0  23.9   84.0  23.8   82.9    23.6   82.6    23.5    מכבי

 68.3  12.5   68.3  12.0   73.9  11.6   73.1    11.3   72.0    11.0   מאוחדת

 63.1  9.7   61.1  9.9   60.2   9.9   59.3    9.9   58.7    10.0   לאומית

  .27, 10: 2007, נון וקידר- בן: מקור



  נגישות לצדק חברתי בישראל

 
168 

זכות ב ,כת הבריאותנגישות למער להבטיח אוניברסליות בנועדהחוק 

סינון של אפשרות מעבר ביניהן ללא ב והחולים-קופותבחירה של הפרט בין ה

 לקופות אחרות שלהם מעבר  או מניעתאו בעליהן קופותהידי -הפונים על

,  אחיד הנותנות סל שירותים,בין קופות" חופש בחירה). "2006, אסיסקוביץ(

 היה מוטיב זה. פור השירותשתביא לשי, ביניהן לעודד תחרות מוגבלת נועד

הנמנים על מעמדות   שנועד לשכנע את מרבית המבוטחים,מרכזיהנימוק ה

 "זכות אזרחית"לא היה שהוצג בחוק חופש הבחירה . לתמוך בחוק הביניים

או /החוק לא שלל את האפשרות לביטוח פרטי ו". זכות צרכנית"אלא 

ים באחת מארבע אולם חייב את כל התושבים להיות חבר לרפואה פרטית

החוק אינו מתנה , להלכה, אם כי(  ולהשתתף במימון החוקהחולים-קופות

ניתן לראות בחופש ). 2003, שלו) (קבלת שירותים בתשלום קודם של המס

גם אם ,  משביע רצוןפתרוןממלכתית הבריאות ה ביטוח תכניתבבחירה כזה 

אזרחי של  המרכיב החברתי למרכיבלמתח בין ה, לא מושלם לכל הפרטים

  .נגישות למערכת הבריאות

 האזרחי של נגישות מרכיבהביטוחים המשלימים מהווים מימוש של ה

לפיו , אליו התכוונונוצר מצב שיוצרי החוק לא , ברם. למערכת הבריאות

בין חבריהן ביניהן ואף נבדלים  מציעות סלי שירותים שונים החולים-קופות

 סל השירותים הבסיסי בחוק לוקה ןעדכוככל ש, לכן). 2004, רניחובסקי'צ(

הופך להיות מרכזי , שראוי כי יהיה אך משני,  האזרחימרכיבה, בחסר

.  החברתי של הנגישות למערכת הבריאותמרכיבומכרסם יתר על המידה ב

קונפליקט זה החריף עם הצגת הביטוחים המשלימים החדשים לתרופות 

  .המשך בכנידוןמאריכות חיים /מצילות

מכלל אחוז  1.8-0.9 רק ,לאחר שהמעבר בין הקופות הוסדר, 1998-בהחל 

לשיעור ). 19: 2007, נון וקידר-בן(המבוטחים עברו בין הקופות מדי שנה 

 במבוטחים וביחסים ביניהם לבין שרובן קשור, מעברים זה יש סיבות שונות

השירותים העדר מידע מלא ויכולת להשוות בין הקופות ואיכות ברופאיהם ו

 התפתחות הביטוחים המשלימים כמרכיב מרכזי של סלי גם. ניקותשהן מע

,  תרמה לשיעורי המעבר הנמוכיםהשירותים של הקופות לאורך השנים

 כוללים התניות בדמות תקופות המתנה לפני מתן זכאות לשירותים בהיותם

עד כה לא ניתן למבוטחים . לרוב התרופות והטיפולים היקרים, מסוימים

כיוון ששירותים  .חוליםה-קופותבמעבר בין ויותיהם לקחת עמם את זכ

 ,או כך זה נתפס בעיני המבוטחים, הכלולים בביטוחים המשלימים, חיוניים
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אלו הפכו להיות מכשול מרכזי למעבר בין " פרטיים-חצי"הרי שביטוחים 

  .הקופות

 , שעוצב בעקבות החוק, החברתי של נגישות למערכת הבריאותמרכיבה

גם אם לא שלם עבור כל הפרטים בחברה ועבור כל המצבים  היה רחב למדי

-קופות. אך הוא נשחק בשנים שחלפו מאז נכנס החוק לתוקפו, הרפואיים

 שאינם זמינים לחלקים הפגיעים ,פרטיים" פתרונות" והציבור פנו להחולים

.  הנזקקים לתרופות יקרות,ובהם גם חולים בני מעמדות הביניים, בחברה

טיים והאזרחיים של הנגישות למערכת הבריאות לא עוצבו ים הפולימרכיבה

- הלאאולם אופיים  החברתימרכיבבדומה לבמכוון בעת חקיקת החוק 

ים מרכיבקיומם של .  החברתימרכיבמתוכנן השפיע על היקפו ותוכנו של ה

 הן כחלק –פוליטיים ואזרחיים חלקיים מצמצם את כוחו של הפרט 

 להשפיע על אופי –חות מערכת הבריאות מהציבור הכללי והן כחלק מלקו

פרטים כלקוחות משתתפים בשולי .  ביטוח הבריאות הציבוריתתכנית

המדינה וספקי שירותים . התהליכים הפוליטיים והציבור בכללו אינו מעורב

אפשרות הבחירה בין . בידיהםהנתונה מעט על העוצמה במוותרים אך 

. קסליות ומחלישות את הפרטתוצאותיה פרדואולם ,  קיימתהחולים-קופות

 מצומצמת – תושבי ישראל –התנגדות אפשרית של מושאי החוק , כך

  .וממוסמסת

לתרופות מצילות חיים וממדים של נגישות  יטוחים משלימיםב. 4
  למערכת הבריאות

 מלא של סל השירותים הבסיסי עדכון להעדר פתרון מצאו החולים-קופות

הנהגת ביטוחים ב קשות דוגמת סרטן בחוק להכללת תרופות יקרות למחלות

, "פלטינוםכללית  "– עוטרו בשמות מפתים אשר, "דור שני"משלימים מ

 כחלק –" לאומית מקסימום"ו" מאוחדת שיא", )משופר" (מגן זהב"

. 32עסקית ומתחרות בין הקופות על קהל המבוטחים מחשיבה מכוונת

                                                 
שירותי ; 2008-2007המדריך לשירותי בריאות נוספים , שירותי בריאות מכבי: ראו   32

, חולים מאוחדת-קופת;  רובד שני לכללית מושלם– פלטינום תקנון ,בריאות כללית
כל (קסימום פוליסת ביטוח לאומית מ, חולים לאומית- קופת;  תקנון–מאוחדת שיא 

החולים ונצפו במהלך חודש -המסמכים הללו מופיעים באתרי האינטרנט של קופות
 ).2007דצמבר 
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עדו להגדיל את והחדשים נו") דור ראשון("הביטוחים המשלימים הישנים 

 המצפים לפתרון המבוטחיםהכנסות הקופות ולצמצם את הלחץ עליהן מצד 

הביטוחים החדשים הוצגו כחזית ). 2004, רניחובסקי'צ(לכל בעיה רפואית 

 וכמוצרים שנועדו לשרת רק את טובת החולים-קופותהנוצצת של 

-קופות החדשות של תכניותלמרות שבשיח הציבורי הודגשו ה. המבוטחים

הרי שתיאור זה הוצג באופן ברור באתר האינטרנט של ,  כללית ומכביחולים

  :33 מאוחדתחולים-קופת

 תכנית ה–" מאוחדת שיא" מאוחדת גאה להציג את חולים-קופת

המקיפה והחדשנית בשוק , החדשה לשירותי בריאות נוספים

ממועד החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי . הבריאות בישראל

דכן באופן שוטף את סל השירותים הרפואיים הקפידה הקופה לע

תוך ניסיון להבטיח לכם , "מאוחדת עדיף "תכניתהמוצע במסגרת ה

מגוון שירותים רפואיים כהשלמה לסל השירותים הכלול בחוק 

 שתאפשר לכל ,ביטוח בריאות ממלכתי בעלות מינימלית

תחום הבריאות הוא דינמי , כידוע. תכניתהמבוטחים להצטרף ל

הפער ההולך ומתרחב בין אפשרויות . ין בשינויים תכופיםומתאפי

 המוגדר ,הטיפול המודרניות לבין מה שניתן לקבל במסגרת הסל

 העלו את ,"מאוחדת עדיף "תכניתבחוק ביטוח בריאות ממלכתי וב

המותאמת ,  נוספת לביטוח משליםתכניתהצורך ביצירת 

מאוחדת  חולים-קופת. להתפתחויות הטכנולוגיות בארץ ובעולם

ביטוח הבריאות המשלים , "מאוחדת שיא"יצרה עבורכם את 

  .ביותר במדינה, והמקיף

 הביטוח תכנית מאוחדת הבינו כי חולים-קופתכי גם ב, מתיאור זה עולה

נה עוד נמספיק טובה ואיאיננה , "מאוחדת עדיף", המשלים הישנה

מותאמת לצורכי הבריאות שלכם בהתחשב בחידושים הטכנולוגיים "

קיימים מחד ובקשיים התקציביים של מערכת הבריאות הציבורית ה

  .34"מאידך

הביטוחים המשלימים , בדומה לביטוחים המשלימים מהדור הראשון

 לבין החולים-קופותמהדור השני משעתקים את יחסי העוצמה בין 

-קופתשכן מימוש הזכויות עודו מותנה בהפעלת שיקול דעת של , המבוטחים

                                                 
 .15.12.2007נצפה בתאריך , חולים מאוחדת- אתר האינטרנט של קופת   33
 .15.12.2007נצפה בתאריך , חולים מאוחדת- אתר האינטרנט של קופת   34
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 מכבי ולאומית מספקות כיסוי חולים-קופותשמציעות  תכניותה. החולים

בעוד , עבור תרופות יקרות שאינן בסל התרופות עבור מחלות נוספות לסרטן

 כללית ומאוחדת מתרכזות בתרופות חולים-קופות המקבילות של תכניותה

התנאים המוצבים בפני המבוטחים בכל , יחד עם זאת. לטיפול בסרטן

כוללים דמי ביטוח , ותים הללו דומים למדי לקבלת השירהחולים-קופות

תקרות , השתתפות עצמית, תקופות אכשרה,  עם גילעולה שעלותם ,חודשיים

. 35 מרובים לטובת הקופות"החרגות"לכיסוי כספי ומאופיינים בתנאי 

 תכניתערב ה" מכבי זהב "תכניתמי שנמנו על ,  מכביחולים-קופתבמקרה של 

ובעיקר של ,  לאומיתחולים-קופותוחים של בביט. לא נדרשו לתקופת אכשרה

היקף הכיסוי הביטוחי הכספי מצומצם יותר ביחס לשתי הקופות , מאוחדת

עלות הביטוח , םבדומה לביטוחים המשלימים הישני, לכאורה. האחרות

אולם לחלשים יותר מבחינה כלכלית ,  איננה גבוההלמרבית הפרטים

וצאה לבריאות וחיזוק נוסף של ולקשישים היא בבחינת הגדלה ניכרת של הה

הדור השני של , לכן. הקשר בין תלות כלכלית לבין נגישות לשירותי בריאות

 החברתי של נגישות לשירותי מרכיבביטוחים משלימים מצמצם את היקף ה

התפתחות ביטוחים . בריאות של קבוצות חלשות ופגיעות בחברה הישראלית

 החולים-קופותעיקרון לפיו משלימים מדור שני צמצמה עוד יותר את ה

  .אמורות להציע סלי שירותים זהים ולהתחרות על איכות הגשתם

 36התנגדות לביטוחים המשלימים החדשים עלתה דווקא במשרד האוצר

ההצעה . "גידול בלתי מרוסן בהוצאה הלאומית לבריאות"הוסברה בדאגה לו

לימים מאריכות חיים במסגרת ביטוחים מש/לבטל הכללת תרופות מצילות

בהיותה  –ככל שהדברים אמורים במשרד האוצר ,  על נימוק מפתיעהתבססה

מנוגדת לעקרונות השוויון והסולידריות שבבסיס חוק ביטוח בריאות "

עמדה זו מהווה היפוך לעמדתו של משרד האוצר מאז חקיקת . 37"ממלכתי

                                                 
כוללת כיסוי לתרופות מחוץ ה, ם לאומיתחולי- תכנית הביטוח מהדור השני של קופת   35

לסל השירותים הבסיסי היא בשיתוף חברת ביטוח פרטית וההצטרפות אליה מותנית 
 מבוטחים שאינה קיימת "החרגת"כלומר היא כוללת , במצב בריאות קודם

 ).2006, מבקר המדינה(בביטוחים המשלימים ואסורה בחוק 
 ]חסר מספר[ פרוטוקול: ראו(לוקת במשרד הבריאות התגלעה מח, לעומת זאת   36

החולים -ומתן האישור לקופות, )18.12.2007 מיום מישיבת ועדת הכספים של הכנסת
 .החולים ודרישותיהן-העיד על חולשתו של המשרד מול קופות

 .48-47' עמ, 15.10.2007, 335' מס, הצעות חוק    37
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ידי הנהגת סלי - עלהחולים-קופותלפיה יש להגביר את התחרות בין , החוק

  ).2006, אסיסקוביץ(שירותים דיפרנציאליים בתכולתם ובעלותם 

 עמדו החשש של משרד האוצר 2007מאחורי השינוי בעמדה בסוף 

שאמורות מחד , החולים-קופותמאיבוד שליטה על ההתנהלות הכלכלית של 

 שנתח גדול יותר מהכנסותיהן בעתגיסא לזכות בחופש פעולה רב יותר 

לבוא בדרישות למדינה  – ומאידך גיסא ,חיםמתקבל באופן ישיר מהמבוט

 שמנגנון הביטוח ,הבנתו של משרד האוצרמ ו,38לסבסד את ההוצאה הפרטית

שכן הוא הגביל , המשלים פגע במטרתו להחדיר תחרות במערכת הבריאות

משרד האוצר לא הפך , לכן. 39את התמריץ של המבוטחים לעבור בין הקופות

- א הצעתו המשיכה את הקו הניאואל דמוקרטי-לנושא הדגל הסוציאל

 נכללת גם נכונות להגדיל במידה מסוימת את עלות סל בו, ליברלי שלו

  .השירותים הבסיסי בחוק

מאריכות חיים /הצעת משרד האוצר לאסור הכללת תרופות מצילות

 היוותה את אחד ממוקדי החולים-קופותבביטוחים המשלימים של 

, שקבוצות אינטרס, 2008לשנת המחלוקת המרכזיים סביב חוק ההסדרים 

לסקירת (היו שחקנים מרכזיים בקואליציות היריבות , ובהן ארגוני חולים

מרכז אדוה , עמותת רופאים לזכויות אדם). 2007, לוי: ראו, העמדות השונות

 ,והאגודה לזכויות האזרח התייצבו לצד משרד האוצר ובפיהן נימוקים רבים

מאריכות חיים בביטוחים /פות מצילות כי היתר להכללת תרו,שעיקרם חשש

המשלימים במקום בסל השירותים הבסיסי בחוק הוא צעד נוסף וגדול בדרך 

 הנגישות למערכת הבריאות ביכולת והתנייתלהפרטת מערכת הבריאות 

מערכת לסופה התפתחות זו עלולה להביא ב. של הפרט) ניכרת(כלכלית 

ולת ומערכת בריאות נחשלת בריאות ברמה נאותה ובמימון פרטי לבעלי היכ

מולם התייצבו ההסתדרות . 40במימון ציבורי לקבוצות חלשות ופגיעות

 כי , מכבי וכללית ושטענוחולים-קופות שחברו ל,הרפואית וארגוני חולים

                                                 
  'עמ, 18.12.2007יום  מ,מישיבת ועדת הכספים של הכנסת ]חסר מספר[ פרוטוקול   38

 ].נציג משרד האוצר, דברי רביב סובל [6-5
  'עמ, 18.12.2007 מיום ,מישיבת ועדת הכספים של הכנסת ]חסר מספר[ פרוטוקול   39

 ].נציג משרד האוצר, דברי רביב סובל [9-8
רופאים  ":מרכז אדוה והאגודה לזכויות האזרח, עמותת רופאים לזכויות אדם  40

עדת הכספים לתמוך ווז אדוה והאגודה לזכויות האזרח בקשו ממרכ, לזכויות אדם
, "בהוצאת תרופות מצילות חיים מביטוחים משלימים ובהוספתן לסל הבריאות

 .6.12.2007, הודעה לעיתונות
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 מספק של עלות סל הבריאות ובהעדר נכונות הממשלה לממן עדכוןבהעדר 

 משאבים ושאין ביד, של החולים עי מכרשרוב הרי ,תרופות חדשות ויקרות

 ו בפני שוקת שבורה וחיייעמוד, לפנות לביטוחים פרטיים  יכולוכספיים ואינ

רון בעלות תהביטוחים המשלימים מציעים פ, לעומת זאת. יהיו בסכנה

  . 41של החוליםלרוב מכריע סבירה 

ועדת הכספים של הכנסת ניאותה לאמץ את הצעת משרד האוצר תמורת 

 2010-2008ולוגי של עלות הסל הבסיסי בשנים  הטכנעדכוןהגדלה של ה

מצילות חיים /כך שתרופות מאריכות, שנים קודמותלעומת בשיעור ניכר 

ידי ועדת הכספים של -הפתרון שאומץ על. 42ייכללו בסל השירותים הבסיסי

בשינוי הפוליטיקה של גם אינו כרוך מפני ש, הכנסת אינו מניח את הדעת

 משרד האוצר לעדכן  שלמותנית בנכונות זמן  הצלחת הפתרון לאורך–החוק 

מכניסת החוק אולם . לפי הצרכים, את סל השירותים הבסיסי באופן נאות

  . משרד האוצר הוכיח שאין הדבר כך,לתוקפו

מאריכות / הכוללים תרופות מצילות,המאבק אודות הביטוחים מדור שני

זרחי של  הוא ביטוי לקונפליקט בין המרכיב החברתי למרכיב הא,חיים

 עדכוןהמצב הרצוי הוא . כפי שהוגדרו במאמר זה, נגישות למערכת הבריאות

מאריכות /יכלול תרופות מצילות באופן שהוא עלות סל השירותים הבסיסי

כאשר המרכיב , במילים אחרות. חיים ושירותים חיוניים ויקרים אחרים

. רהופך למיותהצורך במרכיב האזרחי , החברתי מתקיים באופן מושלם

 ביטוח תכנית/אין מערכת, כפי שטענתי בחלקו הראשון של המאמר, אולם

על פרטים למצוא פתרונות , לכן. ציבורית המסוגלת לספק את כל הצרכים

 עדכוןשליטת משרד האוצר בבמיוחד בבלא שינוי ביחסי העוצמה ו. פרטיים

ות הקשר בין יכולת כלכלית לבין נגישות לשירותי בריא, עלות סל השירותים

ולא רק ,  להיווצר מצב לפיו לרוב האוכלוסייהעלול.  דווקא להתגברעלול

 שהפרוטה, רק למעטים; לא תהיה נגישות לתרופות יקרות, לחסרי היכולת

מימון "בהעדר נכונות של משרד האוצר לנטוש את עיקרון ה. מצויה בכיסם

 בכוחם של הביטוחים המשלימים להמשיך  הרי,של מערכת הבריאות" בחסר

                                                 
י קרא לממשלת ישראל להשאיר "ר הר"יו ":)י"הר(ההסתדרות הרפואית בישראל    41

, הודעה לעיתונות, " המשלימיםאת התרופות מצילות החיים במסגרת הביטוחים
18.12.2007. 

, "תקציב סל התרופות הוגדל, הקיצוץ בקצבאות בוטל", צבי זרחיה ויובל אזולאי   42
 .25.12.2007 ,הארץ
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גבי ולצמצם את התלות בין יכולת כלכלית לבין נגישות לשירותי בריאות ל

אם כי נראה שתלות זו גדלה לאורך זמן גם (רוב מכריע של האוכלוסייה ה

  ).בהתקיים הביטוחים המשלימים

מאריכות חיים בביטוחים /ההחלטה לאסור הכללת תרופות מצילות

ל הנגישות למערכת המשלימים מעלה גם את סוגיית המרכיב הפוליטי ש

, או נותני שירותים/שאינם מקבלי החלטות ו, השפעה של פרטים. הבריאות

על תהליכים פוליטיים נעשית במרבית המקרים באמצעות התארגנות 

במקרה .  שכוחה של הקבוצה גדול מכוחו של היחידהיות, בקבוצות אינטרס

אילו קבוצות ו, נכשלו במאבקם, ארגוני החולים, זה לקוחות מדינת הרווחה

. הטוענות לייצג אינטרסים כלליים רחבים יותר ניצחו, אינטרס אחרות

מהם . הציבור הישראלי בכללו נשאר פסיבי ולא נטל חלק בתהליך

ם של קבוצות האינטרסים הכלליים הראויים והאם הם עדיפים על אינטרסי

ולא , ות/ שאלות שאני מעדיף להעלות בפני הקוראים אלו–חולים שונות 

  .לענות עליהן במפורש

 סל הבריאות את עדכון הציבורית להוועדה פרסמה 2008בפברואר 

קשה ללמוד מתקצירי הדיונים שפורסמו . המלצותיה להרחבת הסל הבסיסי

נציג , הוועדה ומעדות אחד מחברי – 43הוועדהבלשון " פרוטוקולים "–

. 44תעל השיקולים שעמדו בבסיס קבלת ההחלטו, הציבור הרב יובל שרלו

צדק "יעילות רפואית וכוונות לנהוג לפי עיקרון ה, נראה שמגבלות תקציביות

 –מחלות /הכללת רק חלק מהטכנולוגיות לכל קבוצת חוליםב –" שוויוני

את כלל , כצפוי, הגדלת המרכיב הטכנולוגי לא הקיפה. שימשו בערבוביה

. 45ת נאלצה לקבל הכרעות קשוהוועדהו, התרופות והטכנולוגיות הנחוצות

עד כדי שלילת , הוועדהמרבית הביקורת הציבורית כלפי החלטות 

נגעה להחלטה לא להרחיב את התוויות תרופת , הלגיטימיות של הכרעותיה

לאחר החלטת הכנסת לאסור . 46הארביטוקס לטיפול בסרטן המעי הגס

                                                 
 .ראו אתר האינטרנט של משרד הבריאות   43
, ידיעות אחרונות אתר האינטרנט של, " מבט מבפנים–סל התרופות ", יובל שרלו   44

29.2.2008. 
, הארץ, " אלף לא יקבלו תרופות וטיפולים חיוניים300", רן רזניק ויובל אזולאי   45

29.2.2008. 
ועד האיגוד האונקולוגי ומנהלי מחלקות ", ההסתדרות הרפואית בישראל  46

, הודעה לעיתונות, "אונקולוגיות מאשימים את ועדת הסל בהטעיית הציבור
27.2.2008. 
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חולים , בביטוחים המשלימים" מאריכות חיים/מצילות"הכללת תרופות 

נקלעו ,  קודם להחלטהה ביטוח אלתכניותבמימון זו שלא קיבלו תרופה 

מעלה " צדק שוויוני" הוא דוגמה לקושי שעיקרון הזהמקרה . 47בעיה קשהל

, יחד עם זאת. 48החולים ביתאת חיי מרלזמן קצר תרופה יקרה ומאריכה ה –

 של מאבקםולא ניתן לבטל את ,  ההשפעה רבה יותרמסוימים חולים אצל

חודשים ספורים נוספים של חיים מען י הגס אף לכלל החולים בסרטן המע

 כביטוי להתייחסות אליהם ,את המימון הציבוריאת הראייה שלהם ו

  . משתתפים בחובותבהיותםבפרט , כחברים בקהילה הפוליטית

  סיכום

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נחקק במטרה מוצהרת לשפר את הנגישות 

להשוות את , וח רפואי לאפשר נגישות לחסרי ביט–למערכת הבריאות 

לצמצם ככל הניתן את הקשר בין יכולת , זכויותיהם של כלל הפרטים

, להבטיח סל שירותים רחב,  נאותיםיםכלכלית לבין נגישות לשירות

לאפשר , להשתית את הביטוח הרפואי על השתתפות פרוגרסיבית של הפרט

יבור  ללא הגבלות ולשתף את הצהחולים-קופותבחירה ומעבר חופשי בין 

גם אם מנסחי החוק . בתהליכי קבלת החלטות בתחום הבריאות יותר מבעבר

 שגם ,הרי ברור, לא עשו זאת לפי הדיון שערכתי בחלקו הראשון של המאמר

,  חברתי–הם ראו את הנגישות למערכת הבריאות כמורכבת ממספר ממדים 

בשנים . לא עמדה בציפיותהתוצאה שהתקבלה , ברם. פוליטי ואזרחי

 ,רונות גדל הקשר בין יכולת כלכלית לבין נגישות לשירותי בריאותהאח

,  דוגמת טיפולי שיניים ותרופות יקרות,סל הבריאותבשאינם מכוסים 

 הרי ההוצאה ,ציבוריהוכאשר יותר ויותר שירותים אינם נכללים במימון 

 2.4כך . )2007, רניחובסקי'צ(בריאות מגדילה את שיעור העניים על הפרטית 

                                                 
 . זכאים להמשיך ולקבלה כל עוד יזדקקו להחולים שקיבלו אותה לפני ההחלטה  47
הברית ובקנדה מצביעים על היעילות המוגבלת ביחס -שני מחקרים שנערכו בארצות  48

ברם מחקרים אלו לא שוללים . החולים של הטיפול בתרופת הארביטוקס-למרבית
  :ראו. את הקונפליקט המוצג במאמר זה

http://www.asco.org/ASCO/Abstracts+%26+Virtual+Meeting/Abstracts?&vmview=abst_det
ail_view&confID=55&abstractID=34491; 
http://fightcolorectalcancer.org/uncategorized/2008/07/kras_mutation_status_predicts_respon
se_to_erbitux_in_canadian_study 
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הוציאו חמישית ויותר מכלל הוצאותיהם לשירותי זים ממשקי הבית אחו

: 2007, רניחובסקי'צ(מעבר לדמי ביטוח בריאות ממלכתי  2005-בבריאות 

11.(49  

 תוצאה של פשרה היה בעת חקיקתוחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

בפוליטיקה . ביטוי למאבקי אינטרסים לאחר שנכנס לתוקפוהיווה פוליטית ו

הן , טוח בריאות ממלכתי חברי הקהילה הפוליטית הישראליתשל חוק בי

עיקר . התגלו כגורם משני, כציבור כללי והן כלקוחות מערכת הבריאות

דומה . החולים-קופותהעוצמה נתונה ביד שחקנים דוגמת משרד האוצר ו

 חוק הנהגתהרי שמאז ,  מי נהנה מזכויות ומשאבים,לשאלהשבתשובה 

ו אלו בעיקר השחקנים הללו ופחות תושבי ביטוח בריאות ממלכתי הי

  .ישראל

                                                 
שכן משקי בית עניים רבים ,  אומדן חסרכי זהו, רניחובסקי'כטענתו של צ, סבירגם    49

אינם יכולים לשאת בנטל ההוצאות לשירותי בריאות שאינם בסל הבריאות הבסיסי 
 .שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי
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התכניות השונות של המערכת מבוססות על . האפקטיביות של הפעלתה

כי הן יועילו בקידום המטרות שלשמן הן נוצרו וכי ביכולתן , ההנחה

או במלים . שהסיוע הכספי הכלול בהן יגיע לאוכלוסיית היעד, להבטיח

מתכניות הביטחון הסוציאלי יהיו מי שזקוקים " נהנים" שאכן מי ש–אחרות 

כי מימוש הנחה זו איננו מובן , ת ברורלקובעי המדיניו, עם זאת. לסיוע

תופעה זו מכונה . מאליו וייתכן שהסיוע יגיע לאנשים שאינם זקוקים לו

 ,Imperfect Vertical Efficiency) (Walker ("חוסר יעילות אנכית"לעיתים 

והיא איננה מלמדת רק על כשל בתהליך הקצאת הקצבאות אלא גם ) 2005

יבה אפשרית לכשל מסוג זה היא ניצול לרעה ס. על בזבוז משאבים ציבוריים

כי בכל מדינות , מחקרים מראים. ורמייה של מערכת הביטחון הסוציאלי

הרווחה קיימת מידה זו או אחרת של ניצול לרעה של מערכת הביטחון 

בעקבות כך הוקדשו ). Dean & Melrose, 1997; Sainsbury, 2003(הסוציאלי 

לות לצמצום ממדיה של התופעה ולהענשת מאמצים רבים לחיפוש דרכים יעי

מי שמבקשים זכאות לקצבאות הביטחון הסוציאלי על אף שאינם זכאים 

  . לקבלן
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גם בישראל הוקדש בשנים האחרונות מאמץ גדול להתמודדות עם נושא 

ציבורי שעסק בממדים הנרחבים לכאורה של הבעיקר על רקע השיח , זה

כי ציבור רחב , הטענה הייתה. יאליהניצול לרעה של תכניות הביטחון הסוצ

על אף , דהיינו באמצעות הקצבאות, מתקיים על חשבון הקופה הציבורית

בעקבות הביקורת הזו הורחבו . שביכולתו להתפרנס במסגרת שוק העבודה

בנוסף . שנועדו למנוע קבלת קצבאות ממי שאינם זכאים להן, אמצעי הפיקוח

בין , אשר הוצגו, ביטחון הסוציאליהונהגו שינויים רבים בתכניות ה, לכך

בטוענה , כניסיון להקשות על הנגישות לתכניות ולצמצם את נדיבותן, היתר

  ).2007, גל ואחדות(כי כך יצטמצם השימוש לרעה בכספים אלה 

אולם יעילותן של תכניות הביטחון הסוציאלי איננה נפגעת רק מכך שמי 

כתוצאה מכך , י חשוב מכךואול, שאינם זקוקים לסיוע מקבלים אותו אלא

פרק זה מבקש להתמקד בכשל .  שמי שזקוקים לסיוע אינם מקבלים אותו

 "חוסר יעילות אופקית"המכונה , זה של מערכת הביטחון הסוציאלי

)Imperfect Horizontal Efficiency( מיצוי הזכויות-אי" או כשל) "Walker, 

 לשוליים בשיח נדחק מאוד, קבלת הקצבאות-של אי, נושא זה). 2005

אם בשל ההנחה , הציבורי ובמחקר האקדמי בתחום הביטחון הסוציאלי

שאלה אשר אינם ממצים זכויות , שהתופעה שולית או מפני שקיימת הערכה

, פועלים באופן רציונלי וכנראה שאינם זקוקים להן או מתוך השיקול

  .   שתופעה זו מביאה לצמצום עלויות ועל כן איננה בהכרח שלילית

בעוד ששאלת הניצול לרעה מתמקדת במתן סיוע למי שאינו זכאי , ובכן

האם כל מי שזקוק לסיוע אכן : שאלת מיצוי הזכויות חשובה לא פחות, לכך

או האם אוכלוסיית היעד של תכנית זו או אחרת מממשת הלכה ? מקבלו

למעשה את זכותה החברתית ומקבלת את הסיוע המוצע לה על מנת 

 ,Currie(ידי קובעי המדיניות -רך אשר זוהה קודם לכן עללהתמודד עם הצו

2006( ?   

להלן נסקור בתחילת הפרק את הספרות העוסקת בנושא מיצוי זכויות 

אשר אומצה במחקר זה , לאחר מכן נציג את שיטת המחקר. בעולם ובישראל

הבוחן את מידת מיצוי הזכויות בשתי תכניות , ולאחריה את ממצאי הניתוח

 קצבאות ילדים –של מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל מרכזיות 

אופיין האוניברסלי והנגיש במיוחד של , לכאורה. וקצבאות זיקנה ושאירים

אולם נראה שאין הדבר , תכניות אלה אמור להבטיח מיצוי גבוה במיוחד

  .הפרק יסתיים בדיון בהשלכות של ממצאי המחקר. בהכרח כך
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  עה מהות התופ–מיצוי זכויות . 1

המתייחסת למצב שבו מי , היא תופעה) non take-up(מיצוי זכויות -אי

שזכאים להלכה לקצבאות ולשירותים מסוימים אינם מממשים בפועל את 

שיעורי המיצוי הם ). van Oorschot, 1995(זכותם לקבלת הקצבה או השירות 

- היחס בין מספר היחידים או משקי הבית המקבלים קצבה מסוימת ובין סך

 אחוז 100-שיעורי מיצוי הנמוכים מ. ל היחידים או משקי הבית שזכאים להכ

שחלק ממי שזכאים לתכנית רווחה מסוימת אינם מקבלים , מצביעים על כך

  ). Hernanz, Malherbert & Pellizarri, 2004(מיצוי -משמע שקיים אי, אותה

שם תיו, המיועדת לאוכלוסייה מסוימת, בעולם אידיאלי תכנית חברתית

כאשר תהיה התאמה מושלמת בין אוכלוסיית היעד שלה ובין , ביעילות

כאשר כל הזכאים , כלומר. אוכלוסיית הזכאים ואוכלוסיית המקבלים

לקצבה מסוימת אכן מקבלים אותה וכל המקבלים את הקצבה אכן זכאים 

עליה חשבו קובעי , בעוד שהזכאים שייכים לאוכלוסייה הספציפית, לקבלה

עם . וכל אלה השייכים לאוכלוסייה זו זכאים, ייסדם את התכניתהמדיניות ב

ובעיקר בעקבות , מצב אידיאלי זה עשוי להיפגע מסיבות שונות, בפועל, זאת

 במיוחד בתחום, זכויותהמיצוי -איהמגבירה את  ,מסוגים שונים" החטאה"

  ). van Oorschot, 1995; 1999, אורשוט ון (הביטחון הסוציאלי

 מיצוי-אי של חמורה על בעיה מצביעים שונות רווחה נותבמדי מחקרים

 בעת חברתיות זכויות לממש האפשרות. הסוציאלי בתחומי הביטחון זכויות

 בעת או ומצוקה של עוני בעיתות, כלשהי מסיבה מעבודה הכנסה אובדן

אולם בפועל  חשובה ,במיוחד רמת הוצאות גדולה המחייב ,צורך שנוצר

 ון (ביותר לה הזקוקות בהכרח לאוכלוסיות שהמתגלה שהיא איננה נגי

 ;Hernanz, Malherbert, & Pellizarri, 2004; Stafford, 2003 1999, אורשוט

Walker, 2005 .(אם, שונות חברתיות לזכויות הנגישות, במילים אחרות 

 והמבקשים רבים במקרים מלאה איננה, לקצבאות בעין ואם לשירותים

, תרבותיים, םיביורוקרטי, משפטיים ישותנג במחסומי נתקלים לממשן

  ). 2005, אלבשן (מהם למצות את זכויותיהם המונעים ,וחברתיים כלכליים

ידי חלק מהזכאים מפחית -המצב שבו תכנית מסוימת ממומשת רק על

 ,Hernanz, Malherbert & Pellizarri(את הסיכוי שהיא תשיג את מטרותיה 

בהשגת מטרת המדיניות החברתית ומגדיל את הסיכוי לכישלון ) 2004

 ון( של שיפור מינימליתשלא תושג רמה היות , המרכזית של התכנית
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הכוונה ).  Currie, 2006; van Oorschot, 1995; Walker, 2005;1999, אורשוט

מיצוי זכויות במערכת הביטחון הסוציאלי עלול להוות סיבה לעוני -שאי, היא

מכיוון , )Currie, 2006(נסות נמוכה המתלוות לרמת הכ, ולבעיות נוספות

הנמוכה מזו אשר יכלה , שפרטים או משקי בית יצטמצמו לרמת הכנסה

  . להיות בידם

בעיקר בגרמניה , ההתעניינות הראשונית של קובעי מדיניות ושל חוקרים

שהראו כי , מיצוי זכויות נעוצה במחקרים על עוני-בתופעה של אי, ובבריטניה

עוני לא מיצו באופן מלא את הזכויות שלהם לקצבאות אנשים רבים החיים ב

כי ההכנסה של , מחקרים שונים מצאו). van Oorschot, 1995(ולשירותים 

משקי בית מסוימים הייתה עולה מעל קו העוני אילו הם היו תובעים את 

כי הפחתה משמעותית , הברית נמצא-במחקר שנערך בארצות. זכויותיהם

ניים המרודים הייתה מושגת אילו כל המשפחות במספר העניים ובמספר הע

היו ממצות באופן מלא את הקצבאות , שהן בעלות הכנסה נמוכה, עם ילדים

, ניתן לטעון). Weinberg, 1985; Zedlewski & Brauner, 1999(המגיעות להן 

- אי–כי הדבר נכון גם לגבי מטרות אחרות של מערכת הביטחון הסוציאלי 

 של אלה שנאלצו לפרוש משוק העבודה מסיבה זו או שמירה על רמת חייהם

מתן סיוע כספי או חומרי כדי להקטין את עלויות ההתמודדות -וכן אי, אחרת

מיצוי הזכויות -אי, כלומר. עם צרכים מסוימים לאוכלוסיות הזקוקות לכך

  . מימוש מלא של יעדים חשובים אלה-מביא לאי

 הסברים שונים באשר במחקר העוסק בתחום מיצוי הזכויות מוצעים

חלק מהמחקרים . לגורמים לשיעורי המיצוי הנמוכים של קצבאות שונות

מיצוי קשורות לרמת המנהל ולאופן ההתנהלות -שהסיבות לאי, מצביע על כך

 ,Corden, 1995; Lipsky, 1980; Prottas(של הארגון בטיפול בבקשות התביעה 

1981; van Oorschot, 1995 .(שים את ההשפעה של זמן הסברים אלה מדגי

כמו גם את , הטיפול בתביעות ושל סיכויי ההצלחה באישור הזכאות

כגורמים משמעותיים המשפיעים על נכונותם של , מורכבות תהליך הפנייה

). במקרה של קצבאות נכות, למשל, כמו(אזרחים לפעול למיצוי זכויותיהם 

, כך.  המיצויגם למבנה ולאופי הקצבה יש השפעה משמעותית על שיעורי

כי שיעורי המיצוי במקרה של , קיימת הסכמה רחבה בין חוקרים, למשל

הדורשות מהתובע להוכיח את נזקקותו באמצעות , קצבאות סלקטיביות

כלל משיעורי המיצוי של קצבאות -נמוכים בדרך, בדיקת הכנסותיו

אשר אינן כרוכות בחשיפת פרטים אישיים על רמת ההכנסה   , אוניברסליות
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אך , יחסית, כי קצבאות שרמתן נמוכה, כמו כן נטען). 1999, אורשוט ון(

  . המאמץ הנדרש לקבלן גדול יתאפיינו בשיעורי מיצוי נמוכים

גם המחסור במידע והקושי בנגישות למידע נמצאו כגורמים המשפיעים 

מסתבר ). Hirst, 1997; Prottas, 1981; 2001, דיסני-קוזין(על שיעורי המיצוי 

רב חלקים רבים באוכלוסיית היעד רב המחסור בידע לגבי עצם קיומן כי בק

. על מנת לממש את הזכאות, של תכניות שונות ולגבי אופן הפעולה הנדרש

הסובלות ממוגבלות פיזית או , הדבר נכון במיוחד לגבי אוכלוסיות מודרות

הסתבר כי כאשר חוקרים יידעו את . נפשית או מתמודדות עם קשיי השפה

חל גידול ניכר , תפים במחקר לגבי זכאותם ולגבי הדרכים למימושההמשת

גם לסטיגמה שחשים הזכאים ולתחושת . בשיעורי המיצוי תוך זמן קצר

 ;1976, דורון ורוטר(הזכות שלהם ישנה השפעה של ממש על שיעורי המיצוי 

Corden, 1983; Craig, 1991; Deacon & Bradshaw, 1983 .(בהקשר זה נמצא ,

ידי כלל הציבור או -הנתפסות כסטיגמטיות על, שיעורי המיצוי של תכניותכי 

הנתפסות כזכות חברתית , נמוכים לעומת תכניות, ידי לקוחות היעד-על

מחקרים חדשים מצביעים על ההשפעה הממשית , ולבסוף. ברורה ולגיטימית

של רשתות חברתיות של פרטים מאוכלוסיית היעד על שיעורי המיצוי שלהם 

)Moffitt, 2003 (–כך שיעורי ,  ככל שהרשת החברתית צפופה וחזקה יותר

בעוד שבקרב מי שמנותקים מרשתות , המיצוי שנמצאו היו גבוהים יותר

  .   המיצוי גבוהים יותר- שיעורי אי–חברתיות 

  המיצוי בתכניות הביטחון הסוציאלי-היקף אי. 2

 שנערכו במדינות המיצוי התגלתה כבר בשנות השבעים במחקרים-תופעת אי

מיצוי קצבאות -שאי, וכיום קיימת הסכמה בקרב החוקרים על כך, שונות

-הערכות מבוססות על מידת אי, עם זאת. היא בעיה רווחת במדינות הרווחה

הברית -ובעיקר בארצות, המיצוי קיימות רק במספר קטן של ארצות

 הייחודי של מקומה. בהולנד ובגרמניה,  בבלגיה–ובמידה פחותה , ובבריטניה

בולט , מיצוי זכויות-בכל הנוגע למחקרים על אי, בריטניה בין ארצות אירופה

 נערכו שם מחקרים ברמה הלאומית 1960כאשר כבר בשנת , זה שנים הרבה

והמקומית וכמעט כל התכניות הסלקטיביות במערכת הביטחון הסוציאלי 

  . במדינה היו נתונות למחקר כלשהו במהלך השנים
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, OECDידי חוקרי -שנערכה לאחרונה על, יפה של נושא זהסקירה מק

מצביעה על שיעורי מיצוי נמוכים של קצבאות ביטחון סוציאלי ושל תכניות 

הממצא ). Hernanz, Malherbert & Pellizarri, 2004 (אחרות במדינות שונות

דוגמת , כי שיעורי המיצוי של קצבאות סלקטיביות, המרכזי בסקירה זו היה

 אחוז 80- ל40נעים בין , כגון הבטחת הכנסה או סיוע בדיור,  סעדתכניות

, עם זאת.  אחוז80- ל60ואילו שיעורי המיצוי של דמי אבטלה נעים בין , בלבד

המיצוי -אין בקרב החוקרים השונים תמימות דעים לגבי שיעורי אי

הספרות המחקרית אודות , למעשה. ולגבי הסיבות לתופעה זו" האמיתיים"

ה של מיצוי קצבאות ביטחון סוציאלי מצומצמת ואינה אחידה בין התופע

  . ארצות שונות

בהן התנאי , שקצבאות סלקטיביות, הסקירה מצביעה בבירור על כך

עמדו במרכז רוב המחקר , העיקרי לזכאות הוא רמת ההכנסה של התובעים

 ,Alexandrova & Grishina(הן בעבר והן בשנים האחרונות , שנערך בתחום

2007; Bansak & Raphael, 2007; Gustafsson, 2002; Sheran & Swann, 

כי קצבאות המותנות במבחן אמצעים מטילות נטל , ההנחה היא ).2007

כלל לספק -הנדרשים בדרך, אדמיניסטרטיבי כבד ביותר על מגישי הבקשה

אך גם על מי שנדרש , על נכסיהם ועל מאפייני המשפחה, מידע על הכנסתם

, כמו כן. את מצבם באופן מורכב ולערוך בדיקות זכאות תכופותלהעריך 

 בבקשה למיצוי זכויות בתכניות אלה כרוכה בתחושת סטיגמה של הפנייה

כלל -על כן שיעורי המיצוי של הקצבאות הסלקטיביות נמוכים בדרך, הפונה

אשר קבלתן אינה כרוכה , משיעורי המיצוי של קצבאות אוניברסליות

, אורשוט ון(הנוגעים לרמת הכנסתו של התובע , ישייםבחשיפת פרטים א

1999(1 .  

כי שיעור המיצוי של קצבאות אוניברסליות גבוה , מניחים, לעומת זאת

כמו במקרה , הדבר נכון במיוחד כאשר תהליך קביעת הזכאות פשוט. מאוד

 ,Dornan(וקצבאות זיקנה אוניברסליות ) Brewer, 2001(של קצבאות ילדים 

מיצוי עלול להוות בעיה גם בתכניות ביטחון סוציאלי -אי, ם זאתע. )2006

שאינן קשורות בהכרח למבחן האמצעים , מסיבות שונות, אוניברסליות

)Currie, 2006 .(המיצוי של קצבאות -המחקר הנוכחי אודות שיעורי אי

תכניות אלה . אוניברסליות מועט ומתמקד בעיקר בתכניות ביטוח אבטלה

                                                 
  .Mood, 2006, למשל, ראה. המקרהזהו תמיד לא    1
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הנגישות אליהן בהוכחת נזקקות באמצעות מבחן הכנסות אינן מתנות את 

כמו גם גובה דמי האבטלה המשולמים , אולם מורכבּות התנאים לזכאות

מזוהים כגורמים הפועלים כנגד מיצוי מלא יותר של קצבאות בתכנית , בפועל

תכניות אוניברסליות ). McCall, 1995; Storer & van Audenrode, 1995(זו 

 הן תכניות לנפגעי עבודה ואלה המיועדות לאנשים הסובלים נוספות שנבדקו

כי גם בתכניות מסוג זה יש , הברית מלמד-המחקר בארצות. ממוגבלות

מיצוי וכי גם כאן אורך תהליך התביעה ומורכבותו ממלאים -בעיות של אי

 ,Benitez-Silva, Buchinsky & Rust(המיצוי -תפקיד מרכזי בהשפעתם על אי

2004; Dwyer, Hu, Vaughan & Wixon, 2001    .(  

  מיצוי זכויות -דמוגרפיים והסיכוי להיפגע מאי- מאפיינים חברתיים.א

שלמאפייניהן , מיצוי זכויות מצביעים על כך-המחקרים אודות אי

דמוגרפיים של אוכלוסיות היעד יש השפעה על שיעורי המיצוי של -החברתיים

ממצאים מתוך המחקרים ה, עם זאת. קצבאות ושל שירותים חברתיים

דמוגרפיים לבין -אשר הצביעו על הקשר בין מאפיינים חברתיים, המעטים

  .  אינם מצביעים על כיוונים ברורים של השפעה זו, מיצוי

השפעת הגיל של בעלי זכאות לקצבאות ולשירותים נבחנה במחקרים 

 ,אשר בדקו את מיצוין של קצבאות סלקטיביות בבריטניה, מחקרים. אחדים

הצביעו על כך שלגיל הזכאים לקצבאות יש השפעה מסוימת על סיכוייהם 

כי בגיל מתקדם יותר קשיי , הציפייה הייתה, בהקשר זה. למצות זכויות

מחקרו של , לדוגמא, כך. הנגישות והידע יתרבו ויקשו על מימוש הזכויות

ומחקרו של ) Dornan, 2006(דורנן על מיצוי השלמת הכנסה לקשישים 

ס על קצבאות סלקטיביות שונות במערכת הביטחון הסוציאלי הבריטי דוקלו

)Duclos, 1997 (בין גיל ומיצוי , אם כי חלש, כי קיים קשר מובהק, מצאו

  .המיצוי-כאשר עם עליית הגיל עולה שיעור אי, זכויות

-כי בני מיעוטים אתניים מתרכזים לרוב במעמד חברתי, לאור העובדה

, נעשה ניסיון במחקרים אחדים לבדוק, ת שונותכלכלי נמוך יותר במדינו

שישנם מאפיינים , ההנחה הייתה. מיצוי של קצבאות-האם יש קשר גם לאי

היוצרים קשיים רבים יותר בנגישות של , תרבותיים וחסמים מבניים אחרים

הממצאים ממחקרים אלה אינם . אוכלוסיות אלה לזכויותיהם החברתיות

מיצוי אולם -יש קשר בין אתניות לבין איכי , אמנם נראה. משמעיים-חד
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מצביע על נטייה גבוהה , לדוגמא, בעוד שברטהוד. כיוון הקשר איננו ברור

לעומת , הנמנים על מיעוטים אתניים, מיצוי בקרב פנסיונרים-יותר של אי

כי דווקא בקרב , דורנן מצא, )Berthoud, 2002(התושבים הלבנים בבריטניה 

ו שחור שיעורי המיצוי גבוהים יותר מאשר אצל בריטים ממוצא אסייתי א

  ).Dornan, 2006(הנמנים על הרוב הלבן 

אשר זכה להתעניינות הרבה ביותר במחקר , דמוגרפי-המשתנה החברתי

היות שתחולת העוני בקרב מהגרים גבוהה , אודות מיצוי זכויות הוא הגירה

נות נובעת גם ההתעניי). Lelkes, 2007(באופן ניכר במדינות רווחה רבות 

כי מהגרים מנצלים יתר על המידה את המערכות החברתיות , מהטענות

 van ( כן מהווים נטל גדול על מערכת זובמדינות הרווחה אליהן היגרו ועל

Oorschot, 2006 .(הממצאים אודות השתתפותם של המהגרים , ובכן

 .במערכות הביטחון הסוציאלי והרווחה במדינות השונות אינם אחידים

כמו גם לאורך תקופת , הדבר קשור לא מעט לנגישות של תכניות ספציפיות

בעוד שחלק מהחוקרים מדווח על . השהייה של המהגרים במדינה הקולטת

השתתפות נמוכה יותר של מהגרים בתכניות ביטחון סוציאלי במדינות 

) Baker & Benjamin, 1995; Currie, 2006(הברית וקנדה -דוגמת ארצות

, )Nielsen, 2004( בגרמניה ובדנמרק –של קצבאות זיקנה ונכות ובמקרה 

המקבל , של מהגרים, באופן יחסי, אחרים מצביעים על שיעור גדול יותר

 ,Borjas & Hilton(הברית - בגרמניה ובארצות–קצבאות באותן מדינות ממש 

1996; Castranova, Kayser, Frick & Wagner, 2001 (ובמדינות אחרות ,

גם במחקר הישראלי ). Nahid & Shamsuddin, 2001(אוסטרליה דוגמת 

במערכת הביטחון הסוציאלי גבוה ) עולים(כי חלקם של מהגרים , מתגלה

  ).  2007, צורי-גל ובר(מחלקם היחסי באוכלוסייה 

גם אם שיעור המהגרים מקבלי הקצבאות גבוה מחלקם היחסי 

ואכן חוקרים . גבוה יותרבאוכלוסייה הדבר איננו מצביע בהכרח על מיצוי 

מה הם המשתנים המסבירים את הנטייה להשתתפות רבה , ביקשו לבחון

גם בעניין זה ). כאשר זו קיימת(יותר של מהגרים במערכות מדינת הרווחה 

חלק מהחוקרים הצביע על שיעורי מיצוי . משמעיים-הממצאים אינם חד

 ,Currie(פה וידע הברית בגלל קשיי ש-נמוכים יותר בקרב מהגרים בארצות

2006; Kretsedemas, 2003 .(כי רשתות חברתיות בקרב , אחרים טוענים

מהגרים משמשות אמצעי המסייע למודעות שלהם לזכויותיהם ומנוף 

לעומת ). Borjas & Hilton, 1996; Hao & Kawano, 2001(להגדלת מיצוין 
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באות כי השיעור הגבוה של קבלת קצ, מחקרים אירופאים מלמדים, זאת

בקרב מהגרים איננו קשור למיצוי גבוה של קצבאות אלא לכך שמהגרים 

, )כגון רמת הכנסה נמוכה(סובלים יותר מאותם מאפיינים אובייקטיביים 

כאשר מפקחים על . המזכים אותם בקבלת סיוע של מערכות הרווחה

לא ניכרת תופעה של מיצוי רב יותר בקרב המהגרים , המאפיינים הללו

)Castranova, Kayser, Frick & Wagner, 2001; Riphahn, 1998     .(  

  מיצוי זכויות בישראל- אי.ב

המיצוי של זכויות חברתיות בכלל ושל -המידע הקיים בישראל על היקף אי

במהלך השנים לא . קצבאות הביטחון הסוציאלי בפרט הוא מצומצם ביותר

 עם. המיצוי-נעשה מאמץ שיטתי ועקבי להעריך את היקפה של תופעת אי

ניתן למצוא לכך עדות . סביר להניח כי הבעיה קיימת גם בישראל, זאת

שנעשו במהלך השנים ובחנו את מיצוי הזכויות בתכניות , בעבודות המעטות

עבודות אלה התייחסו . הביטוח הלאומי ובשירותים חברתיים אחרים

לות לאוכלוסיות ספציפיות או לתכניות ספציפיות או לתקופות זמן מוגב

  . והן אינן מעודכנות לשנים האחרונות ואינן מקיפות, בלבד

, )1976(ידי דורון ורוטר -בתחילת שנות השבעים נעשה מחקר חלוצי על

שבחן את מידת המיצוי של התכנית לתשלום מענקי התייקרות לעובדים 

כי ,  ובמחקר נמצא1971-1970התכנית פעלה בישראל בשנים . בשכר נמוך

 אחוז מן הזכאים למענק 34-כ: וי של התכנית היו גבוהיםהמיצ-שיעורי אי

 אחוז מהזכאים 47ורק ;  אחוז קיבלו תשלום יתר29-כ; לא קיבלו כל תשלום

-מחקר מאוחר יותר נערך על. קיבלו פחות או יותר את הסכום שהגיע להם

שבחנו את תוצאות מגבלות הביצוע של קצבאות , )1997(ידי גורדון ואליאב 

כי מערכת הקצבאות , הם מצאו. ראל בשנות השמוניםהילדים ביש

 הנה 1993-כך החל ב- ואחר1985-1975-שנהגה בישראל ב, תהאוניברסלי

 בשנים, לעומת זאת. פשוטה להפעלה ועל כן השיגה מיצוי זכויות גבוה
,  נפגע באופן משמעותי מיצוי הקצבאות בקרב עובדים שכירים1992-1985

ים לקבל את קצבת הילדים שלהם על פי והדבר מוסבר בכך שהיו צריכ

  . מבחני הכנסה באמצעות המעסיק

, )2005 ;2003 (זלטקין-אזולאיידי -העבודה המעודכנת ביותר נעשתה על

, שאינם פלשתינים, שבחנה את ההשתתפות של מהגרי עבודה בישראל
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כי קיים , במחקר התגלה. 2002-1999בתכניות ביטוח נפגעי עבודה בשנים 

של מהגרי עבודה בקרב מקבלי קצבאות נפגעי עבודה אל מול ייצוג -תת

הרמה הגבוהה של פגיעות חמורות בקרבם ולמרות היזקקותם הגבוהה 

שבדק אוכלוסייה ספציפית בצורת , מחקר מעודכן נוסף. לקצבאות כספיות

אשר בחן , )2000(אור -שוורץ ולי, הוא מחקרם של רימרמן, יישוב ספציפית

, במחקר זה הסתבר. של אנשים בעלי מוגבלות בקיבוציםאת מיצוי הזכויות 

  .  אחוז מהמשיבים לא פנו כלל למוסד לביטוח לאומי לקבלת הקצבה60כי 

שבדק הלכה למעשה מיצוי , שית שנות התשעים נערך מחקר גישושברא

מדובר . ידי המוסד לביטוח לאומי-זכויות של כלל הקצבאות המסופק על

 משפחות במצוקה קשה ביישובי 50 בקרב  שנערך,אריה-בןבמחקרו של 

המחקר מצא כי משפחות אלה ). 1994, אריה-בן ("שפיר"המועצה האזורית 

לא מיצו באופן מלא את זכויותיהן לקצבאות למרות שהיו נתונות במצוקה 

המחקר הצביע על קשר חיובי בין כמה משתנים מסבירים לשיעורי . קשה

, רמת הידע, כות לקבלת הקצבהתחושת הז: וביניהם, המיצוי הנמוכים

מחסום נגישות , במיוחד מחסום נגישות גיאוגרפי(מחסומי נגישות 

האופי , )מחסום נגישות פסיכולוגי ומחסום נגישות תקשורתי, ירטביורוק

התהליך הנדרש לקבלה ואופייה של , האוניברסלי או הסלקטיבי של הקצבה

, צבה אוניברסלי יותרשככל שאופייה של הק, הממצא המרכזי היה. התכנית

ככל שהצורך והזכאות לגמלה , רטיםביורוקככל שהיו בה פחות הליכים 

 פחותה הככל שמידת הסטיגמה השלילית היית, הוגדרו באופן ברור יותר

, או לפחות לא נתקלה בהתנגדות ציבורית רחבה, ושהקצבה זכתה לתמיכה

  . כך גדל המיצוי של אותה קצבה

שהמחקר בתחום מיצוי הזכויות , יעה על כךסקירת המחקרים לעיל מצב

המחקרים שנערכו בישראל פנו . בשלבים ראשוניים בלבד בישראל נמצא

, עם זאת. לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות ובתקופות זמן מוקדמות

-שככל הנראה גם בישראל קיימת בעיה של אי, הממצאים מצביעים על כך

 באילו תכניות או ,מיצוי קצבאות אך לא ברור היקפה של התופעה

  . אוכלוסיות היא מתמקדת ומה הגורמים המסבירים אותה

מיצוי בשני -המחקר המוצג בפרק זה מבקש לקדם את המחקר אודות אי

מיצוי בתכניות -בהתחשב במיעוט המחקר הקיים אודות אי, ראשית: מובנים

המחקר מבקש לתרום לידע בבחינה , ביטחון סוציאלי אוניברסליות

בהן לכאורה צפויים שיעורי , המיצוי בתכניות אלה- שיעורי איאמפירית של
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לכן יתמקד המחקר בקצבאות הילדים ובקצבאות הזיקנה . מיצוי גבוהים

על רקע מיעוט , שנית. שתי התכניות האוניברסליות המרכזיות, והשאירים

 המחקר מיועד לפתוח –המיצוי בישראל -המחקר האמפירי אודות שיעורי אי

. טובה יותר של תופעה זו במערכת הביטחון הסוציאלי בישראלצוהר להבנה 

נוכח העובדה כי עיקר ההוצאה על תכניות ביטחון סוציאלי בישראל מופנה 

וכי תכניות סלקטיביות מהוות רק חלק ) 1999, גל(לתכניות אוניברסליות 

יש חשיבות , קטן מההוצאה ומספקות סיוע למספר קטן יחסית של תושבים

 לבחינת יעילות התכניות האוניברסליות במערכת הביטחון רבה במיוחד

: תעמודנה שתי שאלות, אם כן, במרכז המחקר כאן. הסוציאלי בישראל

מהו שיעור המיצוי של תכנית קצבאות הילדים וקצבאות הזיקנה , האחת

האם קיימים הבדלים בין , והשנייה? והשאירים האוניברסליות בישראל

  ?  בכל הקשור לשיעורי המיצוי בתכניות אלהקבוצות אוכלוסייה שונות 

  תיאור המחקר  .3

 במוקד המחקר שתיים מהתכניות האוניברסליות המרכזיות במערכת :רקע

  . קצבת ילדים וקצבת זיקנה ושאירים: הביטחון הסוציאלי בישראל

 המשולמת מדי חודש , היא קצבה אוניברסלית וקטגוריאלית קצבת ילדים

עדת לסייע ישירות בהוצאות הנוספות הכרוכות למשפחות עם ילדים ומיו

עם , הקצבה משולמת לכל משפחה תושבת ישראל. בגידול הילדים במשפחה

בעבר נקבע גובה . ישירות לחשבון הבנק של האם, 18ילדים מתחת לגיל 

הקצבה לפי מספר הילדים במשפחה ורמתה הלכה ועלתה החל בילד 

ידה בעבור כל ילד נוסף  משולמת קצבה אח2003אולם משנת , השלישי

 אחוזים 1.9היום מחושב ערכה של קצבת הילדים בשיעור של . במשפחה

  ).  2004, דורון(מהשכר הממוצע במשק 

 המיועדת , היא גמלה אוניברסלית וביטוחית ושאירים זיקנה קצבת

היא מהווה . לשמור על רמת חייו של האדם לאחר פרישתו מחיי העבודה

 לכלל הקשישים בישראל בנוסף להכנסתם מפנסיה הניתן, רובד אוניברסלי

, אולם במקרים שאין לאדם הכנסה נוספת. תעסוקתית וממקורות נוספים

כדי ,  השלמת הכנסה–מצורפת לקצבת הזיקנה הבסיסית תוספת סלקטיבית 

הקצבה הבסיסית משולמת לגברים מעל . להבטיח רמה מינימלית של קיום
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תשלום , דהיינו( השלימו תקופת אכשרה אשר, 652 ולנשים מעל גיל 70גיל 

 חודשי ביטוח בעשר השנים שקדמו לגיל הזכאות 60של ) דמי ביטוח לאומי

 זכאים לקצבה לפי 65-60 ונשים בנות 70-65גברים בני , בנוסף לכך. לקבלתה

, גמלה זהה משולמת בתנאים שונים גם לשאירים. עמידתם במבחן הכנסות

. גם אם אינם זקנים, הביטוח הלאומי שנפטרודהיינו לבני זוגם של מבוטחי 

 אחוז 15-קצבת הזיקנה והשאירים מספקת גמלה אחידה בגובה של כ

אף שקצבת . ר הממוצע לזוג אחוז מהשכ22.5-מהשכר הממוצע במשק ו

מבוססת על העיקרון של ביטוח סוציאלי והזכאות לה מותנית הזיקנה 

 ביטוח לאומי בעבור אשר במהלכה שולמו דמי, בעמידה בתקופת אכשרה

במהלך השנים המרכיב הזה בתכנית איבד את משמעותו באופן , האדם

 לקבל קצבה גם זאת מפני שהנמנים על שתי קבוצות שונות זכאים. חלקי

הזכאים לקצבת זיקנה , מדובר בעולים חדשים. ללא תקופת אכשרה

אם אם אינם מקבלי קצבת זיקנה מארץ מוצ, שלא על בסיס ביטוחי, מיוחדת

,  גם עקרות בית1996מאז שנת , כמו כן. ולא צברו תקופת אכשרה מספקת

  ).2002, גל ופסח(זכאיות לקצבת זיקנה , אשר לא שילמו דמי ביטוח

במהלך השנים פותחו שיטות שונות להערכת היקף : המיצוי-מדידת אי

בעיקר על בסיס שלושה , מיצוי קצבאות ולזיהוי הסיבות לכך-התופעה של אי

  :ת ידע שוניםמקורו

מדובר ). Specifically Designed Survey( סקרים לבדיקה של מיצוי זכויות )1

המיצוי של -בסקרים שעוצבו במיוחד כדי למדוד ולהבין את תופעת אי

בהיותם כוללים מידע , סקרים אלה יעילים במיוחד לבחינת הנושא. קצבאות

יש , עם זאת. תפיםעל הזכאים ועל המקבלים ועל מאפיינים שונים של המשת

ביצועם עשוי להתמשך זמן רב ולכן השימוש בהם , כי הם יקרים למדי, לציין

  . נדיר למדי

מכילים על פי רוב ) Administrative Records (םנתונים אדמיניסטרטיביי )2

מאפיינים (מידע מדויק וטוב יותר על מאפיינים שונים של מקבלי הקצבאות 

נתונים , עם זאת). צבה הרלוונטית וכדומהסכום הק, דמוגרפיים-חברתיים

אלה עוקבים רק אחרי מי שמגישים בקשה לגמלה ואינם עוקבים אחר מי 

                                                 
החלטה על העלאה הדרגתית של גיל הזכאות המותנית ה הוחל ביישום 2004בשנת    2

  .  והשוואת גיל הזכאות לגברים ולנשים
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שעשויים להיות זכאים לה ואשר לא יצרו קשר עם המערכת 

שמערכת זו כוללת , כלומר. המפעילה את התכנית, האדמיניסטרטיבית

 מידע על מאפיינים פעמים רבות חסר, כמו כן. נתונים אודות מקבלים בלבד

לצד זאת יש לנתונים אלה יתרון בכך . משקי הביתשל אחרים של יחידים ו

  .שהם מאוד מדויקים ביחס למספר מקבלי הקצבאות

מדובר בסקרים שלא יועדו או ). General Purpose Survey(סקרים כלליים  )3

כוללים שאלות שונות לגבי אך , וחד לבחינה של מיצוי קצבאותנבנו במי

שהם מספקים מידע על , אחד היתרונות בסקרים אלה. קבלת קצבאות שונות

. וכן על מאפיינים אחרים של יחידים ומשקי בית, הזכאים ועל המקבלים

לסקרים אלה מספר , לעומת זאת. הסקרים כבר קיימים ונגישים, זאת ועוד

 הממצאים בהם אינם מאפשרים לזהות באופן ישיר את הזכאים –חסרונות 

כלל שאלות על קבלת -מאחר שהם כוללים בדרך, שאינם מקבלים, הלקצב

יש אפשרות להערכות תוך שימוש , בעניין זה. קצבאות בפועל ולא על הזכאות

על מנת , כלכליים והדמוגרפיים של הפרט או המשפחה-במשתנים החברתיים

במקרה . לנבא סטטיסטית את ההסתברות שיקבל או לא יקבל קצבה נתונה

 ,Blank & Ruggles(כות יביאו בחשבון טעויות מדידה שונות ההער, כזה

1996; Daponte, Sanders & Taylor, 1999; Hernanz, Malherbert & 

Pellizarri, 2004  .(  

רטט תמונה לש, מטרתו של מחקר גישוש זה: מקור הנתונים במחקר זה

ל המיצוי של תכניות הביטחון הסוציאלי בישראל ע-איראשונית של היקף 

ובמיוחד על , סקרים כלליים: בסיס מקורות מידע מהסוג השלישי לעיל

). ס"הלמ(בסיס סקר ההכנסות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 הסקר מקיף מדגם מייצג גדול של משקי הבית בישראל ומבוצע מדי שנה על

  בו נדגמים מדי שנה , ס כחלק מסקרי כוח האדם שהיא עורכת"ידי הלמ

  .  3שקי בית מ15,000-כ
                                                 

הנתונים כוללים פירוט של המאפיינים הדמוגרפיים והכלכליים של משקי הבית ושל    3
יחידת . בהתבסס על מידע שמסר חבר בוגר במשק הבית, הפרטים השותפים בהם

ת עד שנ(קר הכנסות היא משק הבית לגבי חלק גדול של פריטי ההכנסות הניתוח בס
נרשמה רק ברמת משק , מלבד קצבאות הזיקנה,  קבלת קצבאות הביטוח הלאומי,2006
 ך א, על דיווח עצמי של הנסקריםמבוססיםהנתונים אודות רמת הקצבאות ). הבית

   .וסד לביטוח לאומיס על סמך תקנות המ"על חישוב של הלמ –במקרה של מידע חסר 
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 2,400- משקי בית על קבלת קצבאות ילדים ו6,500 הצהירו 2006בשנת 

למרות גודלו של המדגם ומספרם הגדול . קיבלו קצבאות זיקנה או שאירים

עדיין נותר קושי בהערכת , יחסית של מקבלי הקצבאות בשתי תכניות אלה

פר הבדלים בשיעורי המיצוי בין קבוצות האוכלוסייה בשל מיעוט מס

הכולל מספר שנים , על כן יצרנו בסיס נתונים. המקבלים בחלק מהקבוצות

ניתוח מיצוי קצבאות ילדים נשען במחקר זה על נתונים משלוש . רצופות

לגבי ; )2006-2004(לגביהן קיימת נגישות לנתונים , השנים האחרונות

היות , 2004-2001קצבאות הזיקנה והשאירים הניתוח מתייחס לתקופה 

  .    ר מכן נערכו שינויים משמעותיים בגיל הזכאות לקצבהשלאח

סקר ההכנסות כולל מדגם של כלל האוכלוסייה בישראל אולם שתי 

 ערביי מזרח ירושלים –קבוצות באוכלוסייה ראויות להתייחסות נפרדת 

על אף שאינם אזרחי ישראל הם , לגבי ערביי מזרח ירושלים. והבדווים בנגב

ישנן ידיעות על קשיים . באות המוסד לביטוח לאומיהזכאים לקצ, תושבים

במיצוי זכויות במזרח ירושלים ומצב זה מעורר עניין מיוחד בבחינת היקף 

 לא נסקרו 2001כי בשנת , ראוי לציין, אולם. המיצוי בקרב אוכלוסייה זו

מספר קטן מאוד , זאת ועוד. משקי בית במזרח ירושלים בגלל האינתיפאדה

 משקי בית בלבד 265(ס "זרח ירושלים נכלל במדגם הלמשל משקי בית ממ

לגבי . ועל כן יש להתייחס בזהירות למסקנות אודותיהם, )2006בשנת 

, מסיבות שונות, קיימות הערכות כי הנתונים אודותיהם בעייתיים, הבדווים

 משקי בית בדווים בנגב בשנת 126(ועל כן נתונים אלה הוצאו מהניתוח 

2006      .(  

 בנושא קצבאות הילדים :לניתוח ולתובנות של המשתנים באשר

שהקצבה אמורה להיות מוענקת  היות, ההתמודדות הייתה פשוטה יחסית

 ולכן הזכאות נקבעת אוטומטית בעת 18לכל המשפחות עם ילדים עד גיל 

, בנושא קצבאות הזיקנה, לעומת זאת. לידת ילד ורישומו במשרד הפנים

 היות שקיימת אפשרות לקבל קצבה –ר תנאי הזכאות מורכבים יות

, ) לנשים בתקופת המחקר65- לגברים ו70(סלקטיבית גם קודם לגיל הזכאות 

אמנם . ביקשנו לבדוק את שיעור המיצוי גם בקרב בני הגיל הצעיר יותר

קצבת הזיקנה היא קצבה ביטוחית והזכאות מותנית בעמידה בתקופת 

על מנת . עמוד בתנאי זה בפועלאכשרה אולם עולים חדשים אינם חייבים ל

הבחנו בין , לעמוד טוב יותר על השלכות התנאים הללו על העולים החדשים
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 בעת 60-שגילם היה גבוה מ, )1990מי שהגיעו לארץ אחרי שנת , בפועל(עולים 

  . בעת עלייתם60-לבין מי שהיו צעירים מ) ליתר דיוק, +61בני (הגעתם לארץ 

משמשת , כאמור, קצבת השאירים. ניתוחגם קצבאות השאירים נכללו ב

ולכן (מעין תחליף לקצבת זיקנה במקרה של אלמנות ללא תקופת אכשרה 

במקרה זה יש הכרח להתייחס הן לקצבת זיקנה והן לקצבת שאירים בעת 

היות שהנתונים לגבי קצבת שאירים קיימים רק ). ניתוח שיעורי המיצוי

את הקצבה לאלמנות שהתגוררו זקפנו , ברמת משק הבית ולא בעבור פרטים

כי קובץ , ראוי לשים לב, בעניין זה. לגביו צוין כי קיבל קצבה זו, במשק הבית

הנתונים שלנו כלל רק מספר מועט של מקרים בקרב ערביי מזרח ירושלים 

 בקרב תושבי מזרח 55 אלמנות בלבד מעל גיל 56 –ובקרב ערביי ישראל 

  . הערבים בקרב אזרחי ישראל – 347-ירושלים ו

  : שתי נקודות נוספות ראויות להתייחסות בקשר לניתוח הנתונים

, היכול לנבוע מכך, קיימת סכנה של פיגור בזמן בנתונים מסוג זה, ראשית

, שבעת הסקר אדם אמנם זכאי לקבל קצבה אולם טרם הגיש את תביעתו או

תופעה זו . תבע את הקצבה אך בקשתו טרם אושרה או מומשה, לחילופין

הדבר נכון במיוחד לגבי , במקרה שלנו. לולה לפגוע בשיעורי המיצויע

 קבלתן חייבה פנייה יזומה של מבקש 2006אשר עד לשנת , קצבאות הזיקנה

המוסד לביטוח לאומי פונה , החל בשנה זו. הקצבה אל המוסד לביטוח לאומי

 באופן אוטומטי לכל מי שהגיע לגיל הזכאות ומיידע אותו על הזכות לקצבת

  . הזיקנה

מתבסס , שנאסף בסקר ההכנסות, כל המידע על הכנסות המשפחה, שנית

. 4על תשובות המשיבים ביחס לשלושת החודשים שקדמו לעריכת הסקר

ייתכן כי משיבים שהחלו לקבל קצבאות בעת הסקר לא , כתוצאה מכך

.  וכתוצאה מכך ייפגע שיעור המיצוי המחושב, יירשמו כמקבלי קצבאות

מי שקיבלו קצבאות לפני עריכת הסקר אך בעת עריכתו השתנה , לעומת זאת

) 18במקרה שבנם עבר את גיל , לדוגמא(מעמדם וכבר אינם מקבלים קצבה 

  .והדבר יגדיל את שיעור המיצוי באופן מלאכותי, כמקבלי קצבהיירשמו 

                                                 
 לרשותנו ממוצעים עבור שלושת שעמדובצי הנתונים ורשומים בקהסכומי ההכנסות    4

  .התייחסנו לכל סכום חיובי כמקרה של קבלת הקצבה. החודשים שקדמו לסקר
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  ממצאים עיקריים  .4

תחילה נציג את הממצאים לגבי קצבאות ילדים ולאחר מכן אודות קצבאות 

  .הזיקנה והשאירים

   מיצוי של קצבאות ילדים  .א

 מציג את שיעורי המיצוי של הקצבה בארבע קבוצות אוכלוסייה 1איור 

 1990משנת (עולים , ותיקים-יהודים: גיל הילד הקטן במשפחהלפי , עיקריות

מסתבר כי . ערבים אזרחי ישראל ופלשתינאים תושבי מזרח ירושלים, )ואילך

אמנם . המגמות דומות בקרב כל הקבוצות להוציא את תושבי מזרח ירושלים

אולם שיעורי המיצוי , בקרב אף אחת מהקבוצות)  אחוז100(אין מיצוי מלא 

כאשר הילד . 14 אחוז בכל המשפחות בהן גיל הילד הצעיר עד 95- מגבוהים

 שיעור המיצוי המדווח בנתונים יורד בקרב כל 17-15הצעיר בקבוצת הגיל 

 אחוז בקרב 92 אחוז בקרב משפחות ערביות עד 87-השיעור נע מ. הקבוצות

 אחוזים 10-המיצוי גבוה מ-ששיעור אי, יהודים ותיקים והמשמעות היא

אך מכיוון ) 17גיל (ייתכן שהירידה מרוכזת כולה בשנה האחרונה אמנם (

אין ביכולתנו לקבוע בוודאות , שהמידע מקובץ מראש לקבוצות שנותחו כאן

  ). את ההסבר לירידה הנראית

בין קבוצות אוכלוסייה על פי מעמד אזרחי , כאמור, הנתונים מבדילים

כי בקרב , אם כן, ברמסת. וכן בין עולים לוותיקים, והשתייכות לאומית

כאשר שיעור המיצוי של , האזרחים אין הבדלים של ממש בין הקבוצות

העולים נמוך מעט לעומת האחרים ושיעור המיצוי בקרב משפחות ערביות 

לגבי תושבי מזרח ). 14שגילם עד ,  הילדים הצעיריםלגבי(גבוה יותר 

 שיעור –הממצאים שונים באופן מובהק לעומת שאר הקבוצות , ירושלים

 אחוז 76עומד על , שגיל הילד הצעיר בהן עד שנה, המיצוי אצל משפחות

 4-2 אחוז אצל המשפחות שגיל ילדן הצעיר 93-שיעור המיצוי עולה ל. בלבד

בכל . במימוש הזכאות" פיגור"שיש בכך כדי להצביע על , וייתכן מאוד, שנים

מהמגמה לגבי יתר  בשונה 4שיעור המיצוי יורד לאחר מכן מעבר לגיל , מקרה

שגיל הילד הצעיר , בקרב משפחות מזרח ירושלמיות. קבוצות האוכלוסייה

אין .  אחוז בלבד88-86-שיעור המיצוי של קצבאות ילדים מגיע ל, 14-5בהן 

מספיק מקרים במדגם כדי לאפשר חישוב של שיעורי המיצוי אצל המשפחות 

  . 14שגיל ילדן הצעיר עולה על , המזרח ירושלמיות
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איור 1: מיצוי קצבאות ילדים, לפי גיל הילד הקטן במשפחה
2006-2004 (אחוזים)
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   מיצוי קצבאות הזיקנה והשאירים.ב

 אוכלוסייההקבוצות  בבדקונשיעורי המיצוי של קצבאות הזיקנה והשאירים 

בתוך קבוצות . עולים וערבים אזרחי ישראל, יהודים ותיקים: העיקריות

ההבחנה לפי מגדר . אלה הפרדנו לפי מגדר ובמקרים מסוימים גם לפי גיל

אשר עבדו ,  נשים רבות1996פני שעד מ, ראשית: משמעותית מכמה סיבות

ועל כן לא שילמו דמי ביטוח (ולא בשוק העבודה ) עקרות בית(במסגרת ביתן 

במקרים . לא היו זכאיות לקצבת זיקנה, )לאומי ולא צברו תקופת אכשרה

, אולם).  אחוז50תוספת של (בני הזוג קיבלו בעבורן קצבה מוגדלת , אלה

אשר ניתנה להן רק החל בגיל , לקבל קצבה גם עקרות בית החלו 1996משנת 

, בהינתן דפוס זה, שנית. ורק למי שהגיעה לגיל זה לאחר שנה זו) 65(הקובע 

מניחים כי נשים נשואות רבות מתייחסות לקצבת , שהיה מקובל בעבר

זוגן מקבל בעבורן גם אם הן מקבלות אותה בעבור -הזיקנה כאל קצבה שבן

י שיעור הנשים המדווח על קבלת קצבה יהיה כ, הערכנו, כתוצאה מכך. עצמן
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גם יש משמעות להבדל בין נשים וגברים , ולבסוף. נמוך לעומת הגברים

המעלים את משמעותה של קצבת , 5בתוחלת החיים ובשיעורי האלמנּות

  .השאירים עבור נשים לעומת גברים

 מציגים את שיעורי 3 ואיור 2איור  :מיצוי קצבאות זיקנה בקרב גברים) 1

מדובר הן בגברים בגיל . המיצוי בקרב גברים בקבוצות אוכלוסייה שונות

והן בגיל ; כלומר כאשר הזכאות מותנית במבחן הכנסה, )70-65(המותנה 

 הבחנו 2באיור ).  ואילך70מגיל (המזכה בקצבה האוניברסלית , המוחלט

ועולים בשתי  ערבים אזרחי ישראל, יהודים ותיקים :בארבע קבוצות

 ועולים שהגיעו ארצה בגיל 60 עולים שהגיעו ארצה לפני גיל –ת גיל קטגוריו

הנתונים המוצגים באיור זה אינם כוללים את תושבי מזרח .  ומעלה61

מסתבר שלמרות שקצבת . היות שאין לגביהם נתונים תואמים, ירושלים

במרבית .  אין מיצוי מלא שלה באוכלוסייה70הזיקנה אוניברסלית מגיל 

 אחוז והוא עולה 90-80נע בין ) 70-65(עור המיצוי בגיל המותנה הקבוצות שי

שונות מסוימת מתגלה בהבחנה .  אחוז100-90בגיל המוחלט ונע בטווח של 

. בין קבוצות אוכלוסייה על פי השתייכותן הלאומית או על פי הוותק בארץ

אצל שיעורי המיצוי גבוהים באופן יחסי אצל הערבים אזרחי ישראל ו

 –הערבים השיעורים גבוהים במיוחד כאשר אצל ,  הוותיקיםהיהודים

   לעומת היהודים אצלם נע השיעור בין– אחוז 100-לעיתים אף מגיעים ל

שהגיעו ארצה , שיעורי המיצוי של עולים.  אחוז בקבוצות הגיל השונות96-91

אך אצל ,  אינם שונים באופן משמעותי משל אזרחים אחרים60-צעירים מ

 שיעור המיצוי הכללי –המצב שונה ,  ומעלה61יעו ארצה בני שהג, העולים

  ).להוציא מספר מקרים( אחוז בלבד 80- ל70בקרב העולים נע בין 

                                                 
, גבוהה מתוחלת החיים של הגברים – שנים 82 –תוחלת החיים של נשים בישראל    5

שיעורי האלמנות הנבדלים , זאת ועוד). 2008(ים  שנ79המגיעה לרמה הגבוהה של 
התורם בנוסף לכך ששיעורי האלמנות , מהפער הקיים בגיל בין בני הזוגנובעים גם 

  .גבוהים יותר אצל נשים
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איור 2: מיצוי קצבאות זיקנה בקרב גברים*
לפי גיל, 2004-2001 (אחוזים)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

60 63 66 69 72 75 78 מעל
80

יהודים ותיקים

עלו עד גיל 60

עלו מעל גיל 61

ערבים אזרחי ישראל

איור 3: מיצוי קצבאות זיקנה בקרב גברים
לפי קבוצות גיל, 2004-2001 (אחוזים)
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; 70-66, המציג את הממצאים לגבי הגברים במקבצי גיל עיקריים, 3איור 

. שבי מזרח ירושליםמאפשר לכלול בהשוואה גם את תו, +75; 75-71

בהצביעם על שונות , הממצאים מחדדים את התמונה שהתגלתה קודם לכן

לבין שאר , 61שהגיעו ארצה אחרי גיל , בין תושבי מזרח ירושלים והעולים

יהודים וערבים (בעוד ששיעור המיצוי בקרב ישראלים ותיקים : האוכלוסייה

  הרי הוא נמוך , וחלט בגיל המ97-92- בגיל המותנה ל88-85-עולה מ) כאחד

 75-71 אחוז בקרב העולים ובקרב תושבי מזרח ירושלים בגילאי 90-מ

  .   אחוז בלבד בגילאים המבוגרים יותר75ומתייצב על 

התמונה הכללית של מיצוי קצבאות :  מיצוי קצבאות זיקנה בקרב נשים)2

 בהתייחס לקבוצות אוכלוסייה, 5- ו4ידי נשים מוצגת באיורים -קנה עלזי

,  מוצגים הממצאים לארבע קבוצות נשים בגיל המותנה4באיור . נבחרות

ועולות בשתי ; ערביות אזרחיות ישראל; יהודיות ותיקות: 65-60דהיינו בגיל 

 ועולות שהגיעו ארצה בגיל 60 עולות שהגיעו ארצה לפני גיל –קטגוריות גיל 

ו בהצגה זו תושבות מזרח ירושלים לא נכלל). כמו לגבי הגברים( ומעלה 61

מוצגים הממצאים על המיצוי בגיל  5באיור .  מיעוט הנתונים לגביהןבשל

) 80 ומעל 80-70; 69-65(במקבצי הגיל ) 65מעל גיל (המוחלט בעבור הנשים 

  .וכאן כללנו גם נתונים אודות תושבות מזרח ירושלים

מסתבר כי שיעור המיצוי של קצבאות הזיקנה אצל נשים בגיל המותנה 

 אחוז בקרב ערביות 55-40של , הוא נע מרמה נמוכה יחסית. מדיגבוה ל

שגילן בעת עלייתן ,  אחוז אצל העולות60-55לרמה של , 61ועולות מעל גיל 

איור ( אחוז אצל יהודיות ותיקות 70-55ועד לרמה של , 60-ארצה היה נמוך מ

במעבר לבחינת המיצוי בקרב נשים בגיל המוחלט ניכרת יתר אחידות ). 4

   60 שיעור המיצוי נע בין 80-70כאשר בגיל , ל רוב קבוצות האוכלוסייהאצ

תושבות ירושלים .  אחוז80- ל73 בין – ומעלה 80 אחוז ובקרב בנות 70-ל

 .המזרחית הן יוצאות דופן ברמת המיצוי שנמצאה אצלן בקצבאות הזיקנה

ות  אחוז מקרב הזכאי50שאיננו עולה על , מדובר בשיעור מיצוי נמוך מאוד

  .לכאורה לקצבה זו
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איור 5: מיצוי קצבאות זיקנה בגיל המוחלט בקרב נשים
לפי קבוצות גיל, 2004-2001 (אחוזים)
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איור 4: מיצוי קצבאות זיקנה בגיל המותנה בקרב נשים*
לפי גיל, 2004-2001 (אחוזים)
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איור 6: מיצוי קצבאות זיקנה בקרב נשים נשואות
לפי קבוצות גיל, 2004-2001 (אחוזים)
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מיצוי גבוהים למדי של קצבאות הזיקנה -של שיעורי אי, התופעה שמצאנו

עוררה חיפוש של הגורמים והביאה להעמקה נוספת בבדיקת , בקרב נשים

: ידי הבחנה בין נשים על פי מעמדן המשפחתי-על, י בקרב נשיםמידת המיצו

 רווקות וגרושות –ונשים שאינן נשואות , נשים אלמנות, נשים נשואות

  ).   מציגים את הממצאים לגבי נשים לפי המעמד המשפחתי8-ו, 7, 6איורים (

, לגבי הנשים הנשואות: הממצאים מצביעים על מגמות ברורות למדי

וי של הקצבאות אינם גבוהים והם הולכים ויורדים עם עליית שיעורי המיצ

לא , שעבדו במשק ביתן, שנשים נשואות, ממצא זה מוסבר בכך. גיל האישה

 1996השינוי במדיניות התרחש בשנת . היו זכאיות בעבר לקבל את הקצבה

). בתקופת הסקר (75-71ועל כן הוא רלוונטי רק לגבי נשים שגילן בטווח 

 בקרב אלמנות מצאנו שיעורי מיצוי גבוהים יותר של קצבאות ,לעומת זאת

כי שיעורי המיצוי כמעט , עוד מצאנו.  אחוז90 לכמעט 75הנעים בין , הזיקנה

ייתכן שממצא זה . רווקות או גרושות, מלאים בקרב נשים שאינן נשואות

, בעבר בשוק העבודה, יחסית, משקף את שיעורי השתתפותן הגבוהים יותר

  .ן לזכאותן והן למודעות שלהן על הזכויותשתרמו ה
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איור 7: מיצוי קצבאות זיקנה בקרב אלמנות 
לפי קבוצות גיל, 2004-2001 (אחוזים)
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איור 8: מיצוי קצבאות זיקנה בקרב רווקות וגרושות
לפי קבוצות גיל, 2004-2001 (אחוזים)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

61-64 65-69 70-75 76-80 מעל 80

יהודיות ותיקות
עלו עד גיל 60
עלו מעל גיל 61



 211 ?  בזכות האוניברסליות

קצבת השאירים זהה , כאמור: מיצוי קצבת זיקנה ושאירים בקרב נשים )3

, כמעט ברמתה לקצבת הזיקנה ומשמשת תחליף לקצבת זו בקרב נשים

  איורים. שהיה מבוטח במערכת הביטחון הסוציאלי, שהתאלמנו מבן זוגן

קצבת זיקנה ושאירים לגבי ארבע  מציגים את הממצאים על קבלת 12-9

, עולות; ערביות אזרחיות ישראל; יהודיות ותיקות: קבוצות של אלמנות

שיעורי המיצוי .  ותושבות מזרח ירושלים60-צעירות מ שעלו לארץ בהיותן

כאשר הצבע הבהיר בכל , של הקבוצות השונות מוצגים בנפרד במקבצי גיל

נה והצבע הכהה יותר מתייחס עמודה מציג את שיעור מקבלות קצבת הזיק

  .לשיעור מקבלות קצבת השאירים בכל קבוצה

קצבת הזיקנה וקצבת (כי שיעור המיצוי של שני סוגי הקצבאות , מסתבר

שיעור המיצוי הכולל גבוה . גבוה למדי בכל הקבוצות אותן בדקנו) השאירים

 75-70להוציא את בנות ,  אחוז בקרב רוב מקבצי הגיל בכל הקבוצות90-מ

שיעור המיצוי גבוה במיוחד בקרב . בקרב האלמנות תושבות מזרח ירושלים

  אזרחיות ישראל ובקרב יהודיות ותיקות והוא מתקרב , אלמנות ערביות

מתגלה שונות בין הקבוצות לגבי מידת מרכזיותה , לעומת זאת.  אחוז100-ל

בעוד שבקרב אלמנות מזרח  :של קצבאות השאירים בהכנסתן של האלמנות

קצבת השאירים היא הקצבה הבולטת אותה , בכל הגילאים, ושלמיותיר

הרי בקרב העולות שיעור המקבלות קצבת שאירים נמוך , מקבלות מרביתן

בקרב יהודיות ותיקות שיעור . ומדובר באחוזים בודדים בלבד, יחסית, מאוד

בהבדלים מסוימים לפי ,  אחוז37- ל20המקבלות קצבת שאירים נע בין 

  .   אחוז26- ל15יל ואילו בקרב ערביות אזרחיות ישראל הוא נע בין קבוצות הג
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איור 9. מיצוי קצבאות זיקנה ושאירים בקרב יהודיות ותיקות
לפי קבוצות גיל, 2004-2001 (אחוזים)
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איור 10: מיצוי קצבאות זיקנה ושאירים בקרב ערביות 
אזרחיות ישראל
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איור 11. מיצוי קצבאות זיקנה ושאירים בקרב עולות
לפי קבוצות גיל, 2004-2001 (אחוזים)
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איור 12. מיצוי קצבאות זיקנה ושאירים בקרב תושבות מזרח 
ירושלים

לפי קבוצות גיל, 2004-2002 (אחוזים)
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ממדים ומאפיינים של מיצוי קצבאות אוניברסליות  –  דיון . 5
  בישראל 

הבדיקה שערכנו מצביעה על ממדים ומאפיינים של מיצוי הקצבאות 

כזית בהתבסס על נתונים מסקרי הלשכה המר, האוניברסליות בישראל

בהסקת מסקנות אודות מיצוי זכויות על בסיס מתודולוגיה . לסטטיסטיקה

  .כבר בהקדמה לדיון בממצאים, יש להביא בחשבון את המגבלות שלה, זו

הסקרים עליהם התבססה הבדיקה לא נערכו על מנת לבדוק , ראשית

שבנתונים לא יהיה מענה על , כלומר. מיצוי זכויות אלא למטרות אחרות

העשוי ,  הנוגעות לנושא המיצוי או פירוט רלוונטי של הנתונים,סוגיות

אין בידינו , למשל, כך. להעשיר את הניתוח ולסייע להסביר את הממצאים

ידי המשיבים -נתונים על תקופת התשלום המקדימה של דמי הביטוח על

גם אין מידע על מעמדם הפורמלי של ). המהווה תנאי לקבלת קצבאות זיקנה(

הרי , על אף גודלו של המדגם הבסיסי, זאת ועוד. תושבי המדינההמשיבים כ

המדגם ) בעיקר תושבי מזרח ירושלים(לגבי קבוצות מסוימות באוכלוסייה 

  . כדי לאפשר הסקת מסקנות מובהקות, איננו גדול דיו

כי , יש לציין, באשר למהימנות התשובות בנוגע לקבלת קצבאות, שנית

ייתכן , במצב זה. ווח עצמי של המשתתפיםהמקור היחיד לנתונים הוא די

שחלק מהמשיבים לא הבינו את כוונת השאלות או לא ידעו שהם אכן 

או ייתכן שהמשיבים קיבלו את הקצבה בעבר וכעת אינם , מקבלים קצבה

שחלק מהמשיבים בחר להסתיר את המידע האמיתי , עוד ייתכן. מקבלים

ה להתמודד עם מגבלה זו הדרך היחיד, ללא ספק. מסיבות אישיות שונות

  .    היא  הצלבת נתוני הסקר עם נתונים ממקורות אדמיניסטרטיביים

דומה שהממצאים מצביעים על תשובות ראשוניות , על אף המגבלות הללו

מיצוי זכויות בתחום - האם קיים אי–לשתי השאלות שעמדו בבסיס המחקר 

עורי המיצוי בין והאם קיימים הבדלים בשי? קצבאות אוניברסליות בישראל

  ? קבוצות שונות באוכלוסייה

 קצבאות ילדים וקצבאות זיקנה –הממצאים לגבי שתי התכניות שבחנו 

 מערערים על ההנחה הרווחת לגבי קיומו של מיצוי מלא בסוגים –ושאירים 

הדבר תמוה . תכניות מצאנו שאין מיצוי מלאהבשתי . אלו של קצבאות

ת שהזכאות להן נקבעת באופן אוטומטי עם היו, במיוחד לגבי קצבאות ילדים

קבלת הקצבה אינה , יתר על כן. חולים בישראל-רישום לידתו של ילד בבית
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אף על פי . מותנית בתנאים נוספים מלבד תושבות ושהות בגבולות המדינה

שלא כל המשפחות עם ילדים , מתשובות המשתתפים בסקר עולה בבירור, כן

כי , יש לציין, עם זאת. קצבאות ילדים בישראל מקבלות 18מתחת לגיל 

לגבי המשפחות שילדן , כלל-בדרך,  אחוז95מעל , שיעור המיצוי גבוה למדי

שיעור , 18-15שילדן הצעיר בקבוצת הגיל , אצל המשפחות. 14הצעיר עד גיל 

הירידה החדה הזו בשיעורי המיצוי .  אחוז ואף לפחות מכך90-המיצוי יורד ל

לפחות חלק מהמשפחות כן מקבל את הקצבה אך ייתכן ש. איננה מובנת

שהשינויים שנעשו בקצבאות הילדים בראשית , גם ייתכן. איננו מודע לכך

שנות האלפיים גרמו לחלק מהציבור לחשוב שאינו זכאי לקצבה ושאינו 

  .מקבל אותה

, יש לזכור :גם שיעורי המיצוי של קצבאות זיקנה ושאירים אינם מלאים

מלבד לגבי עולים (תשלום דמי ביטוח לאומי בעבר כי הזכאות מותנית ב

ידי -בתושבות ובפעולה יזומה לקבלת הקצבה על, )חדשים ועקרות בית

שיעור המיצוי נע , )70מעל לגיל (מצאנו כי לגבי גברים בגיל המוחלט . המבקש

שיעור המיצוי המדווח  , ולגבי נשים;  אחוז ברוב האוכלוסייה100- ל90בין 

שיעורי המיצוי ).  ומעלה65גיל ( אחוז בגיל המוחלט 80- כ–נמוך בהרבה 

שבגילים המבוגרים יותר אינם עוברים , הנמוכים בולטים אצל נשים נשואות

, התופעה מוסברת בדפוס שהיה מקובל בעבר, ככל הנראה.  אחוז50-את ה

ולא בשוק העבודה לא ") עקרות בית("אשר לפיו נשים שעבדו במשק ביתן 

שהממצא אינו , ייתכן אם כך. ל את הקצבה בזכות עצמןהיו זכאיות לקב

הזכאות שונתה באמצע שנות התשעים . זכאות-מיצוי אלא על אי-מעיד על אי

זכאיות , 65אשר הגיעו לגיל , כאשר עקרות הבית, של המאה הקודמת

שרק חלק , זאת אומרת. 1996 זיקנה מהמוסד לביטוח לאומי משנת תלקצב

. אכן אינן זכאיות לה)  ומעלה71בנות (ת קצבה מאלה אשר דיווחו על קבל

המיצוי המדווח נובע גם מחוסר ידיעה לגבי השינוי -ייתכן שחלק מאי, ולכן

שהן אינן , שלא עבדו בשוק העבודה, ומההנחה הרווחת בקרב נשים נשואות

, שיעורי המיצוי בקרב אלמנות  כי,לצד ממצא זה מצאנו. זכאיות לקצבה

שמצבן של נשים , יש להניח.  אחוז100-ים וקרובים לגרושות ורווקות גבוה

אלה ומרכזיותה של הקצבה בהכנסותיהן בעת זיקנתן מדרבנת אותן להיות 

  .  מודעות יותר לזכויות ואף להבטיח את מיצוין

מספר משתנים מועלים בספרות המחקרית כמשפיעים על שיעורי 

על , הלאומיתעל ההשתייכות האתנית או , כך מדובר על הגיל: המיצוי
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בעוד שכבר ".  הגירה" משתנה –המגדר ועל הוותק בארץ או כמצוין בספרות 

  :נדרש גם למשתנים האחרים, התייחסנו להבדלים מגדריים בדיון עד כה

 גיל הזכאים איננו משתנה , במקרה של קיצבת זיקנה בישראל: לגבי הגיל

אות זיקנה לא נראית ירידה ברורה בשיעורי המיצוי של קצב. בעל השפעה

, מלבד במקרה של נשים נשואות, ושאירים בקרב קשישים ככל שגילם עולה

  .  כולל השינוי בכללי הזכאות, אליו התייחסנו לעיל

 שהגיעו ארצה אחרי , במחקר זה הבחנו בין עולים :לגבי הוותק בארץ

בנוסף לכך הבחנו בתוך קבוצת העולים בין אלה .  לבין הוותיקים1990שנת 

הבחנה זו . לבין מי שהיו מתחת לגיל זה,  ומעלה בעת עלייתם61שהיו בני 

היות שהעולים המבוגרים יותר , רלוונטית במיוחד לגבי קצבאות זיקנה

ביטוחית ואילו העולים הצעירים יותר -כלל לקצבת זיקנה לא-זכאים בדרך

ממצאי המחקר מצביעים על שיעורי , ובכן. דומים בזכאותם לשאר התושבים

הדומים לאלו של , )60-שהגיעו ארצה צעירים מ( העולים הצעירים מיצוי אצל

אצלן נמצאו שיעורי , לבד מעולות נשואות, האוכלוסייה היהודית הוותיקה

 61שהגיעו ארצה בני , לעומת זאת לגבי העולים. מיצוי נמוכים במיוחד

הממצאים מגלים שיעור מיצוי נמוכים בהרבה לעומת הישראלים , ומעלה

לא ברור אם ממצאים אלו . ולעומת העולים שהגיעו צעירים יותרהוותיקים 

הקשור בחוסר ידיעה או נובע מחסמים , מיצוי של ממש-מלמדים על אי

  .  או שהם משקפים קשיים בדיווח המשיבים, אחרים

 כי , כלל ההנחה הרווחת היא-בדרך: לגבי השתייכות אתנית או לאומית

 בשיעורי המיצוי בשל מגבלות שפה השתייכות לקבוצות מיעוט עשויה לפגוע

ממצאי המחקר שערכנו אינם מאששים . או בשל חסמים ביורוקרטים שונים

מלבד הממצא לגבי שיעורים נמוכים יותר של קבלת קצבאות ילדים . טענה זו

 לא ניכר הבדל של ממש במיצוי 15במשפחות שילדן הצעיר מעל גיל 

,  בחלק מהקבוצות אף מצאנו.6הקצבאות בין יהודים וערבים אזרחי ישראל

ששיעורי המיצוי בקרב ערבים אזרחי ישראל גבוהים לעומת כל יתר 

  .  הקבוצות באוכלוסייה

                                                 
, )למשל, בדווים בדרוםה(זו  הייממצאי הסקר לא כוללים חלק מאוכלוס, עם זאת   6

  .שהוצאו מסיבות טכניות
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הממצאים במחקר מצביעים בבירור על שיעורי מיצוי נמוכים , עם זאת

הממצא חזר והופיע הן לגבי קצבאות . במיוחד בקרב תושבי מזרח ירושלים

נראה כי שיעור המיצוי הנמוך .  ושאיריםילדים והן לגבי קצבאות זיקנה

שהזכאות , ויוצא הדופן בקרב משפחות עם ילדים קטנים משקף את העובדה

בשונה (לקצבאות ילדים בקרב משפחות מזרח ירושלמיות איננה אוטומטית 

אלא תלויה בבדיקה אינדיבידואלית של ) מאשר לגבי כלל האוכלוסייה

; ר כי שיעורי המיצוי נמוכים ביותרגם לגבי קצבאות הזיקנה ניכ. תושבות

וגם במקרה זה הדבר עשוי להעיד על קיומם של חסמים ביורוקרטים ואף על 

אמנם דיווחים .  חילוקי דעות לגבי התושבות או צבירת זכויות לזכאות בעבר

) 28.4.04, האגודה לזכויות האזרח(חות של ארגוני זכויות אדם "בעיתונות ודו

 בנגישות התושבים הפלשתינים של מזרח ירושלים הצביעו בעבר על קשיים

בעיקר על רקע הגדרת מעמדם כתושבים וכנובע , לתכניות ביטחון סוציאלי

  . הפוגעים באוכלוסייה זו, מחסמים ביורוקרטים ופיזיים

    סיכום

, תהליך קביעת המדיניות בתחום הביטחון הסוציאלי מבוסס על ההנחה

ות השונות אכן מגיעות לאוכלוסיות שהקצבאות המסופקות באמצעות התכני

ההנחה הרווחת בספרות ובקרב העוסקים בהפעלת תכניות , זאת ועוד. היעד

ובמיוחד באלה שאינן , שבתכניות האוניברסליות, ביטחון סוציאלי היא

מתנות את הזכאות בתנאים מרובים או בהתמודדות מורכבת מול מערכות 

נוכחי בחן את תופעת מיצוי המחקר ה. המיצוי יהיה מלא, ביורוקרטיות

הזכויות במסגרת של שתי תכניות אוניברסליות במדינת הרווחה הישראלית 

אמנם נמצא כי שיעורי המיצוי . ים אינם מאששים את ההנחות הללווהממצא

גבוה ברוב , אוניברסליותההקצבאות כמתבטא בקבלת , של הזכויות

 מקבלים את המגיע שאינם, אך יחד עם זאת עדיין ישנם תושבים, המקרים

- מצאנו כי אי. אינם מודעים לכך,  או בכל מקרה–להם מתוקף זכאותם 

ובמיוחד בקרב העולים , מיצוי מתרכז באופן בולט בקבוצות מיעוט בישראל

ובקרב התושבים הפלשתינים של מזרח ) 61שהגיעו מעל גיל (המבוגרים יותר 

בכל הנוגע (ה ממצאי המחקר מפריכים את הטענ, לעומת זאת. ירושלים

המיצוי רווחת בקרב -כי תופעת אי, )לקצבאות האוניברסליות אותן בדקנו
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קבוצות גיל מבוגרות אצל ערבים אזרחי ישראל או בקרב עולים צעירים 

  ). 60שהגיעו ארצה לפני גיל (

מחקר זה הוא מחקר גישוש והוא מהווה ניסיון ראשון לבחון את הסוגיה 

ממצאי המחקר מעוררים . בשנים האחרונותמיצוי קצבאות בישראל -של אי

השאלה . אשר שימשה אותנו, שאלות רבות משום אופייה של המתודולוגיה

, למשל, כמו(האם שימוש במתודולוגיה אחרת , העיקרית שהתעוררה היא

הצלבת נתוני הסקר עם נתונים אדמיניסטרטיביים של המוסד לביטוח 

בגלל מגבלות המחקר אין , ודזאת וע? הייתה מעלה תוצאות דומות) לאומי

מיצוי ולכן אין אפשרות להסביר את התופעה -נו מידע לגבי הסיבות לאייביד

בחינה ממשית של נושא זה מחייבת . אלא לחשוף אותה ולעורר את השאלה

נתונים עשירים יותר על מאפייניהם של , לכל הפחות, מערך מחקר שונה או

מיצוי של תכניות ביטחון סוציאלי עוד ראוי לבחון את שיעורי ה. המשתתפים

ייתכן . בין אם הן אוניברסליות ובין אם סלקטיביות, אחרות בישראל

שממצאי בדיקה מעין זו יצביעו על ממצאים שונים לגבי קבוצות , בהחלט

  . האוכלוסייה שנבדקו במחקר זה

, ממצאי המחקר ראויים לעניין את קובעי המדיניות ואת אנשי המקצוע

אם אכן שיעורי . ברמה היישומית, ום הביטחון הסוציאליהעוסקים בתח

ושל תכניות ביטחון , שנבחנו בעבודה, המיצוי של התכניות האוניברסליות

הרי שיש הכרח לבחון את דרכי , סוציאלי אחרות בישראל אינם מלאים

היישום הגורמות לכך וליזום שינוי על מנת לשרש את התופעה ולהבטיח 

  .ככל הניתן, ת אלהמיצוי גבוה של זכויו
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 .  22.8.2008-הורד מהאתר ב ?הפונה למוסד
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. מכשולים בתהליך יישום התכנית לגבי אוכלוסיית העובדים הזרים

  .144-116 ,69, ון סוציאליביטח

הקיבוץ : אביב-תל .נגישות לצדק בישראל: זרים במשפט). 2005 ('י, אלבשן

  .המאוחד

" שפיר"משפחות במצוקה קשה במועצה האזורית ). 1994 ('א, אריה-בן

 עבודת גמר לתואר .יותיהן לקצבאות המוסד לביטוח לאומיוומיצוי זכ

, פאול ברוואלדש "הספר לעבודה סוציאלית ע-בית, מוסמך

 . האוניברסיטה העברית בירושלים
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יות ומורשות קטגוריאליות קצבאות קטגוריאל, ערכים). 1999( 'ג, גל

  .96-79 ,56 ,ביטחון סוציאלי .בישראל

  .מאגנס: ירושלים  .ביטחון סוציאלי בישראל).  2004 (—

דיניות המ: רשת ביטחון סוציאלי וחורים גדולים בה). 2007(' נ, אחדותו' ג, גל

, )עורכים( קטן 'גל וי' ג, אבירם' בתוך א. כלפי תכנית הבטחת הכנסה

: ליםירוש). 100-59(  מגמות וסוגיות– עיצוב מדיניות חברתית בישראל
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  " קואליציה של הדרה"

מימוש זכאות לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי - אי
  בקרב החיים בעוני קיצוני

  ליה לוין

  מבוא

, בני אדם. החיים בעוני קיצוני משולים למלחמת הישרדות קיומית מתמשכת

טרודים באופן , הנאלצים מסיבות שונות לחיות בצלו של מחסור כלכלי עמוק

תחתיה ישכנו לקורת הגג , קור התזונה הבא שלהםקבוע בניסיון לדאוג למ

יכולתם להתמודד עם מצבי קור או חום קיצוניים שמזמן להם מזג האוויר לו

)Blau, 1992; Jencks, 1995; Mercado, Havemann, Sami & Ueda, 2007 .(

שהחיים בעוני קיצוני קשורים באופן הדוק , מחקרים רבים מצביעים על כך

הן עבור בני האדם המתקיימים בצלן והן עבור החברה לתופעות שליליות 

בני אדם החיים בעוני קיצוני . כקולקטיב שבתוכו קיים מחסור כלכלי כבד

מדיכאון ותוחלת החיים שלהם , מבדידות, סובלים תכופות מבריאות לקויה

 ,Galea; 2002, קטן; 2005, בנטור(קצרה יותר ממי שאינם חיים בעוני קיצוני 

Ahern, Nandi, Tracy, Beard & Vlahov, 2007; Marmot & Wilkinson, 

גבוהים חברות בתוכן מתקיים עוני קיצוני מתמודדות עם שיעורים ). 2006

צבירת חובות ופשיעה זוטא , שימוש בסמים,  של אלימות במשפחהבמיוחד

)Patterson, 1991; Pollack, Danziger, Seefeldt & Jayakody, 2002; Tolman 

& Rosen, 2001.(  

                                                 
   הספר לעבודה סוציאלית -דוקטורנטית ומרצה בבית, עובדת סוציאלית, ויןליה ל' גב

  .אביב- אוניברסיטת תל, ש בוב שאפל"ע
העובדים והמתנדבים של עמותת , המנהלים, הכותבת מבקשת להודות לצרכנים

  .על תמיכתם וסיועם בביצוע המחקר ובכלל" לשובע"
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על מנת לבלום את ההתדרדרות של פרטים ומשפחות לחיים בעוני קיצוני 

וכדי להבטיח לכל אזרח במדינה רשת הגנה בפני מחסור כלכלי כבד הוקמה 

בכל , תחת שמות שונים, הפועלת, בישראל מערכת הביטחון הסוציאלי

מש תפקידה העיקרי של מערכת זו למ). 2004, גל(מדינות הרווחה בעולם 

באופן פורמלי את זכותם של כל התושבים במדינות מתוקנות לחיים שאינם 

הנקבע באופן דיפרנציאלי עבור , נופלים ברמתם ממינימום מסוים

נתונים שמפרסם המוסד ). 2003, ישובי(אוכלוסיות שונות של הזכאים לסיוע 

לביטוח לאומי מדי שנה מצביעים על הצלחה יחסית של מערכת הביטחון 

ללא הכספים המועברים במסגרת זו שיעורי . יאלי במילוי תפקיד זההסוצ

 עמוקה במאות –ורמת העוני , העוני בישראל היו גבוהים בעשרות אחוזים

  ). 2007, המוסד לביטוח לאומי(שקלים לפחות 

נתונים אלה מתייחסים אך ורק למי שמממשים את , יחד עם זאת

מידת מימוש הזכאות למרות חשיבותה המכרעת של . זכאותם לסיוע

במערכות הביטחון הסוציאלי למניעת ההתדרדרות במצבן של אוכלוסיות 

נתונים ממדינות שונות מצביעים על כך שמידה , החיות במחסור כלכלי כבד

בעוד שבישראל טרם נבחנו הדברים באופן מקיף . זו רחוקה מלהיות מלאה

על שיעורי מימוש של נתונים ממדינות מערביות אחרות מצביעים , )2007, גל(

 ,Hernanz( אחוז בלבד של הזכאויות לסיוע מסוגים שונים 80 עד 60-כ

Malherbet & Pellizzari, 2004; Neumann & Hertz, 1998; Riphahn, 2001; 

van Oorschot, 1994 .(  

אפיון של הנוטים שלא לממש את זכאותם לסיוע במסגרת מערכת 

בעלת משמעויות חמורות הן ,  מדאיגההביטחון הסוציאלי מצביע על תופעה

האחראית , שאינם מממשים זכאותם והן עבור המערכת, עבור הזכאים

אשר שיעור , בעוד שלא ניתן לזהות קצבאות. לרווחתם של הנזקקים לסיוע

המימוש -כי ממדי אי, נמצא, המימוש שלהן בקרב הזכאים מגיע למאה אחוז

בכל המדינות . ות שונותמשתנים באופן משמעותי בין קבוצות חברתי

בהן נבחנו מאפייניהם של מי שאינם מממשים את זכאותם , המערביות

המימוש גדולים ביותר בקרב זכאים אשר גילם -כי שיעורי אי, נמצא, לסיוע

 ,Blundell, Fry & Walker(בקרב החיים לבדם , )Riphahn, 2001(מבוגר 

 Bramley, Lancaster(ת בקרב מהגרים או בקרב קבוצות מיעוט אתניו, )1988

& Gordon, 2000; Neumann & Hertz, 1998 ( ובקרב החיים בעוני קיצוני

 ;Castronova, Kayser, Frick & Wagner, 2001(יציבים -ובתנאי דיור לא
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Nwakeze, Magura, Rosenblum & Joseph, 2003 .( משמעותם המיידית של

וקים ביותר לסיוע כי במרבית המקרים דווקא הזק, ממצאים אלה היא

  ).Currie, 2004(כלכלי אינם מממשים את זכאותם 

מימושה של הזכאות לסיוע מצד מערכת -הגורמים המעורבים באי

. הביטחון הסוציאלי זכו בעשורים האחרונים להתייחסות מחקרית נרחבת

המימוש -שניתן לחלק את מקרי אי, ברוב המקרים מחקרים מצביעים על כך

מימוש -ואי, מימוש שמקורו בהחלטה מודעת- אי–יות לשתי קבוצות עיקר

החלטות . ידיעה או בידיעה מוטעית לגבי הזכאות לסיוע-שמקורו באי

לתפיסתו של , מודעות שלא לממש את הזכאות לסיוע מתקבלות כאשר

). Currie, 2004(מחיר מימוש הזכאות גבוה מן הרווח הגלום בה , הזכאי

למשל במקרים בהן קבלת קצבה מותנית , ימחיר כזה עלול להיות מחיר כלכל

 או כאשר הזכאי )1999, ון אורשוט(בהשתכרות מעטה במיוחד מעבודה 

חושש כי בני משפחתו או אחרים בסביבתו יעשו שימוש לרעה בסיוע 

מחיר זה ). Transfer-Enquete-Kommission, 1981(וישתמשו בו לצורכיהם 

רות רבות ההסתמכות על מערכת בחב. גם עלול להיות מחיר חברתי או אישי

המעיד על , לא מכובד, הביטחון הסוציאלי נחשבת לדפוס התנהגות תלותי

החשש מן , כתוצאה מכך). Bird, 1999(חולשת אופיו וערכיו של המסתמך 

מהווה את אחד , המתלווה לקבלתן של קצבאות מסוימות, הסטיגמה

ע שהן מציעות הגורמים המרכזיים להחלטה שלא לממש את הזכאות לסיו

)Blundell, Fry & Walker, 1988; Currie, 2004; Moffitt, 1983 .(  

הניתן במערכת , ההחלטה שלא לממש את הזכאות לסיוע, לעתים קרובות

, זאת ועוד. נשענת על שילוב של שני המחירים הללו, הביטחון הסוציאלי

אים במקרים מסוימים חסמים מערכתיים שונים מרפים את ידיהם של הזכ

, יחס שלילי מצד נציגי המערכת. לפני או במהלך ניסיונם לממש את זכאותם

הצורך בביקורים חוזרים ונסיעות הלוך ושוב למקום בו נקבעת הזכאות 

הנדרשים , כמו גם הדרישה לשלם עבור הנפקתם של מסמכים שונים, לסיוע

  כל אלה עלולים לגבות מחיר כלכלי ואישי מצד–להגשת הבקשה לזכאות 

 דרישה אשר אינם מעוניינים או הנומחיר זה , עבור חלקם. הזקוקים לסיוע

 Corden, 1983; Fisk, Rakfeldt, Heffernan;1999, ון אורשוט(מסוגלים למלא 

& Rowe, 1999; Morse, Calsyn, Miller, Rosenberg, West & Gilliland, 

ים אלה לעתים מצטרף לגורמ, עבור החיים בעוני קיצוני לאורך זמן). 1996

גם החשש מיצירת קשר רשמי עם מוסדות לאחר שנים של ניתוק חברתי 
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)Glasser & Suroviak, 1988 .( תהליך הגשת הבקשה לסיוע נתפס אצלם

יתקשו , לתחושתם, העלול לגרום להעמדתם בפני תנאים אשר בהם, כמהלך

בקשה  הדיון בהתניתאו , רטייםביורוקכגון התמדה בקשר עם גופים (לעמוד 

 ,Kayman, Gordon:בכיסוי חובות קודמים ובהשלמת תהליכי גמילה

Rosenblum & Magura, 2005 .(  

, כשזאת מוכרת וידועה, לעומת ההחלטה שלא לממש את הזכאות לסיוע

חוסר . המימוש מחוסר מודעות של הזכאי לזכאותו-במקרים רבים נובע אי

לזכאות או מחשיפה למידע המודעות עלול לנבוע מקשיי נגישות למידע בנוגע 

הסיוע הכלול בהן או , לא מדויק לגבי תהליך מימוש הזכאות לקצבאות

 ,Borjas & Hilton, 1996; Currie;2001, דיסני-קוזין(הקריטריונים לקבלתן 

2004.(  

מימוש הזכאות לסיוע בקרב בני אדם החיים בעוני קיצוני מוביל -אי

אנשים . המשך ההתדרדרותשיפור במצבם אלא ל-כלל לא רק לאי-בדרך

יש הפונים לארגוני ; שונים מתמודדים באופנים שונים עם מחסור כלכלי כבד

בעוד אחרים סרים , צדקה או לסביבתם הקרובה בבקשות לסיוע נקודתי

ומאמצים דפוסי , להתנהגויות עברייניות על מנת להגדיל את הכנסותיהם

מנת להקל את מלחמתם על , התנהלות הרסניים והתמכרויות מסוגים שונים

נפשית ובריאותית , יש הנסוגים אל תוך הזנחה עצמית, עוד. היומיומית

אלה ). de la Barra, 1998; Wasson & Hill, 1998; 2007, "לתת"ארגון (

, שאינם מצליחים להיחלץ מעוני קיצוני נוטים להעמיק בו ובתוצריו עוד ועוד

נים סיכוייהם לגבור עליו כך קט, כך שככל שהם נמצאים בו זמן רב יותר

)Sharlin & Shamai, 2000.(  

שמערכת הביטחון הסוציאלי , על רקע חשיבות הנגשתו של הסיוע

ה ספרות המתייחסת העדרבולטת ב, מעניקה לבני אדם החיים בעוני קיצוני

כמו גם הגורמים , מימוש הזכאות לסיוע בקרב אוכלוסייה זו-להיקף אי

מימושה של הזכאות - את מידת מימושה או איעל מנת לבחון. המעורבים בו

לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי בקרב אוכלוסייה החיה בתנאי עוני 

הושמה במוקד המחקר , כמו גם את הגורמים המעורבים בה, קיצוני בישראל

המוצג להלן קבוצת בני אדם הצורכים את שירותיו של אחד מבתי התמחוי 

של , הם יוזמות) soup kitchens(וי בתי תמח. אביב-הפועלים בעיר תל

להזנה של אוכלוסיות במצוקה כלכלית , כלל-כוונות רווח בדרך-ארגונים ללא

פעם אחת או , חמה או קרה, המבקרים בהם זוכים לסעוד ארוחה. קשה
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הארוחות . בבית התמחוי עצמו או במנה למאכל בביתם, פעמיים ביום

; 2006, גולן(ר סכום סמלי זעום המוגשות בבתי תמחוי נצרכות חינם או בעבו

Rosenblum, Magura, Kayman & Fong, 2005 .(  

יוצגו )  להלן1סעיף (בחלק הראשון : ממצאי המחקר יוצגו בשני חלקים

שמטרתו הייתה , שנערך בקרב סועדים מבית התמחוי, ממצאיו של סקר

לבחון בקרבם את שיעור המממשים את זכאותם לסיוע הניתן במערכת 

המאפשרים להבחין בין מי , ון הסוציאלי ואת מאפייני הרקע שלהםהביטח

יוצגו ממצאיהם )  להלן2סעיף (בחלק השני . שכן ומי שלא מימשו זכאות זו

על מנת להעמיק , שנערכו עם מספר מסועדי בית התמחוי, של ראיונות עומק

כפי שאלה , מימושה של הזכאות לסיוע-בהבנת הגורמים המעורבים באי

 אפילוג – מסכם ודן בממצאים השונים ובסיומו 3סעיף . ידם-עלנתפסים 

  .קצר

מאפיינים של המממשים ושאינם מממשים את הזכאות לסיוע  . 1
   ממצאים עיקריים מן המחקר–במערכת הביטחון הסוציאלי 

נאסף מידע , 2007 ואפריל 2006בין החודשים מרץ , במשך כשנה: המדגם

וע במערכת הביטחון הסוציאלי דרך אודות שיעורי מימוש הזכאות לסי

במסגרת המחקר . אביב-שפעל בבית תמחוי בדרום העיר תל, שירות סוציאלי

נאספו נתונים לגבי כל מי שפנו לשירות הסוציאלי בתקופה זו מקרב סועדי 

  . בני אדם196בחלק זה של המחקר נאסף מידע אודות . בית התמחוי

זכאותם , שירותשל הפונים להמידע אודות מאפייניהם : איסוף הנתונים

במערכת הביטחון הסוציאלי ומימוש הזכאות קובץ לקצבאות המשולמות 

שהוצא (תיקי הפונים שימשו מקור למידע . מתוך רשומות הטיפול בהם

, למגדר, רובד ראשון כלל את הנתונים בנוגע לגיל: אודותיהם) ברשותם

ת הנתונים בנוגע הרובד השני כלל א; לארץ המוצא ולשנת העלייה לישראל

, מימוש הזכאות לקבלת סיוע, לזכאות לקצבה וסוג הקצבה לה היו זכאים

למקור , ובנוסף גם מידע בנוגע לשימוש בחומרים ממכרים או בהימורים

שהיו , לאופי מקום המגורים ולקשרים בעבר עם רשויות שונות, ההכנסה

  .  עשויות לתווך בינם ובין מערכת הביטחון הסוציאלי
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 קיבלו בעת פנייתם 52,  הפונים לשירות הסוציאלי196מבין : צאיםהממ

 מתוכם קיבלו קצבת 42).  אחוז27(קצבה ממערכת הביטחון הסוציאלי 

שמונה מן הפונים קיבלו קצבת .  גם קצבת סיעוד)תשעה(זיקנה ומיעוטם 

  . אחוז ומעלה ושניים נוספים קיבלו קצבת ילדים74נכות בשיעור של 

שלא קיבלו סיוע ממערכת הביטחון הסוציאלי בעת , ים הפונ144מבין 

.  מקרים הוגשה מועמדות לזכאות לסיוע למוסד לביטוח לאומי99-ב, הפנייה

על פי ההתפלגות , נמצאו זכאים לקבלת קצבאות שונות)  אחוז88( מתוכם 87

בעיקר בגין ( החלו לקבל קצבת נכות 14,  החלו לקבל קצבת זיקנה30: הבאה

הנובעות משימוש ממושך ואינטנסיבי בחומרים , ותיותתופעות בריא

בעיקר על רקע (והשאר החלו לקבל קצבת הבטחת הכנסה ) פסיכואקטיביים

כאשר מרביתם היו פטורים ממבחן תעסוקה , השתכרות ברמה נמוכה מאוד

למעט ). עקב הגדרתם הרשמית כמכורים לסמים או לאלכוהול או כדרי רחוב

בלות פיזית זמן קצר בלבד טרם הגשת בקשתו אשר סבל ממוג, פונה אחד

כל הפונים אשר החלו לקבל קצבה התאפיינו בקריטריונים , לקבלת קצבה

של מי , קבוצה זו. המגדירים את זכאותם במשך תקופה של שנתיים לפחות

הורכבה , שהיו זכאים לסיוע משך תקופה ארוכה אך לא מימשו את זכאותם

ראה פירוט של ( דרי רחוב ונשים בזנות ,קשישים: תמשלוש קבוצות עיקריו

  ). להלן1בלוח מאפייני השייכים לכל אחת מן הקבוצות 

על מנת לבחון את הקשר בין מאפייניהם של הפונים השונים לבין 

, המימוש של הזכאות לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי-המימוש או אי

-בחני שונות חדבריבוע ומ-מבחני חי,  למדגמים בלתי תלוייםtבוצעו מבחני 

  :שתי קבוצות הוגדרו עבור המבחנים. כיוונית

אשר ביום פנייתם לשירות , הוגדרה כפונים" מממשים"קבוצת ה

  .  פונים52 –הסוציאלי קיבלו סיוע ממערכת הביטחון הסוציאלי 

כללה את מי שמילאו בו זמנית שלושה " מממשים-לא"קבוצת ה

סוציאלי בבית התמחוי לא ביום הפנייה לשירות ה, האחד: קריטריונים

 ןקיבלו וגם לא היו בשלבי קביעת זכאות לקבלת סיוע ממערכת הביטחו

;  נמצאו זכאים–לאחר הגשת המועמדות לזכאות לסיוע , השני; הסוציאלי

 מילאו את הקריטריונים הרלוונטיים לזכאותם במשך שנתיים –והשלישי 

  . פונים87בקבוצה זו היו . ויותר קודם ליום פנייתם לשירות
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כי הקבוצות נבדלו זו מזו באופן מובהק , תוצאות המבחנים שנערכו הראו

ים של החברים בקבוצת המממשים את ממוצע הגיל. בכל המדדים שנבדקו

היה גבוה בכמעט שני עשורים מזה של ) μ=67.3, SD=12.01(זכאותם לסיוע 

ונשים נטו לממש את ; )μ=50.2, SD=19.44 ;t=5.732, p<.00(מממשים -הלא

בין המממשים היו בעיקר ). p<.00²χ ,8.173=(זכאותן לסיוע יותר מגברים 

-בעוד שבין הלא, שראל שלושים שנה ויותראשר חיו בי, עולים ממדינות ערב

אשר עלו ארצה , מממשים נמצאו בעיקר עולים ממדינות חבר העמים לשעבר

פונים אשר ). p<.00²χ ,16.888=(בראשית שנות התשעים או מאוחר יותר 

, אלכוהול או הימורים נטו, דיווחו בעת הפנייה על התמכרות פעילה לסמים

 לסיוע פחות מפונים אשר דיווחו על כך לממש את זכאותם, באופן מובהק

מבין שלוש ). p<.00²χ ,17.140=(שלא סבלו מהתמכרות כזו או שנגמלו ממנה 

הקשישים מימשו את זכאותם לסיוע יותר , קבוצות הפונים שתוארו לעיל

  ). (F=16.680, p<.00משתי הקבוצות האחרות 

ימשו את על מנת לבחון את ההבדלים בין מי שמימשו לבין מי שלא מ

באופן דיפרנציאלי בכל אחת מקבוצות הפונים שתוארה , זכאותם לסיוע

. נערכו המבחנים השונים גם בהתייחס לכל אחת מן הקבוצות בנפרד, לעיל

אלה אשר , שבקרב הפונים הקשישים, ממצאי המבחנים הללו הצביעו על כך

משו לא מימשו את זכאותם לסיוע היו מעט מבוגרים יותר מן הקשישים שמי

 ,t=-2.340;בהתאמהμ=72.9, SD=3.03 - וμ=74.8, SD=4.08(זכאותם זו 

p<.05 .(כי נשים קשישות נטו לממש את זכאותן מעט יותר , עוד נמצא

מגברים קשישים וכי קשישים שמוצאם במדינות ערב או במדינות חבר 

העמים לשעבר נטו יותר לממש את זכאותם לסיוע מאשר קשישים יוצאי 

  .הבדלים אלה לא היו מובהקים סטטיסטית, עם זאת. ב אירופהמדינות מער

נטו לממש את זכאותם ) μ=46.3, SD=4.47(המבוגרים יותר , מבין דרי הרחוב

 ,μ=35.2, SD=7.23;t=5.818(לסיוע יותר מאשר דרי רחוב צעירים יותר 

p<.00 .( דרי רחוב שעלו לישראל ממדינות חבר העמים לשעבר נטו לממש את

וכך ) p<.00²χ ,19.411=(לסיוע פחות מאשר עולים ממדינות אחרות זכאותם 

לאלכוהול או להימורים , גם דרי רחוב שדיווחו על התמכרות פעילה לסמים

)=2.672, p<.05²χ .( לא נבחן –מאחר שקבוצה זו כללה רק אישה אחת 

  .מגדרי בהקשר למימוש הזכאות לסיוע בקרב דרי הרחוב-ההבדל הבין

הנשים אשר מימשו את זכאותן לסיוע היו , עוסקות בזנותבקרב הנשים ה

מהנשים אשר לא מימשו את זכאותן ) μ=35.5, SD=2.12(צעירות יותר 
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)μ=44.2, SD=8.10 ;t=-3.061, p<.05( . בשל הדמיון בשאר מאפייניהן של

  . לא נבחנו הקשרים בינם לבין שיעורי המימוש בקבוצה זו, הנשים

מימוש הזכאות לסיוע במערכת -יהגורמים המעורבים בא  .2
  הביטחון הסוציאלי

מימושה של הזכאות -על מנת לאתר את הגורמים המעורבים באי: המדגם

 מן הפונים לשירות הסוציאלי 18לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי רואיינו 

מדגם . שתוארה לעיל" מממשים-לא"אשר נכללו בקבוצת ה, בבית התמחוי

דרי רחוב ונשים שעסקו , יון לכלול בו קשישיםהמרואיינים גובש תוך ניס

שבעה מן . מוצאם והוותק שלהם בישראל, לפי גילם, השונים זה מזה, בזנות

גילם של הקשישים . בהם שש נשים וגבר אחד, המרואיינים היו קשישים

ארבעה מהם נולדו במדינות ). μ=78, SD=3.83 (83 ועד 72-שרואיינו נע מ

אחת הייתה , הל לאחר מלחמת העולם השניימערב אירופה ועלו לישרא

, למעט אחת. אחת נולדה בצפון אפריקה ואחת במזרח אירופה, ילידת הארץ

-כל הקשישים שרואיינו עבור המחקר היו בעלי השכלה תיכונית או על

. כולם היו נשואים או התאלמנו ולשישה מהם היו גם ילדים ונכדים. תיכונית

  .במשך כל שנות מגוריהם בישראלכולם עבדו בשכר או בהתנדבות 

 47 עד 19-גילם נע מ. היו דרי רחוב, גברים כולם, ששה מרואיינים נוספים

)μ=32.5, SD=11.32 .( שניים מדרי הרחוב שרואיינו היו ילידי הארץ והשאר

 שנים לפני עריכת 15 עד 3נולדו במזרח אירופה ועלו לישראל בתקופה שבין 

הספר התיכון ואף -צה זו לא סיימו את ביתכל המרואיינים בקבו. הראיון

מחצית מדרי . אחד מהם לא עבד בעבודה חוקית בחמש השנים האחרונות

  .הרחוב שרואיינו היו רווקים ומחציתם גרושים ואבות לילדים

 עד 19-גילן נע מ. חמש המרואיינות האחרונות היו נשים אשר עסקו בזנות

46) μ=31, SD=10.90 .(ון אפריקה ועלתה ארצה כילדה אחת מהן נולדה בצפ

השאר היו ילידות מזרח אירופה שעלו ארצה בעשרים השנים , קטנה

, הספר היסודי-שתיים מן המרואיינות בקבוצה זו סיימו את בית. האחרונות

כולן רווקות ללא . והשלוש הנותרות השלימו גם את לימודי חטיבת הביניים

  . ילדים
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במקום ,  כל אחד מן המרואיינים בנפרדהראיונות בוצעו עם: איסוף הנתונים

אחד , חלקם בפינות רחוב, חלקם נערך בבתי המרואיינים. ובזמן שבחרו

-הראיונות התנהלו על פי מדריך ראיון חצי. בבית קפה ואחד על שפת הים

בו נשאלו המרואיינים לגבי הסיבות שבגללן לא מימשו את זכאותם , מובנה

 עמדתם כלפי בני אדם הנעזרים בסיוע ;לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי

. וניסיון העבר שלהם בקשר מול המוסד לביטוח לאומי; שמציעה המערכת

אשר , לפני עריכת כל ראיון הוחתמו המרואיינים על טופסי הסכמה מדעת

למרות שעברית לא הייתה שפת אמם של חלק . הוצגו להם בעברית וברוסית

 שנשאלו היו מובנות להם וכי כי השאלות, נראה היה, מן המרואיינים

אורך כל . הצליחו להשיב עליהן באופן ששיקף את רחשי לבם ומחשבותיהם

מרבית הראיונות הוקלטו . אחד מן הראיונות היה כחצי שעה עד שעה

למעט מספר ראיונות אשר במהלכם ביקשו המרואיינים כי , ותומללו

  . דבריהם יירשמו תוך כדי הראיון ולא יוקלטו

ניתוח הנתונים התבצע בשיטת הניתוח הנרטיבי מתוך : נתוניםניתוח ה

כמוצג אצל ליבליך , ")ניתוח תוכן("פרספקטיבת התוכן הקטגוריאלי 

תהליך הניתוח ). Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998(ועמיתותיה 

מתוך קבצי הראיונות המלאים קוּבץ , ראשית: התבצע בארבעה שלבים

אותרו קטגוריות , שנית. אלות ולמטרות המחקרהתוכן הרלוונטי לש

בשלב . שהופיעו באופן רוחבי בתכנים שנאספו, נושאיות וֵתמות דומיננטיות

השלישי סווגו התכנים לתוך הקטגוריות שאותרו בשלב השני ולבסוף הוחלט 

  . על אופן תיאור הממצאים והסקת המסקנות

וצגו לנציג אחד תוצאותיו ה, לאחר שהושלם תהליך זה בפעם הראשונה

 ,Rodwell(על פי עקרונות ההדדיות הדיאלוגית . מכל קבוצת מרואיינים

בהתאם , שונו חלק מן הניסוחים והובנו כמה מן הֵתמות מחדש) 1998

  .לתשומותיהם של הנציגים

  

  : הממצאים

  מימוש הזכאות לסיוע בקרב קשישים- גורמים המעורבים באי.א

-ו אותרו חמישה גורמים מרכזיים לאימתוך דבריהם של הקשישים שרואיינ

קבלת הקצבה ) 1: מימוש הזכאות שלהם לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי

חשש ממורכבות תהליך ) 2; נתפסה כמחילה על כבודם או בגידה בערכיהם
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מחסור במידע ) 4; רמתה הנמוכה של  הקצבה) 3; בקשת וקבלת הקצבאות

ידי -יצול לרעה של הקצבאות עלהחשש מנ) 5; או מידע לקוי לגבי הקצבאות

  .גורמים שונים בסביבתם של הקשישים ופגיעה בביטחונם האישי

הגורם השכיח ביותר בקרב הקשישים .  קבלת הקצבה כפגיעה בכבוד)1

מימוש הזכאות לסיוע הניתן במערכת הביטחון -כהסבר לאי, שרואיינו

גנאי או היה תפיסתם את הקצבאות כנדבה שמקבליה ראויים ל, הסוציאלי

גורם זה הופיע בכל הראיונות ועורר בקרב הקשישים . לפחות לתחושת בושה

חלק מן הקשישים הסביר את . שרואיינו את התגובה הרגשית הסוערת ביותר

אשר הושתת על עקרונות של התמודדות , עמדתו בהתייחס לחינוך בילדות

: רהסיפש, אחת המרואיינות, לדוגמא, כך. עצמאית עם קשיים כלכליים

אני גדלתי וראיתי את אבא שלי יוצא כל בוקר . אצלנו בבית זה לא היה ככה"

היה ברור . אמא שלי הייתה אשפית בלעשות יש מאין. לעבודה וחוזר מאוחר

אחרים ). 81בת ', ג" (מה שיש זה מה שיש ועם זה צריך להתמודד, לכולם

 "מספיק"כמי שאינם , בחרו להסביר את עמדתם בתפיסתם את עצמם

רק עבור מי , לדעתם, קבלת הקצבה מתקבלת על הדעת. זקוקים לסיוע

. שמצבו הפיזי או הנפשי לא משאיר לו ברירה אלא להסתייע בביטוח הלאומי

: ייצגה באמירתה בנושא זה את המסר שרווח בקרב הקשישים, 72בת ', י

כל עוד אני מצליחה לקום . זה רק כשאני אהיה בקבר, מבחינתי לקבל עזרה"

  ". וקר אני לא צריכה עזרה מאף אחדבב

נקשר אצל , גם כזו הניתנת לכל קשיש בישראל, הרעיון כי יקבלו קצבה

ממנה העדיפו להימנע , חלק מן המרואיינים להודאה בסטיגמה של עוני

אני יודעת מה את : "כפי שבא לידי ביטוי בדברים הבאים. כמעט בכל מחיר

, ואני באה למסעדה של זקוקים, לאת חושבת שאם אין לי כסף לאכו, חושבת

הרבה היו , אולי את צודקת. אז למה שאני לא אקח כסף שמציעים לי

מי מקבל עזרה מביטוח . אבל זה לא קשור אחד לשני, אומרים לי את זה

אני לא חיה . אני לא ענייה כמו האנשים שאת רואה פה. עניים? לאומי

שלא צריכה , ף שמתפקדאני אישה עם שכל וגו. אני לא נרקומנית, ברחוב

כי , עוד מתברר). 79בת ', ג" (בסדר, אם הייתי מתה ככה. עזרה מאף אחד

הסיקור התקשורתי הנרחב של קשישים החיים בעוני תרם לחשש של 

לכשיתחילו לקבל , להערכתם, המרואיינים מן התווית החברתית שתדבק בם

הזֵקנה ראיתי את כל התמונות של : "קצבה מן המוסד לביטוח לאומי

שבנוסף לזה עוד תתחיל , תארי לך, אחת כזאת. שאוכלת מהרצפה בשוק
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, לפחות היה לי את הכבוד שלי. אז מה, גם אני אוכלת מהרצפה. לבקש עזרה

  ).74בת ', ס" (זאת בושה נוראה. שאני מסתדרת לבד ורואים שאני לא כמוה

מול לא נחווה רק אל , המתלווה כביכול לקבלת קצבה, החשש מן הבושה

רצונם לשתף -כשסיפרו המרואיינים על אי, אלא התחדד, החברה באופן כללי

בת ', ד. את ילדיהם ונכדיהם בכך שהחלו לקבל קצבה מן הביטוח הלאומי

שקבלת קצבה תגרום לה להצטייר בפני ילדיה כחסרת ישע או , דאגה, 78

כשיו ע. את הילדים שלי לימדתי שמי שמתלונן יש לו אופי חלש: "חלשת אופי

  ".?אני מצופה לבוא ולהגיד להם שאני מקבלת עזרה של מסכנים

רוב  . חשש מפני המורכבות של תהליך בקשת וקבלת הקצבאות)2

המרואיינים תפסו את תהליך הגשת הבקשה לקבלת קצבה כמרכיב 

תהליך זה נתפס בעיניהם . משמעותי בהחלטה שלא לממש את הזכאות לה

היכולת להבין מכתבים -ובמיוחד אי, שותםכסבוך וכדורש יכולות שאינן בר

את יודעת מה זה : "כמו לדוגמא. שנשלחו אליהם מהמוסד לביטוח לאומי

זה אומר לפתוח חשבון בבנק וללכת לשם ? בשבילי לקבל כסף מביטוח לאומי

איך . זה מלחיץ אותי מאוד. ולקבל הביתה מכתבים שאני לא יכולה להבין

עוד צוין החשש מפני צורך עתידי ). 79בת , 'ג" (?אני אדע שלא עובדים עלי

, ליזום תקשורת מול המוסד לביטוח לאומי אם בגלל טעות בגובה הקצבה

בשבילי לעמוד בתור עכשיו שעתיים זה : "בשל שינוי כתובת או כל דבר אחר

  ).74בת ', ס" (כאילו היית אומרת לי לרוץ מרתון

ה הוצגה גם היא רמתה של קצבת הזיקנ.  רמתה הנמוכה של הקצבה)3

יש לי , את יודעת: "נאמר, לדוגמא, כך. כגורם המעכב את מימוש הזכאות

זה כל כך ? את יודעת מה הגובה של זה. חברים שמקבלים קצבת זיקנה

חושבים שמי שאין לו מספיק נואש בשביל לקבל גם . מזלזלים בנו... נמוך

 סיפרה, "ם לזהלא הייתי מוכנה להסכי? זה מה שהחיים שלי שווים. פרוטות

המרואיינים אשר ציינו גורם זה כמה שהניא אותם ממימוש . 79בת ', י

המלווה בתחושה שרמת הקצבה מעידה על חוסר , הזכאות הביעו כעס רב

בן ', כך הסביר ר. הכבוד של מוסדות המדינה כלפיהם וכלפי תרומתם לחברה

היו אנשים אבל אם לא , לא יודע מי זה, המנהל של הביטוח הלאומי: "83

אני אמור לבקש עזרה של . הוא לא היה פה בכלל, ה שלנו'כמוני וכמו החבר

זה לא היה ? משום דבר, מה שבנינו פה מאפס? גרושים אחרי כל מה שעשיתי

  ". עולה על דעתו של אף אחד הגיוני
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כשהתבקשו המרואיינים  .מחסור במידע או מידע לקוי לגבי קצבאות) 4

שמנעו בעדם מלממש , גבי הגורמים המערכתייםבקבוצה להעמיק ולפרט ל

כי בידי רבים מהם היה מידע חלקי בלבד או , התברר, את זכאותם לקצבאות

כך סברו רבים . מוטעה לחלוטין באשר לקצבאות או לתנאי הזכאות להן

כי על מנת לקבל קצבת זיקנה יש להוכיח רמת מוגבלות פיזית , מהם

לאומי מדי חודש או להצטייד בעדות להתייצב בבניין הביטוח ה, מסוימת

מרבית המידע . לכך שעבדו כשכירים ולא כעצמאיים לפני שיצאו לגמלאות

, ובעיקר דרך תכניות רדיו, שהיה ברשותם התקבל דרך אמצעי התקשורת

חלקם סיפר על כך שניסה ליצור קשר עם המוקד . המיועדות לקהל המבוגר

אך ,  להיוועץ עם המוקדניםעל מנת, הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי

אחרי ("נתקל בקושי לעבור את מערכת ניתוב השיחות עד שאמר ממנה נואש 

  ).79בת ', ג, "עשרים דקות פשוט ניתקתי

חלק מן  .ידי קרובים או זרים-חשש מניצול לרעה של הקצבאות על) 5

, בעקבות קבלת הקצבאות, הקשישים הביע חשש כי שיפור במצבם הכלכלי

ידי ילדיהם או בני -ובעיקר על, ידי גורמים שונים-א לניצולם עלעלול להבי

במקרים אלה הקצבאות . הזוג החיים עמם ונוטים לנהוג כלפיהם באלימות

מעבר לשאר הקשיים עמם , נתפסו כגורם נוסף המסכן את ביטחונם האישי

אם אני אתחיל . הוא שותה. יש לי בעל בבית: "כמו לדוגמא. הם מתמודדים

זה רק יוסיף לי עצב ", 74בת ',  ססיפרה" ,הוא ייקח לי הכל, ףלקבל כס

אז להכניס , גם ככה הוא כועס עלי מכל דבר קטן. לא יפתור לי כלום, לחיים

עוד הביעו ". 'יותר טוב שלא יהיה'תמיד אמרתי ? לסיפור הזה גם כסף

אם בדירתם , המרואיינים חשש כבד מהטרדות ותקיפות מזדמנות מצד זרים

אם אני אתחיל פתאום שיהיה לי יותר אוכל : "כמו לדוגמא. חובאו בר

כל הפורצים . מיד יקפצו עלי, או שאני אקנה לי נעליים חדשות, במקרר

בלי איפור , מרוטה, אם אני ככה. הם יודעים בדיוק מה יש למי, והשודדים

בת ', ג" (יודעים שאין מה לעשות איתי, ובלי גרביים ובשמלה אחת כל הזמן

כי רוב הקשישים היו מודעים להרחבת הסיקור ,  מעניין לציין).81

הם ציינו . התקשורתי על פגיעה בקשישים ובחסרי ישע בשנים האחרונות

כי תמונות המוצגות בעיתונות המשודרת או הכתובה רודפות את , בדבריהם

כי עליהם לבחור בין חיי עוני וביטחון , מחשבותיהם וגורמות להם לחשוב

  .חיים נוחים יותר מבחינה כלכלית אך מסוכנים יותראישי לבין 
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  מימוש הזכאות לסיוע בקרב דרי רחוב- גורמים המעורבים באי.ב

מימוש הזכאות לסיוע -בראיונות עם דרי הרחוב עלו ששה גורמים לאי

קבלת קצבאות נתפסה כסמל ) 1: במסגרת המערכת לביטחון סוציאלי

חשש מפני האפשרות ) 2 ;"טיבינורמ"ליצירה מחודשת של קשר עם העולם ה

חשש מפגיעה ) 3; של פגיעה בביטחונם האישי בשל התוספת להכנסתם

קיומן של חלופות שאינן קצבאות למענה על ) 4; במקורות הכנסה אחרים

  ;ניסיון שלילי קודם בקשר עם מערכת הביטחון הסוציאלי) 5; צרכים

  .מחסור במידע או מידע לקוי לגבי קצבאות) 6

 התקבל ."נורמטיבי"קצבאות כסמל לחידוש הקשר עם העולם ה קבלת )1

, עבור מרבית המרואיינים בקבוצה זו, כי קבלת קצבאות סמלה, הרושם

". נורמטיבי"חיבור מחדש לעולם שמחוץ לרחוב ויצירת קשר עם הממסד ה

: 28בן ', אמר ו, כך. חיבור זה עורר בחלקם תחושות קשות של פחד וחרדה

אני . לא רוצה להשתתף במשחק הזה עוד פעם, ם אף אחדלא רציתי לדבר ע"

לא רציתי שתתחיל איזה קומוניקציה עם . רק אני. רגיל להיות לבד

החשש מכינונו של קשר בין המרואיינים לבין המוסד לביטוח ". המדינה

ידי רובם כנובע מן האיום הגלום בכך על שליטתם הבלעדית -לאומי תואר על

הם הביעו חשד כי הקצבאות תהפוכנה . חייהםבאופן שבו הם חיים את 

מחר , היום הם יתנו לי כסף("להצגת דרישות שונות בפניהם " מדרון תלול"ל

אני , אם אני רוצה שקט. יתחילו להציק לי, הם יגידו לי לך לפה ולך לשם

  ).24בן ', ד, "צריך לא להיות בקשר עם אף אחד

, כמו בקרב הקשישים .יחשש מפני האפשרות של פגיעה בביטחון האיש )2

בסביבתם " בעלי ממון"הובע החשש מפני הצטיירותם כ, גם עבור דרי הרחוב

ידם -כל שיפור במצבם הכלכלי נתפס על. וחשיפתם לפגיעה אלימה כלשהי

כפי , הנמוך גם כך,  האישיםכעלול להוביל לירידה משמעותית בביטחונ

 ואין לי אפשרות ,לא נותנים לי חשבון בבנק: "שהדבר בא לידי ביטוי

אני . זה ישים לי מיד מטרה על המצח. להסתובב ברחוב עם כסף בכיסים

עשר , ויודעים שזה היום של הקצבה, שאם אני יוצא עם הקצבה בכיס, חושב

מעניין ). 45בן ', י" (מוכה ובלי גרוש, דקות אחרי זה אני שוכב על הרצפה

כפי ,  לקצבאות שונותכי בנושא זה הייתה התייחסות דיפרנציאלית, לציין

, כי הוא מסכן, אם מישהו מקבל נכות אולי עוזבים אותו", 24בן ', שהסביר ד

  ".אין רחמים איתם, אבל בריאים שמקבלים כסף. פחות ברור. לא יודע
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חלק מן המרואיינים סיפרו . מתברר כי חשש זה איננו מנותק מן המציאות

העביר את כספי הקצבאות על חברים ומכרים אשר הותקפו תכופות ונאלצו ל

, שהיו בידם לידי שודדים מזדמנים או אף באופן קבוע לידי גורמים שונים

את זוכרת את : "עולה מהדברים הבאים, כך לדוגמא". דמי ביטחון"בחזקת 

עד עכשיו הוא לא . ולקחו לו הכל, חטף בקבוק בראש, יצא מהדואר... 'א

, עים מגיע היום של הקצבהכולם יוד. נהיה פה הכספומט של האזור. בסדר

גם , להיפך, לא נשאר לו שקל מזה. והוא מרוב פחד מיד נותן' באים לא

  ). 32בן ', ל" (לוקחים לו מה שיש לו בכיסים

כל דרי  .חשש מאיום על מקורות הכנסה קיימים בעקבות קבלת הקצבה )3

לכל אחד מהם היה צומת . הרחוב שרואיינו השתכרו באמצעות קיבוץ נדבות

. ו מספר צמתים בהם היו מוכרים ובהם נהגו לקבץ נדבות בשעות קבועותא

כלל בהיקף נמוך ועבור -בדרך, חלקם גם שימש כבלדרים בעסקאות סמים

הכנסתם מקיבוץ הנדבות ומן הבלדרות נעה ממספר . סוחרים זוטרים

, בחלק מן המקרים, לפיכך. ח ליום"לים בודדים ועד כשלוש מאות ששק

, סכום הקצבה לה היו זכאים היה נמוך בהרבה ממה שהיו רגילים להשתכר

קבלתה סימנה למעשה ירידה ולא שיפור , כך שמעבר להסתמכות על הקצבה

 :לדוגמא, כפי שבוטא, שלא להיעזר בקצבה, לכן, רובם העדיף. בהכנסתם

ובסופו של דבר יהיה לי , יבדקו לי כמה כסף יש לי, נו לי קצבהברגע שית"

  ). 47בן ', י" (?מי צריך את זה. פחות

מרבית דרי הרחוב שרואיינו תפסו את  .קיומן של חלופות לקצבאות )4

. קצבאות הביטוח הלאומי כפתרון ממסדי חלופי אחד מני רבים לצורכיהם

פשיים או כלכליים היה מי שסייע נ, חלקם ציינו כי במקרי חירום בריאותיים

כך . להם גם לפני שעברו את התהליך הנדרש למימוש הזכאות לקצבאות

חדר מיון "עמדו ועומדים לרשותו " בכל רגע נתון"כי , 19בן ', למשל העיד ש

עובדת סוציאלית אם אני מדוכא או צריך מישהו שיסדר לי , אם אני חולה

 חסר לי מעיל או שמיכה או כמה ואנשים טובים או רווחה אם, את הראש

חלופות אלה נתפסו לעתים כמועילות יותר לפתרון ". שקלים לנסוע למרפאה

בעיותיהם של המרואיינים לעומת האפשרות של הקצבאות במסגרת מערכת 

, מאחר שקבלת קצבאות טומנת בחובה סיכונים שונים. הביטחון הסוציאלי

תוך , קבוע,  יש לי כסף זמיןאם" האישי והאפשרות שןבהם הפגיעה בביטחו

המרואיינים הצביעו על גורמי , )32בן ', ל" (יומיים אני גומר אותו על הסם
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יעיל ונוח יותר לרוב , שהיוו מבחינתם מענה מהיר, עזר וחירום אחרים

  .צורכיהם

חלק מן  .ניסיון עבר שלילי בקשר עם מערכת הביטחון הסוציאלי )5

 רב בקשר עם גופי רווחה ולעתים גם ן ניסיוהמרואיינים בקבוצה זו היו בעלי

כל האחרים ניסו בעבר להניע תהליך , למעט אחד. עם המוסד לביטוח לאומי

המרואיינים . של בחינת או מימוש זכאות לקצבה אותו זנחו לפני שהושלם

כבלתי , הללו הציגו את המפגשים עם המוסד לביטוח לאומי כַמלאים

שחזרו על עצמן בתדירות , בין הבעיות. יםמכבד-נעימים וכלא-כלא, נגמרים

זמן המתנה רב , היו יחס עוין של פקידים, הרבה ביותר בדברי המרואיינים

דרישות , עד לקבלת מידע לגבי אישורה או דחייתה של הזכאות לקצבה

הקושי . חוזרות וסותרות למסמכים וקושי בהבנת טפסים או מכתבים

אשר חי , 47בן ', י. איננה עבריתהאחרון לא אפיין רק את מי ששפת אמו 

, בארץ מגיל ינקות והתחנך תשע שנות לימוד במערכת החינוך הישראלית

וקיצורים והכל בשפה , המכתבים מגיעים עם כל מיני טבלאות"כי , סיפר

  ".?מי בכלל יכול להבין מה כתוב שם. רשמית, גבוהה כזאת

,  המרואיינים סיפרורבים מן .מחסור במידע או מידע לקוי לגבי קצבאות) 6

ובמקרים , כי טרם קבלתם את הקצבאות השונות היה בידיהם מידע חלקי

פערי המידע העיקריים אותם ציינו היו קשורים לגובה . רבים כוזב אודותן

כי רק מי שמדווח , כך היו שחשבו. הקצבאות ולקריטריונים לזכאות להן

או כי רק מי שעובד למשטרה תוך שעות ספורות מפגיעתו זכאי לקצבת נכות 

לא היה , למעט אחד. אך משתכר שכר נמוך זכאי לקצבת הבטחת הכנסה

, איש מהמרואיינים מודע לאפשרות לקבל קצבאות באמצעות בנק הדואר

כי מרבית המידע הכוזב , מדבריהם עלה. ללא פתיחת חשבון בבנק פרטי

ם עמן שהיה קיים בידם הוזן באמצעות שמועות שנפוצו בקרב קבוצות חברי

שאמרו לו , אבל אני שמעתי מזה. אני לא הלכתי: "כמו לדוגמא. התרועעו

  ). 24בן ', ו" (אפשר-אז אי. ככה הוא הבין. אפשר-שאי

מימוש הזכאות לסיוע בקרב נשים העוסקות -גורמים המעורבים באי  . ג

  בזנות

מימוש -בראיונות עם נשים העוסקות בזנות עלו שלושה גורמים מרכזיים לאי

החשש מפגיעה בקשר עם ) 1: ותן לסיוע במערכת הביטחון הסוציאליזכא
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החשש ) 3; קשיים בתהליך אישור הזכאות לקצבאות) 2; סרסורים ולקוחות

מחשיפת אורח חייהן ועיסוקן מול גורמים בממסד ובשירותים השונים 

  ").תהפקידּו("

ם חששן העיקרי של כל הנשי .חשש מפגיעה בקשר עם סרסורים ולקוחות )1

שקבלת קצבאות מן הביטוח הלאומי תחריף את , שרואיינו בקבוצה זו היה

הקצבה סימנה , לטוב ולרע. פגיעותן ביחסים עם הסרסורים שהפעילו אותן

כך עלה לדוגמא מן . לעזוב את החיים בזנות, גם אם מוגבלת, עבורן אפשרות

, 22בת ',  זסיפרה" אני לא אצליח להסתיר את זה: "הדברים הבאים

אין מה . הסכום הוא לא כזה שהוא מאפשר לי באמת להתנתק מהם"

אז , טוב'יתחילו להגיד לי . זה רק ייתן לי כמה גרושים שהם ייקחו לי. לעשות

, בסוף יהיה לי גם מעט כסף. 'לא מסיעים אותך יותר'או ' תשכרי דירה משלך

ה כל פעם שתהי. עם הבוסים שלי' לנענע את הסירה'אני לא רוצה ... וגם

. ואת זה אני לא יכולה לעשות' אז לכי תסתדרי לבד, טוב'בעיה הם יגידו לי 

לא כדאי : "19בת ', על דבריה הוסיפה א". אפילו שנחמד שיש לי כסף משלי

זה לא טוב ועושה מחשבות של לעזוב , זה מכניס ליחסים כסף מבחוץ. לנו

   ".מחשבות כאלה, זה אף פעם לא נגמר טוב, ולהסתדר לבד

וביחס " ערכן"כי קבלת קצבאות מסוימות תוריד את , חששו הנשיםעוד 

או ביצוע , למשל, כי קבלת קצבת נכות, כך חששו;  גם את שכרן–ישיר 

הבדיקות הרפואיות הנדרשות עבור הגשת הבקשה לקצבה תוביל לתפיסתן 

אני אקבל פחות , ולקבל נכות, אם אני אתחיל ללכת לרופאים": "פגומות"כ

  ). 36בת ', מ" (לא נכות,  בנות שיעבדומחפשים. כסף

רוב המרואיינות ניסו , למרות חששותיהן .קשיים בתהליך אישור הזכאות )2

בעת כזו או אחרת בעבר לברר ולממש את זכאותן לקצבאות שמעניקה 

הבעיות העיקריות בהן נתקלו בניסיונותיהן היו . מערכת הביטחון הסוציאלי

. ישות לתשלום חובות אותן לא יכלו למלאחוסר יעילות בעיבוד בקשתן ודר

ניסיתי : " על ניסיונותיה לברר את זכאותה לקצבת נכותסיפרה, 32בת ', ש

את יודעת כמה . לפני כמה שנים להגיש בקשה לנכות דרך עובדת סוציאלית

ואז כל . שבועות באתי והלכתי עם כל הניירות שביקשו, קודם? זמן זה לקח

וזה כל פעם היה נייר , כל פעם רצו עוד נייר, חודש עוד מכתב ועוד מכתב

  ". בסוף אבדתי סבלנות. חודשים, ועוד פעמיים, ועוד פעם. שכבר שלחתי
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שתיים מן הנשים סיפרו על עיכוב הדיון בזכאותן לקצבאות עד לכיסוי 

חוב אחד בגין תקופה שהסתיימה עשור קודם להגשת , חובות שצברו בעבר

שני .  שהסתיימה כעשרים שנה טרם ההגשההבקשה וחוב אחר בגין תקופה

על פי המכתבים . החובות צברו קנסות ועמדו על מספר עשרות אלפי שקלים

הוקפא בזמנו כליל הדיון , אותם גם הציגו במהלך הראיון, שקיבלו הנשים

כך לדוגמא עולה מהדברים . בזכאותן לקצבאות עד למועד פירעון חובן

אם יכולתי לשלם סכומים . ת החוב הזהלא ידעתי בכלל שיש לי א: "הבאים

  .46בת ', ציינה ד" לא הייתי מבקשת אז קצבה מלכתחילה, כאלה

נושא  .חשש משיפוטיות פקידים כלפי אורח חייהן של הנשים ועיסוקן )3

אחרון שהעלו הנשים שרואיינו נגע לצורך להסתיר מפני פקידי המוסד 

אופן בלעדי מן העיסוק כולן השתכרו ב. לביטוח לאומי את מקור הכנסתן

הן הושמו מיידית במלכוד ממנו התקשו , אם וכאשר דיווחו על כך. בזנות

, ככל מקצוע אחר, היחס אליהן היה כאל בעלות מקצוע, מצד אחד. לצאת

הן נתקלו בהתנהגות , בד בבד. המשתכרות די צורכיהן ואינן זכאיות לסיוע

בדברים , למשל, התבררכך . עוינת ובביקורתיות כלפיהן מבחינה מוסרית

אז הפקידה שואלת . לשאול על משהו, הלכתי פעם לביטוח לאומי: "הבאים

אמרתי לה את האמת כי חשבתי , לא התביישתי. ?'במה את עובדת'אותי 

, יש לך עבודה שמכניסה מספיק'אז היא אמרה לי . שהתפקיד שלה לעזור לי

ה כי אני לא רוצה אמרתי לה שאני מבקשת עזר. 'את לא יכולה לבקש קצבה

אבל היא כבר הסתכלה עלי בעין עקומה וידעתי , לעבוד בזה עוד הרבה זמן

  .36בת ',  מסיפרה, "שלא ייצא מזה כלום

לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי מימוש הזכאות -אי  .3
   דיון בממצאי המחקר–והגורמים לה בקרב החיים בעוני קיצוני 

ת מהפונים לשירות הסוציאלי בבית שכמחצי, ממצאי המחקר מעידים על כך

התמחוי היו זכאים לסיוע מצד מערכת הביטחון הסוציאלי אך לא מימשו 

שיעורי המימוש , יתרה מזה. למרות נזקקותם הכלכלית את זכאותם

הנמוכים ביותר היו דווקא בקרב מי שנזקקותם הייתה עמוקה יותר או 

כי פונים אשר ,  נמצאכך למשל. שהשתייכו לקבוצות חברתיות פגיעות יותר

לאלכוהול או להימורים נטו פחות לממש , דיווחו על התמכרות פעילה לסמים
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ממצא זה . את זכאותם לסיוע מאשר פונים אשר לא דיווחו על התמכרות כזו

בני אדם החיים בצלה של התמכרות מתקשים פעמים רבות . אינו מפתיע

פוסי צריכת השירותים  ד,רטייםביורוקלהתמיד בתהליכי טיפול ובתהליכים 

ונכונותם של אנשי מקצוע משירותים , שלהם נוטים להיות ספוראדיים

ובשימור תהליכים ) outreach(כוללניים להשקיע לאורך זמן בפעולות יישוג 

). Connors, Donovan & DiClemente, 2001(כלל -טיפוליים עמם נמוכה בדרך

רת מערכת הביטחון שיעורי מימוש זכאותם לסיוע במסג, כתוצאה מכך

  ). Nwakeze et al., 2003(הסוציאלי נוטים להיות נמוכים 

כי פונים ילידי הארץ או שעלו לישראל לפני שנים , בדומה לכך נמצא

רבות נטו יותר לממש את זכאותם לסיוע מאשר פונים אשר עלו ארצה בשני 

ל מימושן ש-בין עלייה או הגירה לבין אי, קשר זה. העשורים האחרונים

מוכר גם בספרות ותועד באופן נרחב במחקרים קודמים , זכאויות לסיוע

)Castronova et al., 2001 .(היכרות עם -שוני תרבותי ואי, קשיי שפה

רטיות במדינת היעד מקשים על מהגרים במדינות שונות ביורוקהמערכות ה

 ,Currie(לבחון ולממש את זכאותם לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי 
2004( .  

מפתיע יותר היה הנתון על פיו נטו המממשים את זכאותם לסיוע להיות 

שבחנו שיעורי , רוב המחקרים. מבוגרים בהרבה ממי שלא מימשו אותה

, מצאו, מימוש של הזכאות לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי-מימוש ואי

 ,Riphahn(כי על פי רוב צעירים נוטים לממש את זכויותיהם יותר ממבוגרים 

שבקרב משתתפי המחקר הנוכחי , הסבר אפשרי אחד לממצא זה הוא). 2001

וניסיונם המצומצם בקשר עם , מרבית הצעירים היו גם עולים חדשים

המימוש של זכאותם לסיוע - בישראל מסביר את איםרטייביורוקמוסדות 

הסבר אחר נוגע לסוג הקצבאות שאת הזכאות להן לא מימשו . ולא גילם

  . תמחויהפונים מבית ה

, בקרב הפונים אשר מימשו את זכאותם לסיוע, בעוד שהקצבה העיקרית

הזכאות הבלתי ממומשת ביותר הייתה לקצבת הבטחת , הייתה קצבת זיקנה

, מלבד היותה מוענקת לאוכלוסייה המבוגרת בלבד, קצבת הזיקנה. הכנסה

קצבת . מוקצית באופן אוניברסלי כמעט לכל מי שזכאי לה מפאת גילו

דורשת עמידה במבחני , המוענקת גם לצעירים, חת הכנסה לעומת זאתהבט

 גם מילוי דרישות הנוגעות –במקרים מסוימים , אמצעים ולאחרונה

הזכאות לקצבאות , ככלל". מרווחה לעבודה"להשתתפות בתכניות 
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אוניברסליות נוטה להיות ממומשת יותר מהזכאות לקצבאות אשר קבלתן 

, ייתכן כי הדבר נכון גם). van Oorschot, 1994(מותנית במבחנים שונים 

בשל מאפייני צריכת השירותים , עבור הפונים מבית התמחוי, ואולי במיוחד

שלהם ונגישותם הלוקה בחסר למידע אודות תהליכי מימוש הזכאויות 

  .עליה יפורט בהמשך, השונות

מימוש הזכאות לסיוע במערכת -המעורבים באי, בחינה של הגורמים

כי אין זה נכון להתייחס לבני אדם החיים בעוני , מראה, ון הסוציאליהביטח

כבר בתוך אוכלוסיית הפונים לשירות . קיצוני כאל מקשה אחת בעניין זה

 –אוכלוסיות נפרדות -הסוציאלי בבית התמחוי ניתן היה לזהות שלוש תת

 שדמו בעומק מצוקתן הכלכלית –דרי רחוב ונשים שעסקו בזנות , קשישים

בהרכבן ובתפיסתן את מערכת הביטחון הסוציאלי , נבדלו במאפייניהןאך 

    .מימוש הסיוע שהיו זכאיות לו-ואת הגורמים המעורבים באי

-שמנו המרואיינים משלוש תת, באופן כללי ניתן למקם את הגורמים

מימוש הזכאות שלהם לסיוע במערכת -האוכלוסיות כמשפיעים על אי

ברמה , פולוגיה של סיבות ברמה האישיתעל פני טי, הביטחון הסוציאלי

ציינו את , למשל, הקשישים, ברמה האישית. הסביבתית וברמה המערכתית

שהתלוותה מבחינתם לקבלת קצבאות בכלל ולקבלת קצבאות , הבושה

ציינו את החשש מאובדן שליטה , לעומתם, דרי הרחוב. שרמתן נמוכה בפרט

מים הללו מוכרים בספרות שני הגור. על האופי הסגרגטיבי בו הם חיים

ממדינות אחרות כמשמעותיים בהחלטה שלא לממש את הזכאות לסיוע 

 ;Currie, 2003(במערכת הביטחון הסוציאלי בקרב החיים בעוני קיצוני 
Nwakeze et al., 2003 .(דומה שבישראל תחושות הבושה והחרדה , עם זאת

ין מקבלי מתקשרות גם לתחושות העלבון באשר לקשר בין הזכאים לב

ממצא זה בולט בעיקר לגבי . ההחלטות על הסיוע המגיע להם ורמתו

ההתאמה של תהליך הגשת הזכאות לקצבאות -אשר בעבורם אי, הקשישים

של מקבלי ההחלטות זלזול התפרשו כ, ההתאמה של רמתן לצורכיהם-ואי

אין להתעלם בעניין זה מן . מדינה בצעירותםהם להקרבה שלמידת הב

בו מתקיים מערך הסיוע של מערכת הביטחון , לי הייחודיההקשר הישרא

. עלייה וחבלי קליטה, תקומה, הכולל בתוכו סוגיות של שואה, הסוציאלי

עולים חדשים ,  בו מעורבים ניצולי שואה,שיקומי-כשם שבכל תהליך טיפולי

 משוקללים מאפייני ההיסטוריה , המורגלים בחיי ניתוק חברתי,או בני אדם

 כי נכון ,כך נראה, ם בקביעת האטיולוגיה של מצבם והמענה לוהאישית שלה
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התייחסות לסוגיות אלו -אי. לעשות גם בתהליך מימוש זכאותם לסיוע כלכלי

לגבי ההחלטה שלא לממש את , ולעוצמתם של השיקולים הנגזרים מהן

במקרים , עלולה לסתום, הזכאות לסיוע מצד מערכת הביטחון הסוציאלי

  .על כל אפשרות להנגישו לזקוקים לואת הגולל , רבים

ציינו , האוכלוסיות-מכל אחת מתת, מרואיינים רבים, ברמה הסביבתית

את חששם מהאפשרות שיפלו קורבן לאלימות פיזית או אחרת בעקבות 

חששם התעצם לנוכח היותם . קבלת הסיוע מצד מערכת הביטחון הסוציאלי

דיור , ובהם גילם המבוגר, החשופים מלכתחילה לגורמי סיכון לניצול ולפגיע

 ,Jencks(מעורבות בפשיעה או תלות כלכלית מוחלטת באחרים , בלתי קבוע

בעוד שהקשישים ודרי . בולטות בנושא זה היו הנשים שעסקו בזנות). 1995

, הרחוב חששו מאלימות עתידית מזדמנת או אחרת בעקבות קבלת קצבאות

אליהן ייחשפו בעקבות כל הנשים הצביעו על סיכונים מידיים וממוקדים 

אף לוו עבורן גם ) נכות, למשל(קצבאות מסוימות . שיפור במצבן הכלכלי

  . בירידה בלתי נמנעת ביכולת ההשתכרות שלהן

כי על פי רוב נוטים אנשי מקצוע לא , מחקרים קודמים בנושא זה מראים

להתייחס בכובד ראש לחששות מסוג זה ולתפוס אותם כבלתי רלוונטיים 

יכי מימוש הזכאות לסיוע שמציעה מערכת הביטחון הסוציאלי בתהל

)Baldwin, 1999; 2003 .( נטייה זו עלולה לטמון בחובה סכנה של ממש עבור

הנגשת קצבאות לאוכלוסיות החשופות לאלימות . החיים בעוני קיצוני

, מבלי ליצור את התשתית המתאימה לקבלתן בתוך נוף חיי הזכאים, ולניצול

   .מם בסיכון משמעותיעלולה להשי

כל בני האדם שרואיינו במחקר הציגו גורמים ברמה המערכתית כחסמים 

. משמעותיים בדרכם למימוש זכאותם לסיוע במערכת הביטחון הסוציאלי

הראשון היה יחסם של פקידי  :בעיקר הוזכרו בעניין זה שלושה נושאים

שתואר , ייניםהמוסד לביטוח לאומי במפגש הבלתי אמצעי בינם לבין המרוא

של זלזול או חוסר אמון מצד , תחושה זו. כשיפוטי וכבלתי מועיל, מכבד-כלא

כמעט כל התייחסות של המרואיינים אליהם ואל " צבעה", נציגי המוסד

התמונה שהצטיירה מתיאורם של , באופן גורף. המוסד לביטוח לאומי בכלל

ניתן . ליליתהמרואיינים את קשריהם עם המוסד לביטוח לאומי הייתה ש

שעבורם אמורה ויכולה מערכת הביטחון הסוציאלי , שבני אדם, להצר על כך

תופסים מערכת זו כעוינת כלפיהם , להוות מקור לתמיכה והגנה כלכלית

  . עד כדי בחירה שלא להיעזר בה, במהותה
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הנושא השני היה החשיפה למידע חלקי או מוטעה לגבי הזכאות לסיוע או 

בשנים האחרונות נקט המוסד לביטוח לאומי בשורת . אופי הסיוע עצמו

שמטרתם הנגשת המידע לגבי קצבאות שונות לקהל הרחב , מהלכים

. הנשלחות בדואר, מוקד טלפוני וחוברות מידע, באמצעות רשת האינטרנט

כי בקרב החיים בעוני קיצוני מרבית ערוצי התקשורת הללו , עם זאת נראה

כי רוב המרואיינים השיגו את המידע , בררכך הת. הופכים לבלתי רלוונטיים

  . שהיה בידם לגבי הסיוע מקבוצת השווים שלהם ומתכניות רדיו וטלוויזיה

בהם נתקלו מי שניסו , הנושא השלישי היה קשיים ומכשולים שונים

נבו -בראש המכשולים הללו הוצב מה שקרומר. לממש את זכאותם לסיוע

דרישות בלתי , דהיינו–" חסרסינדרום המסמך ה"מכנים ) 2006(וברק 

גם כאשר אלה , פוסקות מצד המוסד לביטוח לאומי לטפסים ומסמכים

שרבים מבין החיים בעוני קיצוני אינם , בהתחשב בעובדה. נשלחו אליו בעבר

ניתן לשער , מכונות צילום או מדפסות בהישג ידם, מחזיקים מכשירי פקס

ת את יכולתם הכלכלית כיצד כל דרישה לשליחה חוזרת של מסמכים שוחק

  .  והנפשית להתמיד בתהליך מימוש הזכאות

כיווני ברור בין חלק ממאפייניהם של -אמנם לא ניתן לטעון לקשר חד

. מימושם את זכאותם לו-הנזקקים לסיוע ועמדותיהם כלפיו לבין אי

- נזקקותם החריפה או אי –לא תמיד ניתן לדעת מה קדם למה , למעשה

כי מדובר בתהליכים המשולבים , ניתן להניח. ע להםקבלתם את הסיוע המגי

 כלפי התדרדרות מתמדת במצבם של יהמכוונים באופן ספירל, זה בזה

בהקשר של המפגש ). Hulme, Moore & Shepard, 2001(החיים בעוני קיצוני 

מציגים שרלין ושמאי תופעה , בין אנשים החיים בעוני לבין מערכת הרווחה

). Sharlin & Shamai, 2000" (יציה של ייאושקואל"אותה הם מכנים 

העובדים עם , מסגלים לעצמם אנשי מקצוע" קואליציה של הייאוש"ב

באופן שאינו , ולקוחותיהם זה את מאפייניו של זה, אוכלוסיות החיות בעוני

ייתכן שבקשר . מאפשר להם להתקדם לקראת שיפור במצבם של האחרונים

מערכת הביטחון הסוציאלי נכון יהיה שבין החיים בעוני קיצוני לבין 

קואליציה של "אותה ניתן לכנות , להתייחס לגרסה אחרת של תופעה זו

להתמיד , בשל מאפייניהם, בעוד שהחיים בעוני קיצוני מתקשים". הדרה

הרי , בקשר עם המערכת ולפעול באופן אקטיבי למימוש זכאותם לסיוע

כדי , ותיה אינם עושים דישהמערכת והגורמים המתווכים בינה לבין לקוח

להגביר את נגישותם של הזכאים לרשתות הביטחון הכלכליות המוצעות 
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המפרידה בין אוכלוסיות , נשמרת ונמשכת בניית החומה, באופן זה. להם

ודרך כך בעצם בינן לבין , החיות בעוני קיצוני לבין האפשרות להיחלץ ממצבן

   ). Pleace, 1998(החברה המתנהלת סביבן שאר 

בו חלק מן החברה ממשיך להתקיים בעוני קיצוני ללא נגישות , מצב זה

, מבחינת הזכאים. או מוסרית, כלכלית, איננו נכון חוקית, לסיוע המגיע לו

קשה , על רקע זה. מחיר ההדרה ברור, שאינם מממשים את זכאותם לסיוע

לא . מדוע בוחרים חלקם באופן מודע שלא לממשו, במובנים מסוימים להבין

פעם מושמעת בספרות הטענה לפיה סביר להניח כי בני אדם החיים מן היד 

היו מניחים לרגשותיהם , במבנים נטושים ובדירות מתפוררות, אל הפה

 & Hunter, Getty, Kemsley(ומקדמים כל סיוע כלכלי המוצע להם בברכה 

Skelly, 1991; Jencks, 1995 .(ים בהם כי גם במקר, כנגד טענה זו ניתן לטעון

הדבר נובע מחוסר הלימה בין , בוחרים הזכאים שלא לממש את זכאותם

דוגמא לכך . האופן שבו מוצג ומוצע הסיוע לבין צורכיהם ומאפייניהם בפועל

הוא התפקיד שיש לרמתה של קצבת הזיקנה בהחלטתם של הקשישים 

  . שרואיינו שלא לקבלה

יאלי ומערכות מבחינת מערכת הביטחון הסוצ, מצדו השני של המטבע

הרי שכל עיכוב בשיפור מצבם של החיים בעוני קיצוני , הסיוע בכלל

משמעותו באופן בלתי נמנע כמעט צורך להשקיע בהם משאבים רבים יותר 

מימוש זכאותם , בשלב ראשון, ידי-בלימת התדרדרותם על. בטווח הארוך

לסיוע יעילה הרבה יותר מבחינת ההוצאה הציבורית מאשר התעלמות 

רק , זאת ועוד). Jensen & Dubrowski, 2000; 1992, וקרמרדורון (קיומם מ

יכולה , הניתן במערכת הביטחון הסוציאלי, הבטחת מימוש הזכאות לסיועב

מערכות המציעות סיוע . מערכת כזו למלא את ייעודה הבראשיתי המוצהר

למי שזקוקים לו באופן דרמטי אך אינן מוודאות כי סיוע זה אכן מגיע 

זכאים לו חוטאות לפוטנציאל הגלום בהן לצמצום עומק העוני ולמימוש ל

זכותם של כל אזרחי המדינה לחיות חיים ברמת הכנסה הגבוהה ממינימום 

 זכות ולא מעשה חסד –כשמה כן היא , זכות זו). 2007, פוקס-פז(מסוים 

הוא הדין לגבי כל האוכלוסיות הזכאיות לסיוע במסגרת ). 2003, ישובי(

אך הוא החייב להיות גם כאשר אלו חיות בעוני , כת הביטחון הסוציאלימער

או חיות , מתקשות ליצור קשרים מועילים עם נציגי המערכות, קיצוני

  .     תעסוקתי או אחר, בניתוק חברתי
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  אפילוג

להציע הצעות , בין השאר, במהלך הראיונות שנערכו התבקשו המרואיינים

ערכת הביטחון הסוציאלי לאנשים החיים ידי מ-עללהנגשת הסיוע המוצע 

בשל קוצר היריעה והקושי לארגן את מרבית . במצבים דומים לשלהם

נבחר שלא , בקטגוריות שלא חפפו לקטגוריות אחרות, התשובות לשאלה זו

על מנת , עם זאת. לשלבן בסופו של דבר בפרק המציג את ממצאי המחקר

נתייחס להלן , שאלה זולהשמיע את קולם של מי שכן בחרו לענות על 

  .להצעותיהם

הוצע להפיץ מידע לגבי הקצבאות שמשלם המוסד , ובאופן גורף, ראשית

לביטוח לאומי גם באמצעות ערוצי תקשורת הנגישים למי שאין בבעלותו 

מי שאינו מסוגל לעמוד בתשלום של דקות המתנה רבות בטלפון , מחשב אישי

המרואיינים ציינו את ,  בהקשר זה.ולמי שאין ברשותו כתובת מגורים קבועה

הפצה של מידע . מידת ההסתמכות הרבה שלהם על התקשורת המשודרת

מדויק לגבי זכאויות שונות בטלוויזיה וברדיו עשויה ללא ספק להפחית את 

שיעורי המידע הלקוי והמוטעה הקיים כיום בנושא הקצבאות בקרב בני אדם 

, ובהקשר דומה, שנית. רק בקרבםשלא , וסביר להניח, החיים בעוני קיצוני

הוצע שהמידע המופץ לגבי קצבאות ישודר לא רק בשפה העברית או הערבית 

בהן בעיקר שפות וניבים שונים המדוברים במדינות , אלא גם בשפות נוספות

הוצע לפעול לשיפור ההלימה בין גובה , שלישית. חבר העמים לשעבר

 הוצע לערוך שינויים מן היסוד ולבסוף. הקצבאות לבין צורכיהם של הזכאים

באופן שבו מוכשרים ופועלים פקידי המוסד לביטוח לאומי ואנשי המקצוע 

, יחסם העוין והשיפוטי של הראשונים. המתווכים בינם לבין הזכאים

והחוסר בידע בסיסי לגבי מערכי הסיוע הכלולים במערכת הביטחון 

יכולתם של -יהוצגו כמרכיבי מפתח בא, הסוציאלי בקרב האחרונים

  . המרואיינים לקבל את הסיוע המגיע להם
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  :נגישות לצדק בשירותי רווחה
            ידי - עדות ערר עלומאפייני השימוש בו

  "כנית ויסקונסיןת"משתתפי 

  *אבישי בניש

  מבוא

ציינה  1" ויסקונסיןתכנית"ח אשר סקר את שנת הפעילות הראשונה של "בדו

-על  שהוגש,את מיעוט העררים, דורית נובק' גב,  דאזתכניתראש מינהלת ה

כאחד  התקבל ש, ואת השיעור הנמוך של הערריםתכנית ה משתתפיידי

 קביעה זו מעלה ).3' מע, 2006, נובק (תכניתההמרכזיים של  םהישגיהמ

נמוך של עררים השיעור המשמעות  היא מהבהן  המרכזיתש, תהיות שונות

 פועלת כשורה תכנית שה, מעיד על כךהואהאם ? התקבלשאו  שהוגש

שי של וקהעל דווקא  מעיד הואאו שמא ות מוצדקולמשתתפים אין תלונות 

הן בשלב הגשת הערר והן בשלב , המשתתפים לעשות שימוש במנגנון הערר

אפייני מאת יבקש לבחון אשר , שאלה זו תעמוד במרכז מאמר זה.  בוהדיון

האפקטיביות של את  ו העררבוועדותויסקונסין  תכניתהשימוש של משתתפי 

   .הםייותמנגנון זה ככלי לשמירה על זכו

                                                 
  . האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, תלמיד מחקר   *

 באוניברסיטה העברית מחקר זה נערך בחלקו במסגרת הקליניקה לרווחה תעסוקתית
 על כחלק מעבודתה של קבוצת מחקר ,נכתב בסיוע משרד המדע והטכנולוגיהו

, ברצוני להודות למרדכי קרמניצר ולדן שניט .הנגישות לצדק חברתי בשוק העבודה
יהודית קינג ל ,רוני הולרל, וני גל'וכן לג, המנחים אותי בכתיבת עבודת המחקר

תודה . המועילותת על הערותיהם "מחלקה המשפטית של משרד התמלחברי הו
, מחקר התכונתעיצוב מתרומתם ל ולאריאל ברק על אייזנשטדטמימי מיוחדת ל

 בחום ברצוני להודות. ויסמן על הסיוע בניתוח הסטטיסטי של הנתונים-למיה בנישו
  .איסוף הנתוניםשלבי בוהמועיל  הרב םלסטודנטים נועה גולן ושחר לוי על סיועגם 

אך היא  )"מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה"(ב "הלשמה הרשמי של התכנית היה מ   1
 לאחר שעברה שינויים, לאחרונה". תכנית ויסקונסין"מוכרת בשיח הציבורי כ

  ".תעסוקהלאורות " ל שמההוחלף, משמעותיים
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' פרופ ידי-עלבישראל  שנערכו ,מחקרים דומיםעוקב אחר  מחקרה

דורון (של המאה העשרים  בשנות השבעים ,דן שניט' פרופאברהם דורון ו

 הברית-ארצותשנערכו ב ,דומים מחקרים אחרו) 1974, שניט; 1974, ושניט

 ;Bell & Norvell, 1967( הקודמתשל המאה  השבעיםוהשישים בשנות 

Hammer & Hartley, 1978; Handler, 1969; Scott, 1972( וכן לאחרונה )Lens, 

2005; Lens & Vorsanger, 2005( . שימוש התמקד במאפייני מהמחקר

 ,תכנית משתתפי הידי-על הערר בוועדותשיעור השימוש  –  העררבוועדות

תבסס בעיקרו על ניתוח מדגם מחקר מה.  הערריםתוצאות ועילות העררים

 ,ועל ניתוח נתונים סטטיסטיים 2006 במהלך שנת ועדות העררשל החלטות 

ביטוח לאומי מוסד לה, מנהל ועדות הערר, תכנית מנהלת הידי-עלפורסמו ש

 ,עומקאיונות ר גם על יתבססוניתוח הממצאים והדיון . קדיילוומכון בר

 ,ועדות העררדיוני ועל תצפיות ב תכניתבשונים עם שחקני מפתח שנערכו 

  . מונהאשר נערכו להשלמת הת

   ועדות הערר בתכנית ויסקונסין– רקע. 1

. מקבלי גמלאות הבטחת הכנסהבעבודה  ויסקונסין נועדה לשלב תכנית

בארבעה הוקמו , 2005 החל באוגוסט הניסיוני שיישומה, תכניתהבמסגרת 

 אשר הפעלתם נמסרה לארבעה זכיינים ,מרכזי תעסוקהבארץ אזורים 

 באזורי סניפי שירות התעסוקה המחליפים את, מרכזים אלו. פרטיים

מבחן "עריכת ם על שילוב המשתתפים בעבודה וגם על ייאחרא, הניסוי

 .2קביעת הזכאות של המשתתפים לגמלת הבטחת הכנסהלצורך " התעסוקה

מתכנני "ובעיקר בידי , לצורך ביצוע תפקידם הופקדו בידי מרכזי התעסוקה

סמכויות , )ת התעסוקההם של פקידי שירוימחליפ" (היעדים התעסוקתיים

 תכניתקביעת ה,  כגון שלילת גמלהבענייניםמשמעותיות ושיקול דעת רחב 

העובדה שהמשתתפים . האישית וקביעת הזכאות לשירותים תומכי עבודה

מתכנני היעדים של והכוח יתרון הידע  יחד עם תכנית להשתתף במחויבים

ים לצורך סיפוק התלות של המשתתפים במתכנני היעדכן  ו,המשתתפיםכלפי 

 לרגישה מאוד מבחינת תכניתהופכים את ה ביותר הבסיסייםצורכיהם 

                                                 
על מאפייני אוכלוסיית  ;2000, גל ודורוןלהרחבה על הגמלה להבטחת הכנסה ראו    2

  .2004, קינגראו היעד של הגמלה להבטחת הכנסה 
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חשש . החשש לניצול לרעה של כוחם של מרכזי התעסוקה ומתכנני היעדים

 ידי-על הופעלה תכניתיכול להיות רלוונטי באותה מידה גם אילו הה –זה 

ד העניינים ניגוו תכניתמתכונת המופרטת של ההשל  מוחרף ב– עובדי ציבור

חובתם להשיא  בשל בוהמובנה שהזכיין ומתכנני היעדים עשויים להימצא 

; 2005 ,בניש(לקדם את האינטרס הציבורי בו זמנית ואת רווחי בעלי המניות 

2008(.  

אחד ממנגנוני . שונים מנגנוני בקרה ופיקוח תכניתשולבו ב בשל כך

 משתתפיםמד לרשות העו,  הוא מנגנון העררתכניתהביקורת המרכזיים על ה

  .3היעדיםמתכנני הרואים עצמם נפגעים מהחלטת 

פי מפתח - ויסקונסין מונות שלושה חברים עלתכניתהערר בועדות 

,  משק וכלכלהשעובד סוציאלי ואי, מומחה בתחום התעסוקה: מקצועי

חברי . ועדה צריכים להיות עובדי ציבורוכאשר לפחות שניים מחברי ה

 הוועדהמינוי חבר ו, בהסכמת שר האוצר, ת" שר התמידי-על ממונים הוועדה

שתי בשלב זה הוקמו . שהוא עובד סוציאלי נעשה בהתייעצות עם שר הרווחה

 והשנייה האחת למרכזי התעסוקה בירושלים ובאשקלון – ועדות ערר

משרדים וצוות הערר  לוועדות (זי התעסוקה הפועלים בחדרה ובנצרתלמרכ

  ). הניסויאזוריעת מארבמינהלי נפרד בכל אחד 

 ים הרוא,משתתפיםהכלי המרכזי העומד לרשות הגשת ערר היא , כאמור

להיות מוגש על הערר  . היעדיםני ללא הצדקה מהחלטת מתכנים נפגעםעצמ

. ההחלטהעל לעורר תוך עשרה ימים מן המועד שבו נודע  הוועדהבמשרדי 

 ההחלטהי של  פירוט תמציתתוך, טופס סטנדרטי באת הערר יש להגיש

תוך ו, ת/עליהן מסתמכת העורר נימוקי הערר והעובדות, מוגש העררלגביה 

גם הגשה בכתב אך  בהעתק אחד מודפס הערריש להגיש את  .צירוף מסמכים

 )פת/לגבי משתתף( שהוגשו שלושה ערריםשבמידה  . אפשריתקריאוברור יד 

 כל ערר ועל ;ח"ש 25גשת ערר נוסף כרוכה בתשלום אגרה של תהיה ה, נדחו

   .ח"ש 45 – שישה עררים שנדחו לאחרנוסף 

עליו ש ,ועדת הערר מעבירה את הערר לתשובת מרכז התעסוקהמזכירות 

וניתן ת בדואר רשום /כתב תשובה זה נשלח לעורר. תוך חמישה ימיםלהשיב 

מדובר בערר בנושאים שבמידה . לקבל העתק שלו במשרדי ועדת הערר

                                                 
. במסגרת מרכז התעסוקה" ערר פנימי"גיש בקשה לישנה אפשרות להגם פי החוק -על   3

אופן השימוש במנגנון זה בין  ב כי אין אחידות,בירור עם מרכזי התעסוקה העלה
  . מידת השימוש בו ותוצאותיועלאין מידע מפורט אף המרכזים השונים ו
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 לקבלת חוות ם ועדת העררמטע רפואיה ח גם למומ הערר מועבר,רפואיים

שאינו אמור זימון לדיון במועד ניתן  במועד הגשת הערר .צועיתמק דעת

שבעה עשר  –ובערר רפואי (ל ארבעה עשר ימים ממועד הגשת הערר עלעלות 

ואף  , שנקבע מן הערר לפני מועד הדיוןם לחזור בהיםיכולים  העורר).ימים

שתף פעולה עם ל הם מסרבים מהערר אם םה בו כמי שחזרםניתן לראות אות

  . הוועדהרופא 

 ן וחלים עליהים דין מינהליית כבתו ויסקונסין פועלתכניתת הערר בוועד

כבית  .בהתאמות מסוימות, 1992-ב"התשנ, הוראות חוק בתי דין מינהליים

דין מינהלי ועדת הערר אינה כבולה לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים 

רגילים והיא גמישה יותר ביכולתה לנהל את הדיון ולהכריע בבתי המשפט ה

 דין או להיות יידי עורכ-עלבדיון  ים להיות מיוצגים יכולהעוררים .בערר

הדיון יכול להתקיים שלא .  בכך דרך קבעים עוסקם מי שאינידי-על יםמלוו

 אם או  או מרכז התעסוקה אם הוזמנו כדין ולא התייצבוהעורריםבנוכחות 

ועדת הערר יכול והדיון ב, כן-כמו. בו ועזבו את הדיון לפני סיומוהתייצ

 אם , שאינו היושב ראש,הוועדהמחברי  אחד העדרבלהתקיים גם 

הדיון יש חובת רישום פרוטוקול במהלך  .והמרכז הסכימו לכךים המשתתפ

  .של עיקרי הדיון

מטעמים על הסף למחוק אותו , לדחות את הערר הוועדהשל בסמכותה 

 –לקבל אותו , ) עילה או איחור בהגשת העררהעדר,  סמכותהעדרכגון (ים שונ

מרכז טיפול  להענייןאו להחזיר את  – או בתנאים חלקית, במלואו

החלטת ועדת הערר צריכה להיות מנומקת והיא צריכה להינתן  .התעסוקה

פרוטוקול הדיון וההחלטה . בכתב תוך שלושה ימים ממועד הדיון בערר

ם לגבי הזכות להגשת  בדואר רשום תוך יידועלעורריםשלח  להייםצריכ

, כן-כמו.  ימים60 תוך לעבודההאזורי לבתי הדין  הוועדהעל החלטת ערעור 

 – ובהשמטת פרטים מזהים ללא הפרוטוקול –החלטות ועדות הערר 

  .תכניתמפורסמת באתר האינטרנט של ה
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   סקירת ספרות –ועדות ערר בתכניות רווחה . 2

 ,ראו(בישראל ובעולם רבות תכניות רווחה ערר הן חלק אינטגרלי מועדות 

, כך למשל .Handler, 1966; 1969; Lens, 2005(4 ;1974, דורון ושניט, למשל

, מינהלית-חוק שירותי הסעד יצר בתחילה מנגנון של ביקורת פנים, בישראל

 הוא תוקן והוקמו מכוחו ועדות ערר ליד לשכות הסעד 1965אך בשנת 

כך גם החלטות של פקידי ). 9-6 'מע, 1974, דורון ושניט(שויות המקומיות בר

שירות התעסוקה בדבר סירוב לעבודה בהקשר של דמי אבטלה וגמלאות 

ת ליד שירות ו הפועל,ת עררוהבטחת הכנסה נתונות לביקורת של ועד

  ). 1958-ח"התשי, התעסוקה לחוק שירות 43סעיף (התעסוקה 

, בתחום שירותי הרווחה  עררבוועדותקת הספרות האקדמית העוס

 לוועדותמונה מספר מטרות , מתייחסת רובה ככולה לעידן טרום ההפרטהה

המהימנות , את החוקיותלהבטיח ועדות הערר נועדו ,  ראשית:הערר

, 1974, שניט (נוגעות למשתתפי תכניות הרווחה הוההוגנות של ההחלטות 

שהוא , שיקול הדעת הרחבהשילוב בין  .)Mashaw, 1973-74, p. 774; 195 'מע

 ,)Handler 1992; Hasenfeld, 1992(אינהרנטי בהפעלתם של שירותי רווחה 

טעויות פוטנציאל גבוה לר יוצהצורך לקבל החלטות מורכבות במהירות לבין 

ביקורת כגוף נתפסות ועדות הערר . ניצול לרעה של כוח שלטוניסכנה של אף ו

ים של טעויות ושל ניצול לרעה של שררה ובכך אתר מקרמסוגל לה ,מקצועי

ועדות הערר נתפסות ככלי לצמצום פער הכוח , שנית. נים אלוצמצם סיכול

עצם היכולת של המשתתפים לדרוש ממרכזי . שבין השלטון לבין הפרט

בפני גוף בלתי תלוי וניטרלי דין וחשבון לתת  תכניתהתעסוקה וממינהלת ה

 & Hammer;1997, סדן(מול המדינה אל מעצימה את כוחו של הפרט 

Hartley, 1978( .ועדות הערר מבטאות תפיסה עקרונית בדבר זכותו , שלישית

 כחלק הנוגעת לושל הפרט להשמיע את קולו ולהשיג על החלטה שלטונית 

 ,Lens & Vorsanger, 2005(וכביטוי לכבוד האדם שלו מזכויותיו האזרחיות 

p. 430(5 .חלק חשוב ביצירת התחושה אצל המשתתפים גם יש ועדות הערר ול

                                                 
.  מקובל גם בתחומי פעולה אחרים של המינהל הציבורימנגנון ביקורתועדות ערר הן   4

  .1975; 1971, זמירו באופן כללי רא
 של בית המשפט העליון האמריקאי חשובחשוב לציין בהקשר זה את פסק הדין ה   5

בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון של . 1970 שנתמ Goldberg v. Kellyבפרשת 
זכות לשימוע בטרם שלילת גמלתם כחלק יש  כי למקבלי גמלאות הברית-ארצות

העליון  הצביע בית המשפט הדין-פסקבמסגרת  .יך נאותמזכותם החוקתית להל



  נגישות לצדק חברתי בישראל

 

 

260 

 

 ובלתי ניטרלי בפני גוף "קיבלו את יומם"הם ש,  שנהגו בהם בהוגנות,תכניתב

יש  ,רביעית ).Lens, 2008, p. 31( וכי הקשיבו לעמדתם בכבוד הראוי תלוי

הצפת בעיות מבניות של ועדות הערר למערכתי מצביעים על התפקיד הה

 הערר תפקיד לוועדות, וחמישית). Lens, 2005, p. 35(רווחה  תכניותהפעלת ב

ועדות . חשוב ביצירת לגיטימציה ציבורית לפעולתו של המינהל הציבורי

הערר נועדו להגביר את האמון בהחלטות מערכת הרווחה הן של המשתתפים 

 ,Reich, 1965(הציבור בכללותו של והן ) Super, 2005, p.1070( תכניותב

p.1253( .קבל משנה חשיבות כאשר מדובר בהפעלת שיקול דעת תפקיד זה מ

  .)2008 ,בניש ( עובדי חברות פרטיותידי-עלמשמעותי 

 The Committee of Administrative (ח ועדת פרנקס"דו, מעבר לכך

Tribunals and Inquiries, 1957( ,בחן את סוגיית הטריבונאלים ר שא

 ,LCD(ח ועדת לגאט "וד וכן ,50-האדמיניסטרטיביים בבריטניה בשנות ה

יתרונות  מספר מונים, לבחון סוגיה זו בבריטניה לאחרונהאשר שב , )2001

 לוועדות, ראשית: )1974, שניט; 1971,  גם זמירראה ( עררבוועדותימוש של

בשל רגילים  המשפטה יהערר יכול להיות יתרון של מומחיות על פני בת

בתחום ן ובשל התמחותלסוגיות רווחה  המותאם ,ןשלה ההרכב המקצועי

היכולת של ועדות הערר לפעול במשוחרר מסדרי הדין , שנית. ספציפיה

דבר שהוא ,  להן לפעול במהירות רבה יותרתומדיני הראיות הרגילים מאפשר

היכולת של ועדות הערר ,  מעבר לכך.פעמים רבות חיוני בתחום הרווחה

ההליך ולהפוך אותו לפעול באופן פחות פורמלי ואדוורסרי יכולה לפשט את 

להופיע עוררים  ולאפשר ללנגיש יותר גם למי שאינם בעלי השכלה משפטית

ועדות הערר נתפסות , ושלישית. עורכי דין גם ללא ייצוג של הוועדהבפני 

בתי המשפט וכאפשרות להכריע בסכסוכים שבין מככלי להורדת העומס 

   .עות שיפוטיות לצורך הכרמזו הדרושהפחותה הפרט לבין הרשות בעלות ה

 משתתפי ידי-על הערר בוועדותהמחקרים אשר בחנו את השימוש בפועל 

מצאו של המאה הקודמת  70- וה60-ת הבשנו רווחה בישראל ובעולם תכניות

 ,הנדלרערך במחקר ש, כך למשל.  העררבוועדותמספר דפוסים לשימוש 

הוא  1965-1945ין השנים  בוויסקונסיןמדינת ב הערר בוועדותשימוש בנוגע ל

במיוחד בקרב אלו שגמלתם , היה נמוך יחסית שיעור הגשת העררים כי ,אמצ

 0.1 (מידיאו אלו שסברו כי גובה הגמלה שנקבע להם נמוך )  אחוז0.4(נשללה 

                                                                                                       
בין סיפוק צרכים בסיסיים לבין יכולתם של מקבלי  על הקשר ההדוקהאמריקאי 

  . הגמלאות להשתלב בחברה כאזרחים פעילים
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שתביעתם נדחתה של העוררים  שיעור ההצלחהכי גם מחקר זה מצא . 6)אחוז

 שיעור ההצלחה של יכ ו אחוז37עמד על ) כולל בפשרות בטרם הדיון בערר(

 ,במחקר מקיף. )Handler, 1969(  אחוז60אלו שגמלתם נשללה עמד על 

 בין השנים בוויסקונסין הערר בוועדות לשימוש עבנוגהאמר והארטלי שערכו 

 במילווקילגמלה ות  הם מצאו כי שיעור העררים על דחיית תביע,1976-1965

ושיעור ,  שתביעתם נדחתהמאלואחוזים  10.4- ל2.2בין אלו שנים מהלך נע ב

 4-כאחוז אחד לכבין נע וקי בשנים אלו והעררים על שלילת גמלאות במיל

מחקר , אשר לשיעורי ההצלחה של עוררים. מאילו שגמלתם נשללהאחוזים 

) כולל בפשרות טרם הדיון(במילווקי שיעורי ההצלחה  כי זה מצא למשל

ירדו בצורה חדה הם  ו1968-1956 בין השנים  אחוז79-כממוצע של עמדו על 

 43-לממוצע של כ – הערר בוועדות בין היתר בשל שינויים פרוצדורליים –

   .)Hammer & Hartley, 1978 (1973-1969 בין השנים אחוז

נמצא דפוס של  שניט ודורון ידי-על במחקר שנערך ,לעומת זאת, בישראל

, כך למשל. שיעור עררים נמוך יחסית יחד עם שיעורי הצלחה נמוכים יחסית

  אחוזים1.3ת הפונים ללשכות הסעד היה ישיעור העררים מתוך אוכלוסי

אשר . 1970 בשנת  אחוז0.6- והוא ירד ל1969 בשנת  אחדאחוז, 1968בשנת 

  אחוז15.5-כי רק בדורון ושניט מצאו , בדיוני ועדת הערר לשיעורי ההצלחה

, שניט; 1974, דורון ושניט(מהמקרים הערר התקבל או התקבל חלקית 

1974 .(  

 מרווחה תכניות הערר בבוועדותבמחקר אשר בחן את השימוש , בנוסף

כי ככלל  ,מצאנ 2002יורק בשנת -ניווויסקונסין ו, טקססת ומדינבלעבודה 

הן ביחס  נמוך יחסית שיעור הגשת העררים היה ויסקונסיןוובבטקסס 

ר הדיווחים והן ביחס למספ)  בהתאמה אחוז0.5-ו 0.3 (לשיעור המשתתפים

גבוה וכי שיעור ההצלחה במדינות אלו היה  ,) אחוז0.6- ו0.8( שוללי הגמלה

-  מדינת ניואיוצאת דופן הי).  אחוז47- ו40 (70- ו60- לממצאי שנות היחסית

 אחוזים 4.6( בה נמצא שילוב של שיעור עררים גבוה מאוד יחסית ,יורק

יעור גבוה יחסית של וש)  מהדיווחים שוללי הגמלה אחוז14-המשתתפים ומ

                                                 
הברית ועדות הערר דנות גם בהחלטות על עצם הזכאות -  להבהיר כי בארצותיש 6

 הוא ןלאומי והערעור עליה ביטוחמוסד לבישראל החלטות אלו מסורות ל. לגמלה
ועדות הערר ו לעתים להברית יש-ארצותב, מעבר לכך. ישירות לבית הדין לעבודה

בישראל האפשרות לערור על גובה . סמכות לדון במספיקות של גובה הגמלה שנקבעה
לאומי נתונה לביקורת ישירה  ביטוחמוסד להגמלה מוגבלת מאוד וגם החלטה זו של ה

  .  הדין לעבודהשל בית
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שיעורים גבוהים אלו הושפעו במיוחד משיעור ).  אחוז79(הצלחה בעררים 

 6.8ל עבה עמד שיעור העררים  (יורק- בעיר ניויחסיתגבוה מאוד העררים ה

 מהדיווחים שוללי הגמלה ושיעורי  אחוז21- מתוך המשתתפים ואחוזים

 .)Lens & Vorsanger, 2005( ) אחוז81 עמדו עלהצלחה ה
משתתפי בהם נתקלים  על שורה של קשייםאלו הצביעו עורכי מחקרים 

שלב בהחל  – רווחה בשלבים שונים של השימוש במנגנוני ערר תכניות

ר והגשתו וכלה בשלב המשך בהכנת הער, עררה הגשתההחלטה על עצם 

אלו  חוקרים .)Adler & Gulland, 2003 גם הסקירה אצל ראה (בוועדההדיון 

 & Bell(על חוסר ידע של משתתפים על זכות הערר ין היתר בהצביעו 

Norvell, 1967, p. 237( ; על כך שלמשתתפים אין תמונה ברורה של תהליך

רוב השכלה ומיומנות של ,  משאביםהעדרעל ; )226' מע, 1974, שניט(הערר 

 ,Hammer & Hartley, 1978, p. 157; Mashaw(רווחה ה תכניותמשתתפי 

1973-74, p. 811(;עושי צרות"רצונם של המשתתפים להיחשב כ- על אי" 

)Lens, 2008, p. 9(; מצד מתכנני משתתפים מפני התנכלותבקרב חשש ה על 

 בנוגעועל הסקפטיות של המשתתפים ; )Handler, 1969, p. 23 (היעדים

 ליכולתם להשתמש במנגנון זה באופן בנוגעות של ועדות הערר וניטרליל

שהצביעו על היחס חוקרים היו , מעבר לכך .)Lens, 2008, p. 9(מועיל 

יחס ; י יעדים כלפי ועדות העררנ של מתכנ)ולעתים אף עוין(האמביוולנטי 

 , ולעתים אף יכשילו,להוביל לכך שמתכנני היעדים לא יעודדו עשוי אשר

. )Hammer & Hartley, 1978, p. 173-4; Lens, 2005, p. 34 (הגשת עררים

 מתקשים  הםמשתתפיםשל ה ייצוג העדרבש ךביעו על כחוקרים אף הצ

 תלונתם לשפה משפטית ולהציג את טענותיהם באופן בהיר בכתב לתרגם את

  ).Bell & Norvell, 1967, p. 240 (פה-ובעל

הולכת ומתפתחת הספרות התיאורטית המנתחת אף בשנים האחרונות 

, )Genn, 1999; Rhode, 2004; 1998, רבין(הנגישות המוגבלת למשפט את 

, אלבשן ;2006,  ואריאלאייזנשטדט(אוכלוסיות מוחלשות קרב במיוחד ב

חסמים  –ספרות זו מצביעה על שורה של חסמים מבניים ). 2005, זיו ;2004

לים ימוב ה–  תרבותיים ופסיכולוגיים,גיאוגרפיים, השכלתיים, כלכליים

לא ידעו לזהות , )Naming( שמשתתפים לא ידעו לזהות כי זכותם נפגעה ,לכך

ולא ידעו לתבוע את זכותם שהופרה  )Blaming( את האחראי לפגיעה

)Claiming( )Festiner, Abel & Sarat, 1980-81(. מבליטה את  ספרות זו

מנגנוני בקרה לאפקטיביות של הנגישות למשפט כתנאי הכרחי החיוניות של 
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קיבלה אף ות זו התפתח .ככלי להגנה על זכויות ,עררה ועדות דוגמת, שונים

בה נקבע כי הנגישות למשפט היא תנאי חיוני , ביטוי בפסיקה הישראלית

  . )630' מע, 1997 ,ארפל – 733/95א "ע (יסוד-והכרחי לשמירה על זכויות

) take-up(מיצוי זכויות של ת עיסוק גובר בסוגיואף  ישנולאחרונה , בנוסף

 שלו, גל: למשל(גם במחקרים בתחומי הכלכלה והמדיניות החברתית 

 ,מחקרים אלופי -על). Dahan & Nisan, 2006; 2007 ;2009, אייזנשטדטו

 הזכותקיום מידע בדבר של זמינותו מושפעת מההחלטה על מיצוי זכויות 

תועלת בדבר השווי הפוטנציאלי של -משיקולי עלותכן ו ,ואופן מימושה

או ומאמץ מן כגון השקעת ז (ה מול העלויות הכרוכות במיצויזכותהמימוש 

 מרכיבי החלטה אלו .המיצויעשויה להיות לאשר ומהסטיגמה ) כסףהשקעת 

גם למיצוי זכויות באמצעות ועדות ערר והם משתלבים כמובן רלוונטיים 

  .היטב בספרות התיאורטית העוסקת בנגישות למשפט

   ם ממצאימתכונת המחקר וה –מאפייני השימוש בוועדות הערר . 3

  מתכונת המחקר .א

 בוועדות ויסקונסין תכניתנתח את מאפייני השימוש של משתתפי מחקר זה מ

 במהלך יהםעילות העררים ותוצאות, שיעור הערריםבחינת אמצעות בהערר 

מדגם של החלטות ועדות על  ם בעיקריםתבססמהמחקר ממצאי . 2006שנת 

המדגם  .7תכניתתחילת המחמישה חודשים בהחל , 2006הערר במהלך שנת 

. תכניתורה אקראית מתוך רשימה של עררים שנתקבלה ממינהלת הנבחר בצ

 מתוך 147(במהלך השנה עשרה אחוזים מהעררים שנדונו כלל כ המדגם

 דפי קידוד.  השונים הניסויאזוריל המותאםוהוא נבחר באופן  )עררים 1,469

 התיאורטיתעל פיהם נאסף המידע מההחלטות הוכנו על בסיס התשתית 

שנערך  ,)pre-test ("מבחן מקדים"פרות ועל בסיס העולה מסקירת הס

                                                 
.  על סיועם בעיצוב מתכונת המחקראריאל ברקל ואייזנשטדטמימי ברצוני להודות ל   7

  המצוי, לנתח מדגם של תיקי הערר המלאיםהייתההכוונה המקורית יצוין כי 
 כי לא מחבר נמסר לתכניתמהמחלקה המשפטית של ה, אולם. במשרדי ועדות הערר

 בשל פגיעה בפרטיות העוררים תכניתל ה גישה לתיקי הערר המלאים שתתאפשר
 ניתוח ההחלטותהניתוח במאמר מבוסס על , כן-על). התכתובת מצויה אצל המחבר(

   . ולא על התיקים המלאיםועדות העררשל 
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 הממצאים מתבססים גם על ניתוח נתונים .8 החלטות50 בתחילת המחקר על

ביטוח הלאומי ומכון מוסד לחות ה" אשר התפרסמו בדו,סטטיסטיים

 אשר הוכנו ,חברת ארנסט ויאנגשל חות "בדועל ניתוח נתונים  וכן ,ברוקדייל

  .)מאמרפורט בגוף התכונת חישוב הממצאים מת (תכניתעבור מינהלת ה

שחקני  15עם ראיונות עומק מובנים  נערכו ניתוח הממצאיםלצורך 

, שני חברי ועדה, ביניהם שני יושבי הראש של ועדות הערר, תכניתמפתח ב

עורכי דין המייצגים עוררים ,  מרכזי התעסוקהונציגים אחרים שלעורכי דין 

של משרד  ורכי דין מהלשכה לסיוע משפטיוע מטעמם של ארגונים חברתיים

ניתוח הנתונים בתוצאות סקר מקיף בנוסף מסתייע . )ראו נספח(המשפטים 

 לוועדות בנוגע תכנית אשר בדק את עמדות משתתפי ה,קדיילרושל מכון ב

השלמת התמונה ולהתרשמות בלתי אמצעית לשם , יתירה מזאת. הערר

   .נערכו מספר תצפיות בדיוני ועדות הערר

   המחקר ממצאי.ב

  שיעור העררים  )1

 תכניתבפים הפעילים משתתביחס למספר השיעור העררים החודשי הממוצע 

מידי חודש  ושהוגשעררים עיון במ .)1לוח (  אחוז1.2- עמד על כ2006במהלך 

 עררים 114בין  במהלך השנההוא נע תנודתי למדי וכי  םכי מספר ניתן לראות

ה יי מגמה של עלבאופן כללי ניכרת. נובמבר עררים ב217בפברואר לבין 

מגמה זו בולטת יותר כאשר בוחנים את . במספר העררים במהלך השנה

יה הכללית במספר העררים ימאחר שהעל,  החודשישיעור הערריםשינוי בה

  החודשי חלה במקביל לירידה במספר החודשי של המשתתפים הפעילים 

חודשי  השיעור הערריםעלה  הכל- בסך.)תפים משת10,491- ל16,742-מ(

  . סיומהלקראת אחוזים  2-לכבתחילת השנה   אחוז0.8- מכממוצעה

                                                 
ההנחה הראשונה היא : שתי הנחות מתודולוגיות מרכזיותהמדגם מתבסס על    8

.  הערר כפי שהיו במציאותשהחלטות ועדות הערר משקפות בצורה טובה את מאפייני
היו מקבלות הן מונוליתיות ו , בהרכבים השונים,עדות העררוושהיא ההנחה השנייה 

הגם שיש סיבות להניח שהנחות אלו אינן .  בנסיבות דומותאותן החלטותאת 
הן חיוניות לצורך הסקת מסקנות מהמדגם והן  הרי, מתקיימות במלואן במציאות
  ).Hammer & Hartley, 1978, p. 185(מקובלות במחקרים מסוג זה 
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שימוש נעשה בה ש ,אחרת של שיעור הערריםמקובלת שיטת חישוב 

ביחס למספר בחודש  העררים מספרבחינת  היא ,בחלק מהמחקרים

 פי הממוצע עלהחודשי שיעור העררים .  באותו חודשגמלהההדיווחים שוללי 

לפי בחינה גם ה. )1לוח  ( אחוז15-על כבמהלך השנה שיטת חישוב זו עמד 

כפי שניתן .  בשיעור הערריםעלייהזו מצביעה על מגמה כללית של שיטה 

ששיעור העררים ביחס לדיווחים שוללי גמלה עמד על בעוד , 1ללמוד מלוח 

, גם כאן.  אחוז26כדי גיע בסיומה לה בתחילת השנה הוא  אחוזים8-כ

 העלייהושילוב בין הירידה במספר הדיווחים שוללי הגמלה לאורך השנה ה

   . חדה למדי בשיעור הערריםעלייהל  העררים הביאבמספר

 האם נתונים אלו מצביעים על שיעור גבוה או נמוך ,השאלה היא כמובן

שיעור סביר " לגבי מהו מידה ברור- קנההעדרב, מטבע הדברים. של עררים

 .Mashaw, 1973-74, p( ושי אינהרנטי בהערכת הממצאים ישנו ק,"של עררים

מצביע על האם שיעור נמוך של עררים  להעריך קשה, מעבר לכך. )811 ,785

של השוואה  .חסמים להגשת ערריםריבוי מספר נמוך של הפרות או על 

   שפורטו לעיל, האחריםמחקרים הממצאי עם   המחקר הנוכחיממצאי

חשוב לקיים , עם זאת. ע בהערכת הממצאיםיכולה לסיי, בסקירת הספרות

בשל ההבדלים , בשל השוני בין התכניות, את ההשוואה בזהירות הראויה

 ובשל העובדה שייתכן שבמקומות ובזמנים ,9המתודולוגיים בין המחקרים

כגון שיעור הפרות שונה או (שונים שיעור העררים הוא ביטוי לסיבות שונות 

  ).שיעור חסמים שונה

                                                 
ההבדל הראשון נוגע : ראוי לציין שני הבדלים מתודולוגיים מרכזיים בין המחקרים   9

בעוד שבחלק מהמחקרים שיעור העררים חושב  – לשיטת החישוב של שיעור העררים
באחרים שיעור העררים חושב מתוך  הרי, מתוך מספר ההחלטות שוללות הגמלה

ההבדל השני נוגע לאופן . לעתים נעשה שימוש בשתי השיטות. יםמספר המשתתפ
בעוד שבחלק מהמחקרים נתוני ההצלחה . החישוב של שיעורי ההצלחה בעררים

, הסתיימו בפשרה עוד טרם הדיון שהתבססו גם על מידע בנוגע לתוצאות של עררים
  . בחלק מהמחקרים שיעורי ההצלחה חושבו רק מתוצאות העררים שנדונו
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למספר ביחס שיעור העררים ביחס למספר המשתתפים הפעילים ו   .1לוח 

  דיווחים שוללי גמלה

משתתפים   חודש
  פעילים

שיעור עררים  עררים
למשתתף 

פעיל 
  *)אחוזים(

דיווחים 
שוללי 
  **גמלה

שיעור עררים 
לדיווח שולל 

  גמלה
  )אחוזים(

  7.6   1,724   0.78  131  16,742  ינואר

  9.1    1,246   0.72  114  15,853  פברואר

  9.9   1,363   0.88  135  15,406  מרץ

  13.1  1,055   0.95  138  14,564  אפריל

  14.4   1,207   1.26  174  13,852  מאי

  16.3   1,143   1.42  186  13,121  יוני

  12.8   1,389   1.42  178  12,539  יולי

  20.0   919   1.50  184  12,296  אוגוסט

  17.6   920   1.38  162  11,700  ספטמבר

  22.4   767   1.55  172  11,078  טובראוק

  28.9   752   2.01  217  10,804  נובמבר

  25.8    722   1.77  186  10,491  דצמבר

  15.0   1,101   1.20  165  13,204  ממוצע

מדעית לעניין תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל -הוועדה הציבורית  :מקור
  .139' ע, 2007, העבודה

והתייצב לפחות למרכז תעסוקה  נשלחשא זכאי הבטחת הכנסה  הו" פעילףמשתת"    * 
  .פעם אחת באותו חודש

וביל  שהלאומי ביטוחמוסד להוא דיווח של מרכז התעסוקה ל" דיווח שולל גמלה"  ** 
העילות העיקריות לשלילת גמלה הן . לשלילת גמלה לתקופה של חודש או חודשיים

סירוב לעמוד לבדיקה ך ומסמסירוב למסור ידיעה או , סירוב להצעת עבודה
ות בלתי מוצדקת העדרשיתוף פעולה או -רישום שני מקרים של איגם . רפואית

  .לשלילת גמלה  מובילתכניתמה
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 שיעור העררים 2002מחקרן של לנס ווורסנגר מצא כי בשנת , כאמור

, 0.3 בהתאמה עלעמד , יורק-בוויסקונסין ובניו, בטקססהחודשי הממוצע 

. זים מתוך המשפחות המשתתפות בתכניות מרווחה לעבודהאחו 4.6- ו0.5

 ,Lens & Vorsanger( אחוזים 6.8 יורק עמד על-שיעור העררים בעיר ניו

המתייחס לשיעור (התאמה של הממצאים של המחקר הנוכחי  .)2005

שהתייחס לשיעורם  (לנס ווורסנגר למחקרן של )המשתתפיםהעררים מתוך 

עמד  בתכנית הישראלית עור העררים החודשי כי שי, מלמד) המשפחותמתוך 

שיעור העררים בתכנית , כלומר. 10 אחוז מתוך המשפחות הפעילות1.8על 

ויסקונסין הישראלית גבוה יחסית לממצאים מוועדות הערר בוויסקונסין 

מיקום יחסי זה נשמר גם כאשר (יורק -אך נמוך יחסית לניו, ובטקסס

שראל אשר הוגשו בעילות שאינן מביאים בחשבון את שיעור העררים בי

  ).שיוצג בחלק הבא, בסמכות ועדת הערר

במחקרן של לנס  ,אשר לשיעור העררים יחסית לדיווחים שוללי הגמלה

ווורסנגר שיעור העררים מתוך אלו שנרשמו להם דיווחים שוללי גמלה 

,  אחוז14-ו, 0.6, 0.8  עמד על,2002 בשנת ,יורק-ניוביסקונסין וווב, בטקסס

יורק עמד -ניועיר שיעור העררים מתוך הדיווחים שוללי הגמלה ב (תאמהבה

 & Lens) (יורק-במדינת ניוהכולל  והעלה את שיעור העררים  אחוז21על 

Vorsanger, 2005( . מצא כי  –מתודולוגיה דומה ב שנעשה –המחקר הנוכחי

וך  ת, אחוז15עמד על ממוצע של העררים ביחס לדיווחים שוללי גמלה שיעור 

   . לאורך השנהעלייהמגמה של 

גבוה  הכל שיעור העררים בתכנית בישראל-כי בסך ,אם כן ,ניתן לראות

אך  וטקסס ויסקונסיןמדינות ל בנוגע 2002ממצאי המחקר במשנת ל יחסית

יורק הבולטת -ובמיוחד בעיר ניו, יורק-נמוך משיעור העררים במדינת ניו

  .בשיעור העררים הגבוה בה

 בוויסקונסין הערר בוועדותבנוגע לשימוש מר והרטלי הא במחקרם של

 כי שיעור העררים על דחיית תביעות לגמלה נמצא 1976-1965בין השנים 

,  מאלו שתביעתם נדחתה אחוזים10.4- ל2.2במילווקי נע במהלך השנים בין 

אחוז אחד בין נע ושיעור העררים על שלילת גמלאות במילווקי בשנים אלו 

כדי ). Hammer & Hartley, 1978(לו שגמלתם נשללה  מאאחוזים 4-לכ

לאפשר השוואה בין ממצאים אלו לממצאי המחקר הנוכחי יש צורך לבחון 

                                                 
יבוד נתונים שנתקבלו בדואר אלקטרוני מאת נתנאלה ברקלי ממחלקת המחקר של ע  10

  .11.9.08לאומי ביום  ביטוחמוסד לה
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 הקיימים בנוגעהנתונים . העררים שעסקו בשלילת גמלהשיעור רק את 

ניתוח עילות , אולם. מסוג הזה אינם מאפשרים השוואה הישראלית תכניתל

 עלמאחר ש. יכול לסייע בהערכת שיעור זה, באכפי שיוצג בחלק ה, העררים

,  מהעררים לא העלו כלל טענות הנוגעות לשלילת גמלה אחוז49-פי המדגם כ

 עסקו 84-כבישראל  עררים 165מתוך ממוצע חודשי של ניתן להעריך כי 

 שעסקו בשלילת גמלה מתוך כלל ,שיעור העררים ,לפיכך. בשלילת גמלה

 7.6-עומד על כ)  דיווחים1,101ע חודשי של ממוצ(הדיווחים שוללי הגמלה 

זו שיעור העררים בתכנית הערכה גם לפי כי  ניתן לראות על כן. אחוזים

  .  לממצאי מחקרם של האמר והרטליהישראלית גבוה יחסית

   הערריםעילות  )2

 המשתתפים ידי-על מפרט את העילות המרכזיות להגשת עררים 2לוח 

 המדגם של החלטות בסיס ניתוחעל הן ת שלואת השכיחובתכנית ויסקונסין 

 כי העררים העוסקים בהחלטות לשלול גמלה בשל ניתן לראות .11ועדות הערר

-כ(ובבקשות לפטור מהתכנית )  אחוז30-כ(ות בלתי מוצדקת מהתכנית העדר

 גם הועלויחסית בשכיחות גבוהה . הם בשכיחות הגבוהה ביותר)  אחוז25

שלילת הגמלה עקב סירוב בדבר , ) אחוז16-כ ( האישיתתכנית הטענות בדבר

 מחלה יל אישורפם שתוקבדבר  ו) אחוז15.6(לעבודה או לשירות בקהילה 

  . ) אחוז14.2(

 מעלים  אחוז22-כ, מתמקדים בעילה אחת –  אחוז68-כ –רוב העררים 

  . ארבע עילות – שלוש עילות וכאחוז אחד מהעררים םי אחוז7-כ, שתי עילות

                                                 
הוא איננו אך  בהם הופיעה כל עילה יש להבהיר כי הלוח מציין את מספר העררים   11

גם אם ערר , כך למשל. מונה את מספר הפעמים שהופיעה אותה עילה בערר מסוים
 מקרה זה נמנה הרי, פת/ף סירובים שונים לעבודה שנרשמו למשתתהתייחס למספר

לעבודה או  שלילת הגמלה עקב סירוב"בו הופיעה העילה  כמקרה אחד של ערר
  ". לשירות בקהילה
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   ן להגשת עררים ושכיחותהעילות .2לוח 

 שיעור מתוך העררים  עילה
 )*באחוזים(

שלילת הגמלה עקב סירוב לעבודה או   . 1
 שירות בקהילהל

    
  15.6  

  5.4   שיתוף פעולה -עקב אי שלילת הגמלה  . 2

  ות העדרעקב  שלילת הגמלה  . 3
 בלתי מוצדקת 

    
  29.9  

  עקב סירוב לעמוד  שלילת הגמלה  . 4
 לבדיקה רפואית

    
  0.6  

עקב סירוב למסירת  שלילת הגמלה  . 5
 ידיעה/מסמך

    
  3.4  

  4.7     אחר–שלילת הגמלה   . 6

  2.7    מתאימהשאינההפניה לעבודה   . 7

מילוי תכנית -אי/ות בלתי מוצדקתהעדר  . 8
 אישית שלא הביאה לשלילה

    
  1.3  

  16.3   התכנית האישיתהתאמת   . 9

  14.2   תוקף אישור מחלה  .10

  מהתכנית או מלא קשה לפטור ב  .11
 להפחתת שעות

    
  25.1  

  7.4    שירותים תומכי עבודה  .12

  4.0   יחס מתכנן היעדים  .13

גורם /ביטוח לאומיהמוסד להחלטה של   .14
 אחר שאינו המרכז

    
  4.7  

  5.4   לא ידוע/אחר  .15

  . עילותכמה ותמופיע מאחר שבחלק מהעררים 100- האחוזים אינם מסתכמים ל * 

  : יתוח עילות העררים מעלה מספר ממצאים מענייניםנ

 לשלילת גמלה ותעילות הנוגעעררים המעלים רוב הניתן לראות כי , ראשית● 

אלא )  אחוז16-כ(לעבודה או לשירות בקהילה " סירוב" בגין רישום של אינם

).  אחוז35-כ(שיתוף פעולה -ות בלתי מוצדקת או איהעדרבגין רישום דווקא 

 ויסקונסין תכניתדגיש את העובדה כי דפוס שלילות הגמלה בממצא זה מ

 שירות ידי-על לשלילת גמלה העיקריתבעוד שבעבר העילה . השתנה
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הוספת שינוי אופי מבחן התעסוקה ו, "סירוב לעבודה"התעסוקה הייתה 

את  והעביר) 135-132 'מע, 2005 ,בניש(מבחן ההשתתפות בתכנית האישית 

ודה לשלבים השונים הכרוכים בהשתתפות המוקד משלב ההפניה לעב

ות העדרבגין עילת השלילה השכיחות של  עלתה מה ובהתא;בתכנית

  . שיתוף פעולה- או איתכניתמה

נוגעת לשלילת הגמלה עקב בעררים הגם שהעילה השכיחה ביותר , שנית● 

לפי עילות שוללות בחלוקה התפלגות העררים ניתוח , ות בלתי מוצדקתהעדר

  עילות (ועילות אשר אינן שוללות גמלה ) 2 בלוח 6-1ת עילו(גמלה 

הועלו טענות הנוגעות מהעררים   אחוז32-בכ כי רק ,למדמ) 2 בלוח 15-7

אינן  שמהעררים הועלו רק טענותאחוז  49-בכ, לעומת זאת .לשלילת גמלה

טענות הנוגעות הן  מהעררים הועלו  אחוז19-בכ. שלילת גמלהלנוגעות 

ישנם , למעשה, על כן. שאינן נוגעות לשלילת גמלה טענותהן לשלילת גמלה ו

 68( המרכז ידי-עלעוסקים בעילות שאינן רק שלילת גמלה  היותר עררים

  .12) אחוז51(עוסקים גם בעילות הכוללות שלילת גמלה  המאשר כאלו) אחוז

הוא השיעור הגבוה יחסית  ,הקשור לממצא הקודם ,ממצא נוסף, שלישית● 

-כטענות רפואיות עלו בהמדגם מלמד כי .  טענות רפואיותההמעל, של עררים

בהם הועלו טענות  המפרט את העילות בעררים, 3לוח  .13 מהעררים אחוז45

  בהקשר שלהעלהרוב המכריע של הטענות הרפואיות הו כי ,ראהמ רפואיות

 ) מהעררים הרפואיים אחוז55-בכ (תכניתבקשות לפטור מלא או חלקי מה

 מהעררים  אחוז41-כב ( האישיתתכניתתאמה של הה-אישל טענות לו

בקשות לפטור מלא או בכל העררים בהם הועלו  כמעט ,למעשה. )הרפואיים

טענות ה , האישיתתכניתהתאמה של ה- או טענות בדבר איתכניתחלקי מה

 תמונה דומה עולה גם מניתוח התפלגות העררים .ועלו בהקשר רפואיה

                                                 
מוסד בהם הוצגה עילה כנגד ה חשוב לציין כי ייתכן שחלק מהעררים, עם זאת   12

אין בנמצא נתונים . לילת גמלהאף לנבוע מש עשוי) 2 בלוח 14עילה (לאומי  ביטוחל
את מהות הטענה הקפידה לפרט  לא הוועדה מאחר ש,שיעור מקרים אלו על מלאים
  . לאומי או הגורם האחר ביטוחמוסד למול ה

טענה רפואית לצורך מאמר זה היא טענה מהותית בנוגע לכשירות הרפואית של    13
מעניין ). ים רפואייםהיא אינה כוללת טענות בדבר תוקפם של אישור(פת /ףהמשתת

שנתי של הסיכום הח "וני דו כי ממצאי המדגם תואמים את נת,לציין בהקשר זה
 2006 בשנתלפיהם , ח ועדת יערי"אשר פורסמו במסגרת דו, 2007 ועדות הערר מינואר

העררים שנדונו באותה מ אחוז 43.4 המהווים, עררים רפואיים 639הכל -בסךנדונו 
דעית לעניין תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום מ-הוועדה הציבורית(שנה 

   ). 140' עמ, 2007, במעגל העבודה



 "ת ויסקונסיןתכני"ידי משתתפי -מאפייני השימוש בוועדות ערר על

 

 

271 

ועילות ) 3 בלוח 4-1עילות (ות גמלה הרפואיים בחלוקה לפי עילות שולל

בהם מועלות טענות  יםעררה). 3 בלוח 10-5עילות (שאינן שוללות גמלה 

.  גמלהעילתם אינה עוסקת בשלילת מהתיקים ש אחוז72-רפואיות מהווים כ

הועלו  בלבדגמלה  ת מהעררים שעילתם שליל אחוז15-בכרק , לעומת זאת

 אשר העלו , מהעררים אחוז25-בכלו וטענות רפואיות הוע; טענות רפואיות

    .והן טענות שאינן קשורות לשלילת גמלהשל שלילה  הן טענות יחדיו

  בהם טענות רפואיות   שהועלו, העילות בעררים .3לוח 

  שיעור  עילה
  )*אחוזים(

  9.0   סירוב לעבודה או לשירות בקהילה  . 1

  3.0    שיתוף פעולה שהוביל לשלילה-אי  . 2

  9.0    בלתי מוצדקת שהביאה לשלילהות העדר  . 3

  1.5     אחר–שלילה   . 4

  4.5    מתאימהשאינההפניה לעבודה   . 5

  40.9   התכנית האישיתהתאמת   . 6

  10.6   תוקפו של אישור מחלה  . 7

  מהתכנית או מלא בקשה לפטור   . 8
 להפחתת שעות

    
  54.5  

  9.0     שירותים תומכי עבודה  . 9

  1.5   םיחס מתכנן היעדי . 10

  פיעותומ מאחר שבחלק מהעררים הרפואיים 100-האחוזים אינם מסתכמים ל  * 
  . עילותכמה

 אשר ,ממצא מעניין נוסף הוא השיעור הגבוה יחסית של עילות, רביעית ●

 הן , המשמשת את ועדות הערר,פי הפרשנות-על.  בסמכות ועדת העררואינ

 משתתפיםה של אינן מוסמכות לדון בסוגיות הקשורות לעצם ההתאמ

 תבטענו ותכניתבנושאים הקשורים להפחתת היקף שעות הפעילות ב, תכניתל

 הוועדה,  מעבר לכך.14)2 בלוח 13- ו11עילות  (יחס מתכנן היעדיםהקשורות ל

ביטוח לאומי או לגורמים מוסד לאינה מוסמכת לדון בסוגיות הקשורות ל

                                                 
.  אך הדיון בכך חורג מיריעת מאמר זהניתן לחלוק על פרשנות זו של ועדות הערר   14

יצוין גם כי ישנה מידה מסוימת של חוסר אחידות בנכונותן של ועדות הערר לדון 
  . םייחס מתכנן היעדבסוגיה של 



  נגישות לצדק חברתי בישראל

 

 

272 

 

,  זאתלמרות. )2וח  בל14עילה  (תכנית אשר אינם קשורים ישירות ל,אחרים

 בסמכות ןשאינטענות בעררים הועלו  למדי הגבוהכיחות שב כי ,ניתן לראות

בקשה לפטור מלא או חלקי  מהעררים הועלתה  אחוז25-בכ: ועדות הערר

כנגד הביטוח הלאומי וגורמים טענות  הועלו  אחוזים5-בכ; תכניתמה

-בסך. ן היעדיםטענות על יחס מתכנ הועלו מהעררים  אחוזים4-ובכ; אחרים

עלו גם טענות אשר לכאורה אינן בסמכות ו מהעררים ה אחוז49-כב, הכל

ת אשר לכאורה  מהעררים הועלו מלכתחילה רק טענו אחוז17-כבו הוועדה

  .הוועדהאינן בסמכות 

   יםתוצאות הערר )3

 שהוגש הערריםחלק מלניתוח תוצאות העררים חשוב לציין כי כהקדמה 

 :עדת העררו בודיוןתקיים ה העוררים עוד בטרם דיי-על ך נמש2006במהלך 

  עררים1,496נדונו בפועל  ,15 עררים1,778מתוך פוטנציאל של  ,כלה-בסך

עוד בטרם התקיים ידי העוררים - נמשכו על) אחוז17.4-כ( עררים 309ואילו 

לעתים . יכולות להיות סיבות שונות למשיכת ערר טרם הדיון.  דיוןהםב

 ,מתכננת היעדיםמלי עם של משא ומתן בלתי פורהמשיכה היא תוצאה 

. עוד בטרם הדיון – באופן מלא או חלקי –מטרת הערר השגת שהביא ל

מחשש כתוצאה  מהבנה כי הערר חסר סיכוי או נובעת ת העררלעתים משיכ

מאחר , אולם. ת/ עשוי להזיק לעורראף לסייע או יוכל לאשהדיון בוועדה 

 תםלא ניתן לסווג את סיבת משיכ יםרסיבת משיכת הער לעשאין מידע 

העררים שנמשכו אינם נכללים בניתוח תוצאות , כן-על. לצורכי המחקר

  .העררים

                                                 
)  עררים1980 (1 לפי לוח 2006במהלך  אין חפיפה מלאה בין מספר העררים שהוגש   15

  הוגש2006בשנת ן חלק מהעררים שנדוש מאחר ךנמש ון אשנדומספר העררים לבין 
  .לאחר מכןשרק בשנה נו  נדו2006בסוף ו וחלק מהעררים שהוגש; 2005בסוף שנת 
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 .16פי המדגם-על 2006 מפרט את התפלגות תוצאות העררים במהלך 4לוח 

 מהעררים נדחו או נמחקו על הסף  אחוז65-כ כי ,התפלגות זו ניתן ללמודמ

בולט במיוחד  .לואם או באופן חלקי אשר התקבלו במ אחוז29לעומת 

 33- כ2006במהלך שנת .  על הסףעררים שנמחקוהשל מאוד  השיעור הגבוה

 בשל  אחוז18-כ, מתוכם – 17 מהעררים נמחקו על הסף מסיבות שונותאחוז

 העררים אשר העלו שיעוראת ם תואהנתון  (הוועדהחוסר סמכות של 

 בשל איחור  אחוז11-וכ, )הוועדה רק טענות שאינן בסמכותמלכתחילה אך 

  .בהגשתם

 אחוז 17.4-לעומת שיעור משיכת עררים של כ, מבחינה השוואתית

 שיעור משיכת 2002מחקרן של לנס ווורסנגר מצא כי בשנת , במחקר הנוכחי

 13יורק על - אחוז ובניו16בוויסקונסין על ,  אחוז24העררים עמד בטקסס על 

הברית מצאו גם שיעורים גבוהים -ותכי מחקרים בארצ, מעניין לציין. אחוז

, כך למשל). No show(למדי של עררים שבהם העוררים לא הגיעו כלל לדיון 

 ים אחוז3-כ הופעה של-מחקרם של האמר והארטלי מצא במילווקי שיעור אי

  בין השנים אחוז 25- כהופעה של- ושיעור אי1968-1965בין השנים 

הופעה לדיון מביאה לדחייה -יא, הברית-לפי הדין בארצות. 1973-1969

תקיים גם יכול לההדיון בערר , לעומת זאת, בישראל. אוטומטית של הערר

פי המדגם הדיון התקיים שלא -על, הכל-בסך. ללא נוכחות המשתתף

                                                 
 חברת ידי-על תכנית מינהלת ה עבורחות הנערכים" בדופורסמותוצאות העררים    16

נתונים אלו אינם מספקים משתי , אולם.  מעת לעתמפורסמיםהם וארנסט ויאנג 
ות של שנת ח"דושהקטגוריות של ההחלטה בעררים ב הראשונה היא. סיבות עיקריות

הסיבה ). ות מאוחרים יותרח"דוגיה זו תוקנה בסו ( חלקיות ובלתי מספקות2006
 על , ככל הנראה,ךות מסתמח"דויא שהסיווג לקטגוריות ב ה– והעיקרית – השנייה

הניסיון , אולם.  ועדת העררידי-עלהשורה התחתונה של ההחלטה כפי שסוכמה 
 בלתי מהימן ואינו הנובמספר בלתי מבוטל של עררים כי סיכום זה מהמדגם מלמד 

קו פעמים רבות עררים שבפועל נמח, כך למשל. משקף נאמנה את תוצאת הערר בפועל
ככל הנראה בשל ( כעררים שנדחו על ידי הוועדהעל הסף בשל חוסר סמכות סווגו 

  .17ש " ראו להלן ה).בעיות של חוסר מקצועיות
מדעית -הוועדה הציבורית(ח ועדת יערי " שפורסמו בדו,ועדות העררמופי הנתונים -על   17

 ,)140' מע, 2007, וב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודהלעניין תכנית השיל
על , כלומר.  העררים שנדונו1,469 עררים מתוך 248 נמחקו על הסף 2006במהלך שנת 

, אולם.  בלבד אחוז17-  עומד על כ,על הסף  שיעור העררים שנמחק, ועדת יעריח"דופי 
 סיווג ההחלטות כפי ככל הנראה ועדת יערי הסתמכה על. נראה כי נתון זה מוטעה

הניסיון מהמדגם מלמד כי  אולם.  של ועדות העררשהוא מופיע בכותרת ההחלטות
פעמים רבות הסיווג של ההחלטה בכותרת מוטעה ועררים אשר בפועל נמחקו על הסף 

על פי   ונמחקהכאשר מסכמים את שיעור העררים שנדח, ואכן. סווגו ככאלו שנדחו
  .  בדומה לממצאי המדגם אחוז64-הכל על כ-סךנתוני ועדת יערי הוא עומד ב
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בפועל הרוב המכריע של , עם זאת.  אחוזים מהעררים7-בנוכחות העורר בכ

  .נדחה או נמחק על הסף)  אחוז80(עררים אלו 

  18לפי מהות ההחלטה,  תוצאות העררים.4 לוח

  שיעורה  
 )אחוזים(

  100.0 הכל-סך

דחיית מועד הדיון לצורך פשרה או   . 1
 לצורך אחר

    
  2.7  

  32.6   הערר נדחה  . 2

   סמכות העדרמחיקה על הסף בשל   . 3
 של הוועדה

    
  17.7  

  4.1    עילההעדרמחיקה על הסף בשל   . 4

  ור מחיקה על הסף בשל איח  . 5
 בהגשת הערר

    
  10.9  

  13.6   הערר התקבל במלואו   . 6

  15.0   הערר התקבל חלקית  . 7

  3.4   הערר הוחזר לטיפול המרכז  . 8

  

  אחוז29-המחקר הנוכחי מצא כי כ, הצלחה של העורריםהאשר לשיעורי 

 ,אם מתעלמים מהעררים שנמחקו. חלקית או התקבל מהעררים התקבל

 שיעור ,הוועדהלא בסמכות שר היו מלכתחילה משום שהוגשו בעילות אש

מצא כי לגבי  נהנדלרחקרו של במ, להשוואה.  אחוז35-עומד על כההצלחה 

לו שיעור י וא אחוז37עמד על  שתביעתם נדחתה שיעור ההצלחההעוררים 

האמר מחקרם של ב . אחוז60ההצלחה של אלו שגמלתם נשללה עמד על 

  אחוז79-כחה עמדו על ממוצע של ההצלבמילווקי שיעורי  כימצא נ והארטלי

כנראה בשל שינויים (ירדו בצורה חדה הם  ו1968-1956בין השנים 

 .1973-1969 בין השנים  אחוז43-לממוצע של כ)  העררבוועדותפרוצדורליים 

התבססו  – בשונה מהמחקר הנוכחי –מחקרים אלו עם זאת חשוב לציין כי 

                                                 
בפועל ישנה חפיפה מסוימת בין , ערכי- חד הוא יםסיווג תוצאות העררלמרות ש  18

 ,על כךיכול להעיד " התקבל חלקית"סיווג של ערר ככזה ש, כך למשל. סיווגים אלו
עררים שסווגו ככאלו שנדחו ,  כך גם.על הסף  או נמחקהשחלק מעילות הערר נדח

  .ולים לכלול גם עילות שנמחקו על הסףיכ
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. הסתיימו בפשרה עוד טרם הדיוןש גם על מידע בנוגע לתוצאות של עררים

 ששיעורי ההצלחה של עוררים בפשרות , למשל,לאור העובדה שהנדלר מצא

בטרם הדיון היו גבוהים יותר באופן משמעותי מהצלחתם בדיוני ועדת הערר 

 הרי שיש בכך להשפיע על השיעור הכולל של הצלחת ,) אחוז38 לעומת 56(

התבסס רק על תוצאות הדיון ש, מחקרם של שניט ודורוןב. המשתתפים

 מהמקרים הערר התקבל או התקבל  אחוז15.5-רק במצא כי נ ,בעררים

, לעומת זאת). 232 'מע, 1974, שניט; 64-63' מע ,1974, דורון ושניט(חלקית 

, בטקססמצאו כי שיעורי ההצלחה בדיוני ועדות ערר  לנס ווורסנגר

לא  ( בהתאמה אחוז79- ו47, 40 עמדו על 2002יורק בשנת -בוויסקונסין ובניו

  .)כולל בפשרות בטרם הדיון בערר

 כי בבחינה השוואתית שיעור ההצלחה של העוררים ,ניתן לראות אם כן

  מבוקשם באמצעות מנגנון הערר הוא נמוך יחסיתבהשגת ויסקונסין תכניתב

או אפילו  ( אחוז30-שיעור הצלחה של כ,  עם זאת.לרוב המחקרים האחרים

 את העררים שנדחו על הסף בשל חוסר סמכות של מנכיםאם   אחוז35-כ

  . משמעותיהוא עדיין שיעור הצלחה  )הוועדה

  דיון –השימוש בוועדות הערר מאפייני   .4

 , ויסקונסיןתכנית הערר של בוועדות את השימוש המאפיינתהמתכונת 

שיעור גבוה יחסית של עררים אם כן  היא ,בסמוך לשנת פעולתן הראשונה

שונה הן מתכונת זו .  מצד העורריםעם שיעור נמוך יחסית של הצלחהיחד 

 הערר לפי חוק שירותי הסעד בוועדות שאפיינה את השימוש ,מתכונתמה

 שבה נמצא שיעור נמוך של עררים יחד עם שיעורי ,)1974, דורון ושניט(

 ,הברית-ארצותמרוב המקרים במדינות גם  שונה מתכונת זו. הצלחה נמוכים

 דווקא של שיעור נמוך יחסית של עררים עם הייתההמקובלת תכונת בהן המ

המתכונת הייחודית למדי של מגם  שונה היאו, יחסיתגבוהים שיעורי הצלחה 

 שיעור גבוה של עררים נמצאבה , יורק-עיר ניושל הובעיקר , יורק-מדינת ניו

  . ושיעור גבוה מאוד של הצלחה בעררים

הוא  ויסקונסין תכניתבוה יחסית הסבר אפשרי לשיעור העררים הגב

במחקר הנוכחי  מהעררים  אחוז45-כ, כאמור. רפואייםהעררים של ה יםריבו

בעיקר בהקשר של בקשות לפטור מלא או חלקי  (העלו טענות רפואיות

באף אחד מהמחקרים . ) האישיתתכניתהתאמה של ה- או לאיתכניתמה
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. טענות רפואיות ושהעלעררים של דומה האחרים לא צוינה דומיננטיות 

ביטוי לריבוי משתתפים הוא בראש ובראשונה ריבוי העררים הרפואיים 

בשל שינויים בחוק הבטחת הכנסה  (מקשיים רפואיים יםבתכנית הסובל

משתתפים רבים אשר בעבר היו פטורים , שחלו בטרם תחילת התכנית

ממבחן התעסוקה לשם הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה מחויבים כעת 

שיעור הגבוה יחסית ל ).125' מע, 2005 ,להרחבה ראו בניש; תעסוקהבמבחן 

 סיבות רפמס  להיותעשויות  רפואייםהגישו ערריםשמשתתפים השל 

 אינה החלטה שוללת כשלעצמהקביעת המצב הרפואי , ראשית: עיקריות

הכנת התכנית האישית יודעים כי מאחר שהמשתתפים  ,אולם ,גמלה

מבינים הם , ואימצבם הרפקביעת ופן הדוק לקשורים באההפניה לעבודה ו

 של מצבם הרפואי יכולה להעמיד אותם בסכנה ,לדעתם ,שקביעה לא נכונה

הם מגישים את הערר עוד בטרם נשללה ייתכן ש, לכן. של שלילת הגמלה

התועלת במניעת , כלומר". הקדמת תרופה למכה"בבחינת  –בפועל גמלתם 

. על הטרחה הכרוכה בהגשת הערר לדעתםעולה  של גמלה שלילה עתידית

חובה שעצם ההרב העומס כי לחלק מהמשתתפים תכן יי, מעבר לכך

 למשל –בתכנית יוצרת על משתתפים הסובלים ממגבלות רפואיות להשתתף 

לכשעצמו  הוא – שעות שבועיות 15בחובה למלא תכנית אישית של לפחות 

  .  כדי להגיש עררדיהסיבה חזקה 

העלאת  ש, הרפואיים יכול להיות מוסבר בעובדהריבוי העררים, שנית

עלולה להשפיע לרעה על כידי המשתתפים -עלטענות רפואיות אינה נתפסת 

הספרות העוסקת בסיבות . כלפיהםים היעדים התעסוקתימתכנני  ם שליחס

הגשה של עררים עסקה רבות במערכת היחסים המתמשכת -להגשה ולאי

 ולחשש של משתתפים מפני , היעדיםי לבין מתכננהמשתתפים בתכניתשבין 

הדוגמא הבולטת ביותר בהקשר זה היא .  היעדיםמתכנניהתנכלות של 

 אשר מצא כי שיעור הגשת העררים על דחיית ,)1969(מחקרו של הנדלר 

על שלילת גמלה  תביעה היה גבוה באופן משמעותי משיעור העררים שהוגש

בכך שהאופי המתמשך של הנדלר הסביר הבדלים אלו . ועל מספיקות הגמלה

 שאינו קיים בעררים על דחיית התביעה( היעדים יהיחסים עם מתכננ

מוביל לשיעור נמוך יותר של עררים על שלילת גמלה ועל  )מלכתחילה

ייתכן כי באופן דומה הגשת ערר על רקע רפואי נתפסת . מספיקות הגמלה

 ולכן היעדיםי משפיעה באופן משמעותי על היחסים עם מתכננכבלתי 
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 היעדים נתפסים ימצד מתכננחשש להתנכלות השיקולים נגד הגשת ערר בשל 

  . בעררים רפואייםר יותחלשיםכ

רפואיות יכול להיות ביטוי  טענות יםהעררים המעלריבוי , שלישית

יעדים על בסיס ה ננילאפשרויות המוגבלות יחסית לערור על החלטת מתכ

הוא  הזכאים להבטחת הכנסהבו מחויבים  מבחן התעסוקה. טענות אחרות

 גם כזו אשר אינה תואמת – לקבל כל עבודה ים חייבהמשתתפים. רחב מאוד

 ם ובלבד שהיא תואמת את מצב– התעסוקתי ם את ניסיונהכשרתם אואת 

 לשירות בקהילה ולפעילויות אחרות הפניהגם , באופן דומה. הבריאותי

. פים של המשתתהבריאותי רק במצבו מוגבלת כמעט אך תכניתבמסגרת ה

 תאחהיותן של  ב טענות רפואיותמרבים בהעלאתמשתתפים תכן שיי, לפיכך

   .פתוחה בפניהםהאפשרויות אשר אכן 

 להיות יעור הגבוה יחסית של העררים יכול לשהסבר אפשרי נוסף

אליה  ויסקונסין משכה תכנית. ם החברתייםארגוניה יםהתפקיד שממלא

פעילות הן  פעילות בזירה הציבורית והן, ר סנגופעילות רבה למדי של ארגוני

נוצרה מעין חלוקת באופן מעניין  .למשתתפים פרטני ןפובאלסייע  שנועדה

עבודה בין הארגונים ובמקביל לכל אחד מהמרכזים נוצרו פרויקטים של 

 . במיצוי זכויותיהםתכנית לסייע למשתתפי השחתרו ,ארגונים חברתיים

בארגונים  תכניתלמשתתפי המתן סיוע מהראיונות עם אנשים העוסקים ב

בעיקר  –עולה כי ברוב המכריע של המקרים  ,שנערכו לצורך מחקר זה ,אלו

 הסיוע שניתן לפונים התמצה בסיוע בכתיבת ערר –של מחסור במשאבים ב

  .עדת הערר או בבית הדין לעבודהוולא כלל ייצוג משפטי בו

הגשת שיעור  שפיע עלפעולתם של הארגונים החברתיים יכולה לה

יכול לגשר  הארגונים ידי-עלמתן סיוע , במובן המיידי: העררים בשני היבטים

 ולעודד הגשת עררים של על פערים של ידע ומיומנות בהגשת עררים

במונחים של .  אשר ברגיל לא היו מצליחים לצלוח חסמים אלו,משתתפים

י הארגונים ניתן לומר כ ,שהוצגו לעיל, המחקרים העוסקים במיצוי זכויות

החברתיים מפחיתים את עלויות המידע ואת העלויות האדמיניסטרטיביות 

ייתכן כי פעולתם של הארגונים ,  במובן הרחב יותר.הכרוכות בהגשת ערר

משתתפים אצל ה יוצרת תכניתהוביקורתם החריפה על הציבורי  במישור

 לגמלאות בכללכי , יש לציין בהקשר זה. לגיטימציה להגשת עררים

, יחס חברתי מגנהפעמים רבות נלווה  לגמלאות הבטחת הכנסה בפרטו

מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה מוצגים בשיח . במיוחד בשנים האחרונות
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.  אשר אינם ראויים לתמיכה,הציבורי פעמים רבות כעצלנים או כרמאים

וירה ציבורית מסוג זה עשויה ליצור בקרב המשתתפים את התחושה כי וא

 , ולא כל שכן הגשת ערר,על כן תלונה; חסד ולא זכות בגדרגמלה היא ה

 פעולתם יתכן כיי, על כן. מבישהאף  התנהגות בלתי ראויה ועלולה להיחשב

 הגשת בגין "הסטיגמהעלויות "את גם של הארגונים מפחיתה הציבורית 

  . עררים

האמון המוגבר של -ריבוי העררים יכול להיות מוסבר באי, בנוסף

,  מתכנני היעדים ורופאי המרכזיםהחלטות שלבמשתתפי התכנית 

 כי האופי המופרט של התכנית ייתכן .19פרטיותהחברות ה ידי-עלהמועסקים 

פים כבעלי הטיה  נתפסים אצל המשתתשבעלי תפקידים אלהביא לכך ה

לקבל את של המשתתפים הנכונות  ושכתוצאה מכך ;חזקה לטובת המרכז

כהוגנת נמוכה יותר המרכזים של מתכנני היעדים ושל רופאי החלטתם 

  . ידי עובדי מדינה-מאשר בתכניות המופעלות על

 ואינו  בלבדחשוב לציין כי השיעור הגבוה של העררים הוא יחסי, עם זאת

 של שיעור העררים – לא או כמעט מ–מלא מעיד בהכרח על מיצוי 

המוסד  ו מכון ברוקדיילידי-עלמחקר מקיף שבוצע , כך למשל. הפוטנציאלי

 מהמרואיינים  אחוז45 מצא כי ,תכנית בקרב משתתפי ה,ביטוח לאומיל

 ורק ,20 היעדיםיאינם יודעים על זכותם לערור כנגד החלטת מתכננש, ודיווח

מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס(הם יודעים כיצד להגיש ערר ש סברו  אחוז23

סיבות מעניין במיוחד לראות את ה). 162' מע, 2007, והמוסד לביטוח לאומי

שקלו להגיש ערר וסברו כי הם יודעים כיצד אשר  ,שציינו המרואיינים

  אחוז48. )166' מע, שם(לא להגיש ערר  אך בכל זאת החליטו שלעשות זאת

 וכי ;"אין להם כוח לזה" שהיותינים אלו ענו כי לא הגישו ערר ממרואי

                                                 
) 2007, דינור( ועדת דינור ח"דומתכונת ההעסקה של רופאי המרכזים שונתה לאחר    19

 שהמדינה התקשרה עימם בנפרד , גופים פרטיים נפרדיםידי-עלוכיום הם מועסקים 
מתכונת ההעסקה של מתכנני היעדים . התכנית משתתפילצורך האבחון הרפואי של 

במוסדות ללא כוונות אולם ועדת יערי המליצה כי יעשה שימוש רב יותר , תהלא שונ
מדעית לעניין תכנית -הוועדה הציבורית(לצורך הפעלת מרכזי התעסוקה רווח 

  ).83-80' מ ע,2007, השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה
אולם , הבתחיל הסוגיה של יידוע המשתתפים על זכות הערר לא הייתה מוסדרת   20

 על פיו במקרה שיש כוונה לשלול את , פרסמה מינהלת התכנית נוהל2006בינואר 
פת או בכל מקרה של החלטה מהותית אחרת על מתכננת היעדים /ף של משתתהגמלה

 להעמיד את מתכננת היעדיםכחלק מנוהל השימוע על . לקיים שימוע למשתתף
  .העררלערור על ההחלטה בפני ועדת  םפת על זכות/ףהמשתת
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 ערר שיעור גבוה מהמשתתפים נמנע מהגשת, כלומר. " זה לא יעזורמילאמ"

- כ.  וכן בשל סקפטיות לגבי התועלת שבהגשתוובשל הטרחה הכרוכה בהגשת

מסוגלים שאינם  כי לא הגישו ערר משום השיבומרואיינים ה מ אחוזים10

להסביר את המקרה שלהם בצורה משכנעת בשל חוסר שליטה בעברית או 

עלתה גם בראיון שנערך  השפה חסםית סוגי.  יכולת מקצועיתהעדרבשל 

אשר ציין כי העובדה שהערר ,  העררמוועדותר אחת "עם יו מחקר זה לצורך

מעניין , מנגד .יוצרת בעיה למי שאינם דוברים עבריתמוגש בעברית בלבד 

לראות כי בדיווח העצמי של המשתתפים המרואיינים לא עלתה הסוגיה של 

שצוינה , לכךהסיבה הקרובה ביותר .  היעדיםני מהתנכלות של מתכנחשש

 ידי-עלואף היא צוינה " פחד מאובדן הגמלה" הייתה , המרואייניםידי-על

המשתתפים אף לא עלתה של בדיווח  ( בלבד מהמרואיינים אחוזיםשני

 כי סוגיה זו לא אך סביר להניח, הסוגיה של האגרה הכרוכה בהגשת ערר

 משום שחובת תשלום האגרה קמה ,הייתה רלוונטית במועד קיום הראיונות

  .)ה של שלושה ערריםרק לאחר דחיי

ידי מכון - כי נתונים אלו מבוססים על ראיונות שנערכו על,חשוב לציין

). תכניתשישה חודשים לאחר תחילת ה (2006ברוקדייל במהלך פברואר 

מידת המודעות ואולי אף תחושת המסוגלות של המשתתפים סביר להניח כי 

עור העררים בשישחל הערכה זו מבוססת על הגידול . גברה לאורך השנה

מחקרי על ההשפעה המידע הוהיא מתחזקת גם לאור , 2006לאורך שנת 

 רשתות חברתיות על יצירתלולאורך זמן  למידה כיתהלישיש להחיובית 

הימצאותם יחדיו של ). Dahan & Nisan, 2006, p. 18(שיעור מיצוי הזכויות 

שתות וליצירת ר מגדילה את הפוטנציאל לזרימת מידע תכניתהמשתתפים ב

גם אם לוקחים ,  עם זאת. את הנגישות לוועדות העררגבירותחברתיות המ

סביר להניח שתהליך הלמידה משפר בעיקר את עצם , בחשבון שיפור כזה

 וכוחו לגשר על חסמי המיומנות והשפה הוועדותהמודעות לקיומן של 

  . הרבהבמוגבל הכרוכים בהגשת הערר והדיון בו 

 התקבלשעררים השיעור  ,כאמור, העוררים של מבחינת שיעורי ההצלחה

 למחקרים יחסיבאופן נמוך אך  הוא משמעותי)  אחוז29 (חלקית או התקבל

 שיעור נמוך זה נובע מהשיעור הגבוה יחסית של עררים ,בחלקו. אחרים

על הסף בשל  ונמחקלכן  והוועדהבסמכות אינן מלכתחילה  שבעילות והוגשש

 מדוע ישנו שיעור כה גבוה ,השאלהם כן אנשאלת  .) אחוז17 ( סמכותהעדר

. הוועדה בסמכות ןאינבהם מועלות עילות אשר מלכתחילה  ערריםשל 
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משתתפים רבים אינם מודעים לסמכויותיה של ההסבר המתבקש הוא ש

 תכנית מינהלת הידי-עלעיון בדפי המידע שחולקו , ואכן .ועדת הערר

כות ועדות הערר ומה בירור מה בסמ בהם במצויןלא למשתתפים מלמד כי 

חשוב לציין כי המבנה הנוכחי של , יחד עם זאתאולם . אינו מצוי בסמכותן

היכולת , כך למשל. וקשה להסבר פשוט ובהירב סמכויות ועדות הערר מורכ

ביטוח לאומי ואילו מול מרכז המוסד ללדעת אילו עילות יש להעלות מול 

ה דומה יבע(הסבר  והיא לעתים קשה ל,אינה אינטואיטיביתהתעסוקה 

ביטוח מוסד לקיימת גם בהפרדה בטענות כלפי שירות התעסוקה וכלפי ה

 ושל חלוקת תכנית דורשת הבנה טובה של מבנה הההבחנה). הלאומי

 כי ייתכן, יחד עם זאת. האחריות בין הגורמים השונים המעורבים בהפעלתה

ת הנושא אינו בסמכות ועדש ,משתתפים מודעים לכךהבחלק מהמקרים 

את מחאתם על עצם באמצעות הגשת הערר אך הם מבקשים להביע  הערר

אחד ועדות הערר הן . או על היחס כלפיהם במרכז תכניתחיובם להשתתף ב

   . בפניהם כדי להביע מחאה זויםהעומדדים  היחיציםהערו

עם שחקני מפתח בפעולתן של ועדות שנערכו לצורך מחקר זה הראיונות 

 המגבילים את יכולתם של ,בעיות של ידע ומיומנות הצביעו אף הם על הערר

חבר ועדה , כך למשל. עדת העררוהמשתתפים לעשות שימוש אפקטיבי בו

בהחלט צריכים "וכי הם , "אבודים לגמרי " רביםמשתתפים  ציין כידאח

חלק מהעררים  ציין כי בהוועדותר אחת "יו .בשלב כתיבת הערר" עזרה

רמת אך , גורם אחרממשפטי או הסיוע הקיבלו מהעוררים ת העזרה שניכר

, ואמנם. ללא ספק הם צריכים סיועו, "על הפנים"הכתיבה של רוב העררים 

מעניקים ) ואף הלשכה לסיוע משפטי(מהראיונות עולה כי ארגוני הסנגור 

היקף הסיוע שקיבלו לגבי אולם אין מידע מסודר , סיוע בכתיבת עררים

נקודה חיובית נוספת היא העובדה כי , ןיתר על כ. עוררים בכתיבת הערריםה

 מקבלים באופן סדיר עדהוהומגיעים לדיון בפני עוררים דוברי ערבית אשר 

  .הוועדהמגשר על פערי השפה בין העוררים לבין ה ,סיוע של מתורגמן

ועדות הערר נועדו לצמצם את פער הכוחות בין ולמרות ש, מעבר לכך

משתתפים מול מרכזי התעסוקה  בפועל הנחיתות המובנית של ה,הצדדים

המתכונת נות ומהתצפיות עולה כי ומהראי ,כך למשל. נותרת בעינה

 היא שהעורר מגיע לבדו בעוד שהמרכז מגיע הוועדההטיפוסית של דיוני 

הרגיש  הוועדותר אחד של "שיובעוד . בהרכב של שניים עד ארבעה אנשים

ר השני של "היו, " מצליחה לגשר על פער הכוחות שבין הצדדיםהוועדהש"
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המשתתף מגיע הרבה פעמים לא מוכן וזה . העוררים לבד" כי  צייןהוועדות

המרכז הרבה יותר מתועד ומגובה ומגיע עם יותר מאדם ... עומד לו לרועץ

המרכז גם . יותר קל לו להציג את עמדתו. לפניו התיקים עם התרשומת. אחד

] הוועדהשל [היכולת . הרבה פעמים מבטא את עמדתו בצורה יותר בהירה

היתרון שמעניקה השליטה על רישומי  ".לגשר על פער הכוחות היא חלקית

 מעניקה רמת אמינות גבוהה הוועדהשכן ככלל , ביותר  משמעותיתכניתה

ידי -על בוועדות רוב המרכזים מיוצג,  מעבר לכך.מאוד לרישומי המרכזים

המרכז נהנה , כלומר.  דיןקבוע שאינו עורךידי נציג -או עלקבועים עורכי דין 

 הנובעים , ומיתרונות נוספיםהעורריםידע ומומחיות מול מיתרונות של 

 את הנחיתות המובנית של פיםמחרייתרונות אלו . "שחקן חוזר"מהיותו 

העובדה שהמרכז הוא שחקן חוזר אם כי לעתים  (העוררים בתהליך הערר

לזכות " כדי ואת עמדתלרכך שיקולים של הטווח הארוך ואצלו לעודד עשויה 

  .)ועדת העררחברי אצל " בנקודות

והמיומנות של המשתתפים   הידעהעדרהקשורה ישירות לסוגיה 

הגם שסביר .  במהלך הדיון היא סוגיית הייצוגהםולנחיתות המובנית של

בכל , ים קיבלו סיוע במילוי הערררלהניח כי לפחות בחלק מהתיקים עור

ת /העורר אינדיקציה לכך שאף החלטהב הייתההתיקים שעלו במדגם לא 

. ידי בת משפחה- מלווה עלהיהבו עורר  מקרה אחדרק  והיה ,יםמיוצג היו

ציינו כי ר שא ,ממצא זה תואם את עדותם של חברי ועדת הערר שרואיינו

 500-אחד מהם ציין כי מתוך כ. היה נמוך מאוד שיעור העוררים המיוצג

   . עורך דיןידי-על של עורר שיוצג בהם דן זכור לו רק מקרה אחד עררים

כפי שעלה מסקירת ,  העררלוועדותלמרות שאחד היתרונות המיוחסים 

דומה כי שיעור ההצלחה הנמוך , עורכי דיןא שאין בהם צורך בוה, הספרות

 בין העוררים לבין והמיומנותיחסית וכן האינדיקציות החזקות לפער הידע 

 מומחה שאינו ידי-על עורך דין או ידי-על שייצוג ,המרכזים מצביעים על כך

מצא  מחקרם של הארטלי והאמר אמנם .לסייע מאוד לעוררים משפטן עשוי

 היה ,ידי עורכי דין-עלבדיון בערר  שיוצגו ,כי שיעור ההצלחה של עוררים

 & Hammer()  אחוז44 לעומת 48( מיוצגים בלתיגבוה רק במעט משל עוררים 

Hartley, 1978, p. 206( ,בנושא הייצוג בבריטניה לם מחקר מקיף או

 –לאומי  ביטוחמוסד ל ובכלל זה בטריבונלים של ה–בטריבונלים מינהליים 

 12(עלה באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה של עוררים המצא כי ייצוג 
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עוררים מיוצגים  אחוז של 53 מיוצגים לעומת בלתי של עוררים הצלחה אחוז

    ).Genn & Genn, 1989, p. 68() אינו משפטןאו מומחה שעורך דין  ידי-על

. התלות של ועדות הערר-סוגיה חשובה נוספת בהקשר זה היא סוגיית אי

 הערר של תכנית ויסקונסין ישנן אינדיקציות סותרות אשר בוועדות

בעוד שהייתה .  בשנת פעולתן הראשונההתלות של הוועדה-ות ואיניטרליל

ת הערר לא וועדדומה כי , זי התעסוקהועדות הערר ממרכהקפדה על הפרדת 

 ממינהלת התכנית וממשרד עצמאותןעל שמירת באותה מידה  והקפיד

לפחות חלק מחברי ועדות הערר עברו מהראיונות עלה כי , כך למשל. ת"התמ

חברי ועדות הערר , כך גם. מינויםראיון אצל ראש מינהלת התכנית לפני 

שרה המשפטית שלהם ההכחלק משמעותי משאינם משפטנים קיבלו 

, מעבר לכך. ת"היועצים המשפטיים של מינהלת התכנית ושל משרד התממ

 הוועדה כי חברי ועדות הערר והעוזרים המשפטיים של המהראיונות עול

בנוגע ת "ושל משרד התמהסתמכו על הייעוץ המשפטי של מינהלת התכנית 

 יש תלות עדההוולעוזר המשפטי של , מעבר לכך. לסוגיות מרכזיות בעבודתם

 מאחר ששירותיו נשכרים במכרז של ,ת"בתמ – לפחות עקיפה –מוסדית 

 הם עובדי מדינה הוועדהעצם העובדה ששניים מחברי , זאת ועוד. משרדה

חברי  אמנם. הוועדה  ליצור תלות מוסדית של יכולהת אף היא"ממשרד התמ

, אהתלות אישית ומוסדית מל-איב מחויביםועדות הערר אינם שופטים ה

 ועדת פרנקס ואף ידי-עלאשר אומצה כבר  –הנחת המוצא המקובלת  אולם

-  היא שראוי לחזק את היסודות המעין–עדת לאגט וחוזקה לאחרונה בו

  ככלל,לכן. תלותם-ובכלל זאת את אי, שיפוטיים של בתי הדין המינהלים

תלות עניינית ברשות - תקיים מידה ממשית של איהוועדה ש,ציפייהקיימת 

  ). 7' עמ, 1971, זמיר(ינתה אותה שמ

- תעסוקתי הוא הוועדה שההרכב של ,העובדהא יהלכך קשורה הסוגיה 

 הערר של שירות התעסוקה מוועדותשונה הרכב זה .  משפטיואינוסוציאלי 

אם  העריךלקשה בתחילה היה . ואף חריג בנוף של ועדות ערר מסוג זה

ועד  בעיה מהותית תצריו אינו משפטן הוועדההעובדה שאף אחד מחברי 

, בניש(כמה בעיה זו יכולה להיפתר באמצעות ייעוץ משפטי צמוד לוועדה 

ועדות הניסיון מהשנה הראשונה של הפעלת ש דומה , אולם.)139' מע, 2005

 יה ההוועדהו של משפטן בהרכב העדרמלמד כי הערר בתכנית ויסקונסין 

בהחלטות ועדות הערר מעיון , סוציאלי-למרות הרכבה התעסוקתי. בעוכריה

, מעבר לכך.  משפטי באופיוהוועדהואף מהתצפיות עולה כי עיקר עבודת 
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אינם יכולים לבדוק  ש ציינו בראיונות כי בהכשרה הוסבר להםהוועדהחברי 

 מגדילה זו הנחיה . היעדיםי מתכננידי-עלאת טיב התכנית האישית שהוכנה 

  . האת הפער בין הרכב הוועדה לבין מאפייני עיסוק

פגם  המקצועיות המשפטית של חברי ועדות הערר העדרנראה כי 

. פגם באפקטיביות של ניהול הדיון של הצדדים וניותזכויות הדיה בהבטחת

היו מתקיימים כמעין כי בתחילה הדיונים   צייןהוועדהעורך דין שהופיע בפני 

 הוועדההגם שהיה שיפור במקצועיות כי אותו עורך דין ציין ". סולחה"

 דיוןה בשמיעת ראיות ובנהלים בסיסיים של הבלט חוסר מקצועיות, בהמשך

 :הוועדותר "כפי שציין אחד מיו.  הגבוהה בעוזר המשפטיהתלותבלטה גם ו

-מזכיר בירור אצל מנהל ביתהת משפט אלא הליך ימזכיר בהאין פה הליך "

 .זה נעשה משום שאני מפחד להיכנס לנישות שאנחנו לא מקצוענים... ספר

נראה ." זה לא מספיק לדעת שלוש תקנות. אנחנו לא מקצוענים בתחום הזה

 הוועדהמשפטי של חברי -חוסר הביטחון המקצועי. קושי זה הוא מבניכי 

 ואת עצמאותה הוועדהיכול להגביל באופן משמעותי את חופש הפעולה של 

 בפרשנות המשפטית של יועציה  חברי הוועדה יוצר תלות מבנית שלואוה

 –לאור העובדה שהעוזר המשפטי כפוף מצב זה בעייתי במיוחד (פטיים המש

 אינה מחויבת אמנם לסדרי הדין הוועדה. )ת" למשרד התמ–לפחות בעקיפין 

אך נראה כי לשם ניהול יעיל והוגן , משפטבבתי ולדיני הראיות המקובלים 

של הדיון דינים אלו צריכים לשמש כנקודת מוצא וכי סטייה מהם צריכה 

ולא כתוצאה  –היות מודעת ולהיעשות על בסיס שיקולים מקצועיים ל

   . ניסיוןהעדר מקצועיות משפטית והעדרמ

 לה השפעה על שהייתה שסביר להניח – סמויה יותר –סוגיה נוספת 

 היא העומס הרב שהוטל על ועדות הערר ,סיכויי ההצלחה של העוררים

מעבר .  עררים1,470- בכהיו צריכות לדון הוועדותשתי . 2006במהלך שנת 

ומספרם בין המרכזים מספר העררים לא התחלק באופן פרופורציונלי , לכך

ועדת הערר ו ש,עד כדי כך(ירושלים ב גדול באופן משמעותי באשקלון וההי

. )לאשקלון כדי לסייע בהורדת העומסהצפונית הגיעה לעתים לירושלים ו

 התחזק בתצפיות אשר,  הרושםמתקבל הוועדותמהראיונות עם חברי 

 לפחות באחת – הוועדותשהוטל על כי העומס ,  עצמןהוועדותדיוני שקוימו ב

ה של הפחתשהדגישה ,  חזקהרטיתביורוקוץ של גישה אימהוביל ל – הוועדות

 ההקפדה היהתר לכך הביטוי הראשון והמשמעותי ביו. העומס בכל מחיר

 10לת הזמן של  ועל מגבת הערר על מועדי הגשת הערריםהיתירה של ועד
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לשם השוואה המועד להגשת . זוהי מגבלה נוקשה ביותר (םימים להגשת

  . ) ימים60- ל30במדינות אחרות נע בין ים ערר

על  נמחקמהעררים (!) אחוז  11-כממצאי המחקר מלמדים כי , כאמור

המצדיקים את " טעמים מיוחדים "העדר בהסף בשל איחור בהגשת הערר

 אשר נתמנה במהלך שנת ,הוועדות תאחר "יו .הארכת מועד הגשת הערר

 ההקפדה על מועדים  ציין בראיון במפורש כי הוא הכניס את,2006

גם על הדיונים קשה יהרב ההעומס . שונה לעומס הרב שנוצררא "תרופה"כ

העומס גרם לדחיית מועדי הדיון , הוועדהכפי שהעיד אחד מחברי . עצמם

מרתון "כתוצאה מהעומס נוצר , בריולד. המצב העובדתייצר קושי בשחזור ו

בשל העומס  כי ,אותו חבר ועדה הוסיף.  איש7 במקום 14 הוזמנובו  "אכזרי

מחכים , בבקשה, הבנו, שמענו"של הגישה היא כי  ו"כולם לחוצים"רב ה

 בוועדה יש כי ,ציינה פרשה מתפקידה ש העררבוועדותחברה אחרת ". בחוץ

 שהתמנה במהלך ,הוועדהר "יו. םודחיקה בעוררי" עתחושה של סרט נ"

היו יותר דיונים . לפני שהגעתי היו נותנים לעורר לדבר" ציין כי ,השנה

אני לא נותן לצדדים ... היום אני אומר מהו הערר. ארוכים ולא תכליתיים

כל לעמוד וכנס ולהביא עדים ניאם נתחיל לה. אין לנו זמן... לדבר ביניהם 

 כי ,אותו דובר ציין, מעבר לכך". וועדותהבמעט מאוד מקרים ונכשיל את 

ברור למדי . מטעמי יעילות הוא אינו מאפשר לצדדים לקיים חקירות נגדיות

למשל זכותם (של העוררים  הדיון כי קיום דיון בנסיבות כאלו פוגע בזכויות

לפגום בצורה משמעותית ביכולתן  עשויאף הוא . )פה-בעללהציג את עמדתם 

נה להם הזדמנות תחושה בקרב המשתתפים כי ניתשל ועדת הערר ליצור 

 הוועדהר "יו, לעומת זאת. השמיע את קולם וכי נהגו בהם בהגינותאמיתית ל

 ,אני משתדל להיות קשוב: "מרוו נקט בגישה עקרונית מנוגדת באהשנייה

לא מרגיש את עצמי .  אני לא מסתכל על השעון.וכמה שייקח זמן שייקח

  ."כקבלן של עררים
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   ומסקנותכוםסי. 5

שיעור  אמנם. תכניתחשוב מבחינת משתתפי ה מנגנון ועדות הערר הוא מנגנון

עררים מה  אחוז30-כ אין להקל ראש באך עררים נמוך יחסיתהההצלחה של 

ועדת הערר אין ו אם מתעלמים מעררים שהוגשו בסוגיות של אחוז35ואף (

. ו באופן חלקי ול,השיגו את מבוקשםבהם העוררים  )בהן סמכות מלכתחילה

היה גבוה  2006במהלך שיעור העררים משום שבכך ראש במיוחד אין להקל 

 ויסקונסין תכניתהמקרה של , יחד עם זאת. באופן יחסי למדינות אחרות

מבוטל  בלתי שיעוריש עררים גבוה יחסית עדיין  ממחיש כי גם כאשר שיעור

יש ים כי אינם סבור או אינם מודעים לזכות הערראשר של משתתפים 

.  או שהם סקפטיים לגבי התועלת שבוהכלים הדרושים להגשתובידיהם 

סוגיות שאינן בסמכות ב השיעור הגבוה יחסית של עררים המוגש, מעבר לכך

ועדת הערר מלמד כי גם כאשר משתתפים מתגברים על החסמים העומדים 

 יכולת מוגבלת – כאשר הם לבדם –בפני עצם הגשת הערר עדיין יש להם 

 ,חוסר בידע ובמיומנויות בסיסיות. למדי לעשות שימוש אפקטיבי במנגנון זה

 לשם שימוש יעיל במנגנון זה יחד עם הנחיתות המובנית של יםהדרוש

 את מקטינים ,המשתתפים יחסית לנציגי מרכזי התעסוקה בוועדות הערר

 גם חסמים .יהם להצליח בערר גם כאשר יש להם עילה מוצדקתסיכוי

 – ימים להגשת הערר 10 מגבלת הזמן החמורה מאוד של רכזם ובמ–דיוניים 

  .מקטינה את יכולתם של המשתתפים לעשות שימוש אפקטיבי במנגנון זה

   : המחקר מסתמנות המסקנות הבאות ממצאימ

מודעות לקיומו של מנגנון להעלאת היש צורך במאמץ מתמשך , ראשית ●

 הדרושים כדי ,ספציפיים להסרת חסמים ולהקנית ידע ומיומנויות, הערר

הגם שבעיצוב ועדות הערר ניכרת תשומת לב .  שימוש מועילבוועדותלעשות 

הפיזית של משרדי ועדות הערר  כגון הבטחת הנגישות –לסוגיות של נגישות 

 , עדיין קיימים חסמים משמעותיים–מתורגמנים לערבית וכן שכירתם של 

 ,מעבר לכך. ם הגשת עררשהעיקרי בהם הוא הזמן הקצר מאוד הניתן לש

מאפייניה על מודעות לקיומה של ועדת הערר וידע כללי  כי ,המחקר מעלה

מחולק  בדבר ועדות העררמידע כללי שלמרות , כך למשל. אינם מספיקים

, הוועדה בסמכויות  בקיאיםםניכר כי המשתתפים אינבמרכז למשתתפים 

לשם הקנית ידע . וןהם במהלך הדי ובזכויות הדיוניות שלהבמבנה הדיון ב
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;  יש צורך בהכשרה מקיפה הרבה יותרים בתחומים אלוומיומנויות אמיתי

גם אם יקוימו הכשרות מקיפות מסוג זה כי סביר להניח לאמיתו של דבר ו

  .  המוחלשים ביותרלמשתתפיםספק עד כמה הן תסייענה 

 ייצוג ללא תשלום למשתתפיםנראה כי הבטחת , לאור האמור לעיל, שנית ●

 חיונית לאפקטיביות ידי מומחים שאינם משפטנים-ידי עורכי דין או על-על

בעקבות קמפיין מוצלח של ארגונים , ואכן לאחרונה. של ועדות הערר

וכן בתמיכה , עקבות המלצות של מבקר המדינה ושל ועדת יעריבו חברתיים

הוחלט להעניק ייצוג למשתתפי , ת"של משרד המשפטים ומשרד התמ

 ,2007 ,מבקר המדינה; 147' מע, 2007 ,ועדת יערי ( העררועדותבוהתכנית 

ועדות הערר פועלות אמנם במתכונת של בתי דין מינהליים . 21)44' מע

אך כאמור מחקר מקיף בתחום זה הראה כי , ומשוחררות מכללי הראיות

על סיכויי ההצלחה משמעותית לעורכי דין יכולה להיות השפעה חיובית 

גשר על הנחיתות המובנית של העוררים מול מרכזי יכולים ל עורכי דין. בערר

בייצוג ולטעון את טענות העורר ביתר אפקטיביות בשל מיומנותם התעסוקה 

 ובשל היכולת הטובה יותר שלהם ללמוד את )ליטיגציה(בבתי משפט 

עשויה להיות השפעה לייצוג , מעבר לכך. החוקים והתקדימים הרלוונטיים

בעוד שהסבירות .  הערר ככלי לשינוי מערכתיבוועדותחיובית על השימוש 

שהמשתתפים יעלו בעצמם טענות משפטיות עקרוניות או טענות מערכתיות 

ובמיוחד אם , עורכי דיןידי -ייצוג על הרי כאשר יש, היא כמעט אפסית

הסיכוי להעלאת , הדין מטעם המשתתפים יהפכו לשחקנים חוזרים-עורכי

הבטחת ייצוג . רכתיות עולה באופן משמעותיטענות מדיניות וטענות מע

 שנמנע מהגשת ערר ,אותו חלק לא קטן של משתתפיםלעודד את עשויה גם 

חשוב , אך יחד עם זאת. עקב חוסר ביטחון בידע ובמיומנות שלו להגיש ערר

 כי , כאמור,מצא) 1978(לסייג ולציין כי מחקרם החשוב של הארטלי והאמר 

                                                 
 lay"(משפטנים דומה כי גם ייצוג באמצעות מומחים שאינם  מבחינה עקרונית   21

advocates"(לשכת עורכי הדין הציגה , אולם.  שיפור משמעותי יכול היה להיות
. ידי מי שאינם עורכי דין בשל הוראת ייחוד המקצוע- התנגדות גורפת לייצוג על

 במיוחד – תכנית מנגנוני ביקורת על ההלחץ הציבורי שהופעל על מנת ליצור, לפיכך
 תועל לכיוון –לאור מרכיבי ההפרטה של סמכויות שלטוניות שהיא מקפלת בחובה 

 באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד עורכי דין ידי- עלשל הבטחת ייצוג 
לממן , בסופו של דבר,  משרד האוצר הסכים,לאחר מאבק ממושך למדי. המשפטים

 בפני ועדת הערר למרות המשמעות התקציבית תכנית המשתתפיאת הייצוג של 
  .  מבוטלת הכרוכה בכךהבלתי
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מיוצגים היה גבוה רק במעט מזה של עוררים לא שיעור ההצלחה של עוררים 

  .22 ההשפעה של הייצוג דורשת מחקר נוסףתייסוג, על כן. מיוצגים

 המשתתפים במנגנון בקרבישנה חשיבות רבה ליצירת אמון , יתשליש ●

של  –התלות - ואף את מראית אי–התלות -לחזק את איובמיוחד , הערר

תלות ברורה של ועדת -אי .ת"משרד התמבמינהלת התכנית וב ועדות הערר

הערר יכולה להפחית את מידת הסקפטיות של המשתתפים לגבי התועלת 

) ובעיקר מראיתה(של ועדת הערר התלות -אי, מעבר לכך. שבהגשת ערר

לתחושת הצדק של המשתתפים כי ניתן להם יומם בפני גורם חיצוני ה חשוב

לים באופן אמיתי עם על נכונותם לקבל ולהשלהשפיע עשויה היא ו ,ניטרליו

חשוב שחברי ועדת הערר ימונו ויוכשרו ,  על כן.ההחלטה שנתקבלה לגביהם

מעבר .  המפעיל את התכנית,ת"ידי גורמים שאינם קשורים למשרד התמ-על

ידי -העוזרים המשפטיים של הוועדה אף הם ימונו ויוכשרו עלחשוב ש, לכך

  . גורמים בלתי תלויים

 החשיבות של ההכשרה המשפטית של חברי המחקר מחדד את, רביעית ●

יהיה משפטן ) או לפחות אחד מחבריה (הוועדהר " ואת הצורך שיוהוועדה

 ולאפשר לה לפרש הוועדה משפטן עשוי לשפר את עצמאות ר"יו. בהכשרתו

הוא עשוי לנהל את הדיון בוועדה באופן , מעבר לכך. באופן עצמאי את החוק

ר על זכויותיהם הדיוניות של הצדדים גם אפקטיבי יותר ובאופן השומר יות

  האחרים לא יהפכו להיותהוועדהכדי שחברי , מעבר לכך. שהם לא מיוצגים

 יהיו יעילים יותר חשוב שאף הוועדהר המשפטן וכדי שדיוני "תלויים ביו

 שאינם משפטנים יעברו הכשרה משפטית משמעותית לגבי הוועדהחברי 

.  של ההליך בו הם עוסקים–דיוניים  המהותיים וה–ההיבטים המשפטיים 

                                                 
ים מינהלישבחנה מחדש את סוגיית הטריבונאלים ה, לציין כי ועדת לגאטגם חשוב    22

 כי ככלל ייצוג מעלה באופן לא נחוץ את – ברוח ועדת פרנקס –סברה , בבריטניה
הפורמאליות וגורם להימשכות שלא  מגביר את ,העלויות של הדיון בטריבונאלים

 סברה כי מתן מידע איכותי הוועדה). LCD, 2001, paragraph 4.3(לצורך של ההליכים 
צריכים להספיק  וייעוץ בטרם הדיון יחד עם הכשרה ראויה של חברי הטריבונאל

לביקורת על עמדה זו ( ערר כדי לייצג את עצמם בוועדותלרוב המכריע של העוררים 
בנסיבות "ש , גם הכירה בכךהוועדה, אולם). Adler, 2004, p. 15 ראהה הוועדשל 

כגון מורכבות עובדתית ומשפטית , )"exceptional circumstances"" (יוצאות דופן
יש מקום להבטיח ייצוג ,  או חוסר מסוגלות פיזית או נפשית של העורריםהגבוה

 מתקיימות ,כלל- בדרך,תפיהאני נוטה לחשוב כי בתכנית ויסקונסין ובמשת. לעוררים
וכי ייצוג משפטי בתכנית זו עשוי לרוב לעמוד גם " נסיבות יוצאות דופן"אותן 

  .בקריטריונים הצרים יחסית שהציבה ועדת לגאט
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 יהיה שופט בדימוס הוא עשוי להגביר את היוקרה ר" שהיובמידה, מעבר לכך

  .23 ואת אמון המשתתפים בההוועדהשל 

יש מקום לחשוב מחדש על סמכויות ועדות הערר כך שתהיינה , חמישית ●

 סמכויות תואמות את הרכבן ויש ליצור מערך קוהרנטי ובהיר יותר של

יש מקום לשקול הקמה של ועדת ערר , בראש ובראשונה. עדות העררו

 על מנת לטפל בעררים – כמקובל בשירות התעסוקה –רפואית נפרדת 

ת ו האם אין מקום לרכז בידי ועד,יש לשקול מחדש, מעבר לכך. הרפואיים

המוסד  ויסקונסין גם היבטים הקשורים להחלטות של תכניתהערר של 

 תכנית כך שמבחינת המשתתף ב,תכניתות למשתתפי הלאומי הנוגע ביטוחל

יש לשקול האם הדיון ,  באופן כללי יותר".תחנת שירות אחת"הן יהוו מעין 

של הטיפול " משפטיים"עדת הערר צריך להתמקד רק בצדדים הובו

איכות "או שמא עליו לכלול גם היבטים של , כפי שקורה כיום, במשתתף

מאחר שהשאיפה . שית שהוכנה למשתתףטיב התכנית האיכגון , "השירות

לשיפור הטיפול במקבלי גמלאות שימשה כרציונל מרכזי לאימוץ התכנית 

תכן כי יש מקום לשנות את התפיסה המסורתית של תפקיד יי, ולהפרטתה

 – היעדים נימתכנ של יהם המתמקדת בחוקיות החלטות–ועדות הערר 

הקשורים  ,טיפוליים-םתעסוקתיי-ולהרחיב אותה גם למישורים המקצועיים

במיוחד לאור האופי המקצועי , למשתתף והתאמתו להערכת איכות הטיפול

  ).יהיה משפטןועדה והר "שמר גם אם יוייש(של הוועדה 

 עובדהמהגם  ם בחלקיםנובעממצאי המחקר ומסקנותיו מטבע הדברים 

 שהוגדרה מראש כשנה של ,מדובר בשנת הפעילות הראשונה של התכניתש

 עברו ועדות הערר תהליך של שנה זו וגם לאחריהבמהלך  .יסיוניתהפעלה נ

גם משתתפי התכנית עברו תהליכי  ש וסביר להניחוהתמקצעותלמידה 

הוכנסו לפעולתן של , כן-כמו.  הערר והשימוש בהןלוועדותלמידה בנוגע 

 ובמרכזם הייצוג המשפטי –ועדות הערר גם שינויים חשובים ומשמעותיים 

                                                 
 כי ישנם יחסי גומלין בין סוגיית הייצוג לבין המקצועיות המשפטית של ,יש לשים לב   23

תת החשיבות של כשירותם המשפטית ככל שהצדדים מיוצגים כך פוח: חברי הוועדה
שכן ,  לעניין הבטחת זכויותיהם הדיוניות והמהותיות של העורריםהוועדהשל חברי 

גם כאשר , יחד עם זאת. עורכי הדין מיומנים בשמירת הזכויות של לקוחותיהם
 נותרת חשובה לצורך הוועדההצדדים מיוצגים הכשירות המשפטית של חברי 

  .ועדההוהבטחת יעילות דיוני 
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דרוש מחקר נוסף  .דיון בוועדת העררהבשלב ת המשתתפים שלו זכאים כע

  . אלוושינוי כדי להעריך את השפעתם של תהליכי למידה 

כלל -בדרךמתאים של ועדות הערר כלי ה כי ,נראה, יחד עם זאתאך 

היודעים את זכויותיהם ומוכנים לשאת , למשתתפים האסרטיביים יותר

להיות כרוך בו ליחסיהם עם עלול  הבטרחה הכרוכה בהגשת הערר ובסיכון

ידי אלו השייכים -זהו כלי שיכולת ההפעלה שלו על. מתכנני היעדים

 אשר הם גם החשופים ביותר לפגיעה –בתכנית לקבוצות המוחלשות ביותר 

משתתפים אלו עשויים שלא להגיש עררים .  יחסית הוא נמוך–בזכויותיהם 

. ששם ממתכנני היעדיםבמיוחד בשל ח,  שפורטוצעדיםכל הלאחר נקיטת גם 

  אשר אינם תלויים בהפעלה,יש מקום לחזק מנגנוני בקרה משלימים, על כן

מודלים אפשריים הם מערכת של בקרת . ידי המשתתפים- עלאקטיבית

 הברית-ארצותכמקובל בשירותי הרווחה ב, )Quality Control(האיכות 

)Mashaw, 1973-74( ,ה אקטיביותאו נציבות תלונות בעלת סמכויות חקיר ,

אלו מערכות כ). Dean, 2004, p. 5 (מדינות סקנדינביהכגון זו המקובלת ב

 ורמת ההסדרה ות ממוסדן אינןה  אך,24במידה מסוימת בתכניתכבר קיימות 

  . פעולתן של ועדות העררלעומת של תחומי ואופן פעולתם נופלת בהרבה 

                                                 
 ח"דוו,  הוכפפה לסמכויות הביקורת של מבקר המדינהתכניתהפעלת ה, כך למשל  24

 של הפעלת התכנית פורסם להיבטים שוניםאשר התייחס , מקיף למדי של המבקר
ברמה הפנימית של , מעבר לכך). 2007, מבקר המדינה(בנוגע לשנת פעולתה הראשונה 

עם לפעם מבוצעות ביקורות יזומות של מפו, הוקמה נציבות תלונות, מינהלת התכנית
הכוללות ביקורות ,  באמצעות בקרים של חברת ארנסט ויאנג,מינהלת התכנית

   .נושאיות וראיונות עם משתתפים באופן רנדומלי
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  .9.5.07, )2006החל מיוני (ובאשקלון 
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,  הערר בירושלים ואשקלוןבוועדותנציג ציבור , ס"עו, שמואל, י'פינצ .11
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מרכז התעסוקה (מנהלת תלונות ועררים בחברת אמין , טל, קלנר .12
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21.5.07  

, משרד המשפטים, הלשכה לסיוע משפטי אזרחי, ד"עו, מיכל, ששון .15

20.5.07. 



האם עובדים סוציאליים הם סוכנים 
   ?חברתיותמיצוי זכויות להגברת 

וני גל'גגל ו-עידית וייס
   

  1מבוא

בין מקצוע  לבחון את הזיקה תהיי ה,פרק זה המוצג ב,מטרת המחקר

האם  ,בשאלה ולדון ,העבודה הסוציאלית לבין עולם הזכויות החברתיות

 . זכויות חברתיותהמיצוי שללקידום עובדים סוציאליים הם סוכנים 

באיזו , מעשיההיבט ה: ביקש לבחון שאלה זו משלושה היבטיםהמחקר 

קידום המיצוי של ל" מסנגרים אישיים"פועלים כמידה עובדים סוציאליים 

יבט הה ;החברתיות של בני האדם המגיעים לקבל את שירותיהם זכויותה

 ו תפקיד רצוי חושבים כי זההעובדים הסוציאלייםבאיזו מידה , אידיאולוגיה

 עובדים סוציאלייםבאיזו מידה , ארגוניההיבט הו ;של העבודה הסוציאלית

היות סוכנים להגברת מיצוי ל, מדריכיהם או מנהליהםידי -עלמעודדים 

 באיזה ,ביקש המחקר לבחון עוד. סנגור אישיבאמצעות ה, זכויות חברתיות

ההיבט ובעיקר מהו הקשר בין , אופן היבטים אלה קשורים ביניהם

                                                 
  ש בוב שאפל "הספר לעבודה סוציאלית ע-כירה בביתמרצה ב, גל-וייסר עידית "ד

  .אביב-באוניברסיטת תל
ש פאול "הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע-בבית' פרופ, וני גל'ג 'פרופ

טחון יב העורך הראשי של כתב העת ;ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים
  .רווחה חברתית במרכז טאובלראש התכנית ו; סוציאלי
מעיין סימון ונועה , בורגר ורד יוליוס, שגב-ם מבקשים להודות לשרה כרמיהמחברי

לבל פריד ולדורית , לחניתה קושר על קידוד הנתונים; ניר על עזרתן בהפצת השאלונים
, נערך במימון משרד המדע המחקר. ניר על הערותיהן המועילות לטיוטת הפרק-בר

  .התרבות והספורט ומרכז מינרבה לזכויות אדם
מונחים התואמים את שיח הזכויות בלאורך הפרק נעשה ניסיון להשתמש בשפה ו  1

או " התערבות", "קליינט" משימוש במונחים ולהימנע, בעבודה סוציאלית
  .)11פרק , Ife, 2001: ראו( הזרים לשיח זה ,"פרופסיה"
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האם יש קשר  , במילים אחרות.האידיאולוגי והארגוני לבין ההיבט המעשי

ועמדת העובד  בין עידוד הארגון לעסוק בסנגור אישי למען מיצוי זכויות

של העובדים הסוציאלי ביחס לפרקטיקה זו לבין המעורבות בפועל 

   . הסוציאליים בסנגור למען מיצוי זכויות

סוציאליים ביחס לשני סוגים ה עובדיםה יבחן את פעולתם של המחקר

מתייחס  וכולל זכויות בתחום הרווחההסוג הראשון . של זכויות חברתיות

 ,הנחות או סיוע חומרי, הטבות, זכויות בדמות קצבאותלבאופן ספציפי 

 ארגונים ידי-עללבני אדם בתוקף חוק או בתוקף מדיניות אחרת הניתנים 

הרשות , משרד השיכון, ביטוח לאומיכגון המוסד ל, ממשלתיים ומקומיים

כלומר זכויות שעוגנו ,  הסוג השני כולל זכויות עבודה.ומה וכד,המקומית

חופשות , כגון(או הסדרים קיבוציים ) שכר מינימום, כגון(בחוקי עבודה 

שני סוגים . המוקנים לאנשים עובדים ומעסיקיהם חייבים לספקם, )מחלה

מתוך אוכלוסיית היעד של  לרבים םיאלה של זכויות חברתיות רלוונטי

חווים מצוקה , חיים בעוני לעתים קרובותאשר  ,העובדים הסוציאליים

מיצוי זכויות רווחה -וסובלים מרמה זו או אחרת של אי כלכלית וחברתית

   . כפי שיורחב בהמשך, ועבודה

הנושא  :נושאיםארבעה העוסקת ב, סקירת ספרותבפתח העבודה 

ה במיצוי בעי של הקיומ – ת נקודת המוצא למחקרא בקצרה ציגמהראשון 

בקרב אוכלוסיות פגיעות   בעיקר,מימוש זכויות עבודה-איבזכויות רווחה ו

עבודה מקצוע הבין בסקירה קושר  השניהנושא .  וכלכליתמבחינה חברתית

מחויבותו המוצהרת של תוך הדגשת , זכויותהית מיצוי הסוציאלית לבין בעי

הנושא השלישי .  חברתיותזכויותהמיצוי של קידום מקצוע לשמש סוכן לה

 ,מרכזיתפרקטיקה המהווה , פרקטיקת הסנגור האישי מהותה שלמתמקד ב

  ועבודהקדם מיצוי זכויות רווחהלמבקשת באמצעותה העבודה הסוציאלית 

של בפועל  להשפיע על מעורבותם העשוייםבגורמים תמקד והנושא הרביעי מ

  . ת הסנגור האישיקפרקטיעובדים סוציאליים ב

 שאלותובו פירוט של , מוצג תיאורו של המחקרלאחר סקירת הספרות 

 הסעיף .)2סעיף  (שיטת המחקראוכלוסיית המחקר ו ,המחקר והשערותיו

השלישי של העבודה מציג את הממצאים שעלו במחקר והסעיף הרביעי דן 

   .בממצאים ומציג את התובנות שעלו במחקר
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   –ברתיות ומקצוע העבודה הסוציאלית מיצוי זכויות ח . 1
   סקירת ספרות

  בעיה חברתית חברתיות כמיצוי זכויות-אי . א

הנחות או ,  מקבלים קצבאותאינם, בפועל, מצבים בהם בני אדם בחברה

 במדינות רבות יםשכיח על פי חוקזכאותם למרות , שירותים חברתיים

; 1999, ן אורשוטו (OECDמחקרים שנעשו במדינות ). 2007, גל(בעולם 

Hernanz, Malherbet, & Pellizzari, 2004(, ובכלל זה גם בישראל )אזולאי-

בעיקר , כי קבוצות שונות באוכלוסייה ,גילו )1994, אריה-בן; 2005, זלטקין

 מקבלות ואינןאת זכויותיהן תמיד ממצות אינן , מודרותפגיעות וקבוצות 

 ,על פי חוק יות זכאןלהם ה ,החברתייםוהשירותים ההטבות , את הקצבאות

מכוונים שירותים  ת היעד אליהילמרות שהן מהוות חלק מאוכלוסיזאת ו

מקבלים חיזוק מעדויות של ארגוני סנגור שונים אלה  םממצאי. אלה

 ,רביםהמדווחים על בני אדם , "ידיד"ו" סנגור קהילתי"כדוגמת , בישראל

 ממצים טווח רחב של םאינכי ,  לגביהםמתגלה וארגוני הסנגורהמגיעים ל

ובכלל , מגוון ארגוניםמהמגיעים להם  ,הטבות או הנחות, שירותים, קצבאות

עיריות ומועצות , חברות משכנות, משרד השיכון, המוסד לביטוח לאומי, זה

, רן מלמד; 05.6.08, קומוניקציה אישית, ברברה אפשטיין(מקומיות 

  ). 18.7.2008, קומוניקציה אישית

קשורים הם . ומשולביםמגוונים מיצוי זכויות רווחה -הגורמים לאי

חוסר אמון , תחושת בושה, פחד,  על זכויותחוסר ידע, כגון(לאנשים עצמם 

מיקום , כגון(קצבאות השירותים ואת הלארגונים המספקים , )במערכת

זמן טיפול ממושך , נגישותבבעיה  היוצרים ,הארגון או צורת המבנה שלו

למדיניות ו, ) שירותתהפונה לקבלדובר בשפתו של הדר צוות עה, בפניות

קיומם של מבחני , כגון(אלה ארגונים הקובעת את אופן פעולתם של 

, גל) (מידת הנדיבות של הקצבאות, סרבול של כללים ותנאי זכאות, אמצעים

  ). Hernanz et al., 2004;1999, ון אורשוט; 2007

.  אף הןשכיחות,  פי חוקשנקבעו על ,ל פגיעה בזכויות עובדיםש ותתופע

 זכויות מלהנותזוכים  אינם שאנשים למדיםמחקרים במדינות שונות מ

 ,Caputo ( קיבוצייםהסכמיםבאו מגן  קתבחקישהן מגובות למרות  ,עובדים

2006; Heyes & Gray, 2004; Phillips, 2001; Strobl & Walsh, 2003(.  גם
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 במקרים בהם מדובר. בודה עזכויותהפרה של קיימות עדויות על  בישראל

שכר , תשלום על שעות נוספות, שכר מינימוםאנשים עובדים לא זכו לקבל 

תופעה שכיחה ה. חופשה וחגים ופיצויי פיטורין, תשלום דמי הבראה, במועד

נשים בעיקר נשים ו, ערבים, מהגרי עבודה  כגון,בקרב קבוצות פגיעות יותר

הגורמים למצבים אלה מגוונים  .)2006, האגודה לזכויות האזרח( ערביות

 ,ולאופני העסקה  למעסיק, לעובדהקשורים גורמים ביןוכוללים שילוב 

 .אדםעבודה באמצעות חברות כוח  במקרים של כגון ,ההולכים ומתרחבים

הפרה מודעת של  מצטרף למעסיקיהםועובדים על זכויות בקרב ידע החוסר 

ה אכיפהחולשת ל, )ואמצעיםהנעשית במגוון שיטות  (מעסיקיםזכויות בידי 

בחברות כוח אדם או אצל בעיקר , חולשתו של המועסקלו  חוקי העבודהשל

 אינםאנשים  ש,מתאפיינת בכךמציאות וה )2007, בוזגלו-דגן(קבלני כוח אדם 

        . מזכויות עבודה מוסדרותלהנותזוכים 

   זכויות ומקצוע העבודה הסוציאליתמיצוי-אי .ב

רווחה מיצוי זכויות -איתופעות של יאלית רואה במקצוע העבודה הסוצ

 ,תופעות חמורות פגיעה בהןבמימוש של זכויות עבודה או החוסר בו

 ,אדםהבזכויות  כפגיעהנתפסות תופעות אלה . הדורשות התערבות

 ובחשיבות הנגישות השווה למשאבים בצדק החברתי, האזרחיות והפוליטיות

 של תןהחמראו  יצירתן  השפעה עללתופעות אלה גם. שירותים חברתייםלו

, שוויון-אי,  וחברתיתמצוקה כלכלית, כגון עוני, אחרותבעיות חברתיות 

  ).  Torczyner, 2001;2001, סטריאר; 2006, גל ווייס(ניכור והדרה 

 ואת מחויבותהעבודה הסוציאלית מדגיש מקצוע   מגישה זוכפועל יוצא

 בני האדם בחברה לזכויותל כלקידום הנגישות של ו מימוש זכויות אדםל

בהגדרה  מחויבות זו באה לידי ביטוי .קצבאותללשירותים ו, חברתיות

 הפדרציה ידי-על שפותחה ,של מקצוע העבודה הסוציאליתהבינלאומית 

משני אחד  כי ,נקבעבה , 2000 בשנת הבינלאומית של העובדים הסוציאליים

אדם הזכויות ום קידהעקרונות הבסיסיים של העבודה הסוציאלית הוא 

)Hare, 2004; IFSW, 2000 .(  

מודגשת הזיקה של המקצוע גם בקודים האתיים של העבודה הסוציאלית 

- ארצות  כגון,במדינות שונותקודי האתיקה של המקצוע . מימושןללזכויות ו

קנדה , )BASW, 1996(בריטניה , )NASW, 1999; Reichert, 2003( הברית

)CASW, 1994; Nelson, 1999 ( וישראל)1994, איגוד העובדים הסוציאליים( ,
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, סוציאליים לעסוק בקידום הנגישות לזכויותהעובדים הדורשים מ

בקוד האתיקה של העובדים  כתוב לדוגמאכך . משאבים ולשירותיםל

 מתן ...מתוך... העובד הסוציאלי מחויב לפעול"כי  ,הסוציאליים בישראל

, פרק ג" (זכויותיו ואחריותו, וכבוד ללקוח ושאיפה להבטיח את עצמאות

 כי העובד הסוציאלי מחויב לפעול ,מצוין בקוד האתי, כמו כן). 5' עמ, 1סעיף 

 ... כך שיצומצמו ככל הניתן מצבים של אפליה,לקידום רווחת החברה"

חלשים לבמיוחד  ...הנגישות למשאבים ולשירותים, ויורחבו ההזדמנויות

   . )2' מע, פרק ב-תקציר ("והמקופחים שבהם

במדינות שונות גם בספרות המקצועית של העבודה הסוציאלית , לבסוףו

מתוך ראיית החשיבות הטמונה  ."שיח זכויות"בשנים האחרונות מתחזק 

איכות החיים של כל להגביר את  כדי  ,בקידום זכויות אזרחיות וחברתיות

, קהמצו, עוני  כגון, וכדי להתמודד עם בעיות חברתיותבני האדם בחברה

 העבודה שבין מקצועקריאות לחיזוק הזיקה  שיח זהבנשמעות , ניכור והדרה

 ,Ife, 2001; Reichert, 2003; Steen( לבין עולם זכויות האדם הסוציאלית

2006; Witkin, 1993, 1998( .סוציאליים העובדים ה, באופן ספציפי יותר

 human" (סוכני זכויות אדם"לחזק את תפקידם כ נקראים ואף נדרשים

rights workers( , המימוש של פעילה בקידום ה םמעורבותכלומר להגביר את

או זכויות רווחה חברתיות זכויות כמו גם , ופוליטיותאזרחיות אדם זכויות 

 ,Bateman, 2000; Burgess, 1994; Fimister, 1986; Ife;2001, סטריאר(

2001(.   

  זכויות חברתיותכלי מרכזי לקידום –האישי סנגור פרקטיקת ה  . ג

  בעבודה סוציאלית

 והתפתחש שיטות העבודההיא אחת מ) advocacy( ת הסנגורפרקטיק

להבטיח , לקדם, בין היתר,  והיא נועדהבמסגרת מקצוע העבודה הסוציאלית

בעיקר של מי שנמנה עם  ו, בחברהולמצות את זכויותיהם של בני אדם

פגיעה או דיכוי חברתי  ,פגיעות חברתית, אפליה, קבוצות הסובלות מהדרה

 ;Bateman, 2000; Ezell, 2001; Freeman, 2005; Kelchner, 2001( ןבזכויותיה

Moxley & Hyduk, 2003; Schneider & Lester, 2001( .  

 ,פעולותרחב של מגוון פרקטיקת הסנגור בעבודה סוציאלית כוללת 

יחידים  ובתפרוצדורות לטו תנאים ,פרקטיקות,  מדיניותכדי לשנות המבוצע

מה שמייחד את הסנגור מפעולות אחרות של . )Ezell, 2001 (או קבוצות
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מאורגנים המאמצים הו  אנשיםייצוג שלה הוא ים הסוציאלייםהעובד

 & Sosin( ללא מאמצי הסנגור , שלא היו מתקבלותלהשפיע על החלטות

Caulum, 1983( .של והייחוד של הסנגור הוא במאמצי, במילים אחרות 

במטרה להשפיע , ספציפיים או בעיה כלשהיבני אדם ד הסוציאלי לייצג העוב

על בעיקר באלה העוסקות בשליטה , על החלטות ולגרום לשינויים בהן

ושותפיו   Schneider & Lester, 2001.(Freddolino(חלוקה של משאבים בו

משיטות פעולה אחרות בעבודה ה שמייחד את הסנגור מכי , טוענים) 2004(

בני אדם  החברתי של סהסטטור ופיש: הוא המטרה העיקרית שלולית סוציא

ם העמדה שלהם בתוך מערכת חברתית ודיוק, פגיעים או נתונים לדיכוי

 ,  חוקרים אלהלטענת. חברה כולהאו ה ארגון, קהילה, כגון, מסוימת

 עובדים סוציאליים מגנים :משותפותמות ֵתמספר סנגור חולקות ההגדרות 

)championing (מגנים על אחרים מניצול לרעה או , על זכויותיהם של אחרים

 ביורוקרטיםמתגברים על מחסומים , )dehumanizing(מתנאים משפילים 

   . לקבלת שירות או זכאות ויוצרים נגישות למשאבים ולהזדמנויות

בהם , סוגים שונים של סנגורמגדירה הספרות של העבודה הסוציאלית 

וסנגור פרטני ) social advocacy(סנגור חברתי : ייםשני סוגים עיקרבולטים 

)case advocacy .( הסנגור החברתי) ואליו נתייחס רק  מחקרבאותו לא בחנו

חולקות אותן המתייחס לפעולות לטובת קבוצות גדולות של אנשים  )בקצרה

רשויות מקומיות או , המיועדות להשפיע על מדיניותם של ארגונים, בעיות

להשפיע על חקיקת חוק חדש או , לדוגמא, לאומית-תיתמדיניות ממשל

 & Hepworth & Larsen, 1993; Hoefer, 2006; Litzelfeiner(סעיף בו לשנות 

Petr, 1997; Schneider & Lester, 2001(  .  

מתמקד בבן , מחקר זההעומד במרכזו של  , הסנגור הפרטני,לעומת זאת

 ,McGowan, 1978; Nelson(במשפחה או בקבוצה קטנה , האדם היחיד

בשמות של העבודה הסוציאלית מופיע בספרות ה – הסנגור הפרטני). 1999

סנגור הממוקד בקליינט , )personal advocacy(סנגור אישי  כגון, שונים

)client advocacy( ייעוץ בתחום זכויות רווחה , בעיקר בבריטניה ,או)welfare 

rights() Burgess, 1994; Fimister, 1986(  או פרקטיקת זכויות רווחה

)Bateman, 2008( –  משאבים, זכאויות, להגן ולהבטיח זכויותמבקש ,

 & Bateman, 2000; Schneider(ספציפיים  בני אדםשירותים וקצבאות של 

Lester, 2001( רלוונטיים אכן ם יהיו השירותים המסופקים לההבטיח של וכן

תפקיד זה ). Herbert & Mould, 1992(לבעיותיהם ונגישים עבורם בקהילה 



 ? להגברת מיצוי זכויות חברתיותהאם עובדים סוציאליים הם סוכנים

  
301 

משאבים וזכאויות , להשיג שירותיםסיוע במונחים של כלל -בדרךמתואר 

)Friesen & Poertner, 1995; Hepworth & Larsen, 1993; Pincus & Minahan, 

 במידת הצורך, וייצוג האינטרסים שלו אדםהתוך התייצבות לצדו של , )1973

)McGowan, 1987 .(  

יד ביד עם פרקטיקה של , לרוב, הולכתהפרטני נגור פרקטיקת הס

להתמודד עם אדם המסייעות למכיוון שהיא כוללת פעולות זאת . העצמה

ואישיים בדרך למתן מענה לצרכיו , תרבותיים, חברתיים, ים מוסדייםמכשול

)Moxley & Hyduk, 2003( , לדבר ולייצג את אדםלתוך מתן מקום 

תוך ביסוס , )Friesen & Poertner, 1995 (עצמוהאינטרסים והרצונות של 

אדם להשפיע לדמוקרטיה ומתן אפשרות , עקרונות של שוויוןהפרקטיקה על 

 ,Bateman, 2000; Moxley & Hyduk(על מהות מאמצי הסנגור ואופיים 

2003.(  

 ;Bateman, 2000 (מספר עקרונות על תמתבסספרקטיקת הסנגור הפרטני 

Moxley & Hyduk, 2003( .זכויות-גישה מבוססת"מעוגנת ב היא ,אשיתר" 

)rights-based perspective( ,משתמשי השירותים נתפסים במסגרתה 

היא בנויה , שנית). Bateman, 2000(כצרכנים בעלי זכויות במדינת הרווחה 

 ,קרי תפיסה שבני האדם עצמם, " האדםידי-עלהעזרה המוגדרת "על גישת 

 מסוגלים וצריכים ,ים הסוציאלייםהעובדמקרב אוכלוסיית היעד של 

ואת סוג העזרה שהם את סדרי העדיפויות שלהם , רכיהםולהגדיר את צ

להביא על מנת ש ,תפיסההפרקטיקה זו נשענת על , שלישית. מעוניינים בה

 אישית-יש לא רק להביא לשינויים ברמה התוך, אנשיםלשינוי במצבם של 

, רביעיתו. בסביבות החברתיות םפונקציונליי-אלא לשינוי במרכיבים הדיס

האינטרסים של קבוצות פגיעות ם ודילקהמחויבות פרקטיקה זו מגולמת ב

 והמשאבים יוזנחוהללו אינטרסים ה ,צי הסנגורמאו מקופחות אשר ללא מא

   .לא יושגו

 לרוב. פרקטיקת הסנגור הפרטני כוללת בתוכה מגוון רחב של פעולות

 ;Bateman, 2000; Ezell, 1994(נמצא בה שלוש קטגוריות של פעולות 

Litzelfeiner & Petr, 1997; Schneider & Lester, 2001 :( בקטגוריה הראשונה

מיצוי זכויות חברתיות או זכויות רווחה להבטיח שעיקר מטרתן , פעולות

)welfare rights:( כיצד למצות את לימוד האדם , מתן מידע על זכויות

קיום משא , פה או בכתב- הרלוונטי בעליצירת קשר עם השירות, זכויותיו

או דיבור ייצוג האדם , קצבאות/ למתן שירותומתן עם הארגונים האחראים
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עדות או והשתתפות בו, הפעלת לחץ על שירותים, בשמו בפני מקבלי החלטות

פעולות לשינוי החלטות על ,  כדי לקדם מיצוי זכויות של אנשים,פורומים

להבטיח שעיקר מטרתן , פעולותריה השנייה  בקטגו.זכאות לקצבה או שירות

מדובר בפעולות .  או הבטחת איכותםקיומם של שירותים רלוונטייםאת 

 ,ארגוניםאו בפרקטיקה של בתכניות , בפרוצדורות, למען שינויים במדיניות

רכי האדם הספציפי או ומותאם יותר לצטוב וכדי שאלה יענו באופן 

 כיתת הלימוד לילד בעל מוגבלות לדוגמא פעולה למען התאמת. המשפחה

שעיקר מטרתן ייצוג ושמירה על , פעולותבקטגוריה השלישית  .פיזית

 אשר מסיבות שונות מתקשים להגן על ,האינטרסים האישיים של בני אדם

הגנה על אינטרסים של אדם הסובל , לדוגמא, האינטרסים שלהם בעצמם

  .  ממוגבלות קשה

במעורבות עובדים יעסוק  ו הפעולותמחקר זה יתמקד בסוג הראשון של

מגוון פעולות ,  כאמור,הכוללת, סוציאליים בסנגור אישי למען מיצוי זכויות

 כמו גם פעולות מול ,מתן סיוע לאדם הדורש אותן, על זכויותבמידע החל 

   .  הארגונים המספקים אותן

 למען מיצוי סנגור פרטניעובדים סוציאליים בשל מעורבות רמת ה  . ד

   יותזכו

 עד כמה , האחת היא: של הדיוןשאלות חשובות מתעוררות בשלב זהשלוש 

ת הליבה של המקצוע ומשימאחת מאת בפועל עובדים סוציאליים מגשימים 

 ;ם מיצוי זכויות ונגישות לשירותים ומשאביםודי ק– אליו הם משתייכים

 ;לעסוק בפרקטיקה זושעליהם אכן עד כמה הם עצמם חושבים  ,השנייה היא

רתם הם מועסקים מעודדים אותם געד כמה הארגונים במס –והשלישית 

שאלות אלה נדרשות הן .  חברתיותסוכנים לקידום מיצוי של זכויות להיות

  .ביחס לזכויות בעולם הרווחה והן ביחס לזכויות בעולם העבודה

לתשובות מוגבלות , עד כה, סקירת הספרות מלמדת כי שאלות אלה זכו

ם את מעורבותבחנו ש ,מעט מאוד מחקריםנעשו רק , חרותבמילים א. בלבד

רווחה זכויות של מיצוי הקידום סנגור פרטני למען עובדים סוציאליים בשל 

)Ezell, 1991, 1994; Hardina, 1995; Herbert & Levin, 1996; Herbert & 

Mould, 1992; Teare & Sheafor, 1995(;  שבחנו ,מחקריםכלל ולא פורסמו 

 .בקידום המיצוי של זכויות עבודהשל עובדים סוציאליים רבותם את מעו

קשים על הסקת מסקנות מהקיימים מחקרים השני מאפיינים של , זאת ועוד
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סוגי ברובם לא נעשתה הפרדה במדידה בין ש,  האחד הוא:אינטגרטיביות

המאפיין השני  ;חברתיהסנגור הפרטני והסנגור בין ה, לדוגמא, סנגור שונים

תוך  ,באופן שונהמחקרים פרקטיקת הסנגור הוגדרה ונמדדה בש, הוא

  .  התייחסות לפעולות שונות

, הברית-שבוצעו בארצותממצאי מחקרים כי לומר ניתן , יחד עם זאת

עוסקים עובדים סוציאליים כך ש על ,מעורבותהתוצאות למרות ה, מלמדים

 Ezell, 1991, 1994; Teare( תרק באופן מוגבל ומצומצם יחסי פרטני בסנגור

& Sheafor, 1995(. ידי-עלבמחקר שבוצע , לדוגמא Ezell) 1994(,  אשר בחן

חברתי ופרטני סנגור ב עובדים סוציאליים מוושינגטון 353מעורבותם של את 

מרבית העובדים הסוציאליים  כי ,מצאנ )ללא הפרדה, המשתנה נבדק יחד(

ש שעות בשבוע צעו פעולות של סנגור פחות מחמיב)  אחוז52(במדגם 

 רק רבע מהם הקדישו לסנגור בין חמש לעשר שעות. במסגרת עבודתם

 מי ,יחד עם זאת. בסנגור במסגרת עבודתםכלל לא עסקו מהם עשירית ו

פעולות המרכיבות ההפעולות השכיחות יותר היו , בסנגורשכבר נמצא מעורב 

 בני אדם ללמד, על זכויותיהםאדם הבני כמו ליידע את , את הסנגור הפרטני

זכויות הפעולות לקידום מיצוי  ולבצע כדי לפתור בעיות ,מיומנויות של סנגור

 Teare & Sheafor .יל בו מועסק העובד הסוציאשירותהבתוך בני אדם של 

 הברית-ארצותמ עובדים סוציאליים 7,000חקרו את הפרקטיקה של  )1995(

הכולל , )service connection" (שירותיםלחיבור " בעיסוק כי מידת ה,מצאוו

לבני אדם כגון סיוע , "פרטניהסנגור " לןבמהותבתוכו פעולות הדומות 

פעולות למען הסרת חסמים המונעים לקבל , להתחבר לשירותים קיימים

  .  הייתה נמוכה ביותר, ומה וכדשירותים

 30 ( עובדים סוציאליים69בקרב ) Hardina, 1995(במחקר שנעשה בקנדה 

 ותמעורבות גבוההת ורמכי , נמצא )ה אליה נשלח השאלוןיי מהאוכלוסאחוז

שעסקו ,  מהעובדים הסוציאליים דיווחו אחוז36-כ :יותר בסנגור פרטני

  אחוז50-ו) frequently(בסנגור פרטני לעתים קרובות במהלך החודש האחרון 

עובדים באיזו מידה הכשנשאלו  .)occasionally" (לעתים"מהם עסקו בו 

דיווחו , )"self help"" (מעצים" מעורבים בסנגור פרטני יוה בחודש האחרון

 – אחוז 40- מעורבים בסוג זה של סנגור לעתים קרובות וכהיושמחציתם 

-  עובדים סוציאליים בבתי457במחקר שנעשה בקרב , לעומת זאת". לעתים"

ארגון בהעובדים הסוציאליים מעורבות  כי ,ולים במערב קנדה נמצאח

, הערכהבאבחון והייתה נמוכה יותר ממעורבותם בסנגור בולחולה משאבים 
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 ,Herbert & Levin(התייעצות עם עמיתים בלחולה ומשפחתו או ייעוץ ב

1996 .(  

 סנגור פרטניעובדים סוציאליים ב ם שלניתן ללמוד על מעורבותבישראל 

באופן ישיר וממוקד את בחנו  שבחנו נושאים קרובים אך לא ,רק ממחקרים

, לדוגמא.  למען מיצוי זכויותשייאת הסנגור הא המרכיב ולותמגוון הפע

מעונות לקשישים עצמאיים ב עובדים סוציאליים 84בקרב במחקר שנערך 

 כי מעורבותם של העובדים ,נמצא )Koren & Doron, 2005 (ותשושים

בממוצע היה  ,משפטיות שעיקרן מתן מידע על זכויות ,הסוציאליים בפעולות

במחקר על , לעומת זאת. ) מעיד על מעורבות רבה5 כאשר ,3.11(בינוני בלבד 

השכיחה ביותר  כי הפעולה ,חולים נמצא-עובדים סוציאליים בבתי 37

מתן מידע ופנייה לסוכנויות  "יתההי ושים העובדים הסוציאלייםשע

מחקר ב .שניתן לראות בה פעולה אפשרית אחת של סנגור פרטני, "בקהילה

  עובדים סוציאליים בקיבוצים148 רקטיקה שלבחנה הפבמסגרתו נ, אחר

, הכולל פעולות" (ייצוג לקוחות"כי תדירות הביצוע של  ,נמצא )2002, יצחקי(

" תיווך"של  ו)ייצוג לקוחות בפני שירותים, תיםהפעלת לחץ על שירו כגון

 .הייתה גבוהה )סיוע לאנשים להשתמש בשירותים  כגון,הכולל פעולות(

 האחד בחן את :שני מחקרים נוספיםחיזוק מממצאים אלה מקבלים 

עובדים סוציאליים (מאפייני הפרקטיקה של קציני מבחן למבוגרים בישראל 

  כגון,פעולות ללוכה ,"ניהול טיפול" בםבו נמצא כי מעורבות, )בהכשרתם

 מייצגת את המידה 5 בה סקלה ב4ממוצע של (גבוהה ,  לארגוני רווחהההפני

מחקר שנערך בקרב ממצאים דומים התקבלו ב. )2003, וייס ()הגבוהה ביותר

 כי ,שם נמצא. בישראלשונים רותי רווחה י עובדים סוציאליים בש400

בות את פרקטיקת הסנגור האישי ישניתן להגדירן כפעולות המרכ, פעולות

מידה מבוצעות ב, ) הפניית אנשים לשירותים או מתן מידע על זכויות,כגון(

 מייצג את המידה הגבוהה 5 בסולם בו 3.43ע של ממוצ(גבוהה עד בינונית 

לגביהם נשאלו המשתתפים מיתר סוגי הפרקטיקה גבוהה יותר והיא , )ביותר

  ).  2007, גל-וייס(

תפיסתם המקצועית של עובדים סוציאליים ביחס לסנגור לגבי גם 

ניתן ללמוד רק ממחקרים , חשיבותו או מקומו בעבודה הסוציאלית, הפרטני

סנגור בעמדות כלפי השאים קרובים אך לא התמקדו באופן ישיר שבחנו נו

המחקרים הקיימים מלמדים על , זאת ועוד . למען מיצוי זכויותהפרטני

העובדים ניתן ללמוד על האפשרות כי , מצד אחד. תוצאות מעורבות
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 למעורבות בסנגור למען חשיבות נמוכה או מוגבלתהסוציאליים מייחסים 

 עובדים 76 אשר בחן ,)2004(במחקרן של כורזים וניר , מאלדוג. מיצוי זכויות

 כי ,נמצא,  העובדים בטיפול בזקן,סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים

כדי מקצועי -להסתייע בעובד סמךרצון רוב העובדים הסוציאליים הביעו 

- שבוצע בארצות,  במחקר אחר.מיצוי זכויותלבצע משימות הקשורות ל

עובדים סוציאליים ביחס לעמדתם כלפי עבודה סוציאלית  נשאלו וב, הברית

 כי הם מייחסים חשיבות נמוכה יחסית ליכולות של ,נמצא, גריאטרית

עובדים סוציאליים לעסוק בסנגור פרטני או בפעולות להשגת משאבים 

בהשוואה ליכולת להתבוננות ומודעות עצמית ולעריכת אבחון , נחוצים

  ).    Naito-Chan, Damron-Rodriguez, & Simmons, 2004(גריאטרי 

סנגור על ייחוס חשיבות רבה יותר לאחרים הצביעו מחקרים , לעומת זאת

דוגמא . תרפויטיות-פחותה מזו של התערבויות פסיכוהגם שהייתה , אישי

 כי ,ושבח עובדים סוציאליים 400נבחנה המידה בה בו מחקר אחת היא 

רטגיות פעולה שונות במסגרת לעסוק באסטצריכים עובדים סוציאליים 

 ,חשבוהסוציאליים העובדים כי במחקר זה נמצא . )2007, גל-וייס(עבודתם 

אום ישעובדים סוציאליים יעסקו בפעולות של ניהול או ת, רבהבמידה  שרצוי

ומתן מידע בנושא זכויות  הפנית לקוחות לשירותים חברתיים כמו ,טיפול

יחד עם ). ת המידה הגבוהה ביותר מייצג א5 בה סקלה ב3.99ממוצע של (

 ,אחרותלציונים נמוכים יותר בהשוואה לאסטרטגיות זכו  פעולות אלה ,זאת

קלינית עם הפרט /פרקטיקה ישירה" או "הגנה על אוכלוסיות בסיכון" כגון

ממצאים דומים מאוד התקבלו גם במחקר שבחן את מאפייני . "והמשפחה

תכן כי יי ).2003, וייס(ראל הפרקטיקה של קציני מבחן למבוגרים ביש

, שייממצאי מחקרים אלה מרמזים על האפשרות שפעולות של סנגור א

" מקצועיות"פחות נתפסות כ גם, למרות שהן נתפסות כחשובות ורצויות

- או הבין- ובעיקר בהשוואה לטיפול הפרטני התוךפעולות אחרותבהשוואה ל

  . ובהר בהמשךכפי שי, בחן במחקר הנוכחיי סוגיה זו אכן ת.אישי

המידה בה ארגוני הרווחה מעודדים את העובדים הסוציאליים לעסוק 

ניתן ללמוד עליה ו, בפרקטיקת הסנגור הפרטני גם היא נחקרה מעט מאוד

המחקרים הקיימים . ממחקרים שבחנו נושאים קרוביםבאופן עקיף וחלקי 

ה הפרקטיקבחן את ש במחקר, לדוגמא. מלמדים שוב על תוצאות מעורבות

שקציני המבחן  ,נמצא )2003, וייס(בישראל קציני מבחן למבוגרים  106של 

להקדיש מידה גבוהה  מהם יםדורשכמי שרות יקובעי המדיניות בשאת תפסו 
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 מייצג 5 בסקלה בה 3.9ממוצע של (ארגון טיפול /ניהולשל זמן לפעולות של 

 כגון ,שכאמור כללה פעולות של סנגור פרטני, )את המידה הגבוהה ביותר

טיפול קיבל חשיבות דומה לזו של הניהול , זאת ועוד. הפניה לארגוני רווחה

 לעומת זאת במחקר שבחן סוגיות דומות בקרב .אישי-הטיפול התוך

 כי המעסיקים ,מעסיקים של עובדים סוציאליים בתחום הגריאטרי נמצא

או ייחסו חשיבות נמוכה למיומנויות של עובדים סוציאליים להשיג משאבים 

          ).  Naito-Chan et al., 2004(לעסוק בסנגור 

 האם עובדים סוציאליים אכן ,לשאלהוממוקדות העדר תשובות ברורות 

באיזו מידה הם חושבים ,  למען מיצוי זכויותעוסקים בסנגור פרטני

 כמו גם באיזו מידה מעודדים אותם ,שפרקטיקה זו חשובה ומקצועית

היה הבסיס להצבת שאלות , הן הם מועסקיםבמסגרות בלעסוק בפרקטיקה 

  . הנוכחימחקר המחקר ב

 הגורמים הקשורים למעורבות עובדים סוציאליים בסנגור פרטני . ה

  למען מיצוי זכויות

קשורה לגורמים המשחקים תפקיד או יכולים להשפיע  שאלה חשובה נוספת

נשאלת  ,במילים אחרות. על מעורבותם של עובדים סוציאליים בסנגור פרטני

עובדים מידת מעורבותם של קובעים את המהם הגורמים , השאלה

סוכנים להגברת משמשים את המידה בה הם סוציאליים בסנגור פרטני ו

  .נגישות לזכויות חברתיות

פרקטיקה בפרקטיקת הסנגור הפרטני או העוסקים בכותבים ה

עכב  אשר עשויים ל,מספר מכשוליםציינו  זכויות רווחהקידום הממוקדת ב

אולם ,  בפרקטיקה זואו להגביל את מעורבותם של עובדים סוציאליים

ניתנים לחלוקה  להאמכשולים . הם לא בדקו זאת באופן אמפיריכלל -בדרך

מכשולים הקשורים לארגונים כי ,  האחת היא:לשתי קטגוריות עיקריות

מידה נמוכה של עידוד לעסוק , כגון, המעסיקים את העובדים הסוציאליים

 של ןמיקום הסנגור בסדר העדיפויות של הארגון ואף קיומ-אי, גורבסנ

והשנייה  ;)Bateman, 2000(מעורבות בפעולות סנגור עצם הסנקציות לגבי 

אמביוולנטיות , כגון, עובדים הסוציאליים עצמםלמכשולים הקשורים היא 

תפיסה שמעורבות בסנגור איננה  ,פעולות של מיצוי זכויותמעורבות בביחס ל

 או אינה מהווה חלק מהעבודה הסוציאלית מקצועיתהלק מעבודתם ח
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דורשת התמחות או שהיא שמעורבות בסנגור גוזלת זמן יקר , "האמיתית"

   ).Burgess, 1994; Fimister, 1986( לעובדים סוציאלייםהחסרה מיוחדת 

קטגוריות מקבלות חיזוק מתיאוריות העוסקות בהתנהגות של השתי 

 כי ,מצד אחד קיימת הבנה.  אנושירותישבווחה או עובדים בארגוני ר

ציפיות והצהרות של צמרת , מסרים, דרישות ובכלל זה ארגוניתהתרבות ה

הם בעלי השפעה על , מו גם התנהגותם בפועל כ,)מדריכים, מנהלים(הארגון 

; 1990, סמואל (במסגרת עבודתוהכפוף להם ופעולותיו של העובד התנהגותו 

Schein, 1990( .העדפותיו ,  כי גם תפיסותיו,הצד השני קיימת ההכרהמ

ן בו הוא  בארגועל עשייתו ופעולותיו יםוערכיו של העובד עצמו משפיע

  .  )Lipsky, 1980(מועסק 

פרטני אכן על מעורבות עובדים סוציאליים בסנגור המעטים מחקרים ה

המעסיק את העובדים בארגון הן גורמים מעכבים תמכו בקיומם של 

,  נעשומחקרים אלה. בקרב העובדים הסוציאליים עצמםהן ואליים הסוצי

את ה כשחלק מהם מזה ,תחומים ספציפייםוב על מדגמים קטנים ,לרוב

, באמצעות הפנית שאלה ישירה לעובדיםמקדמים המעכבים או הגורמים ה

גורמים ביחס ל. בסנגורמה ממריץ אותם לעסוק או  אותם מה מעכב

 כי קיים קשר בין ,נמצא דד מעורבות בסנגור פרטניעשויים לעוה, הארגוניים

במעורבות העובדים של הארגון רמת התמיכה והקבלה מעורבות בסנגור לבין 

, )Herbert & Levin, 1996; Herbert & Mould, 1992 (הסוציאליים בסנגור

  והמידה בה סנגור מהווה חלק מדרישות התפקיד או ממטרותיו של הארגון

)Ezell, 1994( .נמצאו  גורמים הקשורים לעובד הסוציאלי עצמויחס לב

עמדות חיוביות כלפי , התומכים בסנגור ערכים אישיים: הגורמים הבאים

סנגור י כהעובד הסוציאלי ותפיסה של האפקטיביות של פרקטיקת הסנגור 

תחושתו של גם , לבסוף. )Ezell, 1994( המקצועית וחלק מאחריותמהווה 

סוק ילענמצאה קשורה  רלוונטי ידעבעלותו על ביחס להעובד הסוציאלי 

   ). Herbert & Levin, 1996(בסנגור 

 , כי משתנים הקשורים לארגון,לשער, אפוא, סקירת הספרות מאפשרת

 עשויים לשחק תפקיד בהשפעה על ,כמו גם משתנים הקשורים לעובד

, באופן ספציפי יותר. מעורבותו בפרקטיקת הסנגור למען מיצוי זכויות

כי החשיבות המיוחסת לפרקטיקת הסנגור  ,שערפרות מכוונת אותנו להס

עמדותיהם כמו גם , ארגוןקובעי המדיניות בהפרטני למען מיצוי זכויות מצד 

בעבודה פרקטיקה זו מקומה של של העובדים הסוציאליים ביחס ל
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והידע שיש " מקצועית"המידה בה היא נתפסת כפרקטיקה , הסוציאלית

יהיו קשורים למידת המעורבות של עובדים ויות ביחס לזכברשותם 

  . סוציאליים בפרקטיקה זו

עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בישראל . 2
   המחקרתיאור  –ומיצוי זכויות חברתיות 

-בדרך ,תחום המוזנחלהרחיב את הידע ב, אם כן,  מבקששערכנומחקר ה

 הממוקד בקידום ,רטנימעורבות עובדים סוציאליים בסנגור פשל , כלל

מבקש המחקר , במילים אחרות. וזכויות עבודהרווחה מיצוי של זכויות ה

בסנגור פרטני למען עובדים סוציאליים  של מעורבותםרמת להאיר את 

רמת מעורבות זו  ואת המידה בה ,קידום המיצוי של זכויות רווחה ועבודה

 האם , לשאלהעמדותיהם ביחס, האחד: לממדים הבאים של הנושאקשורה 

מעורבותם  המידה בה ,השני ;בסנגוררצוי שעובדים סוציאליים יעסקו 

הידע שיש ברשותם ביחס  – הממד השלישי ; נתפסת כמקצועיתבסנגור

 הם שמדריכיים חשיםמידה בה העובדוהממד הרביעי מתייחס ל; לזכויות

      .   לעסוק בפרקטיקה זום מעודדים אותהםומנהלי

 המועסקים ,סוציאלייםהעובדים  המחקר הייתה האוכלוסיית היעד של

מהוות את הגורם ה ,מחלקות אלה. מחלקות לשירותים חברתיים בישראלב

 "קו החזית"עומדות ב ,העיקרי המעסיק עובדים סוציאליים בישראל

 והן הכתובת של בעיות אישיות וחברתיותרחב בהתמודדות עם מגוון 

. לסיוע ועזרה בתחומים מגווניםהעיקרית לפנייה לעזרה לאנשים הזקוקים 

באופן ישיר עם נפגשים  עבודתם במחלקות העובדים הסוציאלייםבמסגרת 

, בעוניובכלל זה עם בני אדם החיים , בני אדם ומשפחותמגוון רחב של 

 דיכוי חברתימ, הדרההסובלים מבני אדם , מצוקה כלכלית וחברתיתב

 בחינת ,לפיכך. עולם העבודהמהפרה של זכויות רווחה וזכויות בוכן ניכור מו

  . תפקידם של עובדים סוציאליים אלה ביחס למיצוי זכויות רלוונטי ביותר

 ,המחקר השערותלאחריהן ו בהיבט התיאורי העוסקותשאלות המחקר להלן 

   .  לעילשהוצגה ואשר נגזרו מהסקירה העוסקות בקשר שבין המשתנים
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   שאלות המחקר.א

 למען מימוש זכויות סנגור פרטניעוסקים בר משתתפי המחקבאיזו מידה   . 1

האם יש הבדלים בין רמת המעורבות  ו,בעולם העבודהרווחה וזכויות 

  ?סוגי הזכויות הללושני בסנגור למען 

אותם  יםמעודדהמדריכים והמנהלים של משתתפי המחקר איזו מידה ב  .2

דים כפי שהעוב, עבודהורווחה למען מימוש זכויות  סנגור פרטנילעסוק ב

שני והאם יש הבדלים ברמת העידוד לעסוק בסנגור בין , תופסים זאת

  ?סוגי הזכויות

עובדים סוציאליים צריכים באיזו מידה משתתפי המחקר חושבים כי   .3

י למען מיצוי זכויות רווחה ועבודה והאם יש הבדלים סנגור פרטלעסוק ב

  ?סוגי הזכויותשני בשאלה זו בין 

למען מיצוי פרטני  סנגורמיוחסת לפעולות של מהי רמת המקצועיות ה  .4

חשיבות הוהאם קיים הבדל בין רמת ,  משתתפי המחקרידי-עלזכויות 

  ?"אישי-טיפול תוך"המיוחסת לסנגור לבין זו המיוחסת למתן 

,  בעולם העבודההי רמת הידע שיש לעובדים סוציאליים בנושאי זכויותמ  .5

  ?2כפי שהם תופסים זאת

   רהשערות המחק .ב

סוק של המדריכים והמנהלים לעעידוד הרמת  קשר חיובי בין יימצא  .1

-עלכפי שהיא נתפסת , פרטני למען מיצוי זכויות רווחה ועבודהבסנגור 

בסנגור פרטני למען  םרמת מעורבותלבין ,  הסוציאליים העובדיםידי

  .מיצוי זכויות רווחה ועבודה

עובדים האם , בשאלהם המשתתפיעמדותיהם של מצא קשר חיובי בין יי  .2

,  פרטני למען זכויות רווחה ועבודהסוציאליים צריכים לעסוק בסנגור

 .ם בסנגור פרטני למען מיצוי זכויות רווחה ועבודהמעורבותלבין רמת 

לבין הפרטני מצא קשר חיובי בין רמת המקצועיות המיוחסת לסנגור יי  .3

 . חה ועבודהבסנגור פרטני למען מיצוי זכויות רוו מעורבותהרמת 

                                                 
הנוגעים  שיקולים טכניים בשלהשאלה נשאלה רק ביחס לידע על זכויות עבודה     2

נכונות לפגוע ב העלול, רצוננו להימנע משאלון ארוך מידיבשל ורך השאלון ולא
 .העובדים למלאו
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 ים הסוציאלייםשל העובדהנתפסת מצא קשר חיובי בין רמת הידע יי  .4

פרטני למען מיצוי   בסנגורםלבין רמת מעורבותעבודה ביחס לזכויות 

 .זכויות עבודה

   המחקראוכלוסיית .ג

אגפים בעה ש המועסקים ב,עובדים סוציאליים 252במחקר השתתפו 

כל כלל את נוחות זה מדגם . אלבישרשונות לשירותים חברתיים בערים 

, ) פירוט בהליךורא(סוציאליים אשר השיבו על שאלון המחקר העובדים ה

 .העובדים הסוציאליים להם הופץ השאלוןכלל  מ אחוז65מהווים והם 

המשתתפים  והמקצועיים של העובדים הסוציאליים םהנתונים הדמוגרפיי

  .1בלוח להלן מוצגים במחקר 

   מאפיינים דמוגרפיים ומקצועיים –משתתפים במחקר אוכלוסיית ה. 1לוח 

  אחוזים מספרים מוחלטים  ערכים  משתנה

  100  252    הכל-סך

  96  *231  נשים  מגדר

  4  10  גברים  

  76  185  נשואים  מצב משפחתי

  24  58  לא נשואים  

  98  240  יהודי  לאום

  2  4  ערבי  

  71  171  חילוני  רמת דתיות

  12  29  מסורתי  

  17  42  דתי  

תואר בעבודה   59  139  בוגר
  41  98  מוסמך  סוציאלית

  22  55   אחוז50עד   אחוזי משרה

  43  108   אחוז75-51  

  35  89   אחוז100-76  

    . עקב נתונים חסרים252-  למסתכם להכ- סךהלא בכל המשתנים * 
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שקף את ל ויש בכך כדימחקר ב םמשתתפיה נשים היוו רוב באוכלוסיית

, צורי-בר( מקצוע נשיהוא סוציאלית בישראל מקצוע העבודה הש, העובדה

ומכיוון ששאלוני , נשואות וחילוניותבמחקר המשתתפות  מרבית .3)2004

  .  יהודיות גםהרוב המכריע  – המחקר הופצו בערים יהודיות בישראל

 אך  תואר ראשון בעבודה סוציאליתותבעלמשתתפות המחקר מרבית 

משקפת את זו תפלגות ה. תואר שני ות בעל,ןמה אחוז 40- כשל, שיעור גבוה

תואר שני בעלי  העובדים הסוציאליים שיעורהנמשכת של עלייה בהמגמה 

  ). 2004, צורי-בר(בישראל בעבודה סוציאלית 

 22( מהן תכחמישי:  חלקית במשרהותעובדבמחקר  ותמרבית המשתתפ

ועוד  אחוז 75עד של   אחוז בשיעור43, מחצית המשרהעד בשיעור של ) אחוז

שנות הוותק מספר .  מלאהמשרה במועסק)  אחוז35(שליש מעט למעלה מ

,  שנים38-נע בין חצי שנה להוא  ו, מגווןההיבמקצוע העבודה הסוציאלית 

גם הוותק במקום העבודה הנוכחי ). SD=9.1(שנים  13.7 הואממוצע הכאשר 

 10עם ממוצע של   שנים34-נע בין חצי שנה להוא מגוון ושל המשתתפות 

   ).SD=8.5(ים שנ

שהשתתפו במחקר העובדות הסוציאליות , עבודההמבחינת תחומי 

 ,משפחההפרט והבתחום  מועסקשליש מתוכן :  במגוון תחומיםותמועסק

כחמישית ; במסגרתו ניתן סיוע למגוון רחב של בעיות אישיות ומשפחתיות

ובדות ע  אחוז17 ,נוער בסיכוןבני ילדים ו ןעובדות עם משפחות בה)  אחוז19(

 בתחום השיקום של אנשים  אחוז12, עם קשישים או משפחות עם קשישים

עובדות עם אנשים   אחוזים9- סעד וות פקידן ה אחוז10, עם מוגבלויות

   . אקטיביים-המשתמשים בחומרים פסיכו

  כלי המחקר. ד

סנגור פרטני למען מימוש מעורבות ב ההיומחקר בתלויים המשתנים השני 

  . מעורבות בסנגור פרטני למען מימוש זכויות עבודהו; זכויות רווחה

כנתפס  ,מדריכים ומנהליםעידוד ) 1: ששת המשתנים הבלתי תלויים היו

זכויות סוק בסנגור פרטני למען מימוש ילע,  העובדים הסוציאלייםידי-על

 העובדים ידי-עלכפי שנתפס , מדריכים ומנהליםעידוד ) 2 ;רווחה

                                                 
בלשון נקבה  נשתמש בתיאור הממצאים מרבית המשתתפים במחקר נשיםהיות ש  3

   .גברים כאחדלמתייחס לנשים ו האמור, עם זאת. בלבד
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עמדות ) 3 ;עבודהזכויות מיצוי  פרטני למען סנגורב לעסוק ,הסוציאליים

מיצוי סנגור אישי למען מידה בה עובדים סוציאליים צריכים לעסוק בביחס ל

מידה בה עובדים סוציאליים צריכים לעסוק יחס לעמדות ב) 4 ;זכויות רווחה

רמת ) 6-ו; סנגורהמיוחסת ל" מקצועיות"הרמת ) 5 ;עבודהמיצוי זכויות ב

  .  המשתתפיםידי-עלכפי שהיא נתפסת , ובדיםע על זכויות ידעה

 הביא שאלונים קיימים למדידת משתנים אלה בספרות המחקרהעדר 

אור השאלונים ודרך ית. רכי המחקר הנוכחיושאלונים לצלפיתוחם של 

  :    להלןיוצגו פיתוחם

בסנגור פרטני למען מימוש זכויות מעורבות ה: המשתנים התלוייםלגבי 

 לבחון באיזו שנועד, תשעה פריטיםהמורכב מעות שאלון נמדדה באמצרווחה 

 בפעולות שונות המרכיבות את הסנגור ת הסוציאלית העובדתמידה מעורב

תהליך פיתוח השאלון נעשה בשלושה .  למען מיצוי זכויות רווחההפרטני

המרכיבות את נוסחו פריטים המציגים פעולות שונות , ראשית: שלבים

על סמך ספרות , מיצוי זכויות רווחהלמען  פרטניהסנגור פרקטיקת ה

 ,Bateman, 2000; Schneider & Lester( פרקטיקה זוהמשגת העוסקת ב

). Ezell, 1994(מעורבות בסנגור  מדדושועל סמך שאלונים קודמים  ,)2001

 בתחום ות העוסק,ות סוציאליותעובדשלוש לניתן ן השאלו, בשלב השני

הפריטים אכן משקפים את הפעולות  האם ,ןלחוות דעתבבקשה  ,הסנגור

 נעשו שינויים והוספו ןעל סמך הערותיה. המרכיבות פרקטיקה זוהמרכזיות 

 השלב השלישי כלל . תשע פעולותמשאלון הבסיום שלב זה הורכב . פריטים

 הלומדים לתואר ,ותסוציאליועובדות  עובדים 50 בקרב ןהשאלואת הפצת 

המהימנות לשם בירור , בישראלספר לעבודה סוציאלית -שני בשני בתי

לאחר . ועריכת שינויים נוספים בהתאם לצורך) אלפא של קרונבך(הפנימית 

, תשע פעולות, אם כן, הכללאשר ,  גרסתו הסופית של השאלוןהוחלט על מכן

 תא מבצעי לציין את התדירות בה הה העובדת הסוציאליתלגביהן התבקש

  תדירות גבוהה מאוד   = 5(גות  דר5על פני סולם ליקרט בן , מהןכל אחת 

 ת/הנך מתבקש: "השאלה אשר הוצגה הייתה). תדירות נמוכה מאוד = 1

במסגרת , ה עושה את הפעולות המפורטות להלן/להתייחס לתדירות בה את

הקיפי בעיגול את הספרה המשקפת / אנא הקף.ת/ סוציאלית/תפקידך כעובד

 כל אחת מהפעולות ת/ מבצעה/באופן הטוב ביותר את התדירות בה את

עזרה , קצבאות, דוע על שירותיםיי: היוכללו שנ הפעולות ."במסגרת עבודתך

לשירותים בן האדם ליווי , עזרה במילוי טפסים, חומרית או הנחות/כספית
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לבעלי האדם פעולות לקידום הקשר בין , פנייה לבעלי תפקידים, עצמם

 כיצד להתנהל עם החיהנ, שירותים השוניםפני בבני אדם ייצוג , תפקידים

מעקב אחרי ביצוע , קצבאות/בעלי תפקידים האחראים על מתן שירותים

הפעולות נוסחו כך שהן כללו .  לשינוי החלטות שהתקבלוותההחלטה ופעול

, לעשות את הפעולה בעצמוהאדם של העובד וגם העצמת פעולה ישירה גם 

אותו כיצד או מנחה האדם ת את /מיידע": לדוגמא. כאשר הדבר מתאפשר

...". כיצד לעקוב אחריהאדם ת אחר ביצוע או מנחה את /עוקב" או "לדעת

לכל משתתפת ציון ה. 85α.=: המהימנות הפנימית של שאלון זה הייתה טובה

ציון גבוה יותר פירושו . טיםי לכל הפרהושב על פי ממוצע תשובותיח

ויות מיצוי זכסנגור פרטני למען סוציאלית מעורבת יותר בהשהעובדת 

  . רווחה

 זכויות עבודה נמדדה באמצעות מושמיסנגור פרטני למען מעורבות ב

למדוד באיזו מידה עובדות ועובדים סוציאליים מעורבים ביקש  אשר ,שאלון

. המגיעים לקבל את שירותיהם בני אדםשל  עבודה בקידום מימוש זכויות

 בודהנעשה עם שלושה משפטנים מומחים בדיני עטיוטת השאלון ניסוח 

,  עובדים ועובדות סוציאליות50בקרב  צה טיוטת השאלוןהופולאחריו 

 על מנת ,ספר לעבודה סוציאלית בישראל-הלומדים לתואר שני בשני בתי

. לבחון את מהימנותו הפנימית ולערוך בו שינויים נוספים בהתאם לצורך

, שכללה כאמור שש פעולות, לב זה הוצבה הגרסה הסופית של השאלוןשב

על פני , התבקשה המשתתפת לציין את מידת מעורבותה בפעולהיהן לגב

בתדירות נמוכה  = 1 ,בתדירות גבוהה מאוד = 5( דרגות 5סולם ליקרט בן 

 ,לפניך רשימה של פעולות שונות: "השאלה אשר הוצגה הייתה). מאוד

הקיפי את הספרה /אנא הקף. הקשורות למקום עבודתם של בני אדם

ת כל אחת /ה מבצע/את התדירות בה את,  ביותרבאופן הטוב, המשקפת

הפעולות שהוצגו ". ת/ת סוציאלי/מהפעולות הבאות במסגרת עבודתך כעובד

, דמי מחלה, שכר מינימום, כגון (דוע על זכויות במקום עבודהיי: כללו

מתן עזרה בפנייה בכתב , )הפסקות בזמן עבודה, פיטורין, חופשת שנתית

ליווי האדם בפנייתו למעסיק על מנת לדרוש את , למעסיק כדי לממש זכויות

, פנייה ישירה למעסיק על מנת לקדם את הטיפול בזכויות עבודה, זכויותיו

ה מה לעשות במקרים של הפרת יהנח, ה כיצד לדרוש זכויות ולבסוףיהנח

 בתחילת השאלון ניתנה האפשרות למשיבה .זכויותיהם במקום העבודה

אם היא , לדוגמא( איננו רלוונטי לעבודתה לציין כי מיצוי זכויות עבודה
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במקרה זה ו)  רק עם ילדים או רק עם קשישים הסובלים ממוגבלותעובדת

  . היא התבקשה שלא לענות על שאלה זו

לכל ציון ה. 92α.=: המהימנות הפנימית של שאלון זה הייתה גבוהה

ציון .  לכל ששת הפרטיםיהחושב על פי ממוצע תשובותעובדת סוציאלית 

גבוה יותר פירושו שהעובדת הסוציאלית מעורבת יותר בפעולות לקידום 

  .עבודהמיצוי זכויות 

   :המשתנים הבלתי תלוייםלגבי 

 ,בסנגור פרטני למען מימוש זכויות רווחהלעסוק  מדריכים ומנהליםעידוד ) 1

 בזכויות  לעסוקנתפסארגון עידוד  – מכאן( העובדים ידי-עלכפי שנתפס 

של אמצעות אותה הסקלה שפותחה למדידת המעורבות נמדד ב) רווחה

שאלון ראשון ראה (העובדת הסוציאלית בפעולות למיצוי זכויות רווחה 

קידום ל המציגים פעולות ,תשעה פריטיםאת אותם השאלון כלל ). לעיל

: ת הייתה שונהו השאלה שהוצגה למשתתפא שהפעםאל  רווחהמיצוי זכויות

ת מעודדים אותך /ה עובד/כים בשירות בו אתבאיזו מידה המנהלים והמדרי"

 לציין את ההתבקשהמשתתפת  ."?..לבצע כל אחת מהפעולות הבאות

מידה =  1 ,דה רבה מאודימ = 5( דרגות 5 על פני סולם ליקרט בן התשובת

ייתה השאלון השל ) אלפא של קרונבך(המהימנות הפנימית  ).נמוכה מאוד

ציון כך ש, תשובות לכל הפרטיםהוצע ושב על פי ממחציון ה. 92α.= :גבוהה

סוציאלית לעסוק הגבוה יותר פירושו שהארגון מעודד יותר את העובדת 

  . רווחהבפעולות לקידום מיצוי זכויות 

בסנגור פרטני למען מימוש זכויות עבודה לעסוק  מדריכים ומנהליםעידוד ) 2

זכויות עידוד ארגון נתפס לעסוק ב – מכאן( העובדים ידי-עלכפי שנתפס 

 שפותחה למדידת המעורבות בפועל סקלהנמדד באמצעות אותה ה) עבודה

 ,השאלה אשר הוצגה הייתה). ראה לעיל(במיצוי זכויות בעולם העבודה 

ת מעודדים אותך /ה עובד/באיזו מידה המנהלים והמדריכים בשירות בו את"

 העובדת הסוציאלית התבקשה לציין את". ?לבצע כל אחת מהפעולות הבאות

מידה =  1 ,מידה רבה מאוד=  5( דרגות 5תשובתה על פני סולם ליקרט בן 

של שאלון זה הייתה ) אלפא של קרונבך(המהימנות הפנימית ). נמוכה מאוד

 לכל יהחושב על פי ממוצע תשובותלכל משתתפת הציון . 94α.= :גבוהה

 ציון גבוה יותר פירושו שהארגון מעודד יותר את העובדת .הפרטים

  .עבודה של בני אדםאלית לעסוק בפעולות לקידום מיצוי זכויות הסוצי
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סנגור פרטני סוציאליים צריכים לעסוק בביחס למידה בה עובדים ה עמדה) 3

תשע הכוללת את  ,סקלההנמדדה באמצעות  זכויות רווחהלמען מימוש 

אך בשינוי , )לעילשאלון ראשון ראה (מיצוי זכויות רווחה פעולות של ה

ת להתייחס /בשאלה זו הנך מתבקש: "נוסחה כךחת אשר השאלה הפות

עובדות  , לדעתך,באיזו מידה, לתפיסת עולמך המקצועית ולענות על השאלה

.  "?עובדים סוציאליים צריכים לעסוק בכל אחת מהפעולות הבאותו

= 5( דרגות 5 על פני סולם ליקרט בן ה לציין את תשובתההתבקשהמשתתפת 

אלפא של (המהימנות הפנימית ).  ה נמוכה מאודמיד=  1 ,מידה רבה מאוד

חושב על  לכל משתתפת ציוןה. 90α.= :של שאלון זה הייתה גבוהה) קרונבך

 היאציון גבוה יותר פירושו שכך ש,  לכל הפרטיםיהפי ממוצע תשובות

 מיצוי זכויות רווחהעובדים סוציאליים צריכים לעסוק בהמידה בה  שתחושב

  . היא רבה יותר

עובדים סוציאליים צריכים לעסוק בסנגור פרטני ביחס למידה בה ה עמדה) 4

הכוללת שש  ,סקלההנמדדה באמצעות אותה למען מימוש זכויות עבודה 

השאלה שהוצגה . )ראה שאלון שני לעיל(פעולות למיצוי זכויות עבודה 

ת להתייחס לתפיסת עולמך המקצועית /בשאלה זו הנך מתבקש: "הייתה

עובדים סוציאליים צריכים עובדות ו באיזו מידה לדעתך ,ולענות על השאלה

 לציין ההתבקשהעובדת הסוציאלית .  "?לעסוק בכל אחת מהפעולות הבאות

= 1 ,במידה רבה מאוד=  5( דרגות 5על פני סולם ליקרט בן ה את תשובת

של שאלון זה ) אלפא של קרונבך(המהימנות הפנימית  ).במידה נמוכה מאוד

 החושב על פי ממוצע תשובותיהמשתתפת של ציון  וה91α.=הייתה גבוהה 

סוציאלית חושבת הציון גבוה יותר פירושו שהעובדת כך ש, לכל הפרטים

עובדים סוציאליים צריכים לעסוק בפעולות לקידום מיצוי המידה בה ש

  .  היא רבה יותרזכויות בעולם העבודה

 אישי-או בין -וטיפול תוךלסנגור פרטני  המיוחסת" מקצועיות"הרמת ) 5

 אשר ביקש לבחון את המידה בה עובדות ועובדים ,נמדדה באמצעות שאלון

אישי כפעולות -או הבין -הטיפול התוךאת את הסנגור וסוציאליים תופסים 

השאלון הורכב משמונה . דורשות ידע ומומחיות מיוחדיםה ,"מקצועיות"

תתפות המש.  שונות של העבודה הסוציאליתפעולות ים המציג,פריטים

באיזו . פעולותלפניך סוגים שונים של  ", להשיב על השאלה הבאהוהתבקש

 ,'מקצועית' פעולה היא  הבאותפעולותכל אחת מה, על פי תפיסתך, מידה
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:  הפעולות שהוצגו היו".?הכשרה, כישורים מיוחדים, מומחיות, הדורשת ידע

בשירותי דם בני א להגברת מיצוי זכויות של פעולות, יתרפויט-טיפול פסיכו

במצבים בהם (פעולות לשינוי מדיניותם של שירותים חברתיים , רווחה

טיפול פרטני בדגש על , )ומהגשת שירות וכד-אי, חוסר זמינות, קיימת אפליה

, בני אדם  להגברת מיצוי זכויות במקום עבודתם שלפעולות, עיצוב התנהגות

רתית ברמה מקומית מתן ייעוץ לקובעי מדיניות חב, טיפול זוגי או משפחתי

פרישה מעבודה , ניתוח(הכנת אנשים לקראת משבר צפוי , או לאומית

 נמצאו שני Principal Component Analysisבניתוח גורמים מסוג ). ומהוכד

הטעינות רמת ). (Eigenvalue>1 מהשונות  אחוז57גורמים המסבירים 

  ).  2 בלוח ראה תוצאות (50- נקבעה לתהמינימלי

  טעינות הפריטים על שני הגורמים   – ולות בעבודה סוציאלית פע.2לוח 

  2גורם  1גורם  )מקוצרת(הפעולה 

     אישי-או בין- טיפול תוך: 1גורם 
  .03 .81  טיפול זוגי או משפחתי

 -.10 .71  תרפויטי-טיפול פסיכו
  .42 .65 הכנת אנשים לקראת מצבי משבר צפוי

 .38 .48  טיפול פרטני בדגש של עיצוב התנהגות

 סנגור פרטני וחברתי: 2גורם 
    

  .86 .05  פעולות לשינוי מדיניותם של שירותים חברתיים

  .81  -.06  פעולה להגברת מיצוי זכויות בשירותי רווחה

  .66  .11  פעולה להגברת מיצוי זכויות במקום העבודה

  מתן ייעוץ לקובעי מדיניות חברתית 
  ברמה מקומית או לאומית

  
32.  

  
66.  

 .76  .64   של קרונבךאלפא

,  בגורם הראשון: כי בכל גורם נמצאו ארבעה פריטים, מראהלעיללוח ה

, תרפויטי-טיפול פסיכו: נכללו הפעולות הבאות" אישי- או בין-תוךטיפול "

טיפול זוגי או משפחתי והכנת אנשים , טיפול פרטני בדגש על עיצוב התנהגות

של ממד ) אלפא של קרונבך(המהימנות הפנימית  .לקראת מצבי משבר צפוי

 להגברת פעולות: הגורם השני כלל ארבעה פריטים. 64α.= זה הייתה סבירה
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פעולות לשינוי מדיניותם של שירותים , מיצוי זכויות בשירותי רווחה

הגשת שירות -אי, חוסר זמינות, במצבים בהם קיימת אפליה(חברתיים 

 מקומית או לאומית מתן ייעוץ לקובעי מדיניות חברתית ברמה, )וכדומה

סנגור פרטני "גורם זה נקרא . העבודה להגברת מיצוי זכויות במקום פעולותו

:  הייתה טובהושל) אלפא של קרונבך(המהימנות הפנימית ורמת " וחברתי

=.76α .על פי ממוצע , לכל משתתפתשני ציונים , אם כך, משאלון זה הופקו

רמת מייחסת המשתתפת שציון גבוה יותר פירושו . תשובותיה בכל גורם

  . אסטרטגיה הנדונהלגבוהה יותר מקצועיות 

 ,פריטיםשמונה  על זכויות עובדים נמדד באמצעות שאלון בן נתפסה ידעה) 6

תופסות שיש להן העובדות הסוציאליות המידה בה את אשר ביקש לבחון 

רשימת הזכויות הורכבה בעזרתם של שני . זכויות עובדיםלביחס ידע 

הנך ":  השאלה שהוצגה הייתה.עוסקים בעולם העבודהמשפטנים ה

 בנושאים שונים הקשורים ת ידע/ה בעל/ת לענות באיזו מידה את/מתבקש

, הלנת שכר, פיטורין, שכר מינימוםוזאת בהתייחס ל" ?עובדיםלזכויות 

, שעות עבודה נוספות, הפסקות מנוחה, היעדרות מעבודה בגין מחלה, פנסיות

 ההתבקשהעובדת הסוציאלית . וקדי פנייה במצבים של הפרת זכויותמו

   דרגות 5 על פני סולם ליקרט בן , לגבי כל נושאהלהתייחס למידת הידע של

של המהימנות הפנימית ). מידה נמוכה מאוד = 1מידה רבה מאוד =  5(

. 93α.= : הייתה גבוהה,אלפא של קרונבךכפי שנמדדה באמצעות , השאלון

ציון גבוה ש כך, שמונה הפרטיםכל לתשובות הושב על פי ממוצע ציון חה

על  ידע רב יותר תכבעלת עצמה סוציאלית תופסהיותר פירושו שהעובדת 

  . עובדיםזכויות 

   המחקר הליךת .ה

בערים מרכזיות לשירותים חברתיים מנהלי אגפים שבעה להחוקרים פנו 

אלונים הועברו לכל בשלושה אגפים הש.  על מנת לקחת חלק במחקרבישראל

 ,ת האגף/החלטת מנהלעל פי העובדים והעובדות הסוציאליות באגף 

 , הסברףלשאלון צורף ד. באמצעות הפצת השאלונים בתאי הדואר שלהם

לשאלון צורפה . דגיש כי השאלון ממולא באופן אנונימי ווולונטריהאשר 

 סגור להחזיר את השאלון הממולאמעטפה והעובדות הסוציאליות התבקשו 

הנהלת האגף החליטה  האגפים האחרים ארבעהב. במעטפה למזכירות האגף
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כדי לווסת עומס או ,  באגףמחלקות מסוימותברק השאלונים להפיץ את 

שהביעו עניין להשתתף מחלקות ראשי בהתאם למחקרים או השתתפות בב

. הופצו ומולאו השאלונים במהלך ישיבות צוות באגפים אלה. במחקר

את המחקר  הציג, למחלקות החוקרים אחד מצוות ה הגיעבישיבות אל

בכל הישיבות הללו הודגש . מהמשתתפים למלא את השאלונים וביקש

 על מנת לבדוק האם ההבדלים .לונטריו ווממולא באופן אנונימישהשאלון 

נבדקו ההבדלים , באופני הפצת השאלונים השפיעו על תשובות הנבדקים

לא נמצאו הבדלים .  בשתי צורות ההפצהבממוצעי התשובות של הנבדקים

  .ממוצעי התשובות בשתי הקבוצותבמובהקים 

   – במחלקות לרווחה בישראלסנגור למיצוי זכויות  . 3
  הצגת הממצאים

  ידע ומעורבות, עמדות, עידוד ארגון: סנגור פרטני למען מיצוי זכויות . א

 רווחה זכויות למען מיצוי  פרטנימעורבות בסנגוררמת האת על מנת לבחון 

 כמו גם ,ביחס לפרקטיקה זוהעובד הסוציאלי  ותארגון ועמדהעידוד , ועבודה

 MANOVA ניתוחנעשה , סוגי הזכויותשני בין במשתנים אלה הבדלים את ה

גדול בין שני ו הבדל מובהקנמצא בניתוח זה . כיווני עם מדידות חוזרות-חד

סטיות התקן , ממוצעיםה .F(3,185)=157.22; p<.001, η2=.724 :סוגי הזכויות

 ,שנעשו לכל מדד בנפרד ,)Univariate ANOVA (שונותהתוצאות ניתוח ו

  . 3מוצגים בלוח 

                                                 
מכלל וך נממספר המשתתפים שענו על השאלונים בנושא זכויות עבודה היה    4

זכויות האפשרות לציין שלמשתתפים ניתנה היות שבנושא זה ,  במחקרהמשתתפים
ניתוחי , בהתאם לכך. הסוציאלית עובדתה יית היעד שלאינן רלוונטיות לאוכלוס

, שהשיבו על כלל השאלוניםסוציאליות העובדות ה את בחשבון רק הביאוהשונות 
 .  ביחס לזכויות רווחה וביחס לזכויות עבודה
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 ממוצעים וסטיות תקן של משתני הסנגור ביחס לזכויות  . 3לוח 
  רווחה ועבודה

סנגור למען   המשתנה
  רווחה

M (SD)  

סנגור למען 
  זכויות עבודה

M (SD)  

F (1,187)  Etta2  

  .70  428.94***  1.99.) 94(  3.25.) 73(  רבות בפועלמעו

עידוד ארגון 
  נתפס

  
)95 (.3.08  

  
)1.07 (2.14  

  
***218.54  

  
54.  

  .42  132.53***  3.00) 1.01(  3.61.) 82(  עמדת העובדת

  ***p<.001 

זכויות רווחה בין גדולים על קיומם של הבדלים מובהקים מצביע לוח ה

עידוד הארגון ,  בפועלהמעורבות. משתניםה אחד מלכלהתייחס בועבודה 

זכויות רווחה ביחס לגבוהים יותר נמצאו  ביחס למידה זווהעמדות הנתפס 

מדווחות העובדות הסוציאליות , במילים אחרות. עבודההזכויות בהשוואה ל

על עידוד רב יותר  ,יותר בסנגור למען מימוש זכויות רווחהרבה  ותמעורבעל 

 בדיםעו ש,סבורות גם הןו, לעסוק בתחוםן מצד מדריכיהן ומנהליה

המקבילים בהשוואה להיבטים ,  יותרתחום זהבסוציאליים צריכים לעסוק 

   .עבודהזכויות בתחום 

 מצביע על 1כאשר  (5-1שנע בין , לטווח הציון האפשריבהתייחסות 

 כי ,ניתן לראות ) מצביע על מעורבות רבה מאוד5-מעורבות נמוכה מאוד ו

זכויות רווחה למען מיצוי בסנגור ת וילהעובדות הסוציאות של רמת המעורב

גם . נמוכה בלבד –עבודה למען מיצוי זכויות בסנגור ו, לכל היותרבינונית 

זכויות רווחה רק במידה למען  בסנגורמעודד לעסוק נתפס כהארגון ניכר כי 

 בהתייחס לעמדותיהן של. במידה נמוכהרק זכויות עבודה ביחס לו ,בינונית

 וחשבהמשתתפות  – נמצאו ערכים קצת יותר גבוהים, העובדות הסוציאליות

במידה למען זכויות רווחה לעסוק בסנגור עובדים סוציאליים צריכים ש

  . עבודה במידה בינוניתלמען זכויות ובסנגור , גבוהה-בינונית

של מקצועיים ה וםדמוגרפייההמאפיינים על מנת לבחון את הקשר בין 

הן ביחס לזכויות רווחה והן ביחס , משתני הסנגורשלושת ן לביהמשתתפות 

מצב ( הקטגוריאליים אפייניםנעשו ניתוחי שונות למ ,לזכויות עבודה
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וחושבו  ,) ואחוזי משרהסוג תואר בעבודה סוציאלית,  רמת דתיות,משפחתי

בעבודה ותק מקצועי , גיל ( האינטרווליםאפייניםמתאמי פירסון למ

  . ) נוכחים עבודהבמקו ותק ,סוציאלית

משתנים בלבדיקת ההבדלים  יםכיווני- חד MANOVAיבניתוח

 על פי רמת  לא נמצא הבדל מובהק, בהתייחס לזכויות רווחה,הדמוגרפיים

 - בניתוחי ה אמנם,בהתייחס למצב משפחתי. תואר או היקף משרה, דתיות

MANOVAבניתוחי אך ,  לא נמצא הבדל מובהקUnivariate ANOVA, 

של רמת המעורבות  – מדד אחדבנמצא הבדל מובהק , לכל מדד בנפרדשנעשו 

 =F(1,233) :למען מיצוי זכויות רווחהפרטני בסנגור העובדת הסוציאלית 
5.30; p<.05, η2=.0 .עובדות סוציאליות שאינן ניתוחים אלה הצביעו על כך ש

 )M=3.45, SD=70(נשואות עוסקות יותר בסנגור למען מיצוי זכויות רווחה 

  ).M=3.20, SD=.71(בהשוואה לעמיתותיהן הנשואות 

 שנעשו בהתייחס לסנגור למען זכויות ,כיווניים- חד MANOVAבניתוחי

 =F(3,182): מצב משפחתילרק בהתייחס נמצאו הבדלים מובהקים , עבודה

3.88 ; p<.01, η2=.06 . בניתוחיUnivariate Anova ,לבדיקת מקור ההבדלים, 

 F(1,187)=11.57, p<.001, η2=.07:  למעורבות בפועלנמצאו הבדלים ביחס

ניתוחים אלה . F(1,187)=7.09, p<.01, η2=.04: עידוד ארגון נתפסביחס לו

  ,M=2.37 (עובדות סוציאליות לא נשואות עסקו יותרהצביעו על כך ש

SD=1.09( נשואותעובדותמ ) M=1.82, SD=.83(  עבודהלמען זכויות בסנגור, 

 ,M=2.49 (ארגון מעודד אותן יותר לעסוק בפרקטיקה זווהן גם חשו שה

SD=1.23( ,עובדות הנשואותלשוואה בה) M=2.00, SD=.79 .(  

ותק מקצועי , גיל(חישוב מתאמי פירסון בין משתני הרקע האינטרוולים 

לבין שלושת משתני )  הנוכחיבמקום העבודהוותק , בעבודה סוציאלית

בין : מספר קשרים שליליים מובהקיםעל הצביע  סוגי הזכויותהסנגור בשני 

 ,)r=-.22, p<.001(וותק בארגון הו) r=-.19, p<.01 (ותק בעבודה סוציאליתהו

וותק בעבודה הוכן בין ; לבין העמדה כלפי סנגור פרטני למען זכויות רווחה

 לבין העמדה ,)r=-.26, p<.001(ותק בארגון הוו) r=-.25, p<.001( סוציאלית

ככל שהוותק בעבודה סוציאלית . עבודהלמען זכויות ני כלפי סנגור פרט

חושבות שעובדים משתתפות המחקר כך , נמוכים יותרהיו ובארגון 

 למען זכויות רווחה ולמען סנגור פרטניבסוציאליים צריכים לעסוק יותר 

  . זכויות עבודה
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המיוחסת  מקצועיות את רמת הבחוןביקשה לרביעית שאלת המחקר ה

מקצועיות ייחוס ין והאם קיים הבדל ב ,סנגורל הסוציאליות  העובדותידי-על

 ,הראו  t-testניתוחי. אישי-או הבין -טיפול התוךלמקצועיות ייחוס ללסנגור 

 ,t=12.27(סטרטגיות האמקצועיות לשתי הייחוס ין כי נמצא הבדל מובהק ב

p<.001( , מת מקצועיות גבוהה יותר לטיפול מייחסות רכאשר המשתתפות

 ,M=4.13 (בהשוואה לסנגור) M=4.64, SD=.47(אישי -או הבין -תוךה

SD=.68 .( לא נמצאו קשרים מובהקים בין ייחוס מקצועיות לשתי

 יניתוחב. ותק בעבודה סוציאלית ובארגון, האסטרטגיות לבין גיל

MANOVAפי רמת עלבייחוס מקצועיות  לבדיקת ההבדלים יםכיווני- חד 

או תואר בעבודה סוציאלית נמצאו רה אחוזי מש, מצב משפחתי, דתיות

 ,F(2,234)=3.05:הבדלים מובהקים רק בהתייחס לתואר בעבודה סוציאלית
p<.05, η2=.03 .בנפרד נמצאו הבדלים אסטרטגיה שונות שנעשו לכל ניתוחי ב

 ,F(1,235)=4.22, p<.05:אישי-או הבין -ביחס לטיפול התוךמובהקים 

η2=.02, ביחס לסנגור וF(1,235)=4.07, p<.05, η2=.02 . ממצאים אלה

רבה  מקצועיות ות תואר שני מייחסותבעלעובדות סוציאליות מלמדים כי 

) M=4.73; SD=.38(שי יא-או בין -לאסטרטגיה של טיפול תוךיותר 

 בעלות ןבהשוואה לעמיתותיה, )M=4.25, SD=.62 (ולאסטרטגית הסנגור

  . )בהתאמה, M=4.61, SD=.50; M=4.07, SD=.70 (התואר הראשון

 – שאלת המחקר החמישית עסקה בידע נתפס על זכויות בעולם העבודה

מצביע על רמת ידע נתפסת נמוכה  והוא M=2.55, SD=.88: ממוצע הידע היה

לא נמצאו הבדלים ברמת הידע בין עובדות סוציאליות על פי . עד בינונית

גם לא אחוזי משרה או תואר בעבודה סוציאלית ו, דתיות, מצב משפחתי

ולוותק בעבודה סוציאלית , נמצאו קשרים מובהקים בין רמת הידע לגיל

  .ובארגון

מעורבות הייחוס מקצועיות וידע לבין , עמדות, הקשר בין עידוד ארגון  . ב

  בסנגור

נתפס ארגון קשר שבין עידוד על מנת לבחון את השערות המחקר העוסקות ב

מעורבות לבין ה ,הנתפס ידעהוייחוס מקצועיות , העמדה, לעסוק בסנגור

 המוצגים ,חושבו מתאמי פירסוןגור פרטני למען שני סוגי הזכויות נבסבפועל 

   . 4 בלוח
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ייחוס מקצועיות וידע , עמדות, הקשר בין עידוד ארגון נתפס   .4לוח 
  לבין מעורבות בסנגור למען זכויות רווחה ועבודה

מעורבות בסנגור למען   
  זכויות רווחה

 למען מעורבות בסנגור
  זכויות עבודה

  .76***  .62***    עידוד ארגון נתפס

  .34***    .43***    עמדת העובדת

  .09    .20**    ייחוס מקצועיות לסנגור

ידע נתפס על זכויות 
  עבודה

    
  ***24.  

    
  ***42.  

***  p<.001  

 הסוגים בשני, ראשית :הזכויותסוגי  לשני מגמות משותפות מצביע על לוחה

ה עמדגם בין הונתפס בין עידוד ארגון גם יים ומובהקים נמצאו קשרים חיוב

. סנגורבלבין המעורבות בפועל  אם צריך לעסוק בסנגור שאלהביחס ל

 ןהמנהלים והמדריכים שלהחשבו כי ת והמשתתפככל ש, במילים אחרות

  ,פרטני למען מיצוי זכויות רווחה ועבודהיותר לעסוק בסנגור אותן  יםמעודד

פרטני למען  סנגורבובדים סוציאליים צריכים לעסוק  שעו חשבןוככל שה

. סוג זה של סנגורת יותר בומעורבהיו גם כך , מיצוי זכויות רווחה ועבודה

עידוד ארגון בין ו מתאמים גבוהים יותר נמצא סוגי הזכויות בשני, שנית

בהשוואה לקשר בין העמדות והמעורבות  ,בפועלבין המעורבות לנתפס 

 בין ים חיובייםמובהקשני סוגי הסנגור נמצאו קשרים ב,  שלישית.בפועל

מעורבות בסנגור  לבין רמת ה,ביחס לזכויות עבודההנתפסת  ידערמת ה

 כפי שניתן לצפותאך .  והן למען זכויות עבודהזכויות רווחהפרטני הן למען 

על זכויות עבודה לבין נתפס הקשר חזק יותר בין ידע , מתוכן הידע שנבדק

קשר בין ייחוס , לעומת זאת. על בסנגור למען זכויות עבודההמעורבות בפו

. מקצועיות ומעורבות בפועל בסנגור נמצא בהתייחס לזכויות רווחה בלבד

מקצועיות רבה רמת הממצאים מלמדים כי ככל שהמשתתפות מייחסות 

  .כך הן מעורבות יותר בסנגור פרטני למען זכויות רווחה, יותר לסנגור

להסבר השונות של המשתנים רומתם המשותפת של את תעל מנת לבדוק 

פרטני למען זכויות סנגור פרטני למען זכויות רווחה ובהמעורבות בסנגור 

הרגרסיה לגבי . סוג של זכויות לגבי כל  היררכיתניתוחי רגרסיהנעשו  ,עבודה

 בצעד הראשון :צעדיםשלושה המעורבות בסנגור למען זכויות רווחה כללה 
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המאפיין הדמוגרפי היחיד שנמצא קשור למעורבות , חתיהמצב המשפהוכנס 

 עידוד ארגון: הבלתי תלוייםשלושת המשתנים  ובצעד השני הוכנס .בסנגור

האם עובדים סוציאליים צריכים לעסוק  ,לשאלהיחס בהעמדה , נתפס

השלישי בצעד . וייחוס מקצועיות לסנגורפרטני למען זכויות רווחה בסנגור 

,  הצעדים הראשוניםניבש.  בין משתני המחקרתהוכנסו האינטראקציו

קרון המובהקות י עשלישיהכנסת המשתנים הייתה כפויה ואילו בצעד ה

)p<.05(להסבר השונות ת מקדמי הרגרסיה ההיררכי. הכתיב את ההכנסה 

  .   5של המעורבות בסנגור למען זכויות רווחה מוצגים בלוח 

ות של המעורבות בסנגור מקדמי רגרסיה היררכית להסבר השונ   .5לוח 

  )N=237 (למען זכויות רווחה

  B SEB β R2 Δ R2 
       צעד אחד

  .02* -.16* .11 -.26    מצב משפחתי

           צעד שני
     -.10*  .08  -.17    מצב משפחתי

     .16**  .05  .14    עמדה

     .02  .06  .02     מקצועיותייחוס

 .39***  .41***  .53***  .05  .42    עידוד הארגון

            צעד שלישי

      .11*  .08  -.18    מצב משפחתי

      .20**  .05  .18    עמדה

      .04  .06  .04    ייחוס מקצועיות

      .53***  .04  .42    עידוד ארגון נתפס

  .04**  .45***  .19**  .03  .10    עמדה מקצועיות

  **p<.01    ***p<.001 
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כויות ורבות בסנגור למען זהמעשל אחוז השונות המוסברת כי , מסתבר

 אחוזים 2 תרםמשפחתי המצב ה, בצעד הראשון.  אחוז45-הגיע לרווחה 

מעורבות פחות עובדות סוציאליות נשואות נמצא כי כאשר , השונותלהסבר 

המשתנים . נשואות- הלאןבסנגור למען זכויות רווחה בהשוואה לעמיתותיה

ור  בסנגעיסוק כלפי ההעמד, נתפס עידוד ארגון :צעד השניאשר הוכנסו ב

, כפי שניתן לראות. להסבר השונות אחוז 39וייחוס מקצועיות לסנגור תרמו 

עידוד הארגון תרם את התרומה הגדולה , מבין שלושת המשתנים שנבדקו

שהמדריכים והמנהלים כך שככל , והמשמעותית ביותר להסבר השונות

 זכויות רווחה כך למען  יותר לעסוק בסנגור פרטני יםמעודד כונתפס

ת ביחס ועמדהגם .  הייתה גבוהה יותרבפעולות אלהבפועל ות מעורבה

אולם הרבה , ת תרומה חיובית להסבר השונותו בעלולעיסוק בסנגור נמצא

ככל  כי ,מראיםהממצאים באופן ספציפי יותר . מעידוד הארגון הנתפספחות 

 ,לעסוק בסנגור למען זכויות רווחהשצריך חושבות שהעובדות הסוציאליות 

בו הוכנסו  ,השלישיבצעד . בפועלסקות יותר בתחום זה עוכך הן 

בין העמדה ש הנמצאה תרומה מובהקת רק לאינטראקצי, האינטרקציות

להסבר אחוזים  4אשר הוסיפה עוד , ייחוס מקצועיות לסנגורוכלפי סנגור 

  .השונות

לשלוש חולקו העובדות הסוציאליות להבין אינטראקציה זו על מנת 

בכל אחת משלוש הקבוצות . יחוס המקצועיות לסנגורעל פי רמת י קבוצות

חושב המתאם שבין העמדה כלפי סנגור לבין המעורבות בפועל  שהתקבלו

כאשר בקבוצה בה , הקבוצות נמצאו מתאמים חיוביים בכל שלוש. בסנגור

נמצא המתאם הנמוך ביותר , ייחוס המקצועיות לסנגור היה הנמוך ביותר

)r=.27, p<.05( ,יניים המתאם היה גבוה יותר בקבוצת הב)r=.41, p<.001(, 

לסנגור המתאם היה את רמת המקצועיות הגבוהה ביותר ובקבוצה בה ייחסו 

ניתן לראות כי העמדה כלפי , במילים אחרות). r=.45, p<.001(הגבוה ביותר 

כאשר העובדת הסוציאלית , מעורבות בפועללבאופן חזק יותר קשורה סנגור 

   .רבה יותר לפעולה זויות מקצוערמת מייחסת 

פרטני למען נעשתה להסבר השונות של המעורבות בסנגור רגרסיה נוספת 

מכיוון שלא נמצאו , שני צעדיםרק ה זו כללה ירגרס. עבודהזכויות 

המצב , כאמור,  בצעד הראשון הוכנס.אינטראקציות מובהקות בין המשתנים

עידוד :  תלוייםארבעת המשתנים הבלתיהמשפחתי ובצעד השני הוכנסו 

באיזו מידה בשאלה  ההעמד, לעסוק בסנגור למען זכויות עבודה נתפסארגון 
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ייחוס , עבודהלמען זכויות בסנגור יעסקו עובדים סוציאליים רצוי ש

 וידע על ,)אותו המשתנה המופיע ברגרסיה הקודמת(מקצועיות לסנגור 

עידוד ארגון  תרומה מובהקת רק למשתנהברגרסיה זו נמצאה  .זכויות עבודה

למען זכויות כלפי סנגור ת העובדת הסוציאלית עמד). β=.69,  p<.001 (נתפס

 למעורבות בפועל ים קשורואשר נמצא, וידע נתפס על זכויות עבודה עבודה

,  לא הוסיפה לשונות המוסברת,)4  לוחורא(בסנגור למען זכויות עבודה 

כמו , )r=.37,  p<.001 ( נתפסעידוד ארגוןבין העמדה לבין כנראה עקב הקשר 

של עידוד הארגון משתנה ה ).r=.40,  p<.001(בין הידע ועידוד ארגון נתפס 

 מהשונות המוסברת של המעורבות בסנגור למען  אחוז62סביר הלכשעצמו 

  . זכויות עבודה

   – עובדים סוציאליים כסוכנים למיצוי זכויות חברתיות . 4
  דיון בממצאים 

משמשים אכן המידה בה עובדים סוציאליים מחקר ביקש לבחון את ה

ממצאי המחקר .  ומיצויןסוכנים להגברת המימוש של זכויות חברתיות

סוכנות  רק באופן מוגבלמשמשות  הסוציאליותהעובדות  ש,מצביעים על כך

סוכנות לקידום המיצוי של זכויות  – ועוד פחות מכך רווחהלמיצוי זכויות 

שנעשו דומים  אחד עם ממצאי מחקרים ממצאים אלה עולים בקנה. עבודה

 ,Ezell, 1994; Teare & Sheafor(הברית -בארצותעל עובדים סוציאליים 

    . )Koren & Doron, 2005(ישראל גם בו) 1995

, כי סביבות העבודה של העובדות הסוציאליות, עוד מתגלה במחקר

מש  מעודדות אותן רק במידה בינונית לש,כפי שהן תופסות אותןלפחות 

סוכנות למיצוי זכויות רווחה ורק במידה מועטה לשמש סוכנות למיצוי 

קובעי , העובדות הסוציאליותעל פי תפיסת , במילים אחרות. זכויות עבודה

רק  עודדיםמ , בהן הן מועסקות,מחלקות לשירותים חברתייםהמדיניות ב

 רווחהבסנגור פרטני למען מיצוי זכויות את מעורבותן במידה בינונית 

 ממצא זה מצביע. זכויות עבודהובמידה נמוכה בלבד את מעורבותן במיצוי 

המחלקות לשירותים ,  הסוציאליותעל פי תפיסת העובדותלפחות ש, על כך

 גבוה זכויות רווחה ועבודהשל מיצוי קידום האת ממקמות  אינןחברתיים 

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם . בסדר העדיפויות המקצועי שלהן
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 דומים ביחס למקומו המוגבל של הסנגור בקרב מעסיקיהם של ממצאים

  ). Naito-Chan et al., 2004(עובדים סוציאליים גם במקומות אחרים בעולם 

חושבות שרצוי כי הן  ,מסתברעמדותיהן של המשתתפות מ, לעומת זאת

 ,ברמה קצת יותר מבינונית, בסנגור פרטנישעובדים סוציאליים יעסקו 

. ובמידה בינונית בלבד ביחס לזכויות עבודה, ת רווחהזכויוכשמדובר ב

מייחסות עובדות הסוציאליות ש, מצביעים על כךלמרות שהממצאים 

רואות בסנגור עדיין הן , "מקצועיות"מבוטלת של -רמה לאפעולות הסנגור ל

 גם .אישי-ביןה או -תוךה טיפולבהשוואה ל" מקצועית"פעולה פחות 

 ,.Naito-Chan et al(קרובות שנעשו בנושא ממצאים אלה מחזקים עבודות 

2004 .(  

המקום של הסנגור הפרטני למען  על שוליות ,אם כן, מלמדים ממצאיםה

 ועל המשתתפות במחקר זהשל מיצוי זכויות רווחה ועבודה בפרקטיקה 

לפחות מהיבט של קידום כי  ניכר .יותו כסוכנות למיצוי זכןשוליות תפקיד

פרקטיקה "באופן מוגבל בלבד ליות מאמצות העובדות הסוציא, זכויות

, אולי, באופן לא מפתיע). rights-base practice) (Ife, 2001" (מבוססת זכויות

סנגור בשוליות זו נמצאה גם לגבי מעורבות עובדים סוציאליים בישראל 

בניסיון להרחיב את זכויותיהם של בני אדם  בין היתר העוסק ,חברתי

  . )2008, גל-וייס(חברתית   מדיניותהשפעה עלידי -עלבחברה 

 ,מיצוי זכויות עבודהביחס לשנבחנו  ,כל ההיבטים, כפי שניתן לראות

 כי ,תכןיי. רווחההזכויות  בתחום הםילמקבילבהשוואה יותר  כים נמוונמצא

העובדות חושבות שפחות רצוי מפני שיותר עוד זכויות העבודה מוזנחות 

ת עבודה בגלל שסנגור למענן נתפס כדורש שעובדים סוציאליים יעסקו בזכויו

הכרוכה בעימות פרקטיקה , עוצמה מול מעסיקיםיחסי הפעלה של 

  .מחקרים נוספיםבדיקה בת ומחייב,  כמובן,השערות אלה. קונפליקטבו

בסנגור למען מיצוי זכויות רווחה מוגבלת המעורבות ה, בכל מקרה

ת דאגה מכמה וררמעו בסנגור למען זכויות עבודהנמוכה והמעורבות ה

 שלמצבים רבים ידע הקיים על לאור הת דאגה ומעוררהן , ראשית. סיבות

 מבחינה בעיקר בקרב קבוצות פגיעות ,רווחה ועבודה מיצוי זכויות-אי

 שגם כאשר זכויות חברתיות קיימות ,משמעות הדבר היא. כלכלית וחברתית

בגלל חוסר אם , מי שזקוקים להם ביותר אינם מצליחים לממשן, לכאורה

 ,Buck( לאותן זכויות הנגישותידיעה או בגלל חסמים שונים המגבילים את 

Pleasence & Balmer, 2008 .(קרובות לעתים ,קבוצות אלה זקוקות ,
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 כדי ,עזרה ממשית ומאבק בארגונים המעניקים זכויות, עוץיי, להכוונה

ולות מעורבות מוגבלת של עובדות סוציאליות בפע.  יתממשויהםשזכויות

 עוד יותר , אפוא,מקטינהועבודה רווחה של זכויות ן המכוונות להגברת מיצוי

 רווחה המגיעות להם ומקטינה עוד את הסיכוי של בני אדם למצות זכויות

. יותר את הסיכוי שעובדים אלה יוכלו לקבל תמורה הוגנת לעבודתם

ר מאבק מעורבות מוגבלת בסנגור למען מיצוי זכויות עבודה גם פירושה העד

שכר מעבודה מהווה את הדרך  בעידן בו .במצבים של ניצול ופגיעה בעובדים

חשיבות , רכי משפחתםורכיהם וצוהעיקרית של בני האדם לענות על צ

 של אנשים םהדאגה לתנאי עבודה צודקים היא קריטית להמשך מעורבות

     .    ולאיכות חייהםשוק העבודהב

לאור העובדה גם ות מדאיגה סוק במיצוי זכויישוליות הע, שנית

לקבוצות שונות של באופנים שונים  תורמת נמצאה שמעורבות מסוג זה

, באופן ספציפי יותר. מחויבת  להן העבודה הסוציאלית,אנשים בחברה

קידום מיצוי של זכויות חברתיות נמצאו בעלות השפעה  ופעולות של סנגור

 & ,Harding, Sherr, Singh, Sherr(חיובית על הגברת בריאות כללית 

Moorhead, 2002( ,בעיקר קשישים , על הגדלת הכנסתם של בני אדם

מחוסר יכולת ומהגרים המתקשים בשפת המקום וסובלים ממוגבלות או 

שהובילה ,  של אנשיםתםעל הגדלת הכנס, )Greasley & Small, 2005(לעבוד 

 ,Abbott, Hobby & Cotter(ים של בריאות נפשית ואיכות חיים ממד בלשיפור

 ,Campbell( 65אנשים מעל גיל בריאותם הכללית של הגברת על , )2005

Winder, Richards, & Hobart, 2007(, על קידום השיקום של אנשים עם 

ממוסדות  ועל קידום מעבר )Videka-Sherman, 1998(מוגבלויות נפשיות 

 65גיל של אנשים מעל רכיהם והמאופיין בהתאמה גבוהה יותר לצ, לקהילה

)Kadushin & Egan, 2006( .  

 גם לאור ,ממשיכה להדאיגמוגבלות העיסוק במיצוי זכויות , שלישית

שונים המבקשים את שירותיהם של העובדים הסוציאליים אנשים העובדה ש

 ,בני אדםהראו כי שונים מחקרים . סוג זה של עזרהומחפשים רוצים 

סוציאליים ישמשו הם עובדיהש מעוניינים ,המגיעים לשירותי הרווחה

 אישיים מסנגריםיהיו ש ו,סוכנים לקידום זכויותיהם לשירותים או קצבאות

 Naito-Chan et;ללא תאריך, נבו-קרומר(שלהם בפני ארגוני רווחה ופקידיהם 

al., 2004 .( לקבל סיוע מעובדים סוציאליים גם רצונם של אנשים המגיעים

בעזרה כלכלית , נים אחריםוהן בארגומחלקות לשירותים חברתיים הן ב
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-Naito; 2005, שגב ובן ישי-הירשנזון, נבו-סלונים, נבו-קרומר(קונקרטית 

Chan et al., 2004(,שאחת , מתיישב עם הצורך בעזרה במיצוי זכויות 

 וחיבורם למשאבים  של אנשיםתםמתוצאותיה הישירות היא הגדלת הכנס

  . חומריים רלוונטיים

 ור הפרטני בעבודתן של עובדות סוציאליותשוליותה של פרקטיקת הסנג

 "מפרקטיקה מבוססת זכויות"והתרחקותן במחלקות לשירותים חברתיים 

. העבודה הסוציאלית בישראלמקצוע מאפייניו של ניתנת להסבר על רקע 

 ,בישראלהסוציאלית  שקיים בפרקטיקה של העבודה ,למרות הגיוון הרב

, "אישי-טיפול תוך"ורת של יותר על מסמבוססת לראות כי היא ניתן 

כולל פעולות של  ה,"יםמטפל" תפקיד של ים הסוציאליים לעובדתהמייחס

המבוססים על ייעוץ וטיפול אישי או אבחון צרכים ובניית מענים טיפוליים 

נותן שיח זה של טיפול וצרכים . ) ;2007Weiss, 2001, גל-וייס(משפחתי 

ופחות רואה את   אדםכויותעל עקרונות ומושגים של זדגש פחות הרבה 

 לממש ולהבטיח זכויות אדם, הבא להגדירכמקצוע העבודה הסוציאלית 

   .סוגיהןל

תכניות שגם  ,הערכה היאה, מחקר שיטתי בנושאנעשה למרות שלא 

שוליות .  אדםבזכויותמוגבל עיסוק ב ותמאופיינההכשרה לעבודה סוציאלית 

אדם בכלל או בזכויות  קקורסים העוסה המצומצם של םזו מתבטאת במספר

היא גם . או בקשר שבין עבודה סוציאלית וזכויותבזכויות חברתיות בכלל 

, לרוב, מונחיתבעובדה שהפרקטיקה של העבודה הסוציאלית מתבטאת 

  .  אדם של צרכים ובעיות ולא מגישה של זכויותמנקודת המבט

ממספר כתוצאה התפתחה בישראל של העבודה הסוציאלית מסורת זו 

מקצוע  באופן חזק מההושפעבישראל  העבודה הסוציאלית , ראשית:גמותמ

התפתחותו ש, )Weiss & Gal, 2003 (הברית-העבודה הסוציאלית בארצות

זכויותיהם ל בהשוואה ם של אנשיםצרכילמתן דגש רב יותר במאופיינת 

)Reisch, 1998( ,תרפויטיים בפרקטיקה /ובדומיננטיות של מודלים רפואיים

)Elliott, 1997 .(מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל עבר תהליכי , שנית

פרופסיונליזציה ניכרים מראשית התפתחותו בשנות השלושים של המאה 

תהליכי . )Weiss, Spiro, Korin-Langer & Sherer, 2004(הקודמת ועד היום 

 כבר זוהו כתהליכים המקדמים את אימוצן של גישות פרופסיונליזציהה

 הממוקד ,אישי-תוךהטיפול המתן את  המדגישות יותר ,תיטיותרפו-פסיכו

  ). Reisch, 1998(זכויות של שיח את הוהרבה פחות צרכים בבבעיות ו
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בהתייחס לגורמים הקשורים למעורבותן של העובדות הסוציאליות 

ניתן , כפי שנבדקו במחקר זה , למען זכויות רווחה ועבודהבסנגור פרטני

באופן . המחקרבהשערות , ברובם הגדול, ו תמכממצאי המחקר כי ,לראות

 עבודהומיצוי זכויות רווחה מען לסנגור בהמעורבות רמות  ,ספציפי יותר

 ,לעסוק בתחוםהמדריכים והמנהלים מידת העידוד של להן  ותקשורנמצאו 

הן לרמת , הן לעמדות של העובדים הסוציאליים ביחס לפרקטיקה זו

נגור והן לרמת הידע הנתפסת על המקצועיות המיוחסת לפרקטיקת הס

 כי הממונים ותפסככל שהעובדים הסוציאליים , במילים אחרות. זכויות

יותר לעסוק בסנגור ים אותם מעודדעליהם במחלקות לשירותים חברתיים 

תפיסה מאמצים יותר הם ככל ש, למען זכויות רווחה ולמען זכויות עבודה

, לעשותציאליים צריכים  שעובדים סו חלק ממהמקצועית הרואה בסנגור

ככל שהם מייחסים לסנגור רמת מקצועיות גבוהה יותר וככל שיש להם ידע 

 פרטני למען הם גם מעורבים יותר בסנגור כך ,בעבודהרב יותר ביחס לזכויות 

 אשר ,ממצאים אלה מחזקים ממצאים קודמים .זכויות רווחה ועבודה

ים הקשורים ממד הן לכך שמעורבות בפרקטיקת הסנגור קשורההצביעו על 

והן לעמדות ולתפיסות של עידוד הארגון לעסוק בסנגור   כגון,לארגון

 ,Ezell, 1994; Herbert & Levin(העובדים הסוציאליים ביחס לפרקטיקה זו 

ממצאים אלה גם עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים שהצביעו על . )1996

ועובד ) עי המדיניותכגון עידוד נתפס של קוב(תרומתם של משתני ארגון 

 לבין ,)תפיסה האם רצוי שעובדים סוציאליים יעסקו בפרקטיקה הנדונה(

  עובדים סוציאלייםידי-עלאסטרטגיות נוספות הביצוע בפועל של מגוון 

  ).1998, וייס(

המשתתפות  המעורבות של כי ,מלמדיםמחקר ה ממצאי, יחד עם זאת

הנתפס עידוד ק יותר לקשר חזבקשורה נמצאה בפרקטיקת הסנגור במחקר 

 . והידע האישיותיהןעמדותקשר עם בהשוואה ל, של המנהלים והמדריכים

 כי גם בעבודות קודמות נמצא כי הקשר בין מדיניות הארגון ,מעניין לראות

 עמדותיו של ןחזק יותר מהקשר שביפרקטיקה של עובדים סוציאליים ל

ומתן סנגור חברתי   כגון,בתחומים העובד הסוציאלי לבין הפרקטיקה שלו

הדומים במהותם , תיווך וייצוגפעולות של  הכוללת ,עזרה פרקטית

   ). 1998, וייס (לפרקטיקת הסנגור הפרטני

 כי הארגונים המעסיקים את , על האפשרותצביעיםמאלה מצאים מ

העובדים הסוציאליים משפיעים על הפרקטיקה שלהם יותר מאשר 
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פשרות זו עולה בקנה אחד עם  א. תפיסותיהם המקצועיות של העובדים

מקצוע " או "בוסס ארגוניםמקצוע מ"היא העבודה הסוציאלית  כי ,הטענה

, במילים אחרות . אשר האוטונומיה המקצועית שלו מוגבלת,"בתוך ארגונים

 מנהליתמבחינה ובמסגרתם ארגונים בתוך  תפועלה ,העבודה הסוציאלית

, )ובובדים ולכן גם תלויה  הארגון המשלם את משכורות העידי-עלנשכרת (

תכן יי, כפועל יוצא. מבחינה מהותיתגם הם ידי-עלמושפעת ומעוצבת , תלויה

כוחו של מקצוע העבודה הסוציאלית להשפיע ולעצב את התנהגותם של כי 

הפרקטיקה בפועל מתרחקת  ולכן מוגבל או מצומצםהעובדים הסוציאליים 

  . ב לעצמוהמקצוע הציהעקרונות אותם מומהערכים  לעתים

הם הקשרים בין מאפיינים להתייחסות  יםראויה פים נוסיםממצא

למען זכויות רווחה פרטני עיסוק בסנגור ם ומקצועיים לבין היידמוגרפ

עובדות סוציאליות נשואות עוסקות כי  ,ממצאי המחקר הראו. ועבודה

.  נשואותשאינןפחות מעמיתותיהן עבודה רווחה ולמען זכויות  סנגור פרטניב

 שאין ביכולתן היות ,עוסקות פחות בסנגור העובדות הנשואותתכן כי יי

-עלנדרשות פחות הבאסטרטגיות מקצועית או אנרגיה עבודה להשקיע שעות 

תכן כי העובדות יי, לעומת זאת. כפחות רצויותידו -על הארגון או נתפסות ידי

לעבודתן להקדיש זמן רב יותר  נשואות יכולות שאינןהסוציאליות 

אחרות הנדרשות הבנוסף למטלות , יותר בסנגור לעסוקקצועית ובכך המ

  . מהן

קשר שלילי בין הוותק בעבודה סוציאלית ובארגון לבין נמצא , זאת ועוד

, במילים אחרות .למען זכויות עבודה ורווחהסנגור העיסוק בהעמדה כלפי 

נתפס הן למען זכויות רווחה והן למען זכויות עבודה פרטני סנגור 

.  יותרזמן רבעובדות סוציאליות העובדות  ידי-עלסטרטגיה פחות רצויה כא

 יותר שנים לאנשים ותחשופה,  יותרותותיק ותשהיה מצופה כי עובדלמרות 

רווחה את הצורך במיצוי זכויות יותר תוכלנה להבין טוב גם  ,משוללי זכויות

ים  עובדידי-על יותר בהפעלתה של אסטרטגיה זו ו לא תמכןה ,ועבודה

עובדות סוציאליות תכן כי הקשר השלילי משקף מצב בו יי. סוציאליים

 יתרפויט-למודל הפסיכוהעובדות הצעירות  יותר מות יותר מתקרבותותיק

 תפסות הנ,"פסיכולוגיות"או " טיפוליות" תפיסות ןומתחזקות בה

מכיוון שהרבה פעמים החוויה של התקדמות במקצוע .  יותר"מתקדמות"כ

, תרפיה-יאלית קשורה להעמקת הידע והמעורבות בפסיכוהעבודה הסוצ

   .עובדים ותיקים מפתחים עמדה פחות אוהדת כלפי המעורבות בסנגור פרטני
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פרקטיקה של העבודה האוריה ויתה יש השלכות עללממצאי המחקר 

להגברת ההבנה של תורמים  הממצאים ,תתיאורטימבחינה . הסוציאלית

על סמך . קה של עובדים סוציאלייםפרקטיהמשחקים תפקיד בהגורמים 

יותר קשורה סנגור אישי פרקטיקה של מעורבות ב כי ,נראה ממצאי המחקר

כך לעמדותיהם האישיות ולידע -למדיניות הארגון בו הם פועלים ורק אחר

אלה הקשרים את המחקרים נוספים צריכים להמשיך לבחון . שברשותם

לזהות משתנים כמו גם , יםבמדגמים נוספים בלשכות ובארגוני רווחה אחר

מעורבות עובדים סוציאליים  בהשפעה על תפקידעשויים לשחק  ש,נוספים

כגון היבטים אישיותיים או משתנים הקשורים למיומנויות , בסנגור פרטני

   .    וידע ממשי על זכויות מסוגלות אישית,נתפסות

 במיצוי עיסוקאודות מוגבלות הממצאי המחקר , מבחינה פרקטית

עובדים  ם שלמעורבות מדגישים את הצורך להרחיב ולהעמיק את ,יותזכו

, מעורבות זו נדרשת. מיצוי זכויותשל סנגור פרטני למען סוציאליים בפעולות 

תרומת בשל , מיצוי זכויות- אים הניכרים שלהיקפיה בשל, כאמור

רצונם והעדפותיהם לפרקטיקה בשל  ו,פרקטיקה של מיצוי זכויות לאנשיםה

, כי על מנת להגביר מעורבות זו יש לפעול ראשית ,עוד מלמדיםמצאים המ. זו

שהעובדים הסוציאליים יחושו שמנהליהם ומדריכיהם מעודדים אותם 

התפיסה של הדרגים תכן שלשם כך יש לפעול לחיזוק יי. לעסוק בתחום

אודות  – המדריכים והמנהלים, ראשי הצוותים – הבכירים בארגוני הרווחה

לוודא , אם היא קיימת, או לחילופין ומה של פרקטיקה זוחשיבותה ומק

   .שאכן תפיסה זו מחלחלת לעובדים וברורה להם

לחזק את גם יש , על מנת להגביר את המעורבות בפעולות למיצוי זכויות

.  לעסוק בסנגורשעליהםעצמם על כך סוציאליים העובדים ל ההתפיסה ש

הספר -רה בבתישת ההכלפתח השתלמויות ולעצב את תכניולשם כך יש 

קידום מיצוי זכויות של ובתרומה חשיבות  כך שיעסקו ב,לעבודה סוציאלית

 קשר שלב; במיוחד לאוכלוסיות פגיעות או מודרות, לבני אדם בחברה

ועל ההיבטים ההופכים אותה  ערכים של העבודה הסוציאליתלפרקטיקה זו 

 ,ממצאי המחקר. הדורשת ידע ומיומנויות מיוחדים, "מקצועית"לפרקטיקה 

גם בהכללת מחזקים את הצורך , ידע על זכויותשל מקומו על גם מלמדים ה

  .  בתחומי רווחה כלליים ובעולם העבודה  עצמןזכויותהעוסקים בתכנים 

המדגם עליו , האחת :שתי מגבלות של המחקר ראויות לתשומת לב

בדים שאינו בהכרח מייצג את כלל העו, הוא מדגם נוחותזה מבוסס מחקר 
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המדגם , יחד עם זאת. הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים בישראל

גדול באופן יחסי ומורכב מעובדות המועסקות בשבעה אגפים בערים 

המגבלה השנייה . כאשר שיעור ההיענות הכללי היה סביר, מרכזיות בישראל

אשר בחן את הפרקטיקה של העובדות הסוציאליות , קשורה לכלי המחקר

 איננושכלי מסוג זה תכן יי .ת שאלון דיווח עצמי רטרוספקטיביבאמצעו

 כגון , גורמים שוניםבשל ,את הפרקטיקה המבוצעת בפועלמהימנה משקף 

 כי שאלוני דיווח ,חשוב לציין, זאתלמרות . ומהכחה וכדיש, רצייה חברתית

מאפייני עצמי רטרוספקטיביים הם הדרך השכיחה ביותר למדידת 

 הן במחקרים שנעשו על הפרקטיקה של ,דים סוציאלייםהפרקטיקה של עוב

 & Ezell, 1994; Herbert & Levin, 1996; Teare(עובדים סוציאליים בעולם 

Sheafor, 1995 ( והן בישראל)1988, שרלין; 2002, יצחקי; 2007,  גל-וייס  .(  

חשוב להדגיש את הצורך במחקרים נוספים על מעורבות עובדים , לסיכום

. ים בקידום זכויותיהם של אנשים בתחום הרווחה ובתחום העבודהסוציאלי

מחקרים על מדגמים נוספים של עובדים סוציאליים במחלקות נחוצים הן 

כגון , בארגוני רווחה אחריםוהן על עובדים סוציאליים , לשירותים חברתיים

 אשר יבחנו ,מחקרים אלה. שירותי מבחן וארגוני מגזר שלישי, חולים-בתי

מדיניות , ים של תמיכת ארגוןממדק את מאפייני הפרקטיקה אלא לא ר

 עשויים ,כמו גם משתנים נוספים, וציאלייםארגון ועמדות של עובדים ס

לתרום להמשך פיתוח הידע וההבנה הן על מידת החלחול של שיח הזכויות 

לפרקטיקה של העבודה הסוציאלית והן על הגורמים המשחקים תפקיד או 

סוכני מיצוי של מהווים סוציאליים ועובדות עובדים ידה בה הממשפיעים על 

  . זכויות חברתיות
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   ?מה אני יכול לעשות ?זה חוקי"
    "!אנא עזרה

  האינטרנט ככלי למיצוי זכויות עובדים

  דוד-מימי אייזנשטדט וורד בן

  מבוא

 הקובעים את ,חוקיםידי - עללביהם השונים נשלטים בשחיי העבודה

ממסגרים וקובעים ה ,דיני עבודהתחום  .המסגרת הנורמטיבית להתנהלותם

 ענפה קיימת חקיקה בו, הנו תחום נרחב ,את התנהלות העובדים והמעבידים

עלול ליצור בלבול זה ריבוי . ומפורטת ביחס להיבטים רבים של יחסי העבודה

מאופיינים יחסי עובד מעביד ,  בהקשר זה.נטיתווהרלהחוקית ביחס לנורמה 

 חברתי, המעביד נהנה מנגישות רבה יותר להון כלכליש היות ,סימטריה-באי

  חוקי העבודהמערכת. נגישות רבה יותר לידע רלוונטימגם לכן  ומשפטיו

מסדירה היבטים שונים של יחסי  ,"חקיקת מגן"המכונה גם , בישראל

 יו שעלשונים חובות ומטילה על המעביד, מעביד לבין העבודה בין עובד

נועדה להגן על זכויותיהם חקיקת המגן . במקביל לחובותיו של העובד לקיים

 היחסיםאת  ן המאפיי,הסימטריה-לאור אי. בחוקן אותן של העובדים ולעג

סמכותו של בכוחו ו ובכפיפותו של העובד למעבידוהמתבטא ב, מעביד-עובד

אשר נועדו להגן , קיימת חשיבות רבה לאכיפתם של חוקי העבודה, המעביד

                                                 
   הספר -הפקולטה למשפטים ובית, המכון לקרימינולוגיה, מימי אייזנשטדט' פרופ

האוניברסיטה העברית , ש פאול ברוואלד"לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע
  . בירושלים

, ש פאול ברוואלד"הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע-בית, ורד בן דוד' גב  
  ליםהאוניברסיטה העברית בירוש

יהודה -  להודות ללירון דויד על עזרתה במחקר ולשגית מור ולצח בן מבקשותהכותבות  
  .על הערותיהם המועילות
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שתחום דיני העבודה  ,מראים אולם מחקרים עדכניים .העובדים על זכויות

, אבחסרה(ת הולכת וגובר אכיפת חוקי עבודה-אישל תופעה הפרוץ ובישראל 

החוקים אינם . )2007 ,גולןובנימין , רובינשטיין ;2006 ,בקר וכהן, בניש

 ידי-על המדינה ואינם מקוימים במקרים רבים בפועל ידי-עלנאכפים 

רשויות האכיפה שהסבירות הנמוכה  ).2008 ,2004, מבקר המדינה (מעבידים

ציות -לאיתמריץ  תיוצר החוק יעל מפרסנקציות  יטילו ת"של משרד התמ

  ). Davidov, 2005 ;2000, גוטליבראו דיון אצל ( לחוק

השאר מתפקידיה  בין, דיהי מתפק הרווחהתבעידן של נסיגת מדינ

פיחות ברשת הביטחון החברתית של בעת שחל ו ,כאוכפת חוקי עבודה

 של משפטית-ולאור התופעה החברתית, העובדים בפרטשל האזרחים בכלל ו

האחריות למיצוי זכויות חלק ניכר מ , העבודהציות מעבידים לחוקי-אי

מתגברת לנוכח צמצום כוחם אף אחריות זו .  לידיו של העובדרעוב העבודה

העובד בפני ייצגו את יות ווו בירור זכאיפשר אשר בעבר ,של איגודי עובדים

 אם כךהעובד הפך  ).Spangenberg, 2005אצל  ראו דיון נרחב (המעביד

עליו לעמוד על משמר זכויותיו ולפעול בדרכים . ותיומוציא לפועל של זכויל

היות  . לצורך מימוש הזכות או מניעת הפרתה,שהחוק מעמיד לרשותו

 ידי-עלהתייעצות עם עורכי דין היא לרוב יקרה והשירותים הניתנים ש

נגישות העובדים לצדק , )2006, אריאלראו אייזנשטדט ו(המדינה מוגבלים 

יימת חשיבות רבה למידע בתחום של ק, ב זהבמצ. בשוק העבודה נחסמת

- ביחסי עובד ההסימטריה המובנ-אילאזן את כאפשרות , זכויות בדיני עבודה

   . מעבידיתרונו של הלאתגר את ו מעביד

 הפועלים ,בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה של אתרי מידע שונים

, יםליידע את הגולשים בנושאים שונ והם נועדו כחלק מרשת האינטרנט

 אחת לאתרים אלו ואחרים הפכו. משפטייםהביניהם מידע הקשור לתחומים 

שייכות מעורבות ו בהן מוחלף מידע ומתאפשרת תחושת ,הזירות המרכזיות

על  ).Wellman, Hasse, Witte, & Hampton, 2001 ( בחברה המודרניתלקהילה

 מה תפקידו של האינטרנט כאמצעי ,נשאלת השאלה, התפתחות זורקע 

 ובאילו אופנים הוא ,הנגשת מידע בתחום דיני העבודה וזכויות העובדיםל

למרות מספרם הרב של הגולשים באתרים ? למטרה זוכלי עזר  משמש

  .  ולא ניתנה תשובה לשאלות אלהכלי זה לא נחקר באופן שיטתי, השונים

לענות על שאלות אלו מנסה  ,המבוסס על מחקר גישוש, פרק זה

השיח שנוצר בשני אתרי אינטרנט בתחום יחסי עבודה באמצעות בדיקה של 
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שני הבחירה ב.  משרד ממשלתיידי-עלואתר המופעל  אתר פרטי מסחרי –

לבחון פניות של עובדים ומעבידים לאתרי מאפשרת השונים אתרי האינטרנט 

אופני הטיפול של אתרים אלה הבדלים באינטרנט בעלי אופי שונה ולעמוד על 

תוך זיהוי , רק מתחיל בסקירה קצרה של רשת האינטרנטהפ .בפניות השונות

היתרונות והחסרונות שלה ככלי להנגשת מידע והתגברות על חסמים 

סיוע הייעוץ והמקומו של האינטרנט בתחום והתמקדות ב, בתחומים שונים

 , במחקר בהם נעשה שימושתיאור המחקר והמתודולוגיהלאחר . משפטיה

יים בדיון על תהפרק מס. נוצר באתריםהיח  השזיהוי שלההממצאים ו ויוצג

  .   עבודהה יחסי בתחוםהשיח האינטרנטי ומקומו כמנגיש מידע 

  יום-חיי היוםוהאינטרנט : רקע תיאורטי. 1

בשנות השישים של  .יהווירטואל ומאפייני הקשר התפתחות היסטורית ●

אשר , )ARPANET(מחלקת ההגנה האמריקאית פתחה רשת  המאה עשרים

). (Cerf, 1993האוניברסיטאות הגדולות  מחשביהמשתמשים ב בין קישרה

מכה בהחלפת שת רשתל זו הורחבה תמצומצמרשת  השבעים באמצע שנות

עם כניסת המחשבים ). Hiltz & Turoff, 1993(בין מדענים בעיקר מידע 

החלו להיות מקושרים דרך המחשבים  אנשים רבים, האישים לשימוש המוני

ר בין השרתים יצר את האינטרנט והחיב ורת מרכזייםשלהם לשרתי תקשו

ביחד עם מערכות תקשורת .  World Wide Web:ואת הרשת הבין לאומית

). The net(הרשת :  המכונה לרוב,נוספות נוצרה רשת גלובלית רחבה מאוד

במיוחד  (בתחילה רשת הקשר כללה רק ארגונים ללא כוונת רווחשבעוד 

הותר   של המאה העשריםת שנות התשעיםהרי מתחיל, )תאוניברסיטאו

מחיר ההתחברות לרשת תקופה זו ב ).Treese, 1995(שימוש מסחרי ברשת 

 הנוגעים לתחומי חיים ,הוזל משמעותית והתפתחו שירותים רחבי היקף

המשתמשים ברשת  מספר. web-ברשת המשתמשים  הנתמכים ו,רבים

  אחוז22- כ2008שנת ב. הוא עצום ונמצא בעלייה מתמדת) גולשים(

השתמשו ברשת לצרכים )  נפש1,463,632,361(העולם  מהאנשים ברחבי

בדומה לארצות מערביות . )http://www.internetworldstats.com(שונים 

סקר מ. השימוש באינטרנט בישראל עולה ומתרחב עם השנים, אחרות

הלשכה המרכזית ידי - שנערך על,2007לשנת הבית הוצאות משק 

  רק1997שנת בבעוד ש: מתגלים ממדי ההתרחבות ,)ס"הלמ(לסטטיסטיקה 
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 אחוז 59שיעורם עלה לכדי , ממשקי הבית היו מחוברים לאינטרנט אחוזים 5

  ). 13 ,11: 2007 ,ס"הלמ (2007שנת ב

  באינטרנטאנשים נשארים מקווניםו, יותרזמינה הפכה ל רשת האינטרנט

 ביותר מדינות האינטרנט משמש היום יותר ויותר אנשים. לזמן רב יותר

)Benkler, 2006.( חוקרים כמו, בעקבות כךGiddens ) 1999 ( רואים באינטרנט

פיתוח . את המהפכה הטכנולוגית החשובה ביותר אחרי המצאת הדפוס

גבל ומשאיננו , cyber spaceהמכונה , חברתי חדשרחב האינטרנט יצר מ

וירטואלי מרחב ). Rheingold, 1993(מקום ומרחב , בהיבטים פיזיים של זמן

בעוד שבעבר . אישיים-בתוכן ובמהות היחסים הבין, בצורהזה הביא לשינוי 

יצר קהילה האינטרנט הרי מרחב , זמןלהוגבלו למקום גיאוגרפי ואלו יחסים 

ם ומשתנים דינמיי,  בה חברים בני אדם בקשרים מזדמנים,רטואליתיו

 ,Wall( ענפהרגשית ואינטלקטואלית , בתוכה מתנהלת פעילות חברתיתו

, אישי איננו חייב להתרחש באינטרנט באופן מיידי-הקשר הבין). 1997

asynchronous,ממשיכה  יהווירטואלתהודה של הקשר .  ובאותו מקום

של שומרים ארכיבים אתרים רבים  היות ש,להתקיים לאורך זמן רב

אינטראקציה , כתוצאה משינויים אלה.  שהתרחשה בהם לאורך זמןהפעילות

התאחדה  , פעם הייתה מופרדת ומוכפפת לזמן ומרחבאשר, חברתית אנושית

יחסים באינטרנט מחליפים רגשות ה. לאומית-באמצעות הרשת הבין

נוצרה ברשת למעשה . בקודים ובסימנים אלקטרוניים אחרים, במילים

 Netspeak ) Crystalהמכונה קודים משלה שפה חדשה בעלתהאינטרנט 

 "Netiquette" : הנקראתכללי התנהגות ברשתמתרבות ו מהיא חלקש, )2002

)Shea, 1994( .זו החליפה את הזירות וירטואלית  שזירה ,יש הטוענים

עלמות או יעם ה. החליפו מידעושם אנשים נפגשו , המקומיות המסורתיות

 אחרים). Wellman, 1992(ף אותן האינטרנט החלי, צמצום זירות אלה

 לא החליף את הקהילה המסורתית אלא הרחיב אותה טשהאינטרנ ,טוענים

 כי אנשים ,אכן מחקרים מצאו). Dahlgre, 2000 (רובד נוסףוהוסיף 

 מחליפים ואינםיום -משתמשים ברשת כממד נוסף וכהרחבה של חיי היום

 ,Johnsen et al., 2002; Mesch and Talmud( באחרתרשת חברתית אחת 

2006 .(  

 מהפכה בכמות ,בין השאר, הקמת האינטרנט הביאה עמה .אינטרנט וידע ●

 החולפות ,צה גבולות ומנגיש את הגולשים לכמויות ידעוידע חה. הידע בעולם

הידע המצוי באינטרנט גדול . רשתפועלת ב ה," הידעתאוטוסטרד"כל הזמן ב
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ומאפשר לגולש של אדם יחיד הידע הנמצא ברשותו  מבצורה משמעותית

למרות זמינותו . )Liedka, 1999; Wick, 2000( לאתר מידע ולהישאר מעודכן

חובה להיות אקטיבי בחיפוש  על היחיד מוטלת, הרבה של הידע באינטרנט

  ). Jadad & Gagliardi, 1998ראו דיון אצל (באישורו ובשימוש בו , אחר הידע

 גרמו לכת וגדלהוברשת וזמינותו ההמידע המופץ יחסית לקלה הנגישות ה

 אשר היה שמור ,למידעים היום קבוצות נחשפיותר ו שיותר אנשים ,לכך

מכונה ה ,תהליך זהכחלק מ. הגמוניותרק לקבוצות קטנות או קודם לכן 

חלקן , הילות משותפותהחלו להיווצר ק, "קרטיזציה של הידעודמ"ה

עצם אם כי  ,חויבות ללא שום מ, בהן החברות היא לרגעים,תספורדיו

 .פיםעניין משותלושפה ל, לנושא,  לתנאיםתההתחברות לקהילה כבר מחייב

ביב נושא או ס המאורגנות ,קהילות ידעא וילות אלו ההסוג נפוץ של ק

קהילות ב .)Johnson, 2001; Welman et al., 1996( רשתבנתמכות  ופרקטיקה

קשר בין איש מקצוע  נוצר ,אשר הוקמו בכדי לספק מידע לגולשים ,ידעה

קשר בין חברי הקהילה ה קהילות אלוב. לבין אדם המחפש מידע הנחוץ לו

 בשנים האחרונות אנו עדים ,יחד עם זאת. )text-based (הוא מבוסס טקסט

גרפיקה ב ,קולב, אנימציותב, לשימוש הולך וגובר גם בסרטוני וידיאו

ע הפך להיות מקום  כך אתר היד. המתווספים למילים הכתובות,אייקוניםבו

בחלק מהקהילות מתקיים . אישיים-טכנולוגיה וקשרים בין, המשלב ידע

אותו המתייחסים ל,  בו מתפתח דיאלוג בין גולשים שונים,תהליך של שרשור

הגולשים יכולים לעקוב לאורך זמן אחר ו) post( נושא שפורסם לראשונה

  . דיאלוג המתפתחה

 ,מוש בקהילות ידע על הגולשים שבדקו את השפעת השי,מחקרים שונים

 בה ,האינטרנט הפך להיות זירה חברתית. מצביעים על יתרונות שונים

 כסביבה ,לפחות,  המשמשים עבור חלק מחברי החברה,מוחלפים דעות וידע

גרם החיבור לקהילות  .)Johnson, 2001( מלמדת וכמאפשרת להעביר מידע

לרוב , מך ברגע של צורךכגורם תונתפס ותחושת שייכות לקהילה לפיתוח 

וירטואלית יצרה והרשת ה. )Walther, 1996( באמצעות הספקת מידע נחוץ

 אשר איננה מוגבלת ,אפשרויות להגביר את תחושת השייכות לקהילה רחבה

האנונימיות המובטחת . )Kurland & Egan, 1996 ראו אצל(במקום ובזמן 

בזמנים נוחים ונות  לברר סוגיות ש,ביטחוןלחוש ברשת מאפשרת לאנשים 

 שלעיתים ,תיהסתכנות בחשיפה אישלוללא חשש לפגיעה ולחפש מידע  להם

 ,Cullen( הטלת סטיגמה חברתיתתחושה של מבוכה ובושה בשל ת רגור
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ומתחושה של  ונהנה מעצמאות אקטיביהופך להיות היחיד , כמו כן. )1995

 למידע מושכל בהתאםאופן  בכך שהוא יכול לכוון את מעשיו ב,פיקוח

לזהות את ,  שמעניין אותווט על כמות המידעליכול לשהוא . שנמסר לו

נמצא שמידע . כמעט ללא תלות באחרים, התחומים שבהם הוא מתעניין

מאפשר להתגבר על ,  בעיותלפתרוןהנשאב מהאינטרנט מחזק את היכולות 

ים  מחקר.)Johnsen et al., 2002 (ניכור ובדידות ומקל על תחושות של מצוקה

 הגולשים כחוסכי זמן וכסף ידי-על כי שירותי ייעוץ שונים נתפסו ,הראו

  ). Al-Gahtani & King, 1999(מידע רלוונטי רב כמספקי ו

 כי המידע ,נמצא ,בתחום הבריאותשנערכו במחקרים , כך לדוגמא

מחלה  בבאינטרנט מסייע ליחיד להרגיש שיש לו אפשרות לשלוט

בכל הקשור  במיוחד ,יק מהאינטרנטבאמצעות ידע שהפתוצאותיה בו

מאפשר וזמין עבורו שהידע נגיש  בדהוהידע או עצם הע. שלהסימפטומים ל

מספר ). Jadad & Gagliardi, 1998 (ולהתמודד טוב יותר עם מצבחולה ל

 ניברסליותואשל הגולשים הרב באתרים תורם להרגשה של קהילתיות ו

חלת היחיד אלא משותפת  נההבעיה או המצוקה אינש, ומתחזקת התחושה

 ,בתחום של עזרה עצמית לאנשים בעלי נכויות שונות. למספר רב של אנשים

טחון ומענה בנוסף לפגישות ית לעזרה עצמית באינטרנט סיפקו בוקבוצה

 במחקר שנערך בישראל. )Finn, 1999 (אישיות וקבוצתיות עם אנשי מקצוע

ים לאתר מידע רלוונטי ה לאנשים מבוגראיפשר כי הגלישה באינטרנט ,נמצא

 Blit-Cohen(לחוש תחושת שייכות וליצור קשרים חברתיים חדשים , עבורם

& Litwin, 2004( .  

בעוד שלקהילות אלה יתרונות רבים הן בהנגשת מידע והן בהגברת רגשות 

הרי מחקרים הצביעו על מגוון בעיות או , ביטחון אצל היחידהו שותפותה

רוב החוקרים  . ליחידים ולקבוצותחסמים בקשר לשימוש באינטרנט

, ם רביםייחידללמרות שהרשת מאפשרת נגישות לקבוצות וכי , מסכימים

 המבוססת על טקסט ותלויה באמצעים ,הרי עצם השימוש בטכנולוגיה

, כליםהאת נעדרות ה קבוצותשל ה מביאה להדר, טכנולוגיים מתקדמים

או  עניים משלל. ולהפיק מכך תועלת להשתמש במחשביםהמאפשרים להם 

 או אינם יכולים לבצע פעולות  יכולים לקרוא ולכתובשאינם אנשים

מודרים משימוש בכלי זה או  מידע המועבר להם הל שפירוש והסקתיות

 ,Glastonbury & LaMendola:ראו למשל( להיות תלויים באחרים נהפכים

1992 .(  
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הולך וגדל ) digital divide(דיגיטלי שסע המחקרים השונים מצביעים על 

בגלל כמות המשתמשים העצומה ושינויים . לוסייה שונותכבין קבוצות או

קשה למפות את תכונות הגולשים ולבנות פרופיל של גולשי  בדפוסי שימוש

. ולא ניתן כמעט להצביע על תכונות חברתיות דמוגרפיות משותפות, הרשת

,  גברים שחלק ניכר מהמשתמשים הם,המחקרים הקיימים מצביעים על כך

סקירות ה). Treese, 1995(מנהלים ואנשי מקצוע , סטודנטים, דוברי אנגלית

 כי נשים מהוות אחוז יחסית קטן מקרב גולשי ,הראוהמעטות שנערכו 

). Pitkow & Keho, 1995(אם כי שיעורן הולך וגדל במשך השנים , האינטרנט

ה יגומולמאופיין באפסטיה, השיח האינטרנטיש ,וקרים מצביעים על כךח

 גורם , ואיננו אישיתליניארימועבר בצורה , כיווני-דחהוא ש בכך ,מגדרית

 , אשר לרוב אינן משתתפות בתרבות משחקי מחשב, שנערות ונשים,לכך

 ,Frenkel :ראו דיון אצל(גברים לנמנעות משימוש באינטרנט יחסית לנערים ו

1990; Spender,1995 .(נוטים יותר אפריקניים-שאמריקאים, נמצא כמו כן 

להשתמש במחשב בכדי לקבל מידע ובכדי ליצור הברית - בארצותמלבנים

אלו של מגבלות . )Kurland and Egan, 1996: 394(קשר עם אנשים אחרים 

, לאינטרנטסייה ונגישות מוגבלת עבור חלק מהאוכל ומגדר, תרבות, שפה

 במידה לכלפתוח איננו  של הידעזציה דמוקרטיהתהליך ש,  על כךותמצביע

הניכור אצל מי שאיננו יכול להשתמש בכלי זה להגברת עלול לגרום ו ,שווה

)Deibert, 2000 .(  

 בישראל מצביע על פער בין המשתמשים 2006-הסקר החברתי שנערך ב

נמצא בקרב רוב ניכר . שונותהה ייאוכלוסה קבוצות בקרבבאינטרנט 

ם הייתה  שמשכרות,בעלי השכלה אקדמאית ,חרדיםשאינם , יהודים

  .1)2006 ,הסקר החברתי, ס"הלמ( גבוהה מהממוצע ממוצעת או

 כי במהלך השנים הפער בין ,בעוד שבסוף המאה העשרים הניחו

עשרה הלתמיכה ול, רת קשריםיליצ, המשתמשים באינטרנט לקבלת מידע

ם יוויהרי מחקרים עכש,  לבין אלו שאינם עושים כך יצטמצם,אישית

 כל חברי ידי-עלנגישות לאינטרנט איננה מנוצלת פער התרחב והה כי ,מראים

 כי ההבדל בשימוש בין קבוצות שונות איננו רק כמותי ,נמצא בנוסף. החברה

                                                 
 לעומת 66 בדירה בה יש חיבור לאינטרנט היה  המתגוררהיהודים שיעור 2006בשנת    1

מחשב המחובר  מהחרדים היה אחוז 15- ל2006בשנת .  בקרב הערבים אחוז33
   ).2006, ס"הלמ (לאינטרנט בדירה
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בעוד שבני מעמד . אלא גם איכותי וקיים הבדל בדפוסי השימוש באינטרנט

 בכדי לחפש מידע וכאמצעי ,גבוה ומשכילים משתמשים באינטרנט-בינוני

ות שוליות בחברה משתמשים בו יותר כאמצעי בידור הרי בני קבוצ, העשרה

 ,נכס חשובמהווה בו החשיפה לידע  בעולם). Bonfadelli, 2002ראו דיון אצל (

מידע תורמים לשוליות לשוויון בנגישות לידע ו-אי, המתורגם לכוח חברתי

המידע כי , כך נמצא .הולכת וגדלה של המודרים מהשיח האינטרנטי

יכולים  דויק ולכן אנשים התלויים במידע זה בלבדבאינטרנט לא תמיד מ

היבט זה מתחדד ). Scott & Sage, 2001ראו דיון אצל (להיות מוטעים 

בהן הגולשים פונים לאיש המקצוע ונסמכים על , במיוחד בקבוצות ידע

בעוד שלעיתים הגולש השואל יכול לברר מיהו ). Finn, 1999(המומחיות שלו 

המומחה מזדהה שמת היות יישרות כזאת איננה קהרי לעיתים אפ, המומחה

   ). ד"עו(בשם פרטי בלבד או רק בכינוי 

תחום הסיוע המשפטי ועזרה עצמית  .יאינטרנט וייעוץ וסיוע משפט ●

בודדים שנערכו המחקרים ה. שף למחקרלא נחשמשפטית ברשת כמעט 

 טימשפ בידעהגדל והולך  שתרמו לצורך ,מצביעים על שלוש סיבות עיקריות

זכויות עברה הות לשמירת יהאחר, ליברלי-עם עליית המשטר הניאו) 1: נגיש

להתמודד עם תופעות נאלץ ש, היחיד ובדעובדים לעהמהחברה ומארגוני 

במהלך השנים ) 2 ;כלים נאותים לכךבידו אשר אין כ , מוכרות לושאינן

אחרים המשפטיים ההסדרים בתקנות וב, האחרונות חל גידול עצום בחוקים

מגמה של הגברת חלה ) Wall & Johnstone, 1997(; 3(בכל רחבי העולם 

 ,ההשפעה של חשיבה ולוגיקה משפטית ומסגור יחסי אנוש ויחסים חברתיים

  ). Teubner, 1987( במונחים ובחשיבה משפטיים ,בכל התחומים

 וברחבי העולם ניתן שירותי האינטרנט בתחום מתן מידע משפטי מגוונים

 במסגרת שירותי הייעוץ הקיימים ל הרחבת שירותים אלה מגמה שלזהות

קשר עם עורך הדין דרך ניתן ליצור , כך. cyberadviceבאינטרנט ומכונים 

מידע דרך לקבל , יעוץ בתשלום באתרים המספקים שירות זהלקבל י, הרשת

וכן , םעונים לשאלות המופנות אליהה ,עורכי דיןהכוללות , קבוצות ידע

אתרים של משרדי .  פתוחים בהם מתקיים דיון בין גולשיםפורומיםקיימים 

 ,מאגרי מידע כללייםמים יקי ו,מספקים מידע לגבי זכויות וחוקים ממשלה

מים הליכים של ילאחרונה מתקי. 'לפסקי דין וכו, המספקים הפניות לחוקים

תוך , )ADR( ולא באמצעות בתי המשפט חלופות קונפליקטים בדרכים פתרון
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ראו סקירה (דין או אחרים   עורכיידי-על המנוהלים ,י אינטרנטשימוש באתר

  . )Teitz, 2000-2001אצל 

 והוא ,משפטי באמצעות כלי התקשורת איננו חדשבכלל וייעוץ מתן ייעוץ 

מענה לשאלות .  בהם משפטנים ענו לשאלות,נעשה בעבר בעיקר בטורים

לא ש היות , מאודיפופולר היה ,הבטלוויזי ומאוחר יותר ,בעיתונות הכתובה

 להם לקבל תמיכה רגשית ולהרגיש חלק מקהילה איפשר ואיים על הפונים

במשך   פרסם, למשל,ת"ארגון נעמ, בישראל .)Moran, 1989 :ראו(רחבה 

 העצותהרשת הפכה את החלפת .  מידע משפטי על זכויות נשיםשנים רבות

  ). Abbott, 1988( נראות גבוהה תעלנגישה יותר ולבל

 Giddings & Robertson)2003( צובר ה ,טרנטינ שהייעוץ בא,טוענים

רחב יותר של פיתוח נהוא חלק מהליך , תאוצה רבה בשנים האחרונות

. הפועלים לצדם של שירותים מסורתיים, חלופייםשירותים משפטיים 

ארגונים חברתיים מעורבים כיום ו למשפטים בפקולטותקליניקות משפטיות 

הזירה מתוך מטרה להנגיש את , אף בייצוגולעיתים יידוע , בהליכי ייעוץ

  .  והשיח המשפטיים

מגוון המידע  כי ,מצאו  שנערכו ברחבי העולם,מספר מחקרים

תרמו להורדת העלות של עורכי , באינטרנטוהאפשרויות לקבלת סיוע ועצה 

 שינו מושגים ,)Cho, 2006(הראשוני המשפטי הייעוץ ת דין לפחות ברמ

 וכן ,ים לגבי היבטים שונים במקצוע עריכת הדין והשפיטהמסורתיים מקובע

 & Wall(השפיעו על מערכת היחסים בין עורכי דין ללקוחות שלהם 

Johnstone, 1997.( ש יא, בעבר המידע היה בבעלות מוחלטת של עורך הדין

י  הצדדים נכחו באותו חדר או היו בנבר אל הלקוח כאשר שניועהמקצוע וה

הבעלות הבלעדית על הידע נלקחה מידי עורך הדין ,  כיום. באותו ענייןשיח

בעוד שבעבר . ביניהם אתרי האינטרנט,  מפוזרת במקומות שוניםוהיאהיחיד 

עם פיתוח רשת  הרי, וו גשר בין החוק לבין רוב האנשיםיעורכי הדין ה

מאפשר לתווך בין ה , חדשממדנוצר , ההאינטרנט והמידע הרב העובר דרכ

משפטנים מודעים ). Yu, 2006(מערכות אכיפת החוק לחוק והאנשים לבין ה

 , מעבר למשרדי עורכי הדין,הרחבת הגבולות של הייעוץ המשפטיש, לכך

יכולות לנבוע לרוב מחוסר בנתונים ה ,טומנת בתוכה בעיות חוקיות ואתיות

  .)Deady, 2001(ם מידע ימהותיים לגבי המקרה עליו מבקשים הגולש
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  בתחום דיני העבודה שיח האינטרנטיה: תיאור המחקר. 2

פניות של נבחנו ,  ככלי למיצוי זכויות עובדים,האינטרנטלצורך בחינת 

: תחום דיני העבודהבני אתרי אינטרנט בש תשובות שניתנו להםהוגולשים 

 ידי-עלהמנוהל ואתר האינטרנט  מסחרי פתוחפורום דיני העבודה של אתר 

קובצו הללו משני אתרי האינטרנט ים כלל הפניות של הגולש .משרד ממשלתי

פשר להגיע יאיסוף הפניות במשך זמן ממושך א .שלושה חודשיםבמשך 

למספר רב של פניות ולעמוד על היקף התופעה של פנייה לקבלת מידע 

הפניות השונות קודדו בהתאם לשאלון . משפטי בדיני עבודה באינטרנט

קד בפונה וכלל נתונים תמההראשון : כלל שלושה חלקים מרכזייםש ,קידוד

משך , סוג עיסוקו, גילו,  מין הפונה,כגון, שונים אודות הפונה ועיסוקו

תמקד במהות הפנייה של ה חלקו השני.  ועוד, שלוסטטוס משפחתי, עבודתו

,  ותמצותרכוזימ, סיפורו של כל פונה עבר תהליך של עיבודכאשר , הגולש

ן שאלה המרכזית העולה מהעובדות המרכזיות של כל מקרה והתוך הכללת 

האם : שניתןתמקד בטיב הייעוץ ההחלק השלישי בשאלון הקידוד . סיפורה

, האם הוא הופנה לאתר אינטרנט אחר, ניתנה תשובה לפונה לגופו של עניין

  . וכדומה, האם הייתה הפניה לדבר חקיקה או לפסק דין

יל פ שכיחויות לגבי פרו אשר בדקה,ר שילב שיטת מחקר כמותיתהמחק

 ,יטמֵתאיכותני ניתוח תוכן  עם ,ופרופיל התשובה,  פרופיל הנושא,הפונה

ניתוח האיכותני התייחס ה. רומיםו שנוצר בפהנרטיביהשיח אשר בדק את 

 איפשרשילוב שתי שיטות המחקר .  מסגרת ותוכן:יםממדזמנית לשני -בו

על  ויום בשוק העבודה-בחיי היוםהפונים של המשפטיים צרכים לעמוד על ה

  . בזירה זו למסגר את חוויותיהם כדי, בהן בחרודרכים ה

לגביהן לא  מסרים המועברים באינטרנט מעורר שאלות אתיותעל מחקר 

המידע פתוח ומיועד לכל אדם , מצד אחד . באקדמיהגובשה עדיין תשובה

, כמו קטעי עיתונים(ולכן אין מניעה לחקור אותו ככל טקסט חברתי אחר 

לגבי  המהססים ,מעים קולות אחריםשנ, יחד עם זאת. )פסקי דין ואחרים

 הופנתה הגולשיםם של תשומת לבש מבלי ,מחקר כזההיבטים אתיים של 

 & Brownlow ראו למשל (למחקר אקדמי תיחשפנה אלותיהםשש, לכך

O'dell, 2002; Eysenbach & Till, 2001 .(כל החוקרים ,יחד עם זאת 

ת האחריות לשמור על פרטיות  כי על החוקר מוטל,מאוחדים בדעתם
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הסווינו בפרק , בכדי לשמור על אנונימיות הגולשים, בעקבות כך. הגולשים

  .זה את זהות האתר וכן את זהות הגולשים

   יםתיאור האתר. א

 , שהזכרנופורומיםה פניות של גולשים לשני 647במסגרת המחקר נסקרו 

 521 –  אחוז80-כ(ת  הפניורוב ניכר שלכי , מסתבר. העוסקים בדיני עבודה

 126 –  אחוז20-כ(יתר  וה המסחריאתרהפורום דיני עבודה של  לאהיו ) פניות

  . הממשלתימשרד האתר שמפעיל  הלא) פניות

לקבלת ייעוץ גולש את ההפנה  המדינה ידי-עלמופעל האתר האינטרנט 

לא לכן . הפזורים ברחבי הארץ ,כים למשרד זהי ייעוץ השיוהכוונה במשרדי

ר רק בקבלת ייעוץ משפטי וירטואלי אלא גם באפשרות לליווי משפטי מדוב

ה קהילבפורום זה לא נוצרה . ניתנים בפועל לאדם הפונהה ,והכוונה

, המסחריבפורום . המסחריאתר הוירטואלית כמו בפורום דיני עבודה של 

לגולשים השונים אפשרות ניתנה , נותן אף הוא ייעוץ משפטי לגולשיםה

  .  ה ולחוות את דעתםלהגיב לפניי

מגוון מגישים לגולש מידע משפטי ושני האתרים מעוצבים באופן ידידותי 

מידע , כגון קישורים למשרדי ממשלה רלוונטיים, מלבד תשובות לשאלות

ת גובה אגרות ביט לגבי ולגבי מיקומם של בתי דין אזוריים לעבודה ופיר

כך . ורים לספרי חוקיםרלוונטיים וקישצווי הרחבה , פסיקה, חקיקה, הדין

  :מיידע את הגולשיםעורך הדין , למשל

 רשתות 42 הורה לנציגיהם של אביב-תלבית הדין האזורי לעבודה ב

 יום על הצבת 30מסחריות להגיע להסדר עם ההסתדרות תוך 

זאת בעקבות תביעה שהגישה ההסתדרות בגין . כסאות לעובדים

מחייב את , 2007אי שנכנס לתוקפו במ, החוק. הפרת חוק הכיסאות

ולאפשר לעובדים  המעסיקים להציב כסאות במקומות העבודה

על פי החוק יכול עובד שבמקום עבודתו . לבצע את עבודתם בישיבה

 אלף 20-הקנס יכול להגיע ל. לא מוצב כיסא לתבוע את המעסיק

 אלף 200ועד לסכום כולל של , שקל לכל יום עבודה בו הופר החוק

   .שקל

. תשובה-שאלהכלל בנוי בצורה של -בדרך ונקודתי, קצר םבאתריהשיח 

עורך  כאשר , מדפוס זהחורג ה,מתפתח שרשור קצרמעטות בלבד לעיתים 

  . והגולש חוזר עם פרטים אלה הדין מבקש פרטי הבהרה
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   אתרהגבולות  .ב

מקפידים על , על פניות הגולשיםעונים ה ,ועורכי הדיןמנהלי הפורומים 

שמירת הגבולות מתבצעת בעיקר באמצעות . ר באתרהמידע העוב גבולות

אתרים אחרים  לש מים לפורו, רלוונטיותכבלתיהנתפסות  ,הפנית שאלות

עוץ ייהפורום מנוע ממתן " כי ,הסבראו באמצעות ) ראו פירוט בהמשך(

 ,באמצעות הסברו א/ ו,"בית הדין פרוטוקולים והחלטות 'בדיקות'פרטני ומ

הפורום אמון על מתן תשובות בנושא דיני  ":טיים עניינים משפאינםכי אלו 

עורכי הדין מנסים לאתר , לעיתים רחוקות, יחד עם זאת".  בלבדעבודה

עורך דין אחד הציע . בדיני עבודההמשפט הצרים של גבולות מעבר לתשובות 

 אשר התבקש , ואחר,לפונה להתריע על בעיה שנתקל בה באמצעות העיתון

לפי שאין מדובר : " פנה לגולשי האתר,סיטריבלענות על שכר סביר לביי

הגולשים מוזמנים  וביקוש אלא בשאלה של היצע אפוא בשאלה משפטית

הראוי לבייביסיטר בשעות !) לא שכר העבודה(להשיא עצותיהם לגבי השכר 

 ."הצהריים-ראח
 ובלתיחלקי אתר הוא מידע הכלול ב כי ה,מדגישים יםמפעילי האתר

עצות  כי ה,בפני הגולשיםתריעים מהם . והכוונהמעין תמרור דרך , שלם

 מופיעה יםבאתר .חליף להתייעצות עם מומחהאתר אינן תהניתנות ב

יש לחפשה אצל אנשי  ו כי התשובות אינן מהוות עצה מקצועית,אזהרה

 להביאשלם חייב  כי ייעוץ מקצועי ,מובהרלגולשים  .המקצוע המומחים

.  דבר שאיננו אפשרי באינטרנט– אמת שיש ל, פרטים ומידע,בחשבון עובדות

 לנקוט בדרך פעולה החליטשמידה ב כי ,גולשה מיידעים את יםמפעילי האתר

חלה עליו האחריות לפעולה ,  על סמך מידע שהופיע באתר,כלשהי

ספקת המידע ההזהירות המטילה על הגולש את האחריות ל. ולתוצאותיה

 כחוט השני בתשובות ת עובר,המתאים ולהחלטה לגבי הצעדים בהם ינקוט

 כי , מסייגים את דבריהם ומבהיריםהרבהאשר פעמים , אנשי המקצוע

תוך , "דתלא ציינת כמה זמן את עוב: "כגון, הפונה לא ציין פרט זה או אחר

הסבר כללי לגבי החוק בעיקר ניתן כללי וכולל ההמידע  כי ,כדי הבהרה

לעיתים ש היות ,הסתייגות זו משקל משמעותיל. הקשור למקרה הנוכחי

. רחוקות בלבד מתפתח דיאלוג המאפשר לגולש לספק את המידע החסר

הם פעמים רבות אך  אמנם הגולשים מנסים וחוזרים עם המידע החסר

  .ת תורם ונדחקים לאחורים אאבדמ
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   פרופיל הפונה. ג

 לגבי יתר .  נשים298-ו  גברים228: מגדריניתנות למיון פניות  526. מגדר

 .לא ניתן היה לדעת את מין הפונהפניות ה 121

 העסקת בגין רובן , מעבידים של 25ורק  עובדיםפניות היו של  620. מעמד

 .עובד בניקיון בתים או חדרי מדרגות

 המשרה של הפונה בהם ניתן היה להסיק על סוג  מקריםב. סוג המשרה

 מכלל  אחוז49-היוו כ  פניות22 (לפי שעותמדובר בעובדים שהועסקו 

מעט יותר  ,) בהם ניתן היה להסיק על סוג העבודה של הפונההמקרים

כרבע משלים ו)  אחוז26.7היוו ש  פניות12(משרה חלקית במרבע עבדו 

 ). אחוז24.4 פניות המהוות 11(משרה מלאה עבדו ב

עסקו בזכויות מרבית השאלות . םבשאלות במגוון נושאיו פנגולשים ה

שכר עבודה ב, )פיצויי פיטורין, למשל(מעביד -עובדים עם סיום יחסי עובד

,  הרה ויולדתהאישזכויות ב, חופשהב, זכויות סוציאליות שונותב, לעובד

 . ועוד,פליההב, נסיעותב, הלנת שכרב, הרעת תנאי עבודהב, הודעה מוקדמתב

    :*לפי מספר הפונים, ות לפי תוכןהפניתיאור   . 1לוח 

  מספר הפונים  תוכן הפנייה

  186  פיצויי פיטורין

  110  שכר עבודה

  84  זכויות סוציאליות

  83  חופשה

  82   הרה ויולדתהזכויות איש

  70  הודעה מוקדמת

  61  שכר עבודה

  42  הרעת תנאי עבודה

  17  הלנת שכר

  17  נסיעות

  12  אפליה 

  69  אחר

בחלק מהפניות הופיעו כמה שאלות הקשורות לכמה נושאי   * 
 הפניות מספרה על  הפניות לפי תוכנן עולמספר ןלכו תוכן
  .במדגם המחקר ף אשר נאס, הכולל
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    ואופייןהייהפנסיבות  .ד

שובה אמינה שיזכה לת בכך  את חוסר ביטחונובהירהחלק מהגולשים 

 אך נימק את "רגיל" עם עורך דין את העדפתו להתייעץמהפורום הציבורי ו

 ראו , לעומת זאת, אחרים.תשלום בהיותה בלתי כרוכה ב,הפנייה לאתר

 כיצד ניתן ,לקבל מידעיבקשו  שלאחריו, יראשונסיוע מקור ל באינטרנט

איך אפשר להתייעץ אתך : "מידע אישי רחב יותר להשגת לקבוע פגישה

פגישות  בפורום הממשלתיכי , יש לציין. "?אפילו בתשלוםבאופן אישי 

  .חלק מהשירות הניתן לאזרחהן המשך ה

 לעצהאני זקוקה ": י מהירלקבל סיוע ראשונ חלק גדול מהפונים ביקש

יש ? מישהו יכול לעזור לי? מה לעשות מחר כשאדבר עם המעביד שלי, דחופה

לבטא תחושות של חוסר ביטחון  חלק אחר ביקש. "לי משמרת מחר בבוקר

 לעיתים בצורה ,לידי ביטוי בפניות פחד באו התותחוש. פחדשל ואפילו 

יש לי המלצות טובות , קוםאני עובדת הרבה שנים באותו מ: "הישירה ביותר

תייעץ לי . אני מפחדת מאוד .כי אני בהריון אבל המעביד איים לפטר אותי

התפרקות  יש לראות תחושות אלה בהקשר של ."מה לעשות ולמי לפנות

 ,םבמיוחד ארגוני עובדים וההסתדרות בראש, אחרים מוסדות וארגונים

.  ביטחון ויציבות תחושות שלסמלית או תבאופן מסורתי הקנו מעשיאשר 

 ,גוף ללאמכיוון שבמבנה המשק הנוכחי העובד מוצב ישירות מול המעביד 

הרי , מתווך או לפחות מיידע ומדריךללא , יכול להוות חיץ בולםאשר 

 תחושת המעניק ,העובדים מחפשים סעד ועזרה מעשיים וכן גם מקום

ידע לגבי במקרה של יחסי עבודה תחושת הביטחון נמדדת בעיקר ב. ביטחון

  . פעולה ולעיתים רבות גם לגבי ההליךהדרכי 

רבים . הפונים כלל פעמים רבות בקשות להפניות לחוק המידע שביקשו

 ניכרת תחושה של בלבול פנייתםבצורת כאשר , ביקשו לדעת מהו החוק

 : היטיבה לבטא זאת אחת הגולשות.בעידן בו משתנים החוקים והמושגים

 ומבחינת שמאוד מסובך מבחינתי,  את מצביאני לא יודעת איך להגדיר"

או גולש אשר בחר להוסיף אייקון המתאר אדם . "...החוק שכל רגע משתנה

+ תשלום סוציאלי " : מבולבל שאינו מבין את החוזה עליו התבקש לחתום

 הכותרת הבאה תלהעניק אשבחרה  ,או כותבת, "שעות נוספות 

חיפוש ה. "בולבלת מאוד מנדפק לי השכל כבר ...עבודה = בודהא": לשאלתה

החוק העדכני  מהו ,לדעתדרוש אחר הנחיות ברורות ויציבות הביא גולשים ל

 זה , עזיבה של מקום עבודהלגבי ,כרגערציתי לדעת אם החוק ": ביותר
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  לגביהנכון והעדכנימהו החוק " או .)וסףדגש ה" (שבועיים או חודש

 שחור על גביוהיכן אני יכול למצוא אותו כתוב ? משכורות מלצרים וטיפים

מידע לגבי תקנות והסכמים קיבוציים ולגבי חיפשו פונים ). דגש הוסף" (?לבן

 מה ,גולשים אחדים ביקשו לדעת. הרלוונטיות למקרה הפרטי שלהם

 לדעת איזו עוד זכויות אני אמור לקבל אשמח: "הזכויות המגיעות להם

אונים הוסר בפניות אלו הפונים מדגישים את ח. "ן אני לא יודע אותאוליו

. " הזכויותןב ולדעת מהו המאפשר לעק,אין גוף מוסמך" ש,שלהם וקובלים

אחרים , לקבל הבהרות לגבי זכויות באופן כללי בעוד שחלק מהפונים מבקש

 למשלכך . זכויות אלהע ובאופן פרקטי בכדי לתב מה לעשות ,נים לבררימעוני

 לאחר שנות וקש לברר כמה ימי חופשה ומחלה מגיעים לאשתי שב,אדם

. ננו יודעים כמהיאבל א זכויות אלו מגיעות להאני יודע ש: "עבודה רבות

אם לא שילמו לה עד .  מה בדיוק מגיע לה,אבקש לעדכן אותי ולכתוב לי

מה ? האם אני יכול לתבוע על נושא כזה? רהאם זה נחשב הלנת שכ, היום

   ."?ייצא לי מזה אם אני אתבע

הכתובים בחוק או הסבר מושגים ומונחים בקשו הבהרות לגבי גם פונים 

 שניתן להם בעת ,בקשו הבהרות לגבי פסק דיןאחרים . לגבי סעיפים שונים

כך למשל אחד הגולשים מבקש הבהרה לגבי . שהופיעו בבית הדין לעבודה

: בפסק הדין של השופט הוא כותב: " המופיע בפסק הדין,"גילום"מושג ה

יהא שבמידה . ח ברוטו נכון להיום" ש11,000הנתבע ישלם לתובעת סך של '

: שאלתי .' דיןעל פי הנתבע ידי-עלהוא יגולם , ל"צורך לגלם את הסכום הנ

אני צריך לקבל את האם ? מה זה גילום, מה זה אומר בשורה התחתונה

  ."?ל בכל מקרה"כום הנהס

מה עלי לבקש  ":המעבידמול התנהלות  קשור להיהשאלות אחר של סוג 

האם ניתן להודיע למעביד "או  ,"אשמח עם תכוון אותי. שיהיה כתוב במכתב

:  למשל.בית הדין או מול ,"?מייל או דרך מסרון בפלאפון על התפטרות דרך

תביעות קטנות או בבית דין בבית דין ל? היכן אני יכול לתבוע את המעסיק"

,  פנסיה בבית דין'עשה לי' שהוא לא ,איך אני מוכיחה" או ,"?י עבודהינלעני

האם במשפט מול שופט , רוצה לבררה גולשת או" ?ובכלל מה הפרוצדורה

ד יעלה לי בהרבה יותר "שכן העו(? ד" עוידי-עלאני חייבת להיות מיוצגת "

 . ")?התביעהגובה מ
מידע משפטי אלא השתמשו בו רק  לא רצו לקבל יםרגולשים שפנו לאת

 אחת אתטאה זיכך ב. תחושות של חוסר צדק המאפשרת לבטא ,אכסניהכ
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 שמקום ,נראה לי... אני ממש בבעיה... אני חייבת התייעצות: "הגולשות

לעיתים הפונים לאתרים מעוניינים למצוא את  ."העבודה ממש מנצל אותי

 כי החוק מגן עליהם וכי הצדק נעשה ,חושהבה יבטיחו לעצמם את הת הדרך

יבוא על עונשו , יחויב לציית לחוק, לא ירוויח, בכך שהמעביד יסבול כלכלית

 ,קצת קשה לי לוותר על מה שמגיע לי מבחינת החוק ומה גם: "שיאו יבו

העיקר שאני  ....שאני לא ממש רוצה שהמעביד ייצא מזה כשידו על העליונה

עד לשקל האחרון את כל המגיע מבחינת החוק שלם י  שהמעביד,יודעת

הרי אין ספק ": או גולש שכתב ." בכך שלא ישלם את זה'ניצח'ושהוא לא 

איך אפשר לצאת מהעסק הזה בצורה שאשתי לא . שהבן אדם נוכל בן נוכל

 ."יוצאת פראיירית והנוכל יחשוב פעמיים לפני שהוא עושה צחוק מאנשים

יב להם כגמולם על ההתנהלות החולנית להשחוקית האם קיימת דרך "או 

  ."?הזאת

המעביד , יחסים בין העובדשל הכמה רבדים לנוגעות שהופנו לאתר התלונות 

   :והמדינה

קובע חוקים או , המעביד עושה דין לעצמו כי ,גולשים התלוננו: המעביד )1

עבד 'הבוס שלי הוא כמו : "כך אחת הגולשות מתארת, מפרש אותם כרצונו

 אני מרגישה ...הוא החליט על דעת עצמו לא לתת לי בונוסים, 'כי ימלוך

ישנן גם  ."?האם זה חוקי... הכול על הגב של העובד הקטן. מרמור ותסכול

: כמו הגולש ששואל, שאלות לגבי הכוח הבלתי מוגבל של המעסיקים

יכולים ] מעסיקים[האם הם , אופן עקרוניבהנושא מאד מטריד אותי "

 ."?פשוט כך ואנו צריכים לקבל זאתבל כל מיני החלטות קל ולעשות את זה

 המאפיין רובד זה של פניות היא אמונה בכוחו של החוק והמערכת המשפטית

תלות ירצון להניכר . להגן על העובד מפני מעביד אשר לא ניתן לסמוך עליו

מבלי להסתמך על טוב ליבו של : "יציבה ומגינה, בחוק כמערכת מסדרת

שואל אחד הגולשים הרואה " ?אם מגיעים לי פיצויי פיטורין ה,המעביד שלי

  . בחוק סמכות גבוהה יותר מאשר המעביד שלו

חשבונו של על  החוק פועל לטובת המעבידגולשים התלוננו כי : החוק) 2

לשמור והמתאים  האם החוק הוא המוסד הנכון ,תמיההחלקם הביע . העובד

הגולשים אמנם . ל יחסי עבודהאמור להיות בבסיסם שה ,על התוכן המוסרי

כך . ביכולת החוק להגן עליהםפקפקו אך בו בזמן הם  סעד משפטיחיפשו 

להגיע היה יכול לו ימי חופשה בגלל שלא פחתו  המתלונן שהו,אחד הכותבים
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האם זה : " מצהיר,לעבודתו בזמן שירד שלג ולא הייתה תחבורה ציבורית

נים מתלוננים לא רק על המעביד פו ."אבל זה ממש מסריחהבנתי שכן ? חוקי

 אשר לטענתם מעדיפה את בעלי הכוח ,אלא על מערכת הצדק בכללותה

 שהחוקים עצמם אינם ,התחושה היא. במקרה שלהם המעסיקים, והשררה

למעבידים לעשות ת מאפשרהמערכת הוגנים או אין דרך לאכוף אותם ו

מגיע לי אך ? היכן החוק" :םשלהמסתיימות השאלות   פעמים רבות.כרצונם

  ."אין חוק שיגן עלי

 ידי-על שהעובדים מופקרים ,תלונות על כךבאתרים הופיעו : המדינה) 3

 לאחר פיטוריועל  כך אחד הגולשים קובל.  להגנה מצפיםהם ממנה, המדינה

בכדי לאמת בין .  מדוע הופקר לחסדי המעביד, מביןואינושירות מילואים 

 הגולש ,מת שרירות לבו של המעבידהשירות במילואים לעו: שני הקטבים

לאחר ן פיטורי: " כבר בכותרבוחר להניף דגל באופן בולט מעל הבקשה שלו

  ". מילואים

אחד הגולשים הביע . הגולשים רואים את בית המשפט כזרוע של המדינה

 המעביד ש,ואת פחדיו מטפל בתלונתו אינו שבית המשפט ,לו על כךאת תסכו

בית משפטן : "מעניק כותרת להודעה שלוהוא .  רגליכריז על פשיטת

:  כי בית הדין פועל רק בכדי לסגור תיקים,נת טועתגולשת אחר!!!!!". חוצפן

 מניסיון לא יודעת ככה נראה לי. לא מעניין את בית דין לעבודה מי צודק."..

 ,כולל נציג הציבור,  כי בית הדין לעבודה, אחרת טוענת...."שהיה לי אתם

נציג הציבור : "לטענות שלהם  קשובאינו ,אמור לעזור ולהגן על העובדיםה

 כך זה .כמו מסחרה.  דקות להתפשר3י ואת המעביד נקב מחיר והשאיר אות

את נראה כמשרת ה ,אמון כלפי הליך הגישור-הובע איגם  בפניות ."היה

 שהליך גישור ,גולשים טענו. מטרת בית הדין לפעול מהר ללא עשיית צדק

    ."ירצו לסגור עניין לפני משפט. זה ברור כשמש...  החמצה"משאיר טעם של 

אחר גולשים חיפשו ה, מהחוק ומבית המשפט, כאשר התייאשו מהמעביד

 .המעביד הוא רואה חשבון במקצועו: "סמכות נוספת מלבד מערכת המשפט

אחר מבקש לחפש  ."?אם אכתוב מכתב ללשכת רואי החשבון זה יעזור לי

 האם ניתן לתבוע , המפקחת על בתי המשפט ורוצה לברר,מערכת גבוהה יותר

  .  ואחר מחפש מבקר ציבורי לבית המשפט,את בית המשפט
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   משפטי-הפרטי לתוך הציבורי- הבאת האישי:הפניותתוכן . ה

 ,לרוב הפנייה היא בלשון מדבר. טכנית ורוחקתממנוסחות בלשון הפניות רוב 

עובד מערכת  ", למשל,פעמים בהגדרת תפקידל ההמלוו, המבקש סיוע ועצה

 המנוסחות ,עות שאלות כלליות ותיאורטיותימופ לעיתים נדירות". החינוך

מה עושה : " ולעיתים שאלות בצורה מרוחקת"? דיןומה": במונחים כלליים

הגולשים מנסים , פעמים רבות, יחד עם זאת. "אדם שנתקל במצב כזה

הסוגיה  המחייה את ,ומשלבים מידע, לשבור את המסגרת הנוקשה והקרה

ה זה יכול לנבוע מחיפוש ייאופן פנ.  יותר אופי חם ואישיה ומשווה להמועלית

 , בניגוד לאופי הקר של עולם העבודה והעולם המשפטי,אחר אהדה ותמיכה

 המקדימים ,ישנם גולשים כך. ריחוקפורמליות ו המתחברים בצומת המסמל

ואחרים , "מקווה ששלומך בטוב", "קר טובוב:" כגון,לבקשתם מילות ברכה

  ".אני אודה לך על תשובה שתעזור לי: "מסיימים בנימה אישיתה

לכדי ביטויו עובר טרנספורמציה   הסיפור האישי,בהקשר של יחסי עבודה

דבר היוצר בליל של ניסוחים , ייםוממוסגר בתוך מושגים משפטבפורום 

אני : "את בקשתהכותבת אחת הסבירה כך מ. יומית-משפטיים עם שפה יום

: ומיד מתרגמת אותה למונח משפטי" לי רוצה את הכסף שמגיע להכ-בסך

  . "?האם יש לי עילה לתביעה"

יחס של לרוב התיאורים האישיים מתייחסים בעיקר לתנאי עבודה ו

שבירת המסגרת פשרים את יחסים אלו מא כי ,זה פלא אין. המעביד

הם ניתנים לפירושים ש היות ,הנוקשהו המשפטית, הפורמלית

 אינואך  "עובד כמו חמור"אישה סיפרה כי בעלה , כך למשל. קטיבייםייסוב

 כי ,או פונה אחרת מספרת;  המנצלים אותו,מקבל יחס נאות מצד המעבידים

בצורה מחפירה "חס אליה חזרה מחופשת לידה המעביד התיישלאחר 

 , שהמעביד הגיב בצורה מעליבה,קבלה על כך אחרתפונה ". ומשפילה ביותר

הוא ... 'אני בהריון'שלפתי את הבשורה המשמחת שלי ואמרתי לו "כאשר 

עוד  ." ואמר שיחשוב על זה, לא נשמע ממנומזל טוב אפילו , נהיה אדום,נבהל

אפילו שירותים : "מקום העבודה אשר כללה תיאור פרטני של ,פנייה הייתה

ים בכל מקום י דברים מינימל,הייולא קומקום לשת לא מקום לאכול, אין

בגלל טיפולי : "פונה אחרת מתארת את יחס המעביד". ינורמלעבודה 

 קיבלתי יחס , שלא מצאו חן בעיני המנהל שלי,הפוריות והחיסורים הרבים

מלבד , יכות העבודה שלילמרות שלא הייתה כלל פגיעה בא(גרוע ומזלזל 

הוא יודע . הבוס מעשן באופן קבוע. )שעות העבודה שפחתו בגלל הטיפולים
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שזה מפריע לי מאוד ושזה גורם לי לכאבי ראש איומים וביקשתי ממנו 

. "עד שאתמול חטפתי כאבי ראש נוראיים. ליון פעמים לא לעשן במשרדימ

דקות מההפסקה איחרתי "... :שת שמתארת את יחס הבוס אליהאו גול

 ואני לא מוכנה שמרימים עלי... והבוס צרח עלי כאילו אני איזה שיפחה שלו

 כאשר פוטר לאחר ,פונה אחר משתף את עורך הדין בתחושותיו". את הטונים

שחשדו כי לקח כסף שלא הגיע לו וכן הורידו את הכסף מסכום הפיצויים 

ק שלקחו לי את מקום  לא ר;מבוזה, לציין שהרגשתי מושפליש : "שהגיעו לו

הרצחת  ממש .גם גנבו ממני סכום נכבד מהמשכורת עבודה על לא עוול בכפי

הפונים מבקשים מעורך הדין לעזור להם להגדיר  .")דגש במקור( וגם ירשת

למשל האם ניתן להגדירם , מצבים אלה ותיאורים אלה במונחים משפטיים

שת פיצויים בעקבות כגרימת נזק או כעילה מספקת לבק, כקיפוח, היפלהכ

  . התפטרות

   תשובות עורכי הדין .ו

 הפורום תשובה עניינית ידי-עלבחלק המכריע של המקרים ניתנה מסתבר כי 

 89-ב . מכלל המקריםאחוז 72- כהמהווים,  מקרים463-מדובר ב. לפונה

בדברי התשובה לדבר הופנה  הפונה ,כל המקרים-מסך אחוז 14- כ,מקרים

 , מקרים11-ב .למשל לחוק פיצויי פיטורין, ושא פנייתונטי לנווחקיקה הרל

בדברי התשובה לפסק דין הופנה  הפונה ,מן המקרים יםאחוז 2-המהווים כ

 הפונה , מן המקריםאחוזים 10- כ המהווים, מקרים61-ב .בנושא בו פנה

המוסד , לשכת התעסוקה כגון(לאתר אינטרנט אחר או למוסד אחר הופנה 

 מן אחוז כ המהווים רק, מקרים5-ב ו)ב פניות הציבורנצי, לביטוח לאומי

בחלק מן . לייעוץ משפטי מעבר לניתן לו בפורוםהופנה  הפונה ,המקרים

   . ה יותר מתשובה אחת לפונההמקרים ניתנ

 שבקצה האחד שלו ,לשרטט את התשובות על מעין ציראם כך ניתן 

אל לאתרים מפנות את השוה, תשובותכו בהמש, מתן תשובה-התעלמות ואי

) פורום חוק ומשפט או פורום מיסים, ביטוח לאומיהמוסד לפורום (אחרים 

כך -ואחר, ועד העובדים בארגון בו הם עובדיםואו ל לארגונים אחריםאו 

תשובות עם פירוט  – ובקצה השני ; המפנות לחקיקה ולפסיקה,תשובות

ליך ותעדי את הצעתו א, פני למעסיק בכתב" : מעין מרשם ברור,מדויק

ככל .  כי את מתנגדת לכך,תוך ציון העובדה, להוריד בשיעור המשרה

ממילא אף בלא מכתב מטעמו הדבר (שהמעסיק יוריד היקף משרתך בפועל 
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השעיה "; "אכן תוכלי להתפטר בדין מפוטר –) יתבטא בגובה שכרך החודשי

ביחס לעובדת בהריון בלא אישור  אסוריםואלו , כמוה כפיטורים בפועל

מודגש ( פני למעסיק בכתב, לפיכך. ת"ה על עבודת נשים במשרד התמהממונ

אינה חוקית ,  כי הינך בהריון וכי החלטתו אינה תקפה,הבהירי לו ,)במקור

. "וכי תמשיכי להגיע לעבודה עד אשר יבהיר לך בכתב אחרת, ואינה ישימה

ביקש ש ,שואלת לגבי דרך התקשרות עם מעבידה ,או לגבי עובדת אחרת

שכן , מומלץ לפנות בכתב כאמור: "לא לבוא לעבודה מבלי לפטר אותהממנה 

 המעסיק יאמר כי את שזנחת ו לפי,תקל בקושי ראייתייאחרת את עלולה לה

 כי דבריו נאמרו בעידנא דריתחא ,ולחלופין יאמר, עבודתך והתפטרת ממנה

  ."וכי היה עליך להתייצב בעבודתך ולא לזנחה, והם אינם מחייבים

מופיעה רק ולעיתים  ,קוניתאלעיתים ל, רך הדין ברובה קצרהתגובת עו

את מבנה המערכת בתשובתו לעיתים עורך הדין מסביר . בכותרת התשובה

את סמכויותיו ומצביע על גבולות המערכת החוקית והשפעתה על , החוקית

 המבקשת לברר את זכויותיה ,כך הדבר לגבי פונה. היחיד המבקש סיוע

היחסים שאת מתארת הינם : אין לך קייס: "ב אותהלאחר שהמעביד העלי

אין בדברים שנאמרו לך משום עילה . לא דיני העבודה, מתחום יחסי העבודה

המשפט אינו מתערב במערכת . להתפטרות בדין מפוטר או כל זכות אחרת

והם אינם נוגדים את החוק או עולים כדי עוולה אזרחית  יחסי העבודה

בבית ר במסגרת יחסי העבודה ולא תשצריך להיפזהו נושא , לפיכך. כלשהי

 שיש לנקוט במקרים על ההליךגם  מספק הסבר מדויק  עורך הדין."הדין

כשמו כן הוא  –הליך פישור : "כך לגבי הליך גישור והיתרונות שלו, מיםימסו

אמת 'ולא לקבוע , סביב המחלוקת הכספית, נועד לפשר בלבד בין הצדדים –

 שהוא ,יתרונות ההליך). אינה אמת מוחלטת, מילאמ, שאף היא ('משפטית

, בית הדיןבפני ) ולעיתים אף יותר(מונע היסחבות של שנה עד שלוש שנים 

המעסיק  שתכןיישכן (קבלת כסף באופן מיידי , עומס ועלויות של ניהול הליך

 ,) שיקבל נגדומפסק דיןרעון להיפרע ייפשוט את הרגל או יהיה בעתיד חדל פ

ובשים לב , ראוי לשקול פשרה ברצינותשתכן  יים נוספים בעטייםוכן שיקולי

ככל , לסיכויי ההצלחה של התביעה ולקשייה המשפטיים –וכמובן , לגובהה

  ."שקיימים

כאשר אחד .  הרשויותכלפימגוננת  עורך הדין נוקט עמדהלעיתים 

 שהליך תביעה נגד מעבידים אורך זמן ממושך , על כךםהגולשים התרע

 ,זועםעורך הדין ענה בטון , בוע את בית המשפט או את עובדיווביקש לת
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 עילת תביעה כנגד בית שוםבשום מקרה אין לך " :כי, במידה מסוימת

בית שכן תחת הלחץ ש, ואף לא כל עילת תלונה, רשם/או השופט/המשפט ו

 עליך לדעת שהליך משפטי יימשך מספר .סבירה פועל מדובר בתקופה הדין

למרבה : " עורך הדין לעיתים מביע אמפתיה,מצד שני). רדגש במקו ("שנים

לרבות , ככל שלא חל עליך צו הרחבה או הסכם קיבוצי הקובע אחרת, הצער

אין מניעה מפיטורייך בנסיבות  – מוגדרת ןמנגנון ופרוצדורת פיטורי

המעסיק : "משמעית כנגד המעביד-ולעיתים הוא מביע עמדה חד" .שתיארת

הוא . שאינה חוקית,  לחוק הגנת השכר25סעיף עושה מניפולציה על 

 ,זכאי מעסיק, לכאורה.  משכר העבודה'חוב'מבקשכם הרשאה בכתב לקיזוז 

עם . לאפשרות לקיזוז כאמור, המחזיק באישור חתום שכזה מאת עובדו

ממוקדת ולא ,  כי הרשאת קיזוז צריכה להיות מפורשת,הפסיקה קבעה, זאת

  ."המעסיק אינו נוהג כדין, לפיכך. או בנסיבות שתיארת/ ו'בלנקו'
 עורך הדין מייעץ לפונה לשקול שיקולים שאינם קשורים דווקא לעיתים

דרך הארץ , המשפט אינו מתערב בתחום הנימוס: "לתחום המשפט

, אף לא תוכלי בעתיד להוכיח הדברים שנאמרו לך. הארגוניתוההתנהלות 

יסור לשון הרע עשוי חוק א. ועל תובע מוטל נטל ההוכחה, שלא הוקלטו

, אולם מדובר בהליך יקר להקים לך עילת תביעה נזיקית כנגד אותה מעסיקה

,  השלוםבית משפט לעבודה אלא בבבית הדין שלא נישמע ,ארוך וממושך

אף אין אפשרות לומר  –וכאמור בהעדר פירוט לגבי תוכן הדברים שנאמרו 

  ."אם לאו, אם מדובר בלשון הרע כהגדרתו בחוק

המערב ,  הדין מנסה לאזן בתשובתו את השיח המתנהל באתרעורך

עם בקשות  יקטיביים של תחושותיסובותיאוריים , יומיים-היגדים יום

  המעוניינת לברר, למשל הוא מסביר לגולשתכך. לתרגום משפטי פרקטי

האם היא יכולה להתפטר ולתבוע פיצויים כתוצאה מיחס משפיל של המעביד 

האם יש שינוי בהיקף , ונסיבותיה" ההשפלה"מידת לא ציינת את : "אליה

או /ואם אכן מדובר בנסיבות שאינך יכולה ו, או בשכרך בפועל/משרתך ו

  ."צריכה להמשיך לעבוד בהם

במקרים בהם גולשים לא נענו הם מנסים להעיר את תשומת לב עורך 

 כותרות ידי-עללרוב , משתמשים באמצעים שוניםוהדין על חוסר מענה 

למה לא מגיבים לשאלה ", "?למה לא עונים לי: " כמו,ות שאלותהכולל

, "?למה –פרסמתי את השאלה כבר לפני כמה זמן ועדיין אין תשובה ", "?שלי

: כמו, או הערות" אני שואל שוב לאחר שלא קיבלתי תשובה בפעם הקודמת"
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 בכדי להפנות את ."דילגת עלי"או " מקפיצה שאלה"או  "מחכה לתשובה"

לב ישנם גולשים המשתמשים באייקונים המתארים פרצוף עצוב תשומת ה

 או תמונה של רמקול בכדי להגביר את  שאלהלא ענו לומאוכזב על ש

  ".  אנא התייחסותך,דילגת על שאלתי : "הזעקה של מי שנשכח

  הפורום כיוצר קהילה .ז

. נושא משותףדנה ב המכוונים ליצירת קהילה שני הפורומים שנבדקו אינם

 ,פורומים ניתן להצביע על כמה פרקטיקותלפניות מעיון ב, יחד עם זאת

   :נים גולשים שוניםיו מעונימידע במאגד ה ,י לשיח אינטרנטתהאופייניו

לעיתים גולשים מפנים שאלה כללית . לקבלת מידעדחופה ה יי פנ)1

 יודע מה הזכויות מישהוהאם : "הם הזכויות המגיעות לאתומבקשים לברר 

- של עובד שלא יכול היה להתייצב לעבודתו בימי השלג בירושלים עקב אי

האם מישהו יכול לעזור לי : עורך דיןעד שיענה ה"או  ,"?יכולת להגיע לעבודה

מספר גולשים עונים ולעיתים משתלב בשיחה  ."?איך לנסח מכתב התפטרות

  . עורך הדין ומאשר או מתקן את המידע שנמסר

. חלוקה ושיתוף בניסיון קודם של הפרט עם אחרים המחפשים מענה) 2

 מקורו בתשובות שנותן עורך , המועבר בפורום, המידעהארי של אמנם חלק

 באמצעות הפנייה םאך לעיתים גולשים אחרים מספקים מידע א, הדין

 , תוך שיתוף בניסיון אישי שלהםואם , הדנים בנושא,רומים אחריםולפ

 האם כדאי , אחד הגולשים ביקש לדעת, למשל,כך. הקשור לסוגיה שהועלתה

י תשלום גלובלי ומספר גולשים הציעו חישובים לו לעבוד לפי שעות או לפ

אחד הגולשים הציע לאחת הפונות .  בכדי לסייע בקבלת ההחלטה,שונים

 ובכדי ,תעד את ההתנהלות שלה מול המעבידללכתוב מכתב מסודר ובו 

לעיתים התשובות . הוא מצרף נוסח של מכתב בו הוא השתמש בעבר –להקל 

. ן עסיסית עם גידופים והמלצות מעשיותהניתנות במסגרת זו מתובלות בלשו

של חדר  האם צריך לשלם פיצויים למנקה , אשר שאל,כך לגבי ראש ועד בית

 אחד הגולשים שוטח את דעתו על המנקה המפוטר ומוסיף עוד .מדרגותה

לא אם ? ח בערך" ש2,000, כמה זה כבר פיצויים ? שנים4עבדה  היא: "עצות

ד בהסתדרות או בקו לעובד " תלך לעוהיא, ]כך במקור [תשלמו לקרציה

שלמו לה והחתימו אותה על . הרבה יותר, ותגיש תביעה שתעלה לכם יותר

 –  שולם לשביעות רצונה ולפעם הבאהלוהכ שבו אין לה יותר דרישות ,מכתב
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אין  ותשלמו לו לפי שעות בפועל  אבל, שאולי יעלה יותר,קיוןיקחו קבלן נ

צורך לתבוע את  שאין , המנסה לשכנע פונה,או גולש ."פיצוייםצורך לשלם 

תעברי הלאה ? אבל למה לך , לך עילה לתבועבוודאי שיש: "המעביד שפגע בה

תמצאי משהו חדש ותתעסקי בלהיות מאושרת ולא לנקום נקמה , תתגברי

 הגולש לא מתאפק מצירוף הצעה ."מוצדקת באנשים המגעילים האלה

גם לשרוף להם את המשרד אם את אבל את יכולה : " בליווי קריצהמעשית

   "  ....רוצה

מגיב אחר מבקש מפונה לשתף את כל הגולשים במידע לגבי התנהגות 

 כך שאני , תצייני עובדות.תפרסמי את שמם ברבים מבלי להשמיץ: "מעביד

לדעתי זה שירות חובה לכלל העובדים . דות למקום כזה כלללא אגיש מועמ

אתה מנתק איתה , מה אכפת לך –ולגבי אותה עובדת . המחפשים כעת עבודה

שאדם  וחוץ מזה אומרים .... תחשוב איזה מסכן בעלה. את הקשר

  . "נמחלים לו כל חטאיו –ינו פניו ברבים הלבש

 גולשים הביעו צער על חוויות שסופרו בפורום כבסיס .אמפתיההבעת  )3

 כאשר ,תגובת הגולשים כוונה בעיקר להבעת הזדהות וצער. לשאלה משפטית

 ,עורך הדין ענה שהמערכת המשפטית איננה יכולה לפתור בעיות אישיות

, "עצוב. "השתלב בשוק העבודהת ליכוללהקשורות בעיקר לבריאות ו

היו  ,"!אמן, מי ייתן ותמצא עבודה במהרה בימינו"או  "ה שלמהרפוא"

ה פרקטית בכל מקרה עצ: "משתתף אחר מביע את אהדתו. תשובות שכיחות

 אבל רציתי להגיד שאני מבינה את התחושה החראית ...סורי, לתת לך אין לי

  ."....שלך

שים מפצירים בעורך הדין לענות על שאלה הגול לעיתים .הבעת עניין) 4

שזה נושא חשוב  ,בכך שלא זכתה לתשובה ומצדיקים את בקשתם מסוימת

בבקשה תענה על השאלות שהיו קודם ": ורלוונטי לעוד אנשים מלבד הפונה

 כי השאלה כבר נשאלה כאן ,בבקשה ענה"או  "כי הם מעניינות גם אותי

  ."...מספר פעמים

תוך ניסיון להשתמש , לנושא הקשור לשוק העבודה יצירת מחויבות )5

גולשים הפנו את הפונים השונים לכתבות . בפורום לגיוס אוהדים למטרה

 אשר יצאו במסע ,או לאתרי אינטרנט טלוויזיה בנושא של ניצול עובדי קבלן

הקהילה . רכי מסוהוצאות טיפול בילדים לצליצירת לחץ ציבורי להכרה ב

 ,אלא קבוצת אנשים נטי איננה קהילה מסורתיתשנוצרה בפורום האינטר
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יחד . אשר מחוברים זה לזה ברשת המבוססת על קשרים אינסטרומנטליים

 כוללת בתוכה יסודות ,פעילות קבוצה זו מסביב לתחום דיני עבודה, עם זאת

ניסיונות ליצירת מכנה , ואמפתיההבעת תמיכה   כגון,מסוימים של קהילה

  . דועו, משותף בין המשתתפים

בתחום יחסי להנגשת מידע  של אתרי האינטרנט מקומםעל  . 3
  דיון –העבודה 

, אשר יחסי סמכות ומרות שוררים ביניהם, קונפליקט בין עובד ומעביד

את משאבי המידע וההון חסר העובד , לרוב. מעמיד את העובד במצב פגיע

כולתו חוסר סימטריה זה עלול להשפיע על י. הכלכלי המצויים בידי המעביד

הן בהיבט של ידיעה אודות , של העובד לממש זכויות המוקנות לו על פי דין

 של נקיטת פעולות ממשיות למיצוי ,עצם קיום הזכות והן בהיבט המעשי

  . זכויותיו

 תרי האינטרנט בתחום דיני העבודהא, כפי שהראה המחקר שערכנו

הם . תורמים להנגשת מידע משפטי והסברים לגבי פרקטיקות משפטיות

תהליך . םתואות המעסיקות אודות סוגיידע מעמידים לרשות העובדים מ

ה  ובלתי ישירהישירתבצע בצורה מהלמידה אודות זכויות העובד וחובותיו 

למידה ישירה מתרחשת כתוצאה מן התשובה שמקבל הפונה : זמנית-בו

עקיפה מתבצעת הלמידה  וה,מקורות המידע הנוספים אליהם הוא מופנהמו

אתר האינטרנט מאפשר .  הניתנות לפונים אחרים באתר,ה מתשובותבלמיד

, "הלנת שכר("להכיר ולהבין את עולם המושגים המשפטי , פונה לדעתל

דרך המידע המועבר לו בתשובות , באופן ישיר") פיטורין", "התפטרות"

הוודאות -את אים מצמצידע זה ייתכן כי  .ודרך ההפניות הניתנות לו היועץ

אישית של שליטה התחושה את ההגביר ללו מאפשר ושל העובד ו ביחס למצב

קליניקות ו חד עם פעילות של ארגונים חברתייםי. ואחריות למימוש זכויותיו

קט של יכחלק מפרו, בהקשר זהניתן לראות את אתרי האינטרנט , משפטיות

 במיוחד , הפועל למען צמצום הפער בין קבוצות שונות בחברה,הפצת ידע

 ,הידע כי ,ניתן לשער. חלשות ארגוני העובדיםי הידי-עלמאופיינת בתקופה ה

מקטין את חוסר הוודאות במצבם , המועבר לעובדים דרך אתר האינטרנט

. מידע מוקדםבהתבסס על החלטה על נקיטת פעולה לקבל ומאפשר להם 
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חופשי להחליט מה לשאול ולאילו הוא  ו,הגולש קובע מה הוא רוצה לדעת

 – הגולש אם כך איננו פסיבי אלא הופך לאקטיבי. להתייחס חלקים מהמידע

  .גם מגיב ושואל אחריםך הוא מחפש חומר א

 ממלאים תפקיד חברתי חשוב , המספקים ייעוץ משפטי,אתרי האינטרנט

 שיח בה מתגבש הם מהווים זירה חברתית. מעבר להנפקת והנגשת ידע

 לב ציבורית תשומתית מודעות והפנומתרחש תהליך של העלאת  חברתי

ספקות בקשר ,  כגון הפרה של זכויות עובדים,גוון נושאיםוחברתית למ

 האינטרנט משמש כמקום. ת החקיקה והשפיטהוערכלאמינות ונגישות של מ

להיחשף ולקבל שם וצורה , בו בעיות חברתיות ואחרות יכולות להיות נידונות

)Bahdi, 1999: 883( .  

אך   איש מקצועידי-עלבעיקר ונה מתווכים לפבאתרים המושגים והידע 

בשונה . )העובד(הפונה האחריות לעשיית שימוש במידע ממשיכה לחול על 

, לפי שיקול דעתו, טפל בבעיה של עובד באופן מקצועירך דין מממצב בו עו

מן הפונה וירטואלי בין הפונה לנותן הייעוץ אינו מסיר אחריות והקשר ה

מבירור עובדות נוספות , וסף לגביהמהשגת מידע נ, מהמשך הטיפול בבעיה

צייד את שהתקבל   האם המידע,השאלהנשאלת , עם זאת. 'נטיות וכווורל

הפונה בכלים מספקים בכדי לפתור בעיות משפטיות בהן נתקל בשוק 

 ניתן לשער ,אתעם ז. המחקר שערכנו איננו נותן תשובה לשאלה זו? העבודה

 ,מספקמידע ואיננו ונה הכווהדרכה מספק כי רוב המידע  ,מהממצאים

. משפטיתהמערכת מול ההמאפשר להתמודד עם מגוון בעיות מול מעביד או 

 המכוון את הפונה ,אם כך מעין מורה דרך וירטואליהיועץ המשפטי הוא 

ה המשפטית הסוגיאיתור מאפשר את הוא  ו,נטי לווולאפיק המידע הרל

  . עבורהמתן השם המשפטי המדויק , כלומר, שומהיינטית וווהרל

 יכול ונואי מתן הסיוע באינטרנט הוא קצר ויעיל בהליכים ראשוניים

 מטבעו על ידיעת עובדות ונסיבות רבות יותר הנשען ,להחליף ייעוץ משפטי

במיוחד במקרים משפטיים , ת בהחלפת המידע באינטרנטוברומאלו המע

נטי  הייעוץ האינטרניתן לראות את.  או בזירות משפטיות מורכבותמורכבים

שיוך סיפורו של הפונה לקטגוריה ידי -עלכהכוונה וכהצבעה על כיוון 

דיויד קונסטנט ). Giddings & Robertson, 2003: 104 (נטיתווהמשפטית הרל

שת כי הייעוץ המועבר דרך הר מצאו) Constant et al., 1997(ועמיתיו 

 סייע בתחומים שונים שימש בעיקר כגישור וכהכוונה ולעיתים רחוקות בלבד

  . פתרון הבעיה לה חיפשו הגולשים לפתור את
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 המאפשר לו , שהיא מציידת את היחיד במידע,ההנגשה מתאפיינת בכך

.  בצורה טובה יותר,להבין ולהתייחס לשאלות המשפטיות המעסיקות אותו

 שהתקבל ,במידעלפירוש ולשימוש מוטלת אחריות על הגולש מכיוון ש

 ולבדידע באמצעות אתר האינטרנט ספקת הההרי , באמצעות האינטרנט

פונים ואפשרות למיצוי טוב יותר של לכלל ה שוויוניתגשה נהה מבטיחנה אינ

בידע , שונים זה מזה באפשרויות להמשיך להתייעץהם שהיות , זכויותיהם

 םבענייניהלהקדיש לטיפול  בכדי ,המצוי בידםובזמן פנוי הנמצא בידם  ,נוסף

לחלק לך והופך להיות נגיש יותר הו ה,הידעשייתכן . המשפטיים

יעצים את  אךו לתסכולמי שמודר מאפשרויות אלה יגרום ל, האוכלוסייהמ

לשוטט במרחבי הזירה ן עצמו עזובות לנשאר של הקבוצות שתחושת הניכור

 ,חסרי כישורים וחסרי ביטחון ומצוידים במידע חלקי בלבד, המשפטית

למסקנה דומה הגיעו בשנת . הםלמצות את זכויותיבכדי שאינו ניתן למימוש 

 בכדי לבחון את האפשרות , שהוקמה במדינת וושינגטון,עדהו חברי הו2000

  כי יש להבטיח,אמנם הם קבעו .של הנגשת הידע באמצעים טכנולוגיים

טכנולוגיה עכשווית ועתידית תגביר את האפשרויות ותסיר חסמים ש

היו מודרות מפרויקט צות רבות יקבוש , אך הם הכירו בכך,לנגישות לצדק

  ). Wentz, 2004ראו דיון אצל (הפצת הידע 

סינכרוניות -א, נגישות, זמינות: האינטרנטיתרונותיו הבולטים של מלבד 

המשמעות המרכזית של הפנייה  כי ,ניתן לומר, רות ללא תשלוםי שווהיות

לפורום דיני עבודה באינטרנט טמונה בטרנספורמציה של הנרטיב של הפונה 

כל פנייה לאתר מכילה למעשה . ור קוהרנטי בעל משמעות משפטיתלסיפ

, פועלותהנפשות המ, הסיפור מורכב מעובדות המקרה. סיפור ושאלה

עורך הדין  של התשובה האינטרנטית.  וכדומה,מתיאור מערכת יחסים

הפרטי , הקונקרטי,  של הסיפור האישיספורמציה טרנלפנייה מבצעת למעשה

חוקי .  בעל משמעות משפטית,אבסטרקטי, טישל הפונה לסיפור משפ

ומופשט את זכויות העובדים ואת  יפרדיגמטהעבודה השונים קובעים באופן 

מושגים באמצעות , למשל. הסדרי העבודה הנורמטיביים בין מעביד לעובד

 אינם מפרשים מתוכם את ההסדר הם. "פליהה", "שוויון", "תום לב"כמו 

מעגנים באופן כללי את זכויות העובד אלא  הספציפי לכל מקרה ומקרה

פליה וכן את חובת הצדדים לנהוג בתום לב ביחס ה-לאי, לשוויון בעבודה

הסיפור האישי של כל פונה זקוק לתיווך בין עובדות . לחוזה העבודה ביניהם

 ידי-עלתיווך זה נעשה . המקרה לבין המושגים המופשטים הקבועים בחוק
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מתרגם את סיפורו של כל פונה לכדי ה, נטהיועץ המשפטי של אתרי האינטר

באופן זה מקבל הסיפור . מושגים משפטיים וכורך אותם בסיפור האישי

המנהיר לעובד את מצבו וזכויותיו וכן  ,משפטי-האישי של הפונה צביון חוקי

  . דרכי הפעולה הפתוחות בפניואת 

 תוך ,מתוך עולם המושגים המשפטי של הסיפור האישיההבניה מחדש 

נטית ווקטגוריזציה משפטית רלתוך ו ימוש בשפה משפטית אך פשוטהש

את  כיםהופ, )הלנת שכר, פליהה-שוויון, מעביד-עובד, חובות וזכויות, למשל(

הקטגוריזציה . פונה לסיפור משפטי בעל תוקף ומשמעות משפטיתהסיפור 

, דהיינו, המשפטית יכולה להתייחס לכל אחד מיסודות הסיפור של הפונה

מהות ל, טיב היחסיםל, אינטראקציה ביניהםל, ת הנפשות הפועלותלמהו

 , שהציגו הפונים של הסיפור האישיהמרכיביםפריטת .  וכדומה,ההתנהגות

 את הסיפור האישי על אדנים המעמיד, נטיותוולכדי קטגוריות משפטיות רל

 בפני תס עם המעביד ופורפוניםה  הרלוונטיים ליחסי העבודה של,אחרים

  . רור שאלותיהםינטיות לבווקושיות וסוגיות רלהפונים 

כי , אם כן, ניתן לומר) 1981-1980(אבל וסראט , בלשונם של פלסטינר

יכולת לכנות ב, קרי, )naming(האינטרנט מסייע לעובד הפונה בשלבי השיום 

להתגבר על חסמים בתחום העבודה ובכך לסייע חוויותיהם בשם משפטי את 

בניגוד לפנייה קלסית . שרות להגיע למידע משפטיהבולמים אפ ,ידע-של אי

, כאמור, הפנייה לאתר צריכה להיות, לעורך דין מומחה בדיני עבודה

תכן כי דרישה זו מהווה יי ,בעבור מקרים מסוימים. ניתןהתמציתית ככל 

אינו יכול לדעת מראש אילו , נעדר הידע המשפטי, שכן העובד, חיסרון

הדרישה .  ואילו לא,ענה הולם ומקיף לפנייתועובדות חשובות לצורך מתן מ

לסנן את הפנייה ולהביאה באופן תמציתי וקצר , פלתלהבחין בין עיקר ו

חיסרון בולט נוסף של הפנייה לאתר האינטרנט . מהווה חיסרון מהיבט זה

הנלווה לא אחת , מענה למטען הרגשי מתן-לצורך מיצוי זכויות נוגעת לאי

דה עניינית וועץ המשפטי של פורומי דיני העבתשובת הי. לסכסוכי עבודה

אך אין  לעיתים מתלווה לתשובתו בירכת הצלחה וסימוני פרצוף. ומהותית

סכסוך . לתת מענה ראוי לכלל ההיבטים הרגשיים של הפונה בכוחם של אלה

טעון לרוב ברגשות ,  על רקע הפרת זכויותיו של העובד,במקום העבודה

, חרדהב, תחושת חוסר אונים של העובדב, תסכולב, בכעס, אמוציונליים

- הטבועה במהות יחסי עובד,הסימטריה-בשל אי. חששות רביםבלחץ וב

 כי סיטואציה של עימות עם המעביד וניהול משא ומתן ,ניתן להניח, מעביד
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יכולה להיות ה, הנה סיטואציה,  לקיום חוקי העבודה ולמימוש הזכויות,עימו

פנייה בלתי אמצעית לעורך דין מאפשרת . )stress(מוגדרת כמעוררת דחק 

באופן רגיל אינטראקציה זו . אינטראקציה בין עורך הדין לעובד שפנה אליו

 ,תקשורת, שאילת שאלות ותשובות, כוללת שיחה ושטיחת סיפורו של העובד

לספר על , במסגרת זו יכול העובד לפרוק את מטענו הרגשי. וכדומה

 ולקבל סוג של תמיכה נפשית ועידוד מעורך מצוקותיו, מחשבותיו, תחושותיו

 המבוסס על ,מרחב האינטרנט. הפועל מטעמו למיצוי זכויותיו, הדין

- אינו יכול לתת מענה לפן הרגשי, עניינית וכותרתית, קצרה, תקשורת זמינה

 ,אמנם האינטרנט יכול לשמש ככלי. נפשי הנלווה לסיפורו של העובד

ירטואלי הקצר ואך הקשר הו, תסכולהמאפשר הבעת רגשות כעס ותחושות 

 הדורש אינטראקציה ,בפורומים שנבחנו אינו מהווה תחליף לקשר אנושי

, לפונה יש אפשרות ליצור קשר עם גולשים אחרים אמנם. מתמשכת יותר

או  תגובה זו יכולה להיות מידע. להגיב לפנייתם ולקבל מהם תגובה לפנייתו

 ,אך תמציתיות התגובות מידע אחרנחמה או הפניה למקור , תמיכה, חיזוק

,  יחד עם זאת.מענה הולם להיבט הרגשי של הפונהוה מהואינה , כפי שעלו

הוא וירטואלי משמש כר ראשוני לביטוי הכעסים והתסכולים ווהמרחב ה

 עם תחושות ת לסייע בהתמודדות ולו ראשוני, יחד עם מענים אחרים,יכול

    . אלה

, באופן רגיל.  בולט במרחב האינטרנטינו יתרוןימאפיין האנונימיות ה

תחושות של , כמו כן. החשש מפיטורין מביא לצורך בדיסקרטיות מצד העובד

 שאינו לשטוח את סיפור המקרה באופן ,חשש וחרדה, מבוכה, בושה

 שהוטרדה מינית במקום העבודה ,למשל במקרה של אישה – וירטואלי

.  חברתיים למימוש זכויותמהווים חסמים – ומנסה להבין מה הן זכויותיה

ומאפשר לפונה להביא את סיפורו ושאלתו  האינטרנט עוקף חסמים אלה

פה כי -שאינה ניתנת בעל, תשובת היועץ, כמו כן. ללא חובת הזדהות כלשהי

על פי ו ובזמנ, מאפשרת לפונה לשוב ולקרוא בה מספר פעמים, אם בכתב

בולט במצבים  לתשובהסינכרוניות בין הפנייה -יתרון זה של א. בחירתו

כמו במקרים של סכסוך , לחץ וחרדה,  העלולים לעורר חשש,מורכבים

הפנייה והתשובה לאינטרנט הנם בכתב ולכן הפונה , כאמור. במקום העבודה

גם לאחר שזו שוגרה , יכול לחזור ולקרוא את התשובה המדויקת שניתנה לו

. מפעילויות אחרותקהילות המידע אינן מבודדות מקשרים חברתיים ו. אליו

הייעוץ המשפטי ברשת יכול להיתפס אם כך כנמצא באזור המקשר בין חיים 
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 אירועי חיים וניסיונות של יחידים לבין עולם ןבי, פרטיים וציבוריים

   .המשפט

שומר " מתפקד כהמומחה הוא בעל הסמכות והוא-המשיב, בקהילות ידע

א מחליט על מה לענות  בכך שהו,מפקח על יצירת הידע ועל הפצתוכ, "הסף

 שנמשך מעבר האינטרנטילמעשה את השיח מכונן  ובכך הוא ,וממה להתעלם

רוב הפניות היו לאתר מכיוון ש. )Kurland & Egan, 1996ראו (למדיום עצמו 

הרי יוצרי הידע ,  המשרד הממשלתיידי-עלהמסחרי ולא לאתר המופעל 

 וך הקהילה העסקיתהמשפטי בתחום דיני העבודה ומפיציו באו בעיקר מת

מוטלת . )Hassan, 1999(פועלים מתוך זיקה לכוחות וללוגיקה של השוק הם ו

 שהועברו , באיזו מידה המידע והעצות המשפטיות,עלינו החובה לברר

,  שיקולים עסקיים ומה משמעותו המעשיתידי-על מכוננים ,לגולשים

שים לגבי הגולהל החברתית והסימבולית של תיווך זה בין הידע ובין ק

, האינטרנט אמנם מאפשר השתתפות פעילה יותר בחיי החברה. הנגשת מידע

הנגישות . זמנית גם יוצר ומשעתק היררכיות ויחסי כוח-אבל בו, מנגיש מידע

ואפשרות לכל קול שווה , של הרשת איננה מבטיחה נגישות מקסימלית

  . להיות מעורבים בדיאלוג דמוקרטי
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 ?דורי- ות חברתית או קונפליקט ביןסולידרי
 זכות השביתה ההכרה ב ההבניה המשפטית שלעל

 םגמלאילמען זכויות 

  דורון) איסי(ישראל 

  
מאפשרים לי ] אתם[אני רוצה להודות לכבודכם ש"
  .אני מדבר כראש הסתדרות ,]לדבר[

במוסדות  חברים ,הם גמלאים גאים, אלה לא מסכנים
  .הם בנו את המדינה שלנו ,אזרחים גאים, שלנו

 ,שיפקירו אותם כמו, לגורלם חרדים] אינם[אם אנשים 
שמופקרים אותם אנשים מסכנים במדינה שצריכים 

  .תרופה לפרוסה לבחור בין
תחושה  הם באו לשמוע ולתת, כולם חרדים לגורלם

  .1"לחרדה שלהם

  מבוא

גיות את הצורך להתמודד עם סו מעוררת הזדקנותה של החברה הישראלית

; 2002, בריק (משפטיות וחברתיות שבעבר לא עלו על סדר היום הציבורי

בשנים צפה על פני השטח ה ,אחת הסוגיות המרתקות. )2004, דורון

בין  מוסרי-הכלכלי והקשר דורית-היא סוגיית המחויבות הבין, האחרונות

                                                 
   הספר -החוג לגרונטולוגיה ובית, פטןמרצה בכיר ומש, דורון) איסי(ר ישראל "ד

  . אוניברסיטת חיפה, לעבודה סוציאלית
שליוותה את ביצוע המחקר ואספה את , המחבר מבקש להודות לעוזרת המחקר

סטודנטית למשפטים , רויטל ממיסטבלוב' גב, החומרים הרבים המוצגים בפרק זה
ען הראשי המחקר נערך במימון המד. בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

  .מימי אייזנשטדט' וני גל ופרופ'ג' ובמסגרת קבוצת מחקר בראשות פרופ
במסגרת הדיון בעתירה , ראש הסתדרות הגמלאים, ישראל-דבריו של מר גדעון בן   1

מיום , 'בית הדין הארצי לעבודה ואח. אילן נ-אוניברסיטת בר, 1181/2003ץ "בבג
6.9.2005.  
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הדבר בא לידי ביטוי בולט . זקניםדורות ההלבין צעירים דורות הה

הכרעה  בשנים אלה ובשהתחוללו ,ת המקיפות בתחום הפנסיהרפורמוב

שהאמין ,  מי ואיך יממן את הפנסיות של דור המייסדים,בשאלותהנדרשת 

שהסתבר כי בעת , מתשלומי פנסיה נדיביםלעת זיקנה יוכל להתקיים כי 

 כגון תוחלת חיים נמוכה או – התבססו קרנות הפנסיה ןעליה הנחות העבודה 

  .ותו כמוטערר התב– של עובדים פעילים יםברות גבוההמשך שיעורי ח

ם בישראל להגן על גמלאימידת יכולתם של השאלת , בהקשר זה

- ישראל ובן-בן (טחונם הסוציאלייקריטית להבטחת ב שאלה הנה םזכויותיה

  של זקניםםנגישותב גם , בין היתר,התשובה לשאלה תלויה. )2005, ישראל

 עשויים אשר, מאבק משפטיים ופוליטיים או לכלי  לבתי המשפטםגמלאיו

 של מפלגת הצלחתה, ואכן. גן על זכויותיהםלהקרין במישרין על יכולתם לה

שלונה לחולל שינוי משמעותי יכו( להיבחר לכנסת ם ברמה הארציתגמלאיה

ם גמלאילצד פעילות פוליטית גדלה והולכת של סיעות , )בשנות פעילותה

ם בדבר גמלאיני רבים להתעוררותם של ה ביטוי אחד מיןה, מקומית הברמה

 בעידן של מדינת ,הגנה על זכויותיהם להצורך לאמץ דפוסי פעולה אקטיביים

  .תחרות מתגברת על משאבים מוגבליםשל רווחה מתכווצת ו

של  )case study( מחקר לבחון מקרה מבחןה נועד, הללועל רקע המגמות 

 – חום משפט העבודה מתם לעשות שימוש בכלי משפטיגמלאימאבקם של 

 כאמצעי להגנה ושמירה על –כלי השביתה של עובדים פעילים , במקרה זה

. )1996, שמיר ושטראי (של חקר אירוע תוך שימוש במתודולוגיה ,זכויותיהם

 להיבטי מדיניות  חקר המקרה הבודדסיון לקשר את תוצאותיעשה ננ, כמו כן

רכת המשפט ולכלי מאבק ם וזקנים למעגמלאירחבים יותר של נגישותם של 

המנסות להסביר , גרונטולוגיות רחבות יותר- וכן לתיאוריות סוציומשפטיים

  . הקשרים החברתיים בין הדורותדפוסי את 
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  רקע דמוגרפי ותיאורטי –הזדקנות החברה ויחסים בין הדורות . 1

   החברה האנושיתעל הזדקנות .א

אין . רפית בארץ ובעולם הדמוגמהפכהרבות נכתב בשנים האחרונות אודות ה

נסתפק לצורך פרק  . או להכביר בנתוניםבכוונתנו לחזור על הדברים בהרחבה

 & Bloom ( בלום וקנינגידי-על כפי שתואר .זה בציון מספר עובדות מרכזיות

Canning, 2004( ,היקף האוכלוסייה ברחבי העולם  18-עד תחילת המאה ה

 nasty, brutish and"  היושבני האנווהחיים של מרבית  היה סטטי באופן יחסי

short") שינוי ו של אוכלוסיית העולם עברגודלה והרכבה, אולם מאז). 3' עמ 

יותר משלושה עשורים נוספו לתוחלת החיים הממוצעת של בני . דרמטי

שני עשורים לתוחלת החיים במהלך המאה  עוד  תוספת שלוצפויה, אדםה

והתחזית , די שישה ביליון תושביםאוכלוסיית העולם גדלה לכ. הנוכחית

 הזדקנות .ליוןי לכמעט תשעה בתגיעעד אמצע המאה העשרים ואחת ש ,היא

 1950בשנת .  הדמוגרפי שחולל את השינוי העיקריא הגורםיהמין האנושי ה

 8- כוהם היוו  ומעלה ברחבי העולם60 בגילאי  אנשיםליוןי מ200-היו קרוב ל

   אוכלוסיית בני 2050זית היא כי בשנת התח. מכלל המין האנושי אחוזים

  אחוז20-ותהווה כ  ביליון אנשים1.8תגיע לכדי , תשעה פי תגדל ומעלה 60-ה

 מהפכה מדובר על לא פחות מ).Auer & Fortuny, 2002 (אוכלוסיית העולםמ

  .חברתית

 שתופעת ההזדקנות תהיה אחד המשתנים ,על כךאין כיום מחלוקת 

 שישפיעו לטווח הארוך על מכלול ההתפתחות החברתיים החשובים ביותר

). Doron, 2007; Kinsella & Velkoff, 2001(של המין האנושי  חברתי-הכלכלי

ישפיע באופן  מדינות ואזורים, השינוי הגלובלי בהרכב הדמוגרפי של עמים

 ,Kinsella & Phillips(הסחורה על הכלכלה ועל , דרמטי על שוק התעסוקה

 ,זעזועים כלכליים את הסימנים הראשונים ליתן לזהותכבר כיום נ). 2005

הכרוכים בצורך להבטיח ביטחון סוציאלי ופנסיות תעסוקתיות לקבוצות 

 ,Arza & Kohli (יותר ויותרשחייהם מתארכים , םגמלאיגדלות והולכות של 

2008( .  

 אינם , הכרוכים בהזדקנות החברה האנושית,דרמטיים אלה שינויים

אינו מהיר בישראל אמנם קצב ההזדקנות . ה הישראליתפוסחים על החבר

החברה ברם גם ,  כדוגמת איטליה או יפן,חברות מפותחות אחרותבכמו 

 4-כבה רק   החלה את דרכה כחברה צעירהישראל.  מזדקנתהישראלית
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חברה נבנתה ה ).2007, שנור ובאר, ברודסקי (65מאזרחיה מעל גיל אחוזים 

,  בקווים של הישראלי החדששהתאפיינה ,"רצב"בראשית דרכה על דמות ה

 המנותק מהאדמה, החלש, הזקן, יהודי הגלותי לדוגי הנשהיה, החזק, הצעיר

גדלו בתוכה  שרבים ,תה חברהי זו הי.)2006, מרזל-ספקטור; 1997, אלמוג(

אם בשל היותם ניצולי , ללא דמות אב ואם או סב וסבתא מבוגרים לצדם

 אשר הותירו , ואם בשל היותם עולים צעירים; שהוריהם נספו בשואה,שואה

 , כיום.)הוגש לפרסום, יץ'דורון ולינצ (את הוריהם ומשפחתם בארץ הולדתם

גדלה בקצב המהיר ביותר הקבוצה לאוכלוסיית הזקנים הפכה , לעומת זאת

 מיליון 7.2אוכלוסיית ישראל  מנתה 2007בסוף שנת  – בחברה הישראלית

שנתון סטטיסטי , ס"הלמ( אלף נפש 708 – ומעלה 65-נפש ואוכלוסיית בני ה

   ).59' מס, לישראל

  בין קונפליקט לסולידריות: בין הדורות יחסים לשעל התיאוריה  .ב

ת הזיקנה הציבה בפני המדענים בתחום הסוציולוגיה ומדע המדינה כמהפ

 –מדע הזיקנה   המאה שעברהאמצעמ, ואכן. אתגר תיאורטי חדש

מנסה לפתח תיאוריות  וחד בענפיו הסוציולוגיים במי–הגרונטולוגיה 

את ו, של הזיקנה בחיים האנושיים" מקומה"אשר יסבירו את , חברתיות

 עם –המשפחה והחברה ,  ברמת היחיד–הקשר של שלב זה של החיים 

המאה האחרונה שלל מאמצע  .השלבים המוקדמים והצעירים יותר

ר ולהמשיג את המשמעות תיאוריות חברתיות עלו ונפלו בניסיונן להסבי

מעגל החיים הקשר הרחב שלה עם  ואת החברתית של תקופת הזיקנה

-Biggs, 1993; Lowenstein, Katz, Prilutzkey & Mehlhausen (בכללותו

Hassoen, 2001(.  

 ,המהוות,  חברתיותפרדיגמותנציג להלן שתי , מתוך שלל התיאוריות

של הזיקנה ביחס " מיקומה"לה מנוגדת וקוטבית י הבנ,במובנים מסוימים

 The (דורי-ן הבי הקונפליקטפרדיגמת: לשלבים אחרים של החיים

Intergenerational Conflict Paradigm( ,דורית -בין ה הסולידריותפרדיגמתו

)The Intergenerational Solidarity Paradigm(.  אינן בהכרח אלה תיאוריות

 להבנת מקומם של שלהןת ובסיסיהמוצא הת ואך נקודזו את זו סותרות 

, כי קיימות תיאוריות נוספות, יש להדגיש.  שונות לחלוטיןהזקנים בחברה

מנסה ה ,)The Ambivalence Perspective(כדוגמת הגישה האמביוולנטית 
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אך לא   למקומה של הזיקנהמושגילשלב בין הגישות המנוגדות כהסבר 

  ).Lowenstein et al., 2001(נעסוק בהן בפרק זה 

דורית מבוססת על תיאוריות סוציולוגיות -פרדיגמת הסולידריות הבין

של ,  של אינטגרציה משפחתית חיובייםמרכיביםהמדגישות , ופסיכולוגיות

שוררים בין ה ,חיבה והסכמה, ושל קשרי אהבה דורית-אינטראקציה בין

מדובר במכלול מורכב של . )McChesney & Bengtson, 1988 (הדורות השונים

עזרה וחילופי ( פונקציונליים מרכיביםבין היתר  הכולל, ים ומשתניםקשר

ומבניים  )דורית-חובות חוקיות לתמיכה בין( נורמטיביים, )מקורות תמיכה

 כי קיימים קשרים אמפיריים ,הפרדיגמה טוענת). תצורות מגורים ותעסוקה(

 בין נורמות ומבנים חברתיים ובין מידת הסולידריות ותחושת המחויבות

ת משפיעה דורי-ביןמידת העוצמה של הסולידריות ה, יתרה מכך. דורית-הבין

 בעת. היכולת של זקנים להזדקן בכבוד ובאופן מוצלח ופעילבמישרין על 

,  נפגעהדימוי העצמי של הזקנים, דורית נמוכה-ןשרמת הסולידריות הבי

 & Silverstein( יורדת חייהםואיכות  נפגעת רמת התמיכה החברתית

Bengtson, 1997 .(מהווה עוגן " סולידריות חברתית"המושג , במילים אחרות

,  מחד–שבאמצעותו ניתן להבין ) מורכב לכשעצמואך  ( חיובי במהותומושגי

  .את חייהם של הזקנים בחברה המודרנית,  מאידך–ולעצב 

שמה במרכז את המושג ה,  השנייהפרדיגמההניצבת לה זאת לעומת 

 דוריים-הביןסוד להבנת מערך הקשרים והיחסים כמושג הי, "קונפליקט"

-הוא מתמקד בניגוד האינטרסים הבין, מעצם טיבעו של המושג. בזיקנה

 סדרי עדיפויותלהעדר קונסנזוס ביחס לסולמות ערכים ובו בפערי הכוח, דורי

)Clark, Preston, Raskin & Bengtson, 1999; Turner, 1999(.  היכולת להבין

נים בחברה מוסברת על פי פרדיגמה זו כחלק מעימות את מקומם של הזק

לשווקי , לנגישות למקורות תעסוקה ודורי ביחס למשאבים כלכליים-בין

ת היא דורי-ביןה" תחרות"ה. כוחב הכרוך ביוקרה ו,ולסטטוס חברתי צריכה

 כל משפחה, בה כל יחיד,  של כלכלה קפיטליסטיתעל חברתי-חלק ממבנה

 לגלות "על פיהם עליהם, ת ואינטרסים שוניםנדו'מחזיקים אג וכל דור

חשיפתו והצגת המרכיבים , הבנת הקונפליקט. כלפי מתחריהם" עוינות

הבסיס ליכולת להבין ולחולל שינוי הם , על פי פרדיגמה זו, השונים שלו

  .במקומם של הזקנים בחברה המודרנית

 יחד עם ההכרה , כפי שהוצגה לעיל,המודעות למהפכה הדמוגרפית

תאפשר לנו בהמשך , יומן של שתי נקודות המוצא הפרדיגמאטיות השונותבק



  נגישות לצדק חברתי בישראל

 
382 

את אופן שבו סיפור המעשה שינותח יותר להבין בצורה ברורה , פרק זה

  .בהמשך התגלגל הלכה למעשה במציאות המשפטית הישראלית

  סיפור המקרה –שביתה למען זכויות גמלאים . 2

,  רבים בעקבות פסק דיןבראשית שנות האלפיים התעוררו הדים משפטיים

אילן להכריז -שנגע לזכותו של ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בר

, האירוע. ובעקבות כך אף להשבית את עבודת חבריו הפעילים, סכסוך עבודה

המעוגן במסגרת מאבק לשיפור זכויות הפנסיה של מי שכבר סיימו את שנות 

 המושגייםה זו לבחינת הקשרים משמש אותנו בעבוד, עבודתם ויצאו לפנסיה

. בין הדורות ולבחינת מקומה של מערכת המשפט במסגרת קשרים אלה

המחקר בכללו נולד על רקע מהפכת ההזדקנות ובעקבות החיפוש אחר 

  . שתסביר את הקשר בין צעירים לזקנים, תיאוריה

  הבסיס להתפתחותוהייתה ש,המחלוקת העניינית הגם שבסופו של דבר

הענקת זכויות לחברי הסגל האקדמי הבכיר של , כלומר – העבודהשל סכסוך 

 מעמדתה בכך שהאוניברסיטה נסוגה(פתרה  נ– אילן-אוניברסיטת בר

, )הגמלאי ל תוספת זכויותלהעניק  בסופו של דבר והסכימההמקורית

כתיבת פרק עד עצם באופן סופי  הוכרעה למעשה טרםהמחלוקת המשפטית 

ועל כך (נים להכרעת בית הדין הגבוה לצדק בסוגיה והצדדים עדיין ממתי, זה

  .)בהמשך

  העובדות .א

 המוכר , אחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראלהנהאילן -אוניברסיטת בר

 מעסיקההאוניברסיטה . 1958-ח"תשי, מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה

 ארגון ידי-עלהמאוגדים ומיוצגים  , חברי סגל בכירהנם ש,מאות מרצים

  .אילן- האקדמי הבכיר באוניברסיטת ברהסגל

מבוטחים המרצים חברי הסגל הבכיר , 1959מכוח הסכם פנסיה משנת 

ולא בפנסיה ( קרן פנסיה צוברת חיצונית הנה ש,"גלעד"בקופת פנסיה מקיפה 

 הפנסיה צמודה למשכורת המשולמת הייתה שנים 25במשך  .2)תקציבית

                                                 
 הטענות של הצדדים בפני בית הדין האזורי לעבודה פרק העובדות נאסף מתוך כתבי   2

  .1044/00ק "בתיק ס, אביב-בתל
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 1988בשנת . אלייערכה הר ובטחוכך ה, לחברי הסגל הפעילים באוניברסיטה

לשיטה לפיה הפנסיה , לפי דרישתם,  הסגל האקדמי הבכירגמלאיהועברו 

  .תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן

 שניהל ארגון הסגל באמצע , ממושך ושביתה ארוכהבעקבות מאבק שכר

בגין הסכמי משמעותיות לתוספות שכר זכו  המרצים הפעילים ,90-שנות ה

שכר מתוספות " נהנו"ם לא גמלאיאך המרצים ה 1996-19933 שכר לשנים

ארגון הסגל .  צמודה לשכר המרציםהייתה לא הםשהפנסיה שלהיות , אלה

ם באמצעות הגדלה של גמלאי את המרצים ה גםדרש מהאוניברסיטה לפצות

 מעבר  אחוז14  של בשיעור,"גלעד" קרן הפנסיה ידי-עלהגימלה המשולמת 

זו באה לאחר שלמעט אוניברסיטת  דרישה .צרכןלהמחירים להצמדה למדד 

בין בגין היות הפנסיה שלהם פנסיה (בכל יתר האוניברסיטאות , אילן-בר

ובין בגין העובדה שהדברים עוגנו במסגרת תקנון הפנסיה , תקציבית

 ם זכו להכללת תוספות השכר בחישוב הפנסיה שלהםגמלאיה) הצוברת

   .הפעיליםבעקבות הטבת הזכויות של אנשי הסגל 

דרש ן הסגל האקדמי מהאוניברסיטה ארגו, מעבר לשחיקת ערך הפנסיה

ם גמלאי שה, מספר ימי ההשתלמותולפי, היד-עלשינוי שנעשה  את הלבטל

  .30ל  לא יעלה ע,קרן מיוחדת המיועדת לכךמתוך  יכולים לנצל בשנה

 להם הייתהלא  האוניברסיטה בלבד וגמלאישתי הדרישות הללו נגעו ל

 נעשות הפרשות )א: לגביהםאשר  ,ה לחברי הסגל האקדמי הפעיליםנגיע

 1996-1993כולל תוספות השכר לפי הסכמי השכר לשנים , שוטפות משכרם

  ; את תוספות השכר" םליג"וערך הפנסיה העתידית שלהם , לקופת גמל

אחרות זכאים כלל לימי השתלמות אלא להטבות מיוחדות לא היו  הם )בו

  .םלחברי סגל פעילי

סיונות להגיע להסכמה ביחס לפתרון ילמרות משא ומתן ממושך ולמרות נ

 האוניברסיטה לא ובסופו של דבר, הצדדים לא הגיעו לפתרון מוסכם, הראוי

 נוספות דרישותשתי לא נעתרה לוכן  (נעתרה לשתי הדרישות שפורטו לעיל

                                                 
אשר העניק הטבות שכר , 31.5.1994שנחתם ביום , הכוונה להסכם קיבוצי מיוחד   3

ניתן לחברי הסגל מענק אקדמי , בין היתר. משמעותיות לחברי הסגל האקדמי הבכיר
ים אקדמיים ומענק בגין הקדשת זמן שכלל מענק בגין עמידה בשורה של קריטריונ

  .מלא למוסד
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  שהחלו,"גלגולים"לאחר מספר  .4) האוניברסיטהגמלאישאינן קשורות ל

  הליכים לפתיחת סכסוך עבודה מספרהחלו והסתיימו, 1999באוקטובר 

 לאחר שנחתם הסכם, 2004שהסתיימו סופית באפריל ,  ושביתהקיבוצי

  .שסילק את המחלוקות הכלכליות בין הצדדים

  בית הדין האזורי לעבודהההכרעה ב .ב

 בה ,שביתת ההוראה ובעקבות עוד בטרם הסתיימה המחלוקת הכלכלית

 לבית 25.10.1999 ביום אילן-ברפנתה אוניברסיטת , רגון הסגל הבכיראפתח 

האוסר על , וכן צו מניעה קבוע בבקשה לקבל סעד זמני ,הדין האזורי לעבודה

 ןאינששתי העילות שפורטו , טענת האוניברסיטה הייתה. המרצים לשבות

 עד אשר .5בגדר מאבק מקצועי בסכסוך עבודה שניתן לנקוט בגינו שביתה

 –  הסכסוך,גיע בית הדין האזורי לעבודה לדון בפניית האוניברסיטה לגופהה

, כאמור .והצדדים הגיעו לעמק השווה נפתר – לבית הדיןה ייגורם לפנה

 ללא התערבות בית –למעשה להסכמה הגיעו הצדדים , לאחר דין ודברים

כולל אף ה ,מיוחדלפיה נחתם בין הצדדים הסכם , 9.4.2000 ביום –הדין 

כרכיב פנסיוני  ")תוספת קריטריונים("סכמה בעניין הכללת תוספות השכר ה

ובכך למעשה התקבלה דרישתם לקבל (ם גמלאילחברי הסגל הבכיר ה

  ).בגין שחיקת הפנסיה שלהם" פיצוי"

, אילן-ברדווקא אוניברסיטת  זו הייתה, למרות שהסכסוך הכלכלי הסתיים

 האם ניתן להכריז על ,יתשעמדה על קיום דיון והכרעה בשאלה העקרונ

כפי  .לאחר פרישתם סכסוך עבודה כאשר הסכסוך נוגע לזכויות גמלאים

טענות האוניברסיטה היו ,  בית הדין האזורי לעבודהידי-עלשתואר 

  :6בתמצית

, ם בכללגמלאינשק השביתה אינו לגיטימי כמשמדובר בזכויות של  )1

   .מתסכסיון לשנות את שיטת הפנסיה המויובמיוחד כשיש בו נ

                                                 
ביצוע ההחלטה בדבר -אי"שתי העילות הנוספות בגינן הוכרז סכסוך עבודה נגעו ל   4

בגין " פיטורין והפרת הסדרי ונוהגי עבודה"ו" שבתון בארץ למורים במסלול המקביל
  ".ידי הגדלת היקף שעות ההוראה-הרעת תנאי העבודה על"

ארגון הסגל האקדמי הבכיר . אילן נ-אוניברסיטת בר, 1043/00סק , 1044/00סק    5
בפני כבוד ; יפו-אביב-בבית הדין האזורי לעבודה תל, אילן- באוניברסיטת בר

  .השופטת ורדה ליבנה ונציגי הציבור דורשט ומוטאי
  . לפסק הדין3ידי בית הדין בסעיף -אילן מובא על- סיכום טענות אוניברסיטת בר   6
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ם מתגבשות במועד הפרישה ולכן לא ראוי כי זכויות אלה גמלאיזכויות ה )2

פתיחת נושא זכויות הגמלאים למשא ומתן . יהיו פתוחות למשא ומתן

ם לאחר גמלאימשמעותה כי גם למעביד יהיה כוח לשנות את תנאי ה

 .פרישתם
סכסוך גמלאים אינו סכסוך עבודה כמשמעותו בחוק יישוב סכסוכי  )3

ולא בין מעביד   מאחר שסכסוך כזה הוא רק בין מעביד לעובדיו,עבודה

 .למי שהיו עובדיו
וזאת על פי , אינן יכולות להיות מוסדרות בהסכם קיבוצי זכויות גמלאים )4

  .1957-ז"התשי, הקבוע בחוק ההסכמים הקיבוציים

האוניברסיטה טענה כי הזדהות ארגון עובדים עם מאבק של , לבסוף )5

ת אהדה ולא ניתן לשבות בנושאים לגביהם לא ניתן גמלאים אינה שבית

  .לכרות הסכם קיבוצי

  :7ארגון הסגל האקדמי מצידו ביסס את טענותיו על הטיעונים הבאים

 כי אין זו דרכו של בית הדין לדון ,ברמה המקדמית טען ארגון הסגל )1

  .בשאלות אקדמיות

, מלאיםזכותו של ארגון עובדים לשבות גם בנושא זכויות ג, בכל מקרה )2

 .וזאת מכוח עקרונות כלליים של חירות השביתה וחופש ההתאגדות

ום שתקנון הארגון קובע מפורשות כי גם שדברים אלה נכונים במיוחד מ

 .8ם הם חברי הארגוןגמלאיה
קל וחומר שיש להכיר , אם שביתת אהדה מוכרת במשפט העבודה )3

 .בשביתה של ארגון עובדים למען זכויות גמלאיו
,  לחוק יישוב סכסוכי עבודה2ר בין זכות השביתה לבין סעיף אין כל קש )4

ם גמלאי הקשורות ל,ובכל מקרה העילות להכרזה של סכסוך עבודה

 .באות בגדרם של הנושאים המנויים בסעיף

                                                 
  . לפסק הדין4ן סיכם את תמצית טענות ארגון הסגל בסעיף בית הדי   7
חבר : "אילן קובע כך- א לתקנון ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בר3סעיף    8

במסלול המינויים , בדרגת מרצה ומעלה, בארגון הוא כל חבר סגל של האוניברסיטה
א בעל מינוי רגיל שהו, הרגיל או בדרגה המקבילה באחד ממסלולי המינויים האחרים

גם , בהיקף של חצי משרה לפחות, )למעט אורח לתקופה של שנה אחת או פחות(
ר הארגון על רצונו "אלא אם הודיע במכתב רשום ליו ,בהיותו גמלאי האוניברסיטה

  ).ההדגשה לא במקור" (שלא להיות חבר בארגון
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 כי זכויות ,ם מתגבשות ביום הפרישה והטענהגמלאיהעובדה כי זכויות ה )5

 אינה שוללת את ,סכם קיבוציהגמלאים אינן יכולות להיות מוסדרות ב

 .זכות השביתה של ארגון עובדים במטרה להגן על זכויות הגמלאים
אלא מדובר  םגמלאי השביתה אינן מתייחסות רק לעילותבכל מקרה  )6

 .בקביעת זכויות עתידיות לגבי חברי הסגל הפעילים

בית הדין האזורי לעבודה את טענות  קיבל לאחר שמיעת הצדדים

 כי הואיל ,הדין דחה את הטענה המקדמית וקבעבית , ראשית. האוניברסיטה

שאלת זכות השביתה בהקשר של זכויות לגמלאים היא נושא החוזר ועולה "ו

.  רצוי שהשאלה העקרונית תיפתר אחת ולתמיד,מדי פעם ביחסי הצדדים

ואם אכן ,  כי מדובר ביחסי עבודה קיבוציים נמשכים,במיוחד יש לזכור

,  ראוי כי בית הדין יכריע בשאלה המשפטית,חוזרת על עצמההמדובר בבעיה 

  .9"כך שהמצב המשפטי יובהר לשני הצדדים לאשורו

  :בית הדין בונה את הלוגיקה של הטיעון המשפטי שלו באופן הבא

. ארגון עובדים יכול ורשאי לייצג גם גמלאיםעל כך שאין מחלוקת  )1

שביתה  האם זכות ייצוג זו כוללת גם את הזכות להכריז על ,השאלה היא

  .10למען השגת הישגים למען הגמלאים לאחר פרישתם

ניתקים יחסי עובד   עובד לגמלאותלשהכלל הבסיסי הוא כי עם פרישתו  )2

 על תקנות קרן הפנסיה תומבוסס גמלאילאחר פרישתו זכויות ה. מעביד

כגון פנסיה (בה הוא חבר או על פי הסדר חוקי אחר החל עליו 

 .11)תקציבית
הסכם , כי גם אם ייחתם הסכם בין גוף המייצג גמלאים ,מכאן נובע לוגית )3

או " תנאי עבודה"לא יעסוק בשמאחר " הסכם קיבוצי"זה לא יהיה 

-ז"התשי,  כמשמעותם בחוק ההסכמים הקיבוציים,"יחסי עבודה"ב

של העובדים בפועל תנאי העבודה  לעסוק בה חייבשכן הסכם עבוד, 1957

 .12ה שכבר פרשובות לאלוואינו יכול לקבוע זכויות וח

                                                 
ד "פ, דינת ישראלמ. שפר נ, 506/88א "הנסמך בין היתר על ע,  לפסק הדין6סעיף    9

  .98, 87) 1(מח
הסתדרות העובדים הכללית , 7029/95ץ "הנסמך בין היתר על בג,  לפסק הדין7סעיף    10

  . 109, 63) 2(ד נא"פ, בית הדין הארצי לעבודה. החדשה נ
  .הממונה על הגמלאות. דורנר נ 15-6/98הנסמך בין היתר על עע ,  לפסק הדין8סעיף    11
מרכז . הסתדרות המורים נ, 27-4/ע מד" הנסמך בין היתר על דב, לפסק הדין9סעיף    12

  .127, 123ע יח "פד, השלטון המקומי



  ?דורי-סולידריות חברתית או קונפליקט בין
 
387 

 שהשגת הישגים ,"עובדים" שגמלאים אינם ,לוגית נובע מכך, בנוסף )4

יחסי "או " תנאי עבודה"כלכליים שייטיבו את מצבם איננה במסגרת 

אינם נושאים היכולים להוות עילה לגיטימית ענייניהם ולכן , "עבודה

 מאבק קיבוצי להשגת יעדים בתחום יחסי הנהשהרי שביתה  ",לשביתה

 .13"ודה ותנאי העבודההעב
 באיסור השביתה ,"חירות השביתה" שאין שום פגיעה ב,מכאן גם נובע )5

ם שכבר פרשו גמלאי שכן שביתה שנושאה השגת תנאים ל,במקרה הנוכחי

 .14על פי משפט העבודה" שביתה"כלל איננה 
 התומכים במאבק מקצועי של , שביתת עובדיםהנה" שביתת אהדה"גם  )6

שההנחה היא , אחרת" שביתה עיקרית" בותומכת, עובדים אחרים

במקרה דנן . כמשמעותה במשפט העבודה" שביתה "הנהששביתה זו 

ם עצמם אינם עובדים וגם אינם שובתים ולכן לא ניתן לראות גמלאיה

 .15מבחינה חוקית" שביתת אהדה"במאבק למענם כ
 כי מבחינת ,בית הדין האזורי לעבודה גם מקבל את הטענה, לבסוף )7

לא יהיה זה נכון להכיר בזכות ארגון , "ל מדיניות רצויהטעמים ש"

הואיל ולא ניתן : עובדים לשבות בנושא זכויות כלכליות של גמלאים

הרי שמתן הכוח , ם לפני פרישתםגמלאילפגוע בזכויות קנויות שנקבעו ל

לאחר " שפר עמדות"ם לנקוט אמצעים ארגוניים לגמלאילנציגי ה

פשרות למעסיקים לפגוע מצדם בזכויות יחייב גם את מתן הא, פרישתם

 דבר שבסופו של דבר יפגע בזכויות הגמלאים –ם גמלאישהוקנו ל

  .16עצמם

שפסק דינו ניתן פה אחד ,  כי בית הדין האזורי לעבודה,ניתן לסיכום לומר

פעל לפי מה שנתפס לשיטתו לא רק כתוצאה , בהסכמת נציג העובדים

אלא , תי המשפט בישראלומפסיקת ב מתבקשת מהוראות לשון החוק

מונעת בסופו של דבר פתיחת פתח לפגיעה עתידית בזכויות ה ,כתוצאה רצויה

  .םגמלאיה

                                                 
  . לפסק הדין10סעיף    13
  . לפסק הדין11סעיף    14
  . לפסק הדין12סעיף    15
  . לפסק הדין13סעיף    16
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  בית הדין הארצי לעבודהב ההכרעה. ג

על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה הגיש ארגון הסגל האקדמי הבכיר 

 מעבר לחזרה על .17 ערעור לבית הדין הארצי לעבודה10.12.2000ביום 

והטענות המשפטיות , הטיעונים שנטענו בפני בית הדין האזורי לעבודה

שם ארגון , "סכסוך עבודה"הפורמליות ביחס לפרשנות הראויה של המושג 

  :הסגל האקדמי את הדגש בערעור על הטענות המשפטיות הבאות

תוך . 18"משמעות דינמית "תזכות יסוד חוקתית בעל הנההשביתה  )1

 ועל משפט העבודה הישראלי 19 הבינלאומיהסתמכות על משפט העבודה

בית הדין טעה כאשר לא ייחס משקל מתאים   כי,טען ארגון הסגל

לטענת , יתרה מכך. למעמדה של חירות השביתה וחירות ההתארגנות

 זכות שיש להתאימה לאקלים החוקתי הנהזכות השביתה , הארגון

  . המשתנהוהחברתי

 טענה זו .20 ארגון עובדיםידי-עלייצוג גמלאים למשמעות מהותית ישנה  )2

ם גמלאיל המעוגן בהענקת ייצוג ,התמקדה בממד הסולידריות החברתית

ובהענקת הכוח לארגון העובדים להילחם להגנת   ארגון עובדיםידי-על

תוצאת פסק הדין של בית הדין , בהתאם לטענה זו. וגמלאיזכויות 

הוא לכל היותר ארגון העובדים ,  כי עבור הגמלאים,האזורי לעבודה היא

שאין כל משמעות מעשית " מועדון רווחה"או " ארגון מקצועי"בבחינת 

 .21במישור הפעולה הארגונילחברות בו 
 , מההכרה,"קל וחומר"בבחינת , ארגון הסגל ביקש להקיש, לבסוף )3

 שביתה מעין פוליטיתלשהוענקה במשפט הישראלי לשביתת אהדה ו

 כי ,הייתההטענה , בתמצית. םאיגמללזכות לשבות לשם הגנה על זכויות ו

הרציונל הטמון בהכרה בזכות לשביתת אהדה או שביתת סולידריות של 

                                                 
אוניברסיטת . אילן נ-ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בר, 1029/00ק "עס   17

  .ילןא-בר
  .לכתב הערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה' פרק ב   18

 של ארגון העבודה 87' אמנה מס, האמנה בדבר חופש ההתאגדות והזכות להתארגן  19 
, האמנה בדבר הזכות להתארגן ולנהל משא ומתן קיבוצי; 1948הבינלאומי משנת 

רזה  להכ23סעיף ; 1949 של ארגון העבודה הבינלאומי משנת 93' אמנה מס
 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות 22סעיף ; האוניברסלית בדבר זכויות האדם

  . לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות וחברתיות8וסעיף ; אזרחיות ופוליטיות

  .לכתב הערעור' ד-ו' פרקים ג  20 
  . לכתב הערעור23סעיף    21
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לאמור ,  התומכת במאבק של קבוצת עובדים אחרת,קבוצת עובדים אחת

 לאזן בצורה טובה יותר בין כוחם של המעבידים ולכוחם של העובדים –

 על ההצדקה  חל בבחינת קל וחומר–ב בעמדת נחיתות והמצויים לר

ם בארגון גמלאילהכיר בזכות השביתה למען הגנה על זכויות החברים ה

  .22עובדים

וביקשה להדגיש ,  על טענותיה חזרהאילן מצידה אף היא-אוניברסיטת בר

  :את הטענות הבאותמטעמה בעיקרי הטיעון 

,  זכות יחסיתהנה – זכות יסוד חוקתית הנה גם אם –זכות השביתה  )1

מי שאינם איננה רלוונטית לעובדים פעילים ווונטית להרל, בעלת גבולות

תוך הסתמכות על לשון חוק יישוב . 23םגמלאי, כלומר, עובדים יותר

 כי הסכם ,בהסתמך על פסיקה הקובעת, 1957-ז"תשי, סכסוכי עבודה

ם גמלאי וכי זכויות ה;24ם אינו הסכם קיבוציגמלאיהנוגע לזכויות 

 וכי פעולתה ;25גוע בהן לאחר מכן ולא ניתן לפהפרישהמתגבשות במועד 

של ההסתדרות בכל הנוגע להשגת תנאים עודפים לקרנות הפנסיה אינה 

 כי ,הטענה היא – 26ני עבודהיימן הנושאים הנמנים על פעולותיה בענ

ם גמלאיעמדת המשפט הישראלי איננה מכירה במאבק להגנה על זכויות 

  ".סכסוך עבודה"כ

 ,חרב פיפיותם מהווה גמלאי זכויות ההכרה בזכות השביתה ככלי להגנת )2

 תוך הסתמכות על .27םגמלאיהמסכנת בסופו של דבר את זכויות ה

 שפורט ,ת הרציונלא האוניברסיטה חזרה והדגישה ,28הפסיקה הקיימת

פתיחת הפתח לשאת לפיו , האזורי לעבודהבית הדין בפסק הדין של 

בגדר מדיניות ולתת על זכויות של פנסיונרים מצד ארגון העובדים אינה 

                                                 
  .לכתב הערעור' פרק ז   22
ברסיטה במסגרת הערעור בפני בית הדין הארצי לעיקרי הטיעון מטעם האוני' פרק ד   23

  .לעבודה
הסתדרות , 27-4/ע מד"דב; 42', ע ה"פד, רוזנבלט. מדינת ישראל נ, 7-2/ע לג"דב   24

מדינת , 143-3/ע מו"דב; 123, ע יח"פד, 'מרכז השלטון המקומי ואח. נ' המורים ואח
  .397, ע יט"פד, 'שיק ואח. ישראל נ

ע "דב; 258, ב"ע כ"פד, קרן הגמלאות המרכזית. נ' ואחברקן , 60-3/ן"ע תש"דב   25
  .104ג "ע כ"פד, מ"נתיב קרן פנסיה בע. ראובן גרנט נ, 8-6/ן"תש

  .311, ע כו"פד, ועד עובדי בנק דיסקונט. ההסתדרות נ, 67-3/ע נג"דב   26
  .לעיקרי הסיכום מטעם האוניברסיטה' פרק ו   27

  .253', ע ו" פד,פיבורסקי. חברת החשמל נ, 18-3/ע לה"דב  28 
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שלא ניתן יהיה לעשות כן מבלי לאפשר למעבידים ליזום  היות ,רצויה

 דבר –שינויים בתנאי הפרישה המוקנים למי שהם כבר פנסיונרים 

 .םגמלאישבסופו של דבר יאפשר פגיעה בזכויות ה
אין מקום להכרה בזכות לשבות , גם על פי המשפט החוקתי הרצוי )3

תוך . להגנה על זכויותיהם של גמלאיםולהכריז סכסוכי עבודה ביחס 

, 29זכויות חברתיות: הסתמכות על הוראות הצעת חוק יסוד

, נתפסת כרצויהה כי גם על פי המסגרת החוקתית ,האוניברסיטה טענה

ם או גמלאילשון חוק היסוד העתידי אינה מזכירה או מציינת את ה

 ,ענייניםאו ביחס להגדרת ה" עובדים"זכויותיהם במסגרת הגדרת המושג 

  .30"הזכות לשבות"לגביהם מוכרת 

 שכלל ,בפני המותב,  התקיים דיון בבית הדין הארצי לעבודה11.9.2001ביום 

נציג העובדים ,  ארד'השופטת נ, ברק' א, סגנית הנשיא,  אדלר'ס, את הנשיא

 ידי-על ניתן פסק הדין 17.10.2002ביום  . ליאב'ונציג המעבידים י,  הרפז'נ

 בית הדין קיבל את הערעור ואת עמדת ארגון – צי לעבודהבית הדין האר

. והפך את החלטת בית הדין האזורי לעבודה על פיה הסגל האקדמי הבכיר

בהסכמה פה אחד של כל יתר , רל אד'הנשיא ס'  כבידי-עלפסק הדין שניתן 

  :התבסס על הנימוקים העיקריים הבאים, ההרכב

עובדים לשבות למען זכויות הסוגיה המשפטית ביחס לזכותו של ארגון  )1

 וכלומר לאותו כוח אדם במשק שב, "מגזר המאורגן"ו נוגעת לגמלאי

מו כ, למגזר זה מאפיינים מיוחדים. קיימים יחסי עבודה מאורגנים

במקום העבודה במשך כלל -בדרךבמגזר זה נשארים שהעובדים , דוגמהל

וגעים נה, מאפייניםגם בין יתר המאפיינים המיוחדים . שנים רבות

הדבר בא לידי ביטוי לא רק . םגמלאיבמישרין לקשר המתמשך עם 

את הפנסיה מקבלים ם גמלאיה ובמקומות בהם הפנסיה תקציבית

 ,בכך בין היתר,  אלא מתבטא פרשוממנובמישרין ממקום העבודה 

 הנוגעים לזכויות ,שההסכמים הקיבוציים כוללים הסדרים מגוונים

 ידי-על ייצוג האינטרסים של העובדים הפנסיה ובפועל יש המשכיות של

  .31ארגון העובדים גם לאחר פרישתם

                                                 
  .337' עמ, ד"התשנ, 2256ח "ה   29
  .ב לעיקרי הטיעון מטעם האוניברסיטה"פרק י  30
  . לפסק הדין11ראו סעיף    31
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, בפועל העובדים הגם שתפקידו העיקרי של ארגון העובדים הוא לייצג את )2

ם כחברים מן גמלאיאת קבוצת ה גם ארגוני עובדים רבים כוללים

נוצרת אחדות , םגמלאיעם הגידול הניכר באוכלוסיית ה, בפועל. השורה

הם , יש להם אינטרסים משותפים: הם ובין העובדים הפעיליםינותלות בי

". קהילה אחת"ובהיבטים רבים ניתן להגדירם כ, מוכנים לסייע זה לזה

 לא יהיה – כשלעצמם –גמלאים  לארגוני, בהעדר קשר עם ארגוני עובדים

 .32 לשעברמעסיקיהםאל מול ח כוח מיקו
מציאות בפי תכליתו יש לפרש את חוק ההסכמים הקיבוציים על , ככלל )3

יחסי "ניתן לפרש את המונח , לאור הרקע שנפרס לעיל. התעשייתית היום

ניתן לפרש את טובת העובדים , בנוסף לכך .םגמלאיכנוגע גם ל" עבודה

 גמלאיניתן לראות , במובן זה. ככוללת את טובתם אף לאחר פרישה

והדבר , דצוג כללי בעניינים הנובעים מתקופתו כעוביילצורך , "עובד"כ

באותה רוח יש לפרש גם את סעיף . תואם את הצרכים של העידן המודרני

זכויות וחובות הנובעות מיחסי עובד  "וולפי,  לחוק יישוב סכסוכי עבודה2

כוללות זכויות המעניקות הטבות גם למי שהיה עובד באותו " ומעביד

 .33מקום עבודה
בות המיוחדות הפרשנות התכליתית שתוארה לעיל מתחזקת לאור הנסי )4

תקנון ארגון הסגל האקדמי הבכיר כלל בחובו : של המקרה הקונקרטי

והן  הן ברמת הגדרת זהות החברים בארגון, םגמלאימפורשות את ה

 ארגון הסגל האקדמי ,הלכה למעשה; ברמת הגדרת מטרות הארגון

 הנוגעים לסוגיות ,והאוניברסיטה חתמו על הסכמי עבודה קיבוציים

ניתן היה , בפועל, לבסוףו; םגמלאיויות אחרות הנוגעות לפנסיוניות וזכ

בין המרצים הפעילים ובין  באינטרסים" אחדות"לזהות מידה רבה של 

 .34המרצים שיצאו לגמלאות
 המאפשרת הכרה בשימוש בזכות השביתה ככלי להגנת זכויות ,הפרשנות )5

.  תואמת את המציאות החברתית הישראלית הנוכחית,םגמלאיה

 קולם אינו נשמע –ומאידך ,  מחד– הגמלאים גדלה והולכת אוכלוסיית

מדיניות ראויה היא לפרש , לפיכך. ויכולתם להגן על זכויותיהם מוגבלת

, צג את הגמלאים שלויי כדי לאפשר לארגון עובדים ל,את החקיקה
                                                 

  . לפסק הדין12' ס, "ארגוני העובדים והגמלאים"פרק    32
  . לפסק הדין19- ו18סעיף    33
  . לפסק הדין23סעיף    34
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הדברים מתחברים להיותם של . לרבות בדרך של הכרזה על שביתה

כגון , תם לקדם אינטרסים חברתיים שתכלי,גוניםארגוני עובדים אר

  .35םגמלאיקיום בכבוד של 

  ץ"בג הליך בפניה .ד

על פסק הדין אילן הגישה לבית הדין הגבוה לצדק עתירה -אוניברסיטת בר

 ידי-עלבעתירה הודגש . 4.2.200336 ביום  לעבודהשל בית הדין הארצי

 ,ודה לא רק מדוע לדעתה שגה בית הדין הארצי לעבאילן-בראוניברסיטת 

 ,אלא אף הודגש הטיעון, דהובכך שלא אימץ את עמדת בית הדין האזורי לעב

  :שלמעשה מהווה, כי מדובר בעניין משפטי עקרוני ומהותי

, בניגוד מוצהר להלכות קודמות ובשגגה, חקיקה שיפוטית מרחיבה

 ,ארגון עובדים רשאי לנקוט בנשק השביתה: לאמור ,בכל הכבוד

 כדי,  כדי להפעיל לחץ כלכלי על מעבידגם, במשפט העבודה המוכר

 למרות ,םגמלאיזכויותיהם של יענה לדרישות חדשות לשיפור ש

ם לבין מעסיקם כבר נותקו ולמרות גמלאישיחסי העבודה בין ה

ם כבר התגבשו במועד פרישתם גמלאישזכויות הפרישה של אותם 

  .37מהעבודה

בה על טענותיהם חזרו הצדדים בהרח, הן בכתב העתירה והן בכתב התשובה

ולפיכך לא נחזור  (המשפטיות שכבר נטענו ונדונו בערכאות הנמוכות יותר

 בכדי להתמודד עם נימוקי – בעד ונגד –ואף הוסיפו טענות חדשות , )עליהם

הוסיפה  אילן-אוניברסיטת בר, כך לדוגמא. בית הדין הארצי לעבודה

דה כי גם אם ברמת בדבר העוב,  טענות נוספות וחדשותץ"בגבטענותיה בפני 

 – ראויה הנההמשפט הרצוי התוצאה אליה הגיע בית הדין הארצי לעבודה 

 המחוקק ולא במסגרת חקיקה ידי-עלהרי שהדבר צריך להיעשות 

" רפורמה"החלטת בית הדין הארצי מהווה מעין , ובכל מקרה; 38שיפוטית

                                                 
  . לפסק הדין25-  ו24סעיפים   35 
  .'בית הדין הארצי לעבודה ואח. אילן נ-אוניברסיטת בר, 1181/03ץ "בג   36
  .ץ" לכתב העתירה לבג1סעיף    37
  . לכתב העתירה70-67סעיפים    38
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 ולפיכך אין זה,  משפטית חברתית ופוליטית"סטייה"מהווה ה ,חברתית

  :כדברי האוניברסיטה. תפקידו של בית הדין לעשותו

בית  הצדקה לחקיקה השיפוטית הרדיקלית של הייתהאין ולא 

להותיר לגמלאים כוח , במסגרת משפט העבודההדין הארצי 

  .וחסינויות שיוחדו לעובדים בלבד

ההליך  : יצרה תפנית מעניינת בהשתלשלות האירועיםץ"בגהגשת העתירה ל

והפך לעימות עקרוני רחב   מעבר לצדדים המקורייםףאהמשפטי התרחב 

 בית המשפט ידי-עלף לא זו בלבד שגם היועץ המשפטי לממשלה צור .היקף

הסתדרות העובדים הכללית  גם, בעקבות העתירהאלא ש, 39כצד להליך

שכולל הן את האגף לאיגוד ,  הגדול במדינה היציגארגון העובדים(החדשה 

בקשה להצטרף כמשיבה הגישה  )םגמלאימקצועי והן את הסתדרות ה

טענותיה לא יישמעו עלולות זכויות הציבור שבמידה  תהטענ ל– לעתירה

 התנגדה לבקשת אילן-בראוניברסיטת . 40 להיפגעת מייצגיאהו הרחב אות

בית שבמידה כי ,  טענהולחילופין, ההצטרפות של ההסתדרות הכללית

יש מקום לאפשר , המשפט יאפשר את הצטרפות ההסתדרות הכללית

  .41לארגוני מעסיקים נוספים להצטרף אף הם כצדדים לעתירה

הן מצד ארגוני סגל , בעקבות כך הוגשו בקשות נוספות להצטרפות להליך

התאחדות  (והן מצד ארגוני מעסיקים, 42מחד –אקדמי בכיר נוספים 

,  לאור עמדת היועץ המשפטי לממשלה.43מאידך – )התעשיינים בישראל

סוגיה  בהיות העתירה מעוררת"טרפותם של הצדדים הנוספים שהסכים להצ

                                                 
אשר , כי היועץ המשפטי לממשלה הגיש כתב עמדה ארוך ומפורט, ראוי לציין   39

כדברי היועץ . אילן-במסגרתו נקט עמדה שתמכה דווקא בעמדת אוניברסיטת בר
כי טעות בידי בית הדין הארצי , היועץ המשפטי לממשלה סבור: "משלההמשפטי למ

לעבודה וכי ארגון עובדים אינו רשאי להשתמש בזכות השביתה למען השגת שיפור 
שמעמיד משפט " ארגז הכלים"כי , הטענה בקליפת אגוז היא... תנאים לגמלאים

שימוש במאבק אינו מתאים ל, העבודה הקיבוצי לבניית יחסי העבודה הקיבוציים
  ).23.10.2003ש מיום " לעמדת היועמ3סעיף " (לשיפור זכויות הגמלאים

  .28.8.2003 לבקשתה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום 3ראו סעיף    40
  . 15.9.2003מיום ,  לתגובת העותרת לבקשת ההסתדרות להצטרף לעתירה7ראו סעיף    41
,  העברית–ר של כל אוניברסיטאות המחקר כלל ארגוני הסגל האקדמי הבכי, למעשה   42

 הגישו בקשה להצטרף כצד –גוריון ומכון ויצמן למדע -בן, חיפה, אביב- תל, הטכניון
ראו . אילן-בתמיכה בעמדת ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בר, להליך

  .18.9.2003בקשתם מיום 
  .24.9.2003ום ראו בקשת ההצטרפות של התאחדות התעשיינים בישראל מי   43
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 בית המשפט ,44"עקרונית בתחום היקף זכות השביתה ומעמד הגמלאים

 והפך בכך 45עתר לבקשות ההצטרפות השונותילהו, ליתן צו על תנאיהחליט 

 אף מעבר –את הדיון בפניו לדיון עקרוני בעל השלכות עקרוניות נרחבות 

כי הדיון בעתירה בית המשפט אף החליט , ה מכך יתר.46למקרה הבודד

 כי ,ובכך גם ביטא את תפיסתו, יתקיים בפני הרכב מורחב של שבעה שופטים

  .47מדובר בהכרעה בעלת משקל עקרוני

   אל מעבר למקרה  – סולידריות או קונפליקט בין הדורות .3

  כיצד,אין לדעת כמובן. ץ"בגטרם ניתן פסק הדין בפרק זה כתיבת בעת 

 והאם עמדת בית הדין הארצי תעמוד בעינה או דווקא עמדת ,ץ"בגיפסוק 

רחיב את הקונטקסט להלן נ. בית הדין האזורי לעבודה היא זו שתקבע

תוך התייחסות  במסגרתו מתחולל המאבק המשפטיאשר , משפטי-החברתי

  הדמוגרפיתמהפכהה: הוצגו בראשית המאמרש, ההתפתחויותשתי ל

  .תדורי-בין צדק חברתי ברמה הה שליאוריוהחיפוש אחרי ת

 על ארגוני עבודה והזדקנות. א

 שבמסגרתו מתנהל הסכסוך ,בהקשר החברתי הכלליבית הדין הארצי נגע 

, היה צנוע מידי  ובצניעות והיקף התיאור שלובתמציתיות, המשפטי הנקודתי

 המציאות .וראוי היה להרחיבו  קריטיהנוחברתי ההקשר האולם דומה ש

 החל ה קיבל,ם ובין ארגוני עובדיםגמלאי בכל הנוגע לקשר שבין ,תהחברתי

 הדמוגרפית מהפכה להיא קשורה . תפנית משמעותיתהשבעיםשנות ב

                                                 
  .24.9.2003 לתגובת היועץ המשפטי לממשלה ביום 1סעיף    44
 לאשר הצטרפות כל הצדדים 28.10.2003ראו החלטת בית הדין הגבוה לצדק ביום    45

  .הנוספים לעתירה
לסיים , 6.9.2005במסגרת דיון מיום , יצוין כי היה ניסיון מצד בית הדין הגבוה לצדק   46

, על פי הצעתו של כבוד המשנה לנשיא: כרעה עקרוניתאת הפרשה ללא צורך בה
ניתן היה לסיים את הפרשה בביטול פסק הדין של בית הדין הארצי , השופט חשין

 ובכך להביא לידי סיום את העתירה על כל –וביטול פסק הדין של בית הדין האזורי 
ו מיום ראו הודעת(למרות שארגון הסגל האקדמי הבכיר הסכים לכך , ואולם. צדדיה

כי לגישתו קיימת ", דווקא היועץ המשפטי לממשלה התנגד להצעה, )15.9.2005
ש מיום "ראו הודעת היועמ" (חשיבות משפטית וציבורית להכריע בעתירה

18.9.2005 .(  
  .15.3.2005מיום , השופטת דורית בייניש, ץ"ראו החלטת נשיאת בג   47
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 , בפועל.פוליטיים רחבים יותר-חברתייםלשינויים  ושתוארה בתחילת הפרק

 שילוב של ירידה בשיעורי הצטרפות של חברים חדשים לארגוני העובדיםה

 ם בארגוני העובדיםגמלאיה ניכרת בשיעור החברים הייד עללצ,  גיסאמחד

ם גמלאיכוחם של בחוללו שינוי פנימי משמעותי במקומם ו,  גיסאמאידך

 )לפחות האירופאיות(בארגוני העובדים במרבית המדינות המערביות 

)Feltenius, 2002(. 
שיעור שם עלה ,  איטליההנהאחת הדוגמאות הקיצוניות ביותר למגמה זו 

 בין השנים  אחוז20.3- ל7.4- מ,ם בקרב כלל חברי ארגוני העובדיםגמלאיה

מכלל  ) אחוז47.6( לכדי כמעט מחצית והוא המשיך לעלות עד, 1980-1950

ם גמלאיהארגוני ). Chiarini, 1999 (1996חברי ארגוני העובדים בשנת 

 ,והפכו להיות גופים פעילים כפדרציות עצמאיות באיטליה התארגנו

 בכל הנוגע לעיצוב הסדרים הנוגעים לזכויות , ומשפיעים חזקים,יםעצמאי

הגידול במספר . כגון הסכמי עבודה קיבוציים בתחום הפנסיה, םגמלאי

המנוכים מהפנסיה , האוטומטיים לצד דמי החבר, םגמלאיהחברים ה

ם כוח כלכלי ופוליטי לניהול גמלאי הקנו לארגוני ה,ומועברים לארגון

ם מספקים קשת רחבה של שירותי גמלאיארגוני ה, בפועל, ואכן. מאבקיהם

הרבה מעבר , תמיכה ועזרה אינסטרומנטלית וכלכלית לחבריהם, מידע

 דבר המעצים עד מאוד – שהמדינה מספקת לכלל אזרחיה ,למערך השירותים

כמובן שארגונים אלה פעילים ביותר . את מקומם ותפקידם החברתי בזיקנה

רמת פגוע בסיונות לינל בכל הנוגע לרפורמות או ,ברמה הפוליטית באיטליה

 ,סיון האיטלקי מצביע על כךי לפחות הנ.האוניברסלית-הפנסיה הסוציאלית

משפיע באופן ישיר על  ושיעור הפנסיונרים בארגוני העובדים שהרכב החברים

  .דפוס ניהול המשא ומתן הקיבוציעל ו קבלת ההחלטות ןאופ

של המאה הקודמת הצביעו על העשורים האחרונים  גם בגרמניה

 & ,Kohli, Kunemund (העובדיםלארגוני  םגמלאיחשיבותם ומרכזיותם של ה

Wolf, 1997(, למעשה לארגונים הגדולים והחזקים של אוכלוסיית הפכוש 

ם חברי ארגוני העובדים הפכו לשחקנים גמלאיה,  בשל כך.הזקנים בכלל

יתרה ו; להסדרי הפנסיהראשיים בעיצוב המדיניות החברתית בכל הנוגע 

מעורבותם ב בפעילותם ום בארגוני העובדים יוצריםגמלאיהחברים ה, מכך

ובין הדורות , הפעיל והעובד, בין הדור הצעיר דורי-בין את הקשר ההארגונית

 שכבר פרשו מעבודתם אך עדיין פעילים במסגרת ארגוני ,הזקנים יותר

  . העובדים
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 DGB – German( בגרמניה  העובדיםקונפדרציית ארגוני, 1994בסוף שנת 

Trade Union Confederation( , שהיוו ,םגמלאיליון חברים י מ1.7כללה   

בדומה לאיטליה , גם בגרמניה. מכלל החברים בארגוני העובדים אחוז 17-כ

 הירידה בשיעור החברים הצעירים בארגוני ,)אם כי לא באותו היקף(

גידול בעובדים חברי ארגון שפרשו ה בתוחלת החיים והיילצד העל, העובדים

. םגמלאי הנםהביאה לגידול ניכר בשיעור חברי ארגוני העובדים ש, לפנסיה

ם מספקים לחבריהם קשת של שירותים חברתיים גמלאיארגוני ה, גם כאן

 ,מעבר לשירותים החברתיים, הכוללים מסגרות פעילות בזיקנה, מגוונים

ם מספקים גמלאיהחברים ה. ומות המדינה והרשויות המקידי-עלהמוענקים 

" איזון"אך גם מתחילים לעורר דילמות ביחס ל כוח פוליטי לארגוני העובדים

לעומת שמירה וקידום האינטרסים של  הראוי בין הגנה וקידום זכויותיהם

אינם בגרמניה ם גמלאיה, בשונה מאיטליה. דור העובדים הפעיל והצעיר

העבודה היציגים  בארגונים אלא משולבי מאוגדים בארגונים נפרדים

, כאשר יש להם זכויות קצת שונות ולעיתים מופחתות, שלהם" רגילים"ה

  . לפחות בכל הנוגע לזכויות ההצבעה וקבלת ההחלטות

 כי האופן שבו משולבים ובו ,המשמעות של מציאות משתנה זו היא

בכל ם בארגוני העבודה הופכת לסוגיה קריטית במבט לפנים גמלאיפעילים ה

כפי שהיטיב לתאר זאת קוהלי . הנוגע לאינטגרציה החברתית של זקנים

     :)187' בעמ(לעיל במאמרו 

The power of the unions is not least a function of the 
number of their members. Considering the organizational 
demography, the integration and participation of retirees 
could become a key issue in the modernization of the 
unions. The unions have the potential to strengthen 
solidarity-oriented intergenerational politics, and the 
representation of elderly people could become “a crucial 
factor in shaping the unions’ stands on new welfare issues” 
(Alber, 1993:22). The most obvious danger consists in a 
narrow predominance of workers’ interests. 

 בה ניתן כעת להבין את חשיבות ומרכזיות ,על רקע מציאות זו, ואכן

 לא רק ניתן להביןעוד , ם בארגוני העובדיםגמלאיחברותם ומעורבותם של 
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 להמשיך במאבק שלה למרות אילן-בראת התעקשותה של אוניברסיטת 

הצטרפותם של ארגוני אלא גם את , שהסכסוך הקונקרטי הסתיים

ם גמלאיההכרה והמודעות למרכזיותם של ה. ץ"בגהמעסיקים לעתירה ל

 הרצון לפגוע ולצמצם –ומאידך ,  מחד–בכוחם העתידי של ארגוני העובדים 

חייבו את , את הכוח הכלכלי והפוליטי של שוק העבודה המאורגן בישראל

  . התגייסותם של ארגוני המעבידים והעובדים למאבק

למען הגנה על " שביתהזכות ה" על מאבק נקודתי על  אם כךאין מדובר

של ארגוני העובדים ושוק מדובר על קרב נוסף על עתידם . םגמלאיזכויות ה

דורי בין דור - הבין החברתיהקשרעל אופי ו העבודה המאורגן בכללותו

 על  מחדמדובר. "דור העובדים לשעבר"ובין " עובדים הפעילים"ה

כפי שהוצגה  (תרידו-בין סולידריות  על פרדיגמה שלתהמושתת, אידיאולוגיה

- ביןמעמד" "מעמד הפועלים"הרואה ב, )בהקשרה הגרונטולוגי מקודם

 בעל ,ם ככוח מאוחדגמלאי הכולל הן את העובדים הפעילים והן את ה,"דורי

 שאיננה מכירה לא , הנאבק אל מול אידיאולוגיה,אינטרסים משותפים

ובכל , עמדכקבוצה או כמ" םגמלאי"דאי לא בובו וכקבוצה" מעמד עובדים"ב

חליש את יש  לא רקמבינה היטב כי הפיצול וההפרדה בין השניים –מקרה 

 .בין שתי הקבוצות הללו שקף את ניגוד האינטרסיםיאלא  שניהם

 על גישה קונפליקטואלית ותחרותית תמושתתאידיאולוגיה אחרונה זו 

דורי על -המיישמת את גישת הקונפליקט הבין, )הוצגה לעילש (כללית

 לגמלאים ולעובדים הפעילים ישנם אינטרסים הלפיו, קונקרטיה המקרה

 דווקא שילוב הפרספקטיבה הדמוגרפית יחד עם מגמות .זרים ואף מנוגדים

מאפשר את החשיפה של , ודפוס ההשתתפות בארגוני העבודה המאורגנים

, של ההכרעה השיפוטית במקרה הנדוןעומק והיקף ההשלכות הנרחבות 

  .ים והתיאורטייםושורשיו האידיאולוגי

  דורי-ביןצדק קשרי גומלין ועל  .ב

מבוטל בטענת -שימוש לאעד כה במסגרת ההליכים המשפטיים נעשה 

כי , דומה, יחד עם זאת . איגוד הסגל האקדמיידי-עלבעיקר , "דריותיסול"ה

והתעלם  היה צר מידי טיעון הסולידריות והקשר בין העובדים והגמלאים

 דורית-הקשורים למחויבות אתית בין, רמממדים אתיים רחבים יות

, המתבטאת ,)Generational Equity-מכונה בספרות המדעית בתחום כה(

שונים " דורות"באופן חלוקת עוגת המשאבים הכלכלית בין , לדוגמא
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)Rhodebeck, 1998; Vincent, 1999 .( זה עוסק לפיכך גם כ דורי-ביןצדק

יחס להגנה או ב ארגוני העובדיםהענקת זכות הייצוג והשביתה ל ה שלבשאל

  .םגמלאילקידום זכויות 

ת משקפת לא רק דורי-בין שסולידריות ,הטענה שלנו בהקשר האתי היא

מבט ה מנקודתמצב ראוי גם אלא  חברתיתהתיאוריה המצב מצוי מבחינת 

 חובה מוסרית על עובדים פעילים קיימת .)Kohli, 2008" (דורי-ביןצדק "של 

ם גמלאי של ה את האינטרסיםלהבטיחכדי , ין אף לשבותרך העניוולצ להגן

היום אני "במובן של " אגואיסטי" הבסיס המוסרי איננו .של מקום העבודה

 ,מבוססת על כךדורי -הביןהטענה בהקשר האתי ". גמלאיעובד ומחר אני 

 בין העובדים של היום  ותלותשבאופן בלתי נמנע קיימים יחסי הדדיות

  בין העובדים של היום ותלותבאותה מידה שיש קשר, לעובדים של אתמול

 מזכויותיהם להנותיכולתם של העובדים הקיימים . עובדים של מחרוה

שגשוגו . קודמיהם לעבודה שניהלו מאבקים מ במידה רבה נובעתהנוכחיות

היא במקרים רבים תוצאה של עבודה  והצלחתו הנוכחית של מקום העבודה

המשך . םגמלאי עובדים שכיום הם כבר של, וארוכת שנים קשה, ארוכה

תלויה בהרבה בעבודתם  ושגשוגו של מקום העבודה בעתיד הצלחתו, קיומו

תהיה במידה  וזכויותיהם של העובדים של מחר, הקשה של העובדים דהיום

זה ,  לפיכך.םיהצלחותיהם של העובדים הנוכחברבה תלויה במאבקיהם ו

להילחם על זכויותיהם של צודק ומוסרי לצפות מהעובדים של היום 

באותה מידה שיהיה זה צודק מהעובדים של היום , העובדים של אתמול

לצפות ואף לדרוש מוסרית מהעובדים של מחר להילחם על זכויותיהם לאחר 

  .גמלאותשיצאו ל

ככוללת בחובה " קהילה"מזהה את הה, מדובר אם כך בגישה קהילתנית

 העובדים: הגילאיים" דורות"הואת מכלול  את כלל אוכלוסיית העובדים

 שייכים למעשה לאותה קהילה ,ושל אתמול של מחר,  של היוםוהצעירים

 הולכת לשני דורי-ביןטענת הצדק ה, לפיכך. הדדיתמבחינת האחריות ה

ם מוטלת החובה לפעול בצורה סולידרית לשמירה גמלאיגם על ה – הכיוונים

 פעילים הנם ש,םגמלאי, עלבפו, ואכן. והגנה על זכויות העובדים הפעילים

תורמים באופן מהותי לכוחם הפוליטי , ותורמים לארגוני העובדים

ים פוגע ם מארגוני העובדיםגמלאיניתוקם והפרדתם של ה. והחברתי

 . את כוחם גםים מחלישביכולתם להגשים את מחויבותם המוסרית ולפיכך

דמי החבר ( אותם ממקור הכנסות משמעותי ים מנתק רקהם אינם
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מסוגל ה , מוסריממקור כוחגם לא  א)ם לארגוני העובדיםגמלאישמשלמים ה

, הפעלת לחץ על פוליטיקאים, השתתפות בהפגנות(לתרום ברמה הפוליטית 

מצב בו  יוצרניתוק כזה . )זמין לפעילות מחאה אקטיבית ועוד" כוח עבודה"

 שכן אז המאבק הופך ,םגמלאילהילחם על זכויות ה" צודק"אכן אין זה 

  .צדדי בלבד-להיות חד

זיקות  יוצרת תעסוקתית-חברתית- ברמה הכלכליתתלות הדדית זו

כל מאבק על , במילים אחרות.  ופנים ארגוניתדוריות- אתיות ביןומחויבויות

  שלמרכיבים שיש בו, הוא במהותו מאבק זכויות במסגרת עבודה מאורגנת

מלחמה על היא למעשה   כל העלאת שכר של היום.תדורי-ביןמחויבות 

 שאיננו ,ארגון עובדים, לפיכך.  שיצטרף לארגון מחר,זכויות העובד העתידי

 שכן בעוד הוא עצמו ,למעשה באופן לא אתיפועל , נאבק על זכויות גמלאיו

הוא מפקיר ,  תוצר של מאבקים כוחניים של הדור הקודםן שה,נהנה מזכויות

נהנה ממקום העבודה ו יו הקיימותאלה שבזכותם הוא נהנה מזכויותבובוגד 

  .בכלל, שבו הוא מצוי

הטבות . דורית ברמה הכלכלית גם היא ברורה וניכרת לעין-ןהתלות הבי

מוענקות , פעיליםה לעובדים ידי ועדי העובדים-שהושגו על ,כלכליות רבות

כך . םגמלאיהכרה שהם מייצגים לא רק עובדים פעילים אלא גם העל בסיס 

ה וכוח ייבין כוח הקנבולט הפער הכלכלי , קבעהארגון עובדי צבא ב ,לדוגמא

ה יילעומת כוח הקנ, המיקוח של קבוצת עובדי הקבע הפעילים בלבד

יכולתם . אשר בפנסיהיחד עם אלה והמיקוח של עובדי צבא הקבע הפעילים 

 ,של אנשי קבע פעילים להשיג זכויות והטבות כלכליות מתאגידים פרטיים

ן מהכוח הכלכלי המשולב שלהם ושל  נובע במישרי,המתחרים על כיסם

  . צבא הקבע גם יחדגמלאי

,  אינו מתעלם מהאפשרות שייתכנו מתחיםדורי-ביןטיעון הצדק ה

קונפליקטים או ניגודי אינטרסים בין עובדים של היום לעומת עובדים של 

 כי אימוץ זווית מבט מוסרית ,הטענה בהקשר האתי היא. מחר או של אתמול

האחריות מ תוך התעלמות מהחובה ו,ת מהקבוצות הללו כל אחידי-על

 לקבוצות האחרות או מקשרי התלות והדדיות שבין  הקבוצהההדדית של

: מוסריהצודק או הפתרון ה זהות את את היכולת לאיינתמ, הדורות השונים

 כלפיה קיימת החובה המוסרית" קהילה"היא מפוררת באופן מלאכותי את ה

  . "מי יותר חזק"אלה של והופכת את שאלת הצדק לש
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ם ובין גמלאיהזיקות הכלכליות בין ה בה הדברים נובעים מהמציאות

 דפוס: כמעט בלתי ניתנות להפרדה – ולמעשה ,העובדים הפעילים מגוונות

ם משפיע על שוק התעסוקה של העובדים גמלאיהפעילות הכלכלית של ה

פיע על שוק ם משגמלאיהפעילות הפוליטית של ה דפוס; הפעילים ולהיפך

 נדמה שאין כמו המציאות .התעסוקה של העובדים הפעילים ולהיפך

בראשית שנות   לתמוך בכך,בהם נכתב מאמר זה, אלהימים  העדכנית של

 העיקרית למתן אפשרות להשקיע את כספי חת ההצדקותכאשר א, האלפיים

 שהזרמת , בטיעון נעוצההייתהם בשוק ההון גמלאיקרנות הפנסיה של 

היו ם גמלאי כספי ה– במילים אחרות .אלה תעודד צמיחה כלכליתכספים 

, מצד שני. עירים של צתעשרותאפשרויות תעסוקה וה אפשראמורים ל

כלכלית של פעילות הכתוצאה מדפוס ה שנגרם , בשוק ההון הנוכחימשברה

שפיע במישרין על זכויות הפנסיה של דור ה פגע ו,הנוכחי" צעירים"דור ה

    .םגמלאיה

והממדים , דון בדיונים ובטענות הצדדיםי נ שאיננור האתי כמעטההקש

 , חברתיתאחריות מוסריתהכרה בשל ו" דורי-ביןצדק "המוסריים של 

 הנעוץ בהכרה בזכות השביתה של , ההדדיותמרכיבהמושפעת במישרין מ

,  אולם.לא זכה למשקל הולם לדעתנו, םגמלאי זכויות הןעובדים למע

 בבחירת הפרשנות המשפטית הראויה, ה לטעמנולהקשר האתי משמעות רב

ראוי מבחינה , מקום שיש אפשרות בחירה בין שתי דרכי פרשנות אפשריות –

   .מוסרית לאמץ את הפרשנות המוסרית יותר

  משווההמשפט  בהמושגיות פרדיגמותההביטוי של . ג

להתבונן באופן ביקורתי על הכרעות  המקובלות אחת הדרכים המשפטיות

בחינה הלימוד וה. מבט של משפט משווהמנקודת היא לבחון אותן  תשיפוטיו

 שיטות משפט זרות עיצבו את הפתרון המשפטי בהם ,של האופנים והדרכים

 מבט או נקודות לעיתים להאיר עשויים ,שלהן לבעיות משפטיות דומות

, מצד שני . נחשפו בשיטת המשפט המקומיתשטרם בנמצא או ןשאינ, תובנות

יכולה לעיתים להיות בעייתית ביותר לאור ההבדלים  אתיתחינה השווב

לבלתי זו להפוך השוואה  העלולים ,החקיקתיים והתרבותיים, החוקתיים

דברים נכונים במיוחד ה. נטית מבחינה המשפטיתוו רלבלתיאפשרית או 

הם ,  הקיימים במדינות רבות,אשר לצד עקרונות יסוד לתחום דיני העבודה

 שנוצרו עם השנים על רקע , ייחודיים שונים ומגווניםיםמאופיינים בהסדר
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ארגוני , יחסי כוח פוליטיים בין ארגוני עובדיםהיסטוריה ארוכת שנים של 

 –ודינמיקה פוליטית פנים מדינתית  הקשרים כלכליים לוקליים, מעבידים

מכלול הקשרים שהופך את היכולת להשוות בין ההסדרים והפתרונות 

  .יוחדהקונקרטיים לקשה במ

המייצגים , להציג שני פסקי דין עקרוניים בחרנו, לאור המגבלות דעיל

יש . םגמלאישתי גישות שונות לסוגיית הזכות לשבות בגין הגנה על זכויות 

 להתיימר להציג תמונה מקיפה ההצגה ההשוואתית כי אין בכוונת ,להדגיש

ים מהם מובא(וממצה אודות עמדת המשפט האמריקאי או המשפט הקנדי 

מטרת הבאת שני פסקי . ביחס לשאלה נשוא מחקר זה) פסקי הדין בהמשך

 שאומצו לסוגיה ,הדין להלן היא להציג שני פתרונות קונצפטואליים שונים

וכיצד כל , הברית-ארצות בתי המשפט העליונים בקנדה ובידי-עלשבנדון 

. דורי-ביןאחד מהפתרונות משקף גישה קונצפטואלית שונה ביחס לקשר ה

הדבר מאפשר לנו לבחון את עמדת , ואיל וכל בית משפט אימץ פתרון שונהה

  .המשפט הישראלי ביחס לשתי ההכרעות השיפוטיות שיובאו בהמשך

  דורי-הבין" נתק"מודל ה :המודל האמריקאי )1

אחד מפסקי הדין החשובים ביותר בתחום יכולתם של ארגוני עובדים 

 Alliedפסק הדין בפרשת הנום שלהם גמלאיאבק למען זכויות הילה

Chemical & Alkali Workers v. Pittsburgh Plate Glass Co. 197148 משנת. 

פסק הדין עסק בזכותו של ארגון העובדים לנקוט בהליכים קיבוציים נגד 

) כדוגמת ביטוח בריאות(מעביד אשר ביקש לצמצם זכויות עבודה נלוות 

 .םגמלאיל
 Allied Chemichal & Alkali– יציגעובדות המקרה עסקו בארגון עובדים 

Workers –עובדי חברת , בין היתר,  שייצג את העובדים על בסיס שעה של

Pittsburgh Plate Glass .העובדים , על פי ההסכם הקיבוצי בין הצדדים

 שהמעביד השתתף ,לתכנית ביטוח בריאותזכו הפעילים והפנסיונרים 

ולפיכך , ין ביטוח בריאות ממלכתי אהברית-ארצות בראוי לציין כי. במימונה

בשנת . ביטוח בריאות הוא אחד מההטבות התעסוקתיות החשובות ביותר

 ביטוח בריאות פדרלית בעלת תכנית הברית-ארצות לתוקף בה נכנס1965

 תכנית(ם גמלאי מיועדת לכלל אוכלוסיית ההייתה ש,מאפיינים אוניברסליים

                                                 
48   Chemical Workers v. Pittsburgh Glass, 404 U.S. 157 (1971)  
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 ,חדשההביטוחית ה התכניתר לאו). Medicare בשם הברית-ארצותהמוכרת ב

 ההודיע, םגמלאישלמעשה ייתרה את הצורך בביטוח הבריאות הבסיסי ל

 תכניתהחברה לארגון העובדים כי בכוונתה להפסיק את השתתפותה ב

, )גמלאיבגובה של שני דולר לכל (ם גמלאיביטוח הבריאות לעובדים ה

-  משלימה לתכניתמהווה ה ביטוח תכנית דולר ב3ולהמירה בהשתתפות של 

Medicare .צדדי מטעם המעביד ודרש לנהל -ארגון העובדים התנגד לשינוי חד

החברה  . בכדי לעצב ביחד את ההטבה החילופית, בנדוןמשא ומתןעימו 

 משא ומתןסברה כי בנסיבות העניין לא מוטלת עליה חובה משפטית לנהל 

 אישי לכל ולפיכך שלחה מכתב, םגמלאיעם ארגון העובדים ביחס לזכויות ה

ארגון העובדים " עקיפת" אישית לקבל את הצעתה תוך פנייהובו , םגמלאיה

  ).ם קיבלו את הצעת המעבידגמלאי ה190 מתוך 15רק  בפועל(היציג 

ארגון העובדים פנה לטריבונל החוקי ליישוב סכסוכי עבודה קיבוציים 

)NLRB – National Labor Relations Board( ,מכוח  הברית-ארצותפועל בה

– NLRA-ה(, המסדיר את אופן יישוב הסכסוכים הקיבוצייםחוק ספציפי 

National Labor Relations Act( ,של זכויות צדדי -חדההשינוי  כי ,בטענה

בלתי " מהווה צעד  עם ארגון העובדים היציגמשא ומתןמבלי לנהל הגמלאים 

 unfair"-נקט ב, כלשון החוק האמריקאי, או(בלתי חוקי  –ולפיכך " ןהוג

labor practices .("הטריבונל המנהלי קיבל את עמדת ארגון העובדים, ואכן 

לצורך החוק בהקשר של שינוי " עובדים"ם הם גמלאי )א: כי, בקובעו

לקיים מחייב ם גמלאי שינוי בהטבות ביטוח הבריאות של ה)ב; זכויותיהם

הל אודותיו צדדי מבלי לנ- באופן חדלשינוי ניתן ואיננומשא ומתן קיבוצי 

החברה הגישה ערעור על החלטת הטריבונל לבית המשפט . משא ומתן

אינם " םגמלאי" כי ,וקבע, אשר הפך את החלטת הטריבונל, לערעורים

ם אינו מהנושאים גמלאיוכי שינוי בזכויות ה, כמשמעותו בחוק" עובדים"

על החלטה .  אודותיהם קיבוצימשא ומתןשקיימת חובה על המעביד לקיים 

שנעתר לדון , ו הוגשה בקשה לדיון בפני בית המשפט העליון האמריקאיז

  .בעניין

, אבן דרך בתחוםלמאז בפסק דין שהפך , בית המשפט העליון האמריקאי

ם גמלאי כי אין לארגון העובדים יכולת או סמכות משפטית לייצג את ה,קבע

בחינה  כי מ,בית המשפט קבע,  ראשית.במסגרת סכסוך עבודה קיבוצי בנדון

 להסדיר את הקשרים בין עובדים הייתהכוונת החוק  היסטורית-פרשנית
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כדברי בית . ם ומעבידיהם לשעברגמלאיולא בין , פעילים ומעבידיהם

  :המשפט

In this cause, we hold that the Board's decision is not 
supported by the law. The Act, after all, as it makes clear, 
is concerned with the disruption to commerce that arises 
from interference with the organization and collective 
bargaining rights of "workers" – not those who have 
retired from the workforce. The inequality of bargaining 
power that Congress sought to remedy was that of the 
"working" man, and the labor disputes that it ordered to be 
subjected to collective bargaining were those of employers 
and their active employees. Nowhere in the history of the 
National Labor Relations Act is there any evidence that 
retired workers are to be considered as within the ambit of 
the collective bargaining obligations of the statute 

 בית המשפט המשיך וביסס את עמדתו גם על ניגוד העניינים, שנית

המצדיק , םגמלאי בין העובדים הפעילים ובין ה, לדעתו, שקייםוהקונפליקט

  :ית המשפטכדברי ב. את האבחנה בין השניים

Here, even if, as the Board found, active and retired 
employees have a common concern in assuring that the 
latter's benefits remain adequate, they plainly do not share 
a community of interests broad enough to justify inclusion 
of the retirees in the bargaining unit. Pensioners' interests 
extend only to retirement benefits, to the exclusion of wage 
rates, hours, working conditions, and all other terms of 
active employment. Incorporation of such a limited 
purpose constituency in the bargaining unit would create 
the potential for severe internal conflicts that would impair 
the unit's ability to function and would disrupt the 
processes of collective bargaining. Moreover, the risk 
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cannot be overlooked that union representatives on 
occasion might see fit to bargain for improved wages or 
other conditions favoring active employees at the expense 
of retirees' benefits. 

 כגון הטענה שקיים , הטענות הנוספותבית המשפט גם דחה את, לבסוף

לפיו ארגוני עובדים ומעבידים ) established industrial practice( "מנהג"

, הטענה החילופיתאת  וכן, םגמלאי בנוגע לזכויות המתןמשא ומנהלים 

ם הם חלק מתנאי גמלאיולפיה בכל מקרה הטבות כלכליות הניתנות ל

עצם , לדוגמא(על זכויותיהם בהשפיען , העבודה של העובדים הפעילים

 ביטוחית ומשלמים תכנית החברים ב,םגמלאיקיומה של קבוצה גדולה של 

  ). תכניתר ההשתתפות של העובדים הפעילים ב יכולה להוריד את מחי,עליה

חשוב לשם הבנת עמדת בית המשפט העליון האמריקאי לציין את 

- ה, "זכויות המוקנות"גם על קיומה של דוקטרינת ה, בין היתר, הסתמכותו

vested rights , כפי שבית המשפט העליון גם מציין מפורשות בהערת (ולפיה

 נתונה זכות התביעה הברית-ארצותם בלאיגמל, ) לפסק דינו20שוליים מספר 

צדדי בזכויות -אם ועד כמה שזה פוגע באופן חד, האישית נגד מעבידם לשעבר

, לשיטת בית המשפט, לפיכך. לו במהלך שנות עבודתו" הוקנו"חוזיות ש

ועד העובדים בכל מקרה איננה נדרשת כדי למנוע פגיעה בזכויות " הגנת"

 ם תרופה אישית יעילהגמלאי כך יש לשכן על, ם בעברגמלאישהוקנו ל

  .ותשובה משפטית הולמת

 ה מהווהם אינגמלאיאוכלוסיית ה, על פי המשפט האמריקאי, לסיכום

ועד אמנם . לצורך סכסוכי עבודה קיבוציים" עובדים"חלק מאוכלוסיית ה

 לשפר את זכויות משא ומתןלנהל , אם הוא מעוניין בכך, העובדים רשאי

 הנושא אינו מסוג הנושאים שעל פי המשפט ,ברם –הפנסיונרים שלו 

 המעביד רשאי . קיבוצימשא ומתןלנהל עליהם " חובה"האמריקאי קיימת 

ל כך סכסוך עבודה ועד העובדים אין שום זכות להכריז עוול, לסרב לדון בכך

 משא ומתןועד העובדים אינו מוסמך לנהל , מצד שני. או לשבות עקב כך

" מוקנות"ואף המעביד אינו רשאי לפגוע בזכויות  םגמלאי זכויות התלהפחת

זכות התביעה נתונה באופן אישי ,  ובמידה ואכן הוא פוגע בהם–ם גמלאיל

התוצאה , מכאן). ועד העובדיםוולא ל(ם שזכויותיהם המוקנות נפגעו גמלאיל

ועד העובדים מייצג את : םגמלאימשפטי בין העובדים ובין ה" נתק"המעשית 
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ועד ; עליהםרק אבק יהעובדים ויכול באופן אפקטיבי גם לההאינטרסים של 

 , מצד שני אךםגמלאיהעובדים אינו יכול באופן אפקטיבי לייצג את ה

הם  –ואם יעשה כן (צדדי לפגוע בזכויותיהם -המעביד אינו יכול באופן חד

  .49)רשאים באופן אישי לתבוע אותו

 של הפרדיגמהמקום המעניין במיוחד בפסק הדין הוא ה

כפי ,  בהצדקה של התוצאה אליה הגיע בית המשפטהקונפליקטואלית

המרכזית  בחוות דעתו  בולטבא לידי ביטויגם  הדבר. שהדברים צוטטו לעיל

  :כי,  לפסק הדין181' שאומר בעמ, של השופט ברנן

Under the Board's theory, active employees undertake to 
represent pensioners in order to protect their own 
retirement benefits, just as if they were bargaining for, say, 
a cost of living escalation clause. But there is a crucial 
difference. Having once found it advantageous to bargain 
for improvements in pensioners' benefits, active workers 
are not forever thereafter bound to that view or obliged to 
negotiate in behalf of retirees again. To the contrary, they 
are free to decide, for example, that current income is 
preferable to greater certainty in their own retirement 
benefits or, indeed, to their retirement benefits altogether. 
By advancing pensioners' interests now, active employees, 
therefore, have no assurance that they will be the 
beneficiaries of similar representation when they retire. 

חוסר ת או" נתק"בית המשפט העליון האמריקאי מדגיש אם כך את ה

את לעצב את זכויותיו ו" דור"של כל " חופש"ואת ה דורית-המחויבות הבין

 הקונפליקט פרדיגמת. תנאי עבודתו ללא כל קשר או מחויבות לדור שקדם לו

                                                 
, הברית חוק פדרלי-  נחקק בארצותPittsburgh Plate Glassכי בעקבות פרשת , יצוין  49

 Employee Retirement Income Security Act:או בשמו המלא, ERISAהידוע בכינויו 
of 1974 , אשר התיימר להסדיר הגנות וזכויות עובדים בכל הנוגע לזכויות הפנסיה
ראו יותר על . ידי מעבידים-ות סוציאליות נוספות שהוענקו עלוחלק מזכוי, שלהם

  .Douglas (2000)ל ההתפתחויות בעקבות הפרשה אצ



  נגישות לצדק חברתי בישראל

 
406 

דורי מהווה אם כך את התשתית האידיאולוגית להצדקת התוצאה -הבין

  . השיפוטית אליה הגיע

מעוגן ה ,והאינדיבידואליהדברים ניתנים להבנה בהקשר האידיאולוגי 

על רקע ניתן להבין זאת גם , יחד עם זאת. עמוק בתרבות האמריקאית

 שנות . של התקופה בה ניתן פסק הדיןתעסוקתית-כלכליתהמציאות ה

, שילוב של מיתון כלכלי התאפיינו בהברית-ארצות בהשמונים הראשונות

קבות עלויות בע (ותביעות אגרסיביות של מעסיקים, שיעורי אבטלה גדולים

כלכליות גדלות והולכות בגין תשלומים עבור ביטוחי בריאות וביטוחים 

ארגוני העובדים נאלצו לבצע . יתורים מצד ארגוני העובדיםו לו)משלימים

 על מגוון ויתורלרבות ,  כדי להגן על מקומות עבודה,ויתורים משמעותיים

התעוררו ש ,ותהשאלות המשפטיות הקש. זכויות והטבות תעסוקתיות נלוות

ביחס לזכותם של ארגוני עובדים לבצע ויתורים ביחס לזכויות והטבות 

 – עוררו תחושה ,ם שכבר אינם עובדיםגמלאי שהוענקו בעבר ל,עבודה נלווים

לידי ביטוי בהחלטת בית המשפט העליון האמריקאי  באה  שהיא גםייתכןש

רסים של  ניגוד אינטרסים וקונפליקט של ממש בין האינטשל קיום –

בסופו של  עלול ניגוד זה. םגמלאיהעובדים הפעילים ובין האינטרסים של ה

  . )Bates, 1987(ם גמלאי לפגוע ב דווקאדבר

  דורי - ביןקולקטיביזםמודל של : נדיהמודל הק )2

סוגיית זכותם של ארגוני עובדים להיאבק  הגיעה של שני עשורים" איחור"ב

התוצאה . ית המשפט העליון הקנדיגם לפתחו של ב הםגמלאיעל זכויות 

 לפחות בשאלה הצרה של זכותו של ארגון עובדים לנקוט הליכים – הייתה

מנוגדת לעמדת בית המשפט העליון  –הם גמלאימשפטיים לשם הגנת 

לא ניתן להבין את התוצאה במנותק מההקשר החקיקתי אמנם . האמריקאי

מעניין ,  גם כאן,ברם. תרבותי הרחב יותר- ומההקשר החברתיהספציפי

  . ביותר לראות את הלוגיקה וההנמקה המהותית שמאחורי פסק הדין

העותרת , חברה דייקו קנדהכשמה של , 50הסיפור ידוע כפרשת דייקו

החברה סגרה את המפעל שלה , בעקבות העברת פעילותה למקסיקו. במקרה

 והועסקהעובדים במפעל . 1985בפרובינציית אונטריו בשנת  בעיר המילטון

נוהל משא ומתן בין ועד , ולפני סגירת המפעל, הסכם עבודה קיבוציב

                                                 
50  Dayco (Canada) Ltd. v. CAW-Canada, [1993] 2 S.C.R. 230.  
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 שהובטחו , שונות לפיו הטבות ביטוחיות,העובדים ובין הנהלת המפעל

, ביטוח רפואי, כגון ביטוח חיים(לעובדים במסגרת הסכם העבודה הקיבוצי 

ים  שישה חודשיימשכו עוד  ,)ביטוח טיפול שיניים ועוד, ביטוח רפואי מורחב

. הסכם העבודה הקיבוציאז יסתיים באופן רשמי  ולאחר סגירת המפעל

  הביטוחיות הנוספותהטבותה כי כל , לכלל הפנסיונרים שלהההחברה הודיע

 כפנסיונרים יסתיימו כאשר יסתיימו )מעבר לפנסיה האישית שצברו (שלהם

  .ההטבות לכלל עובדי המפעל הפעילים

 כמפורט בהסכם העבודה הקיבוצי – בוררותהליכי בח תפועד העובדים 

בדרישה שלא , מטעם הפנסיונרים של המפעל – סכסוכים כאמצעי ליישוב

סמכות לנקוט לוועד  כי אין ,החברה מצידה טענה. לבטל להם את ההטבות

הסכם עבודה  אין יותרש היות ,בהליכים נגדה ואין כל מקום להליכי בוררות

דים שכבר פרשו מכוח הסכם אין מחויבות לעוב –ובכל מקרה , קיבוצי

 כי תלונת ועד ,הבורר שבפניו הוגש ההליך המשפטי קבע. העבודה הקיבוצי

כי חובת החברה לשלם את ההטבות לפנסיונרים  והעובדים נתונה לסמכותו

שלה נותרת בעינה גם לאחר סיום הסכם העבודה הקיבוצי עם העובדים 

 אשר קיבל את ,החברה מצידה פנתה לבית המשפט האזורי. הפעילים

, ועד העובדים הגיש בקשה לרשות ערעור לבית המשפט לערעורים. יהטענות

על החלטה זו . את החלטת הבורר עקבותיהתו ואף אישר בבקששקיבל את 

אשר דחה , הוגשה עתירה מטעם חברת דייקו לבית המשפט העליון של קנדה

  .את העתירה והותיר על כנו את החלטת בית המשפט לערעורים

 השופט ודבמסגרת פסק הדין של כב, נמקתו של בית המשפט העליוןבה

 ניתן ,)אשר בנקודה זו שיקף את דעת כלל השופטים( La Forest – פורסט-לה

בית , ראשית. נטיים עד מאוד לענייניוווהרל, למצוא את הנימוקים הבאים

המשפט העליון הקנדי מדגיש את ההבדל במשפט העבודה בינו ובין משפט 

 בכל הנוגע לאבחנה בין נושאים שצדדים חייבים לדון ,ה האמריקאיהעבוד

' עמ(ובין נושאים שאין חובה לעסוק בהם ,  קיבוצימשא ומתןבהם במסגרת 

וקיימת חובת תום לב לדון , במשפט הקנדי אין אבחנה שכזו: ) לפסק הדין60

  .בכל תחומי זכויות התעסוקה

בין הנוסף  את ההבדל  ממשיך בית המשפט העליון הקנדי ומדגישעוד

" פנסיונר"ה,  בעוד שבמשפט האמריקאי:המשפט האמריקאי למשפט הקנדי

רשאי לתבוע באופן אישי את המעביד שלו לשעבר על פגיעה בזכויותיו 

הרי , עד העובדים שלו להיאבק עבורוו ללא אפשרות לדרוש מו,כפנסיונר
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  בקנדההיחידדווקא לפנסיונר . ברורה התמונה הרבה פחות במשפט הקנדי

 61' עמ(תביעה אישית נגד המעביד שלו לשעבר  ב תרופהתימצאייתכן שלא 

בכל הנוגע לסכסוכים הנוגעים  – שכן על פי המשפט הקנדי, )לפסק הדין

 הסמכות להגיש את התביעה נתונה אך –לזכויות מכוח הסכם עבודה קיבוצי 

  . היציגועד העובדיםוכלומר ל, ורק לארגון היציג

ית המשפט העליון הקנדי מפרט את השוני בין המשפט הקנדי לאחר שב

הוא מסתמך על החלטת טריבונל יחסי העבודה , למשפט האמריקאי

 האם ועד , אשר עסק במישרין בשאלה,51מפרובינציית בריטיש קולומביה

באותה . ם שלוגמלאיעובדים יכול באופן לגיטימי לנהל משא ומתן מטעם ה

שא ומתן על שיפור תנאי הפנסיה של עובדי המעביד סירב לנהל מ, פרשה

באותו .  שארגון העובדים אינו מוסמך באופן חוקי לעשות כן,הארגון בטענה

קבע כי ניתן לפרש , למרות שלא מצא שהדבר חייב בהכרעה,  הטריבונל,עניין

, לפיכך" עובד שפרש"באופן שיכלול גם " עובד"באופן מרחיב את המושג 

  .ל משא ומתן גם מטעמם של פנסיונריםועדי עובדים רשאים לנה

זכויות "המעביד טען כי הואיל ולעובדים שפרשו , בדומה לפרשה שלנו

,  מוסמך לנהל משא ומתן להפחית את הזכויותולכן אינו רשאי או, "מוקנות

מטעם העובדים " משא ומתן"לפיכך לא ניתן לראות בו כמי שמוסמך לנהל 

 ידי-עלשצוטטו , בונל במילים הבאות הטריידי-עלטענה זו נדחתה . לשעבר

  :בית המשפט העליון הקנדי

In any event, suppose it were true that a union could not 
reduce pension benefits for retirees. The union's 
response might well be "So what?" The parties are still 
perfectly capable of bargaining for an increase in the 
benefits. Nor is it unheard of to find collective 
bargaining about an issue which has a statutory floor. . .  

 מבטא שחלקן ,בית המשפט העליון הקנדי ממשיך ומביא החלטות סותרות

וחלקן , לצורך סכסוכי עבודה" עובדים"ם אינם גמלאי שאכן ,העמדה את

ההכרה בזכות של ארגון -אי,  שלפחות במשפט הקנדי,העובדהאת  ישמדג

                                                 
51 Canadian Paper workers Union v. Pulp and Paper Industrial Relations Bureau 

(1977), 77 C.L.L.C. 675.  
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" אשליה" שזכויותיו יהפכו ל,וביל לתוצאהי –ו גמלאיהעובדים לייצג את 

  :52כפי שהדבר נקבע בהחלטת הבורר הקנדי בפרשת קולטר. בלבד

Clearly, the retired employees are not employees within 
the strict meaning of that term. The same may of course 
be said of employees who are laid off for any substantial 
period of time. In each case, however, the question is not 
whether or not such a person is an employee within the 
strict meaning of the term (obviously he is not), but 
rather what are the rights which such person may have 
pursuant to the collective agreement. That is, the 
collective agreement has provided certain benefits for 
persons who are not in fact members of the bargaining 
unit at the time they seek to exercise such benefits… 

While it may be that a question might arise as to the 
entitlement of a person who is no longer in the employ of 
the company in the strict sense of the term to avail 
himself of the grievance and arbitration provisions of 
the collective agreement… the trade union party to the 
collective agreement may certainly seek to enforce such 
rights on behalf of the persons entitled thereto… 

If this were not so, then the benefits won by the union in 
negotiation and agreed to by the company would be 
illusory. 

, תוך הדגשה שבניגוד למצב הדברים במשפט האמריקאי, בסיכום הדברים

מסכם בית המשפט , אין זכות תביעה ברורה נגד המעבידלפנסיונר הקנדי 

  ):84' עמ(העליון הקנדי את עמדתו בנדון כך 

 

                                                 
52     Re Coulter Manufacturing Ltd. (1972), 1 L.A.C. (2d) 426. 
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The term "employee" in the Act may well encompass 
retired workers in some contexts, thereby allowing 
retirees to take advantage of the Act's fair 
representation provisions. 

של המשפט מהמשפט הקנדי אימץ גישה דוקטרינרית שונה , לסיכום

 .םגמלאי  בכל הנוגע לדפוס המשא ומתן הקיבוצי בקשר לזכויות,האמריקאי

במסגרת , פעיליםלפיו עובדים , מודל הפעולה הקיבוציב , דווקאתוגישל

להגן ולקדם את זכויות ) ואף צריכים(רשאים , ארגוני העבודה המאוגדים

ודפוס הפעולה  "קולקטיבי" השיח הוא שיח .ם במקום עבודתםגמלאיה

בית המשפט העליון  .המשפטי המועדף הוא קבוצתי ולא אינדיבידואלי

 הערכה אלא גם מתוך הקנדי אימץ גישה זו לא רק על בסיס השוני החקיקתי

מישור : םגמלאישונה לחלוטין של הדרך הראויה להגנה על זכויותיהם של 

הפעולה הקיבוצי הוא מישור הפעולה האפקטיבי להגנה וקידום זכויותיהם 

 גם .של זכויות בלבד" אשליה"זכויותיהם יישארו , והעדרוב, םגמלאישל ה

רבות  כי הפער בהחלטות מבטא את הת,ניתן לטעון, בזהירות רבה, כאן

לעומת  חברתית מבחינה יותר "סולידריים" בעלת מאפיינים הנהש, הקנדית

דורית על -ומשקפת גישה המעדיפה שיח סולידרי ברמה הבין, שכנתה מדרום

  .פני שיח קונפליקטואלי

   סיכוםמחשבות ל. 4

 דמוגרפיה שינויהו ישראל מזדקנת. המציאות החברתית בישראל משתנה

תרבות העבודה בים בדפוסי התעסוקה ואגב שינויים מהותי מתרחש

השילוב של הזדקנותה של החברה והגידול המסיבי  .המאורגנת בישראל

 הצמצום של שוק דלצ,  שפרשו ממעגל העבודה הפעיל,םגמלאיבחלקם של ה

 העובדים המאורגנים – שתי האוכלוסיות מציב את, מאורגןההעבודה 

ע ליכולת להגן על בנקודת חולשה בכל הנוג – םגמלאיאוכלוסיית הו

ם רבים בזכויות שצברו בעת שהיו גמלאיתלותם של  .זכויותיהם העתידיות

 מעמדם –ומאידך ,  מחד– עובדים מן השורה הופכת למשמעותית יותר ויותר

פוליטי -של ארגוני העובדים הפעילים נחלש לאור השינוי באקלים הכלכלי

  .והירידה בהיקף החברות והמעורבות הפעילה בהם
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 ובית הדין –  כיצד מבקשת החברה הישראלית,לה הנשאלת היאהשא

האם ? יםדורי-ביןלעצב את מערכת היחסים והקשרים ה –הגבוה לצדק 

שמסגרתו , דורי-בין" נתק"מבקשת להתבסס על החברה הישראלית 

על ו" ניגוד עניינים"ם מבוססים על גמלאיהקשרים בין העובדים הזקנים וה

דינת ישראל לבחור במודל של אינטגרציה או האם מבקשת מ? "עימות"

 דווקא משולבים האינטרסים המשותפים ו אשר במסגרת,תדורי-ביןואתיקה 

גם ,  בין היתר,שהתשובה לשאלות אלה נעוצה, כמובן? של שתי הקבוצות

 לאור דברים ?העיקרי בכל אחת מהאופציות" מרוויח" מי יהיה ה–בהכרה 

. המשפט העליון אכן חשיבות עליונה כי להכרעת בית ,אלה ברור לחלוטין

בית הדין האזורי לעבודה " פרשנות"ברור כי הפער בין , יתרה מכך

 משפטית" סמנטיקה"בית הדין הארצי לעבודה איננה עניין של " פרשנות"ו

מדובר על פערים אידיאולוגיים וקונצפטואליים יסודיים ביחס לקשר : בלבד

  על סולידריותתהמושתת פרדיגמהבין  ולפערים, צעיריםבין בין זקנים ל

  על קונפליקטתהמושתת ,אינדיבידואלית פרדיגמה לבין דורית-חברתית בין

  .דוריים-ומתח בין

חשיבות יש " משלב"ובין מודל " מנתק"לבחירה בין מודל דומה כי 

והשפעתה  עצומה לעיצוב דמותה של ההבניה החברתית של הזיקנה בעתיד

יתרום " ניתוק"מודל ה,  לעניות דעתנו.ורגן עתיד שוק העבודה המארבה על

ם בישראל לא גמלאיל: תרומה נוספת להחלשת העבודה המאורגנת בישראל

, תהיה שום סיבה של ממש להמשיך להיות חברים בארגוני העובדים

ולארגוני העובדים לא תהיה שום סיבה של ממש להתאמץ לשמור על קשר 

שכן (ים יפחת באופן דרמטי מספר החברים בארגוני העובד. הםגמלאיעם 

, )ות בארגון שאינו מגן על זכויותיהםחברלא יהיה שום עניין בם גמלאיל

כוח לפעילות הבעקבות כך יפחת באופן משמעותי מקור ההכנסות ומקור ו

 מהלך זהלראות ביהיה ניתן . ארגונים אלה לש וליטיהפכוח הואף מקור 

בור את הסולידריות  שמגמתו לש,ליברלי-ך ישיר לפרויקט הניאושמה

פיתוח מלא של  ,ברם (המעמדית ואת כוחו המאורגן של מעמד הפועלים

  .)טיעון זה חורג מגדרי פרק זה

  מספקלא זכה לפיתוחאשר  ,מרכזי קיומו של טיעון ברצוני להבליט את

אם אכן האתגר . גם לא במודל הקנדי – באופן מפתיעו, במודל האמריקאי

 להתמודד הנו ,החברה האנושית במאה הקרובהמוטל על ה ,החברתי המרכזי

בגילאים , םגמלאי דמוגרפית של גידול ניכר של אוכלוסיית מהפכהעם 
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יש השלכות הרסניות על מקומה " ניתוק"הרי שלמדיניות של , מתקדמים

 להנותבכל הנוגע לזכותם , ועתידה של קבוצת הזקנים בחברה הישראלית

 המגשימה ,אזרחות מהותיתמו, ליטחון סוציאיבמ, איכות חייםמ, מכבוד

; 2007, דורון; 2004, ישראל-ישראל ובן-בן (השתתפות ופעילות, שותפות

  .)2007, דורון וגולן

, פליה מטעמי גילמהו שגם כך סובלת מהדרה, םגמלאית הקבוצ

 למצב בו "מנתק" בעקבות אימוץ שיח תיגרר, ומסטריאוטיפים שליליים

ה תהיה מלחמה אינדיבידואלית של הדרך היחידה להילחם על זכויותי

-ביןניתוק מארגוני העובדים הפעילים יעמיק את תחושת המתח הה. יחידים

ם ממעגלי הפעילות של קבוצת גמלאיוידיר את ה, דורי-בין או המאבק הדורי

 הנלחמת , הוא ימצב אותם כעוד קבוצת אינטרס צרה.האוכלוסייה הפעילה

 שעליהם, ל דורות צעירים יותרנתפסות כבאות על חשבונם שה ,מלחמות

  .ם וחסרי תועלתיאת המחיר בעבור זקנים אגואיסט" לשלם"

, ה בפרטגמלאיול, אם החברה הישראלית רוצה להבטיח לזקניה בכלל

במובן של , זיקנהתקופת האת היכולת להמשיך לחיות חיים פעילים ב

ובמובן של המשך נטילת , תעסוקתיות ראויות-הבטחת זכויות כלכליות

אחריות קבוצתית משותפת עם קבוצת העובדים הצעירים והפעילים לקידום 

  לדעתנוהיא והסולידרי הבחירה במודל האינטגרטיבי –אינטרסים משותפים 

 ברחבי העולם מרכזייםמסמכי המדיניות החברתית ה .מחויבת המציאות

 ,Active Ageing )Walker, 2002; WHO: עוסקים כיום במושג המפותח

בסיס להגשמת חזון הזיקנה הפעילה הוא מעורבות ופעילות של ה. )2002

דורי תגרור -בחירת חלופת הנתק הבין, לפיכך. זקנים בחיי הקהילה והכלכלה

ותשלול מהם את אחד מכלי המאבק  םגמלאיפגיעה ישירה וקשה בזכויות ה

היא תגרור , אך מעבר לכך. קידום זכויותיהםלהאפקטיביים ביתר להגנה ו

חלשות מהותית של כוח העבודה יה ובזכויות העובדים הפעיליםפגיעה גם 

התוצאה של מצב זה . דורי-ביןותעצים שיח של עימות וקונפליקט , המאורגן

 בעלי ההון, מי שיצא נשכר ממנו יהיו ארגוני המעסיקים: היא ברורה

מבקשים לבטל כל ממד של ה ,שמרניים-והכוחות הפוליטיים הניאו

לנטרל כל התארגנות פוליטית או  ותדורי-בין או סולידריות בין אישית

  . המצמצמת את מרחב הפעולה הכלכלי שלהם,חברתית
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