
  שירותי רווחה אישיישל הפרטה חלקית 

  1יוס קט

  מבוא

 סדר היו של השירותי עלהנושאי העיקריי מדיניות ההפרטה היא מ
חדשה ואותותיה התופעה איננה . בישראלבמדינות העול והחברתיי 

, חינו:  החברתייישירותשוני של הה בתחומי כברמזה ניכרו 
 ,מ השירותינכבד  חלקכתוצאה מכ . בריאות ותעסוקה, שיכו, רווחה

לספק לאוכלוסיות  או מעוניינת תוק החוקמ שהממשלה מחויבת
 ארגוני ובתוכ, ממשלתיי  ניתני באמצעות ארגוני לא,שונות

בשני האחרונות  ,ע זאת. וארגוני עסקיי) רי"מלכ(וולונטריי 
מעצבי  לעל כפיה ש נישאבהיותו , ניכרתבמידה  הואתהלי ה

 ועל ,)שרי ועובדי בכירי במשרדי החברתיי(המדיניות החברתית 
ההפרטה , לפי גישת. פוליטיי ומקצועיי שוני,  כלכלייידי גורמי

, הללושירותי ה מערכות  שלבתפקודשוני  מתכו לתיקו ליקויי היא
  . שהמדינה והרשויות המקומיות ממלאות בה תפקיד מרכזי

 פרטה מתממש במגוו צורות וברמות שונות של עוצמהתהלי הה
השיכו , החינו, שירותי הבריאותובה , בשירותי החברתיי השוני

 ;1993,  כה וברנע;2005,  זוסמ;2003, ורצברגר ;2005, בלס(והתעסוקה 
כ ג . )2004,  שרו;1996,  שירו;2005, רניחובסקי' צ;2000 ,פילק

תהלי . במרכזה של עבודה זו יעמדו אשר ,ייבשירותי הרווחה האיש
 (,Balloch & Connely המערבי מאפיי כיו מדינות רבות בעול דומה

1997; Glennerster, Le Grand, 1994; Higgins, 1997; McKay, 1998.(  
מדיניות ההפרטה בשירותי של יישו התרכז בתיאור ובניתוח הפרק מ

 המתרחששל ההפרטה מוא המקי והתהלי ה .הרווחה האישיי
מרבית  ,הראשונה: מרכזיות תופעות תיבשמשתק היטב בתחו זה 

ידי הממשלה  ממומני על הרווחה הממלכתיי והעירוניי שירותי

                                                 
אוניברסיטת תל, ש בוב שאפל" עהספר לעבודה סוציאלית בית, ס קטיו' פרופ  1

  . מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל; אביב
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 ,ממשלתיי ארגוני לאידיעלמסופקי א , והרשויות המקומיות
תח הנ, והשנייה. עסקייהכוללי ארגוני וולונטריי וארגוני פרטיי
 ,אלהלשירותי המיועד  ,העיקרי של ההוצאה הממשלתית והמקומית

תמונה מלאה של ההפרטה בשירותי אלו (ארגוני אות מועבר כיו ל
  ).תוצג בהמש העבודהוחלוקת ההוצאה הממשלתית 

 בה מומשה , זירהואמערכת שירותי הרווחה האישיי מהווה אפ
השירותי  ה שלפקהסההפרטת של במידה רבה של עוצמה מדיניות 

 לסקור את , של מדיניות זוהמהות מבקש לבחו את  הפרק.החברתיי
   . בהיק כה נרחבליישומה ולנתח את הגורמי שהביאו הממדי

מוקדש להבהרת מהות תהלי ההפרטה בשירותי   הראשוהחלק
 וזיהוי התמורות תיאור וניתוח מרכיביו העיקריי, הרווחה האישיי

 השני חלקב .שירותיהה ובדפוסי התפקוד של מחולל במבנ שהוא
 לאמ ,י רבות בעול המערבמדינות שהניעו , המניעי העיקריימוצגי

והטיעוני העיקריי שהועלו , את רעיו הפרטת השירותי החברתיי
 ממדי מוצגי לישיהש חלקב .ידי המצדדי במדיניות זו ומתנגדיה על

  שהביאוהעיקריי  הגורמי נינידו רביעיה לקבחו, בישראלההפרטה 
  . בישראלרווחהה שירותיב ההפרטהוליישו לאימו 

  בשירותי החברתיירעיו ההפרטה ומרכיביו . 1

נית להבחי בשלושה דפוסי  בתוכישראל ב מדינות הרווחה ובמרבית
  לאוכלוסיות הנזקקות לה חברתייעיקריי של הקצאת שירותי

 ;2005 , וקטורצברגר ;2005 , דולב;2001 ,יצב  ב;1996, איזנשטדט(
 ,1996 , קט;1991, גראנד לה;2005 ,יבובי ושמידיל, קורושי כורזי
 Kramer, 1994, 2002; ;2001 , שמיד;1999 , קט ולבנשטיי;2005, 2001

Schmid, 2003; Wistow et al, 1996(.  
פקי אות מסומקומיי שירותי ממלכתיי הדפוס הראשו כולל 

גופי אלה . באורח בלעדי גופי ממשלתיי או הרשויות המקומיות
 מחליטי מי ,מממני אות, קובעי את השירותי שיינתנו לאזרחי

ובאילו תנאי  )תקנות או החלטות מקצועיות, על סמ חוק(  לקבלזכאי
מוסד ידי ההמשולמות על , הגמלאות הכספיות,לדוגמא. ה יסופקו

 ,אוכלוסייה ושירותי החינוב למגוו רחב של קבוצות לביטוח לאומי
  .ידי המדינההמסופקי על
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 ידיהמסופקי על, מקומיישירותי ממלכתיי ו כולל השניהדפוס 
הגופי  ).וארגוני פרטייארגוני וולונטריי (ממשלתיי  לא ארגוני

 מממני,  קובעי את הרכב השירותי שיסופקועירונייהוהממשלתיי 
ספקה א אבל ה,אות באורח מלא או חלקי ומחליטי מי זכאי לקבל

זכאי נעשית באמצעות ארגוני לאלהישירה של השירותי 
הרשות של  המשמשי למעשה זרוע מבצעת של הממשלה או ,ממשלתיי
 הניתני בתוק חוק , לזקניישירותי טיפול בית, לדוגמא. המקומית

  . במצוקהביטוח סיעוד ופנימיות לילדי
שירותי אות מספקי ארגוני לא כולל השלישיהדפוס 
שירותי . עירונייללא כל מעורבות של גופי ממשלתיי ו, ממשלתיי

שירותי או , אלה עשויי לכלול שירותי זהי לשירותי הממלכתיי
. ידי הגופי הציבורייעלשאינ מסופקי באורח ישיר או עקי 

. הציבוריתתיי פועלי למעשה במקביל למערכת ממשל הארגוני הלא
שירותי ,  הניתני תמורת תשלו,שירותי הרפואה הפרטיי, לדוגמא

  .בריאות הש ומוסדות סיעוד פרטיי
בעוד שהדפוס הראשו של הקצאת השירותי משק שליטה מלאה 

מת דריסת רגל לארגוני לא ואיעירוניי של גורמי ממשלתיי או 
דפוס השלישי בואילו ,  הפרטה חלקיתמשקהדפוס השני , ממשלתיי
 ,ההפרטה החלקיתשל דפוס  ב נתרכז במאמר זה.הפרטה מלאהב מדובר

  .  את שירותי הרווחה האישיי במדינות רבותהמאפיי בשני האחרונות
 ת מעבירות לאחריותות המקומייואו הרשו ה המדינבהפרטה חלקית

א מותירות בידיה , פקת השירותיסאממשלתיי את  של ארגוני לא
מימונ , לקבלהזכאי קביעת , את השליטה על תכנו השירותי

ההתקשרות בי הממשלה או הרשות . ספקיה  שלוהבקרה על פעילות
 היא , המספקי את השירותי,ממשלתייהמקומית והארגוני הלא

גדרות  מו החובות והזכויות של שני הצדדיכאשר, יתכלל חוז בדר
  . בחוזה

זכה , ובתוכ ישראל, מתפשט במדינות רווחה רבותה,  זהדפוס
שווקי ", "הפרטה זוחלת", "כלכלה מעורבת"כמו , לכינויי רבי

" תרבות החוזה"ו, "פלורליז של רווחה", "שוק הרווחה", "למחצה
 Balloch & Conneley, 1997; Wistow et ; 1991 ,נדאגר  לה;1989 ,דורו(

al, 1996.( מעורבות של : כינויי אלה באי לציי שתי תכונות מרכזיות
ארגוני , נטרייוארגוני וול,  רשויות מקומיות,ממשלה(גורמי שוני 

ואימו מספר מרכיבי של , בהקצאת השירותי) עסקיי פרטיי
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פעילות : ובה, מקומייבהקצאת שירותי ממלכתיי ו" כלכלת שוק"
ספקת שירותי א המתחרי ביניה על ,גונימקבילה של מספר אר

 שירותי לבחור בספקי קונההצרכני או הגו השל ויכולת , לצרכני
בדפוס . הציפיותני בה ולנטוש את אלה שאינ עוני על יישה מעונ

זה של אספקת שירותי רווחה קיימת הבחנה ברורה בי קניית שירותי 
 שעסקו קוד לכ בהספקת ,ונייעירגופי ממשלתיי ו .ספקתאובי 

  .  הופכי להיות קוני שירותי מגופי אחרי,שירותי
  : עיקריותדרכיקניית השירותי יכולה להתבצע בארבע 

 בתוק החוק או י המחויב,תות המקומייורשוהגו הממשלתי או ה )1
בארגו  ,כללבדר, בוחרי,  לספק שירותי לאוכלוסייהנימעוניי

 את השירותי שה ני ומממ, מכרזידיעלר ארגוני אחד או במספ
 כיו את אספקת  מאפיידפוס זה(מספקי לאוכלוסייה הזכאית 

 ).רבי משירותי הרווחה
רי בהזכאי בשוהרשות המקומית מציידי את  אוהגו הממשלתי  )2

דר  מוגדרי לרכוש שירותי ניתאשר באמצעות , כס שווי
 או  הממשלהידי  עלשאושרולל ארגוני כ בדר (נבחריארגוני 

 או הארגוני מקבלי מימו מ הגו הממשלתי). הרשות המקומית
 ).דפוס זה אינו קיי בישראל( לפי מספר השוברי שברשות העירוני

 המספק  בוחרי בארגו,מסוימי שירותי  הזכאי לקבל,הצרכני )3
, לכראי  האחעירוני או ההגו הממשלתיכאשר , שירותי אלה

ידו לקבלת  המאושר עלמעביר לארגו מימו לפי מספר הזכאי 
חוק ביטוח בריאות כלולי בה ,שירותי הבריאות, לדוגמא(שירותי 

 ). הזכאי לתמיכה ממשלתית,ממלכתי ואשפוז זקני סיעודיי
 קניית צורלכספית המדינה מעבירה לאזרחי זכאי גמלה  )4

: להשתמש בגמלה כאוות נפשהאזרחי רשאי כאשר , שירותי
להסתייע במשפחת , לקנות בעזרתה שירותי שה בוחרי לעצמ

גמלת השירותי המיוחדי המשולמת לנכי , לדוגמא(וכדומה 
 ).מטע המוסד לביטוח לאומי

ממקורות רק מתקבל איננו  השירותי אספקת שלהמימו 
חלקית של  קיימת השתתפות מהשירותיבחלק . ממשלתיי ועירוניי

או , כגו תשלו עבור ביקור אצל רופא או עבור תרופות(הצרכ במימו 
  ). במוסדות סיעודייייהבמימו השהחלקית השתתפות 
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בי הממשלה  נוהגת במודל ההפרטה החלקיתאופיינית חלוקת עבודה 
 להל היא מוצגת .ממשלתיי והרשויות המקומיות ובי הארגוני הלא

  .1לוח ב

   ארגוניובי בי הממשלה אופיינית וקת עבודה חל  :1לוח 
   של השירותיבמודל ההפרטה החלקית ממשלתיילא

  
  הגו הממשלתי או הרשות המקומית ירותיהשקביעת סל .1

  הגו הממשלתי או הרשות המקומית  קביעת הזכאות .2

 והצרכניהרשות המקומית , הגו הממשלתי  מימו .3

  ממשלתי לאגו   הספקאייצור ו.4

לעיתי (גו ממשלתי או הרשות המקומית    הספקההבקרה על .5

  )ממשלתי לגו לאמועברתהאחריות 

שהתפתח בשני , דפוס נוס של הפרטה חלקית של שירותי רווחה
יצירת שותפויות בי הרשויות  הוא ,האחרונות במספר יישובי בישראל

רחיב שירותי קיימי  במטרה לה,ממשלתייהמקומיות וארגוני לא
היוזמה היא של ש, מאופיי בכדפוס ה .או לפתח שירותי חדשי/ו

או של ) בדר כלל עמותה(ממשלתי  או של ארגו לאהמקומית הרשות 
השירות ; א לא בהכרח שווה, מימו השירות הוא משות; שניה

ועדת היגוי  ובנוס ממשלתי ידי הארגו הלא כלל עלמסופק בדר
  .פת מנחה את אספקת השירותמשות

מודל ההפרטה החלקית מחולל כמה שינויי מהותיי במערכת 
  :שירותי הרווחה ובתפקידי של הגורמי השוני הפועלי בה

המדינה ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות מצמצמות באורח  )1
משמעותי את תפקיד כספקיות של שירותי חברתיי ונוטלות על 

קיו קשר רצו ע ארגוני שוני :  כמו,פיעצמ תפקידי נוס
חתימה , תיאו בי ארגוני, תמחור שירותי, המספקי שירותי

על   ובקרה,על חוזי ומעקב אחר מימוש התנאי הכלולי בה
לשינויי אלו השפעות מהותיות על תפקידיה של . ספקי הפעילות

ישיר בפוני  שחדלי לעסוק בטיפול ,רבי מהעובדי הסוציאליי
  .תיווכי ומתרכזי בתפקידי בעלי אופי ניהולי

צרכני רבי מקבלי חלק ניכר מהשירותי מארגוני פרטיי או  )2
לעיתי . מעמותות ולא ממחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות

 מגוו של י בעלבהיות,  שירותי מכמה ארגוני שונימקבליה 
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. בספקי השירותיות בחירה לה אפשר ניתנת ,ולעיתי; צרכי
צרכני לבי מחלקות הרווחה העירוניות ההזיקה הישירה בי 

  .מצטמצמת אפוא במידה ניכרת
 וארגוני עסקיי רבי מרכזי את פעילות ארגוני וולונטריי )3

פועלי בהתא ה . באספקת שירותי ממלכתיי ועירוניי
או /יות ו הרשויות הממשלתעבחוזי עמ לתנאי שנקבעו 

  .העירוניות ונתוני לביקורת
זירת שירותי הרווחה הופכת להיות רוויה בארגוני המקיימי  )4

  .ביניה מערכת מורכבת של יחסי גומלי

    –ההפרטה בשירותי הרווחה האישיי יישו מדיניות . 2
   מניעי ובולמי,גורמי    

 ית בשירותי החלקרעיו ההפרטההביאו לאימו וליישו ונות שסיבות 
 ועבודות רבות בחנו את, רבותמדינות רווחה מערביות בהחברתיי 

במדינות אלה  התהליכי שהתפתחו שלהיתרונות והחסרונות 
 , דורו;2005 , דולב;2006 ,טווייו ג;2001 ,צבי  ב;1996 ,אייזנשטדט(

 ,גראנד  לה;1997 , כ;2005 ,לייבובי ושמיד, קורושי כורזי;1989
 ,Backman, Smith, 2000; Balloch; 2001 , שמיד;2004, 2001 , קט;1991

Conneley, 1997; Bartlett, Roberts, Le Grand, 1998; Cnaan, 1995; 
Dunleavy, 1986; Higgins, 1997; Kettner, Martin, 1998; Kramer, 1994, 
2002; Marsland, 1996; Mckay, 1998; Salamon, Anheier & Associates, 
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 זירת השירותי החברתייבחדירתה והתפשטותה של ההפרטה 
מרכזיי עוני יידי כמה טשירותי הרווחה האישיי הונעה עלב ובכלל

מטילי ספק במידת תקפות של  המתנגדי בעוד, חסידי מדיניות זושל 
  .ללו ה מהטיעוניחלק 

 ידי חסידיה המוצגי על המניעי להפרטה. א

שליליות של המעורבות המקיפה של המגזר התוצאות הנחת מהחוסר  .1
, בשירותי החברתיי) ממשלה ורשויות מקומיות( הממשלתי

הוצאה , חוסר יעילות, ניהול כושל. מספר חסרונות וכשליבהמתבטאות 
 מנופחי ביורוקרטיגנוני קיו מנ,  ועל כ ג בזבוז משאבי,גבוהה
חוסר יכולת להסתגל לשינויי ;  המנסי לשמר את עצמ,ונוקשי
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 ;תוהכנסת שיקולי פוליטיי לתהליכי קבלת החלט, סביבתיי
 הנובע ,קושי בפיטורי עובדי לא יעילי; מוטיבציה נמוכה של עובדי

ות  העדר תחרות ושלילת זכ;מכוח המוגז של האיגודי המקצועיי
 מביאי לאיכות נמוכה הללו כל הגורמי .הבחירה מצרכני השירותי

  .של שירותי ולשליטה ממשלתית מוגזמת על חיי האזרחי
ההפרטה מחדירה מרכיבי של  ."כלכלת השוק" של יתרונות .2

לבחור את ספק מאפשרת לצרכני  וכלכלת שוק לזירת שירותי הרווחה
המודעות .  צורכיהעלבצורה הולמת  עונה ספק שאינו ולעזובהשירותי 

להציע   אותמניעהצרכני ל תשניתנאפשרות הבחירה של הספקי ל
 בי הספקיזו  תחרות .צרכניה את למשו שירותי איכותיי כדי

לגלות גמישות וחדשנות ולהגיע ליעילות מרבית בשימוש אות ת מעורר
לות של  יעי,חסידי ההפרטה לטענת .בתשומות העומדות לרשות

עלות הספקת של ש,  מתבטאת בכממשלתייהארגוני הלא
 עירוניי באמצעות נמוכה יותר מאשר עלהממלכתיי והשירותי ה

  .ידי הממשלה או הרשות המקומית
 התור ,זירת שירותי הרווחהב וולונטריישילוב ארגוני  .3
ארגוני  .הרחבת היק פעילות ומיצוי הפוטנציאל הגלו בהל

 מאופייניו" החברה האזרחית"ה עמוד השדרה של  וולונטריי
, עסקיימשלתיי ופרטיימארגוני מתכונות המייחדות אות ב

.  לשיפור מצב של אוכלוסיות נזקקותתרומתועשויות להגביר את 
שיפור ל, הרחבת מערכות השירותי הקיימותתרומה זו מתבטאת ב

יועדי לספק מעני לצרכי  המ,פיתוח שירותי חדשילאיכות ו
ארגוני תכונות המייחדות ה .ידי ארגוני אחרישאינ מכוסי על

רמת  ;עשיית רווחלדר המניע הע: את המרכיבי הבאיאלה כוללות 
 המגבירה את הגמישות ואת כושר השינוי של ,ביורוקרטיה נמוכה

י שירותלהגשת מחויבות  ;טיפוח וקידו החברה האזרחית ;הארגוני
מתנדבי של  מעורבות ידי עלההו החברתי  טיפוח; לאוכלוסיות חלשות

  .יכולת גיוס משאבי וניהול דמוקרטי ;ועידוד שיתו הקהילה
עשויה על כ לאפשר לה לתת  אלה הרחבת הפעילות של ארגוני

ביטוי לתכונות אלו ולהביא להרחבת היק השירותי החברתיי 
  . ולשיפור איכותהמסופקי לאוכלוסיות שונות

, התרכזות הממשלה והרשויות המקומיות בקביעת מדיניות .4
ממשלתיי בהספקת מעורבות מסיבית של ארגוני לא. בתיאו ובבקרה

עשויה לסייע לממשלה ולרשויות ) ממלכתיי ועירוניי(שירותי 
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 הכרו באספקת מגוו רחב , והיקרהמקומיות להשתחרר מהנטל הכבד
  ברמה הארצית והמקומית ולהתרכז,אוכלוסיות שונותשל שירותי ל

  . תיאו ובקרה,  של קביעת מדיניותיבתפקיד

 השירותי ההפרטה של חסידי ההפרטה מחייבי אפוא את האצת
  נימוקי עקרוניי,מצד אחד: נימוקישל  בשל מכלול החברתיי

ני מתמקדי בסיכוו ליברליתי בתפיסה הניאוגנהמעו ,אידיאולוגייו
ומצד . )המדינה והרשויות(הכרוכי במעורבות יתרה של המגזר הציבורי 

הביורוקרטי   המפני את תשומת הלב לאופי,נימוקי מעשיי, שני
והפוליטי של הארגוני הממשלתיי וליכולת המוגבלת לטפל ביעילות 

 הכרוכות ,ולתוצאות הכלכליות השליליות; במגוו רחב של נושאי
   .ית גבוהה המיועדת לנושאי חברתייבהוצאה ציבור

התומכי בהפרטה החלקית במדינות רבות ה בעיקר חסידי 
 , עובדי מדינה בכירי וכלכלני רבי,ליברלית  הניאוהאידיאולוגיה
ומאמיני בתרומה הייחודית של המגזר " כלכלת שוק"המצדדי ב

 העוני  הנתפסת כערובה העיקרית לצמצו,חה כלכליתיעסקי לצמ פרטיה
  .והפערי החברתיי

  ידי מתנגדיה עלהחסרונות המיוחסי להפרטה. ב

 לממש של ההפרטה הביכולתתהליכי ההפרטה מטילי ספק ל מתנגדיה
 ,מצביעי על כמה תופעותו ,החסידיידי  המצויני עליתרונותהאת 

   . יתרונות המיוחסי להולשחוק את ה ההעשויות ללוות את מימוש
 בתפקידי הגורמי הממשלתייבסמכויות וא רצויי שינויי ל. 1

לדעת המסתייגי , עשויההפרטה  תהלי .מקומיתהארצית והברמה 
 של  והסמכויותלהשפיע באופ שלילי על מכלול התפקידי, וממנ

, כפי שצוי לעיל.  בזירת שירותי הרווחההממשלה והרשויות המקומיות
י הממשלתיי מאספקת  במעבר הארגונתומכיחלק מחסידי ההפרטה 
 להשתחרר להאפשר כדי ל בכ שיש מכיוו ,שירותי לקניית שירותי

, שירותי ולהתרכז בקביעת מדיניותהאספקת הנטל הרב הכרו במ
המסתייגי ממדיניות ההפרטה אול .  בתיאו ובבקרה,בהכוונה

שהיא יעד זה ומצביעי על האפשרות של מימוש בסיכויי המטילי ספק 
  . מחויבות המדינה לסייע לשכבות החלשות בחברה שחיקה באתבי

 והיא , תביא לכניסת מספר רב של ארגוני לזירהההפרטה, יתר על כ
 עומס מינהלי רב ולהקשות עליה במלאכת הרשויותעלולה להטיל על 

אצל  יורגש במיוחדהעומס  . השירותיספקי של וההכוונה הניטור
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 הנאלצי לצמצ ,הרווחה המקומיותהעובדי הסוציאליי במחלקות 
  בשל הפרטת האספקה(את הקשר הישיר שלה ע פרטי ומשפחות 

ולהתרכז ) ממשלתיי המספקי את השירותי ארגוני הלאוהעברתה ל
חות "כתיבת וקריאת דו, ניהול משא ומת( שוני  מנהלהבתפקידי
  . אליה לא הוכשרו,)ובקרה

 ה עשויהתחרות המוגבלת. מוגבלוא  התחרות בי הארגוניהקיו . 2
את קיו הסדרי גלויי או סמויי בי ארגוני המספקי מלנבוע 

השתלטות של ארגו אחד או מספר קט של ארגוני על מ; שירותיה
 כאלהת יוהתפתחו .דחיקת ארגוני אחרי ממנהמ ו;זירת השירותי

וש אפשרויות יגבילו את מימה ו תחרות בי הארגוני קיו מקשות על
  . הצרכניהבחירה שבידי

 ממשלתיי לספק שירותי ממלכתייסירוב של ארגוני לא. 3
רצונ של ארגוני וולונטריי לוותר  עשוי לנבוע מאי הסירוב. ועירוניי
  ומהסתייגות של ארגוני פרטיי,תלות ברשויות ממשלתיותעל אי

  . עסקיי מפעילות לפי תכתיבי ממשלתיי
ממשלתיי הפועלי כספקי פעילות של ארגוני לאההפסקת  .4

עמידה בתחרות ע אי:  עשויה לנבוע מכמה סיבותאשר, שירותי
העדר נכונות להמשי ולפעול בהתא לתנאי החוזה ע , ארגוני אחרי

קוני "או החלטה של ) או הרשויות/הממשלה ו" (קוני השירותי"
הפסקת .  ארגוני מסוימילא להארי את החוזה ע" השירותי

לדוגמה , הפעילות עשויה לפגוע באוכלוסייה שקיבלה שירותי מהארגו
  .הפסקת פעילות של בית אבות עשויה לפגוע בדיירי המתגוררי בו

 עשוי קושי זה .אפשרויות הבחירה קושי של צרכני במימוש. 5
 פעילות העדר מידע על, סיויכמו חוסר השכלה ונ, לנבוע מכמה גורמי

  מתקשיאלהצרכני . ספקי השירותי או קושי בהבנת מידע מקצועי
להתנהג באופ רציונאלי ולבחור בארגו שיספק את צורכיה על כ 

ת את והנוגד ותהחלטה יקבלו  ש,ייתכ א. בצורה הטובה ביותר
הקושי של הצרכני מחרי . האינטרסי שלה ועלולות א לפגוע בה

  .ר במידע מקצועי המחייב ידע והבנהבמיוחד כשמדוב
שבזירת שירותי הרווחה מתקיי , הקושי בבחירה ג עשוי לנבוע מכ

 הפועלי על פי רוב כיחידי ,מפגש אסימטרי בי מגוו רחב של צרכני
המשכילי להפעיל אמצעי שוני , ובי ספקי מאורגני ומתוחכמי

מעי זה צרכני רבי במפגש . על מנת לרכוש את ליב של הצרכני
ספקי של עשויי למצוא את עצמ במצב נחות ולשמש טר קל לרצו 
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ספקי השירותי של  השאיפה, יתר על כ. השירותי לשווק את מוצריה
 להביא לתחרות חריפה עשויהלמשו אליה צרכני ולהחזיק בה א 

 ל שיקשו ע, שתכלול השלכת פיתויי שוני,וחסרת מעצורי ביניה
  . לקיי תהלי הול של בחירההצרכני

העסקת עובדי ידי בעיקר עלמושגת ה ,עלות נמוכה של שירותי. 6
 האספקה שלשעלות ,  ג א נית לקבל את הטיעו.בתנאי עבודה ירודי

חלק מהשירותי הממלכתיי והעירוניי באמצעות ארגוני לא
הרי ,  ממשלתייממשלתיי נמוכה יותר מאספקת באמצעות ארגוני

ניצול מתנאי עבודה ירודי ומ, שכר נמומצב זה נובע מבמקרי רבי ש
ה בתנאי העובדי נובעת עהפגי .אלהשל רבי מ העובדי בארגוני 

 איגוד שרבי מה אינ מאורגני במסגרת של ,מהעובדהבמידה רבה 
ה ידי הממשל  שנקבעו על,וכ מגובה תעריפי אספקת השירותימקצועי 

  .והרשויות המקומיות
יש הטועני .  עלות השירותיהפחתה שלההפרטה אינה מבטיחה . 7

א היא ו,  בהכרח את עלות השירותיתפחיתשההפרטה החלקית לא 
הטיפול של ,  ראשית:וזאת משתי סיבות עיקריות העשויה להביא לגידול

 ,ממשלתיי הרביהרשויות הממלכתיות והעירוניות בארגוני הלא
 , כרו במילוי מגוו רחב של תפקידי,וסקי באספקת שירותיהע

 ,קריאת דיווחי, בקרה, חתימה על חוזי, ניהול משא ומת ובכלל
 .מימוש הול של תפקידי אלו עשוי לחייב תוספת עובדי. וכדומה
שהשתלטו למעשה על אספקת שירותי  ,ממשלתייהארגוני הלא, שנית

השירותי " קוני"ארג ולהפעיל לחצי על  עשויי להת,רווחה רבי
 במשאבי מלקצ למנוע מה כדי ,)הרשויות הממשלתיות, כלומר(

. להביא להגדלתא ו, מימו אספקת השירותיל המופניהכספיי 
הרשויות להדו לחצי אלו אינה מובטחת בשל תלות של יכולת ה

 אפוא עשויה לטווח ארו הפרטת אספקת השירותי .בספקי השירותי
  .להביא לגידול בעלויות

 וארגוני ארגוני וולונטריישל  תכונות ייחודיות תשחיק. 8
 על תהיה השפעההפרטה החלקית שלישנה אפשרות . עסקייפרטיי

ארגוני העוסקי באספקת שירותי ממלכתיי ההמבנה והתפקוד של 
 יווצרשתתלות ה, האחד:  עיקריי גורמימשני כתוצאה, ועירוניי

 המהווה נתח נכבד ,או הרשויות המקומיות/ הממשלה ושלבמימו 
קוני "הבסיס החוזי של ההתקשרות בי אופיו של , השני ;מהכנסותיה
וספקי השירותי ) או הרשות המקומית/הממשלה ו" (השירותי
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 .אות לאופ פעולה מסוי המחייב ,)ממשלתייהארגוני הלא(
 כמה מהמאפייני הייחודיי של ה שליקשח לחולכתוצאה מכ עלולה 
פיתוח , גמישות מבנית, עצמאות בפעילות: כמו, הארגוני הוולונטריי

) נגורִס(ניהול דמוקרטי וייצוג אינטרסי של צרכני , שירותי חדשי
  .בפני הרשויות המקומיות

 שהרחבת המעורבות של הארגוני ,טענת חסידי ההפרטה
מאפייניה את  לבטא הרווחה תאפשר לה הוולונטריי בזירת שירותי

 ניצבת ,הרחבת מערכת השירותי ולשיפור איכותלתרו תהייחודיי ו
 דווקא לשחיקת עלולה להביאמעורבות ה לפיה, אפוא בפני טענה נגדית

 ארגוני בינ לביולטשטוש הבדלי  שלה ייחודייהמאפייני ה
  .אחרי

בשל התלות , ניות הייחודיותתהלי דומה של שחיקת התכונות הארגו
, "קוני השירותי"במימו הממשלתי והצור לקיי את תנאי החוזה ע 

 המעורבי באספקת ,עסקייעשוי לאפיי ג את הארגוני הפרטיי
  .שירותי ממלכתיי ועירוניי

ריבוי הארגוני המעורבי  .פגיעה בשוויוניות הטריטוריאלית .9
י להשפיע באורח שלילי על מידת השוויוניות בזירת שירותי הרווחה עשו

. שובי שוניייבהיק וברמת השירותי המסופקי לאוכלוסייה ב
 מחייבי מדיניות ההפרטה מניחי שמעורבות רבה יותר של ארגוני לא

תביא למיצוי טוב יותר של הפוטנציאל הפועלי ביישובי , ממשלתיי
 התארגנויות ל הכוללהכוונה לפוטנציא. החברתי הקיי בקהילות

  .הו חברתי ופעילות מתנדבי מקומיי" גיוס", וולונטריות

ומצביעי על , המסתייגי מההפרטה מזהירי מאימו תפיסה זו
קיומ של פערי אפשריי בי יישובי בפוטנציאל הקהילתי שלה 
וביכולת להתמודד ע בעיות חברתיות שונות ללא סיוע משמעותי של 

תמכות יתרה על הפוטנציאל הקהילתי וצמצו מעורבות הס. הממשלה
 המאופייני ,שוויוניות בי יישוביהמדינה עשויי על כ להביא לאי

 מרק עשיר של התארגנויות וולונטריות ואזרחי בעלי הו ידי על
  . לבי יישובי החסרי מאפייני אלו,חברתי

 ההפרטהניות  חסידי מדיידיעלעוני שהועלו י הט רוכזו2בלוח 
שירותי הרווחה מצביעי ה של הפרטההטיעוני בשבח ובגנות . ומתנגדיה

על ההשלכות האפשריות הרבות של מדיניות זו על היבטי שוני של 
  .פעילות שירותי אלו ברמה הארצית והמקומית
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  היתרונות והחסרונות המיוחסי להפרטהריכוז  .2לוח 

  חסרונות  יתרונות

מאפייני ארגוני צמצו כשלי ה* 

, כמו פוליטיזציה, ממשלתיי

ביורוקרטיזציה ומוטיבציה נמוכה של 

  .עובדי

, מת אפשרויות בחירה לצרכני* 

  .המביא להעצמת

שיפור איכות השירותי בשל תחרות * 

  .בי ארגוני המספקי שירותי

  .הגברת יעילות השירותי* 

 ,הפחתת עלות אספקת השירותי* 

  .תת הוצאות ממשלהמאפשרת הפחה

הרחבת היק השירותי בשל כניסת * 

  .ארגוני נוספי לזירה

מיצוי הפוטנציאל החברתי הגלו * 

, התארגנויות וולונטריות(בקהילות 

  ).מתנדבי

התרכזות ארגוני ממשלתיי * 

בבקרה ובתיאו , בקביעת מדיניות

ושחרור מהנטל הכרו באספקת 

  .השירותי

  .יגיוס משאבי נוספ* 

 סלילת הדר לנסיגת הממשלה *

  .ממעורבותה בשירותי הרווחה

תחרות מוגבלת או לחילופי תחרות * 

  .חריפה בי ספקי השירותי

אפשרויות בחירה מצומצמות * 

  .לצרכני

ריבוי הארגוני יוצר מערכת מורכבת * 

שיש בה כפילות בשירותי , ומפוצלת

  .קרהבוקושי בתיאו וב

 עובדי רמת שכר נמוכה של* 

אחד (שירותי בארגוני המספקי 

  ).ההסברי להפחתת עלות השירותי

בעלות השירותי בשל אפשרי גידול * 

גידול מספר העובדי במשרדי 

, העוסקי בבקרה ובתיאו, הממשלה

  . ספקי השירותישלולחצי 

נכונות של ארגוני לאאי* 

ממשלתיי לספק שירותי ממלכתיי 

  .ועירוניי

סר התמדה והמשכיות בפעילות חו* 

  .ממשלתייארגוני לא

שחיקת המאפייני הייחודיי של * 

ארגוני וולונטריי וארגוני פרטיי

  .עסקיי

  .שוויוניות טריטוריאליתהגברת אי* 

משרדי הממשלה של פגיעה ביכולת * 

והרשויות המקומיות לכוו ולבקר זירה 

  .הרוויה בארגוני כה רבי

מהותיי בתפקיד המקצועי שינויי * 

  .של עובדי הרווחה
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אספקת שירותי הרווחה של  ההפרטהמדיניות של עיצוב ההא בעת 
הא יישו המדיניות משק ? עוני שוני אלו בחשבויבישראל נלקחו ט
 המצביעי על הסיכוני השוני הכרוכי בהפרטת ,עונייהתייחסות לט

  ?האספקה

  ווחה האישייממדי ההפרטה בשירותי הר. 3

האחריות לאספקת שירותי הרווחה האישיי בישראל מופקדת בעיקר 
א כי מרבית המשאבי , בידי אגפי הרווחה ברשויות המקומיות

  .ידי הממשלההכספיי המיועדי למימו השירותי מסופקי על
אגפי הרווחה מספקי מגוו רחב של שירותי קהילתיי ומוסדיי 

, משפחות, נכי, מפגרי, ילדי ובני נוער,  זקני:לאוכלוסיות הבאות
, משפחות אסירי, אסירי משוחררי, מכורי לסמי ולאלכוהול

  .עולי חדשי ודרי רחוב
:          להל נציג את ממדי הפרטת אספקת השירותי לאוכלוסיות אלו

 ;2005,  דולב;2003,  בר וכ, גדרו;2001, צבי ב;1996, זנשטדטייא(
, לייבובי ושמיד, קורושי כורזי;2005,  ינאי;2005, רצברגר וקטו

,  שטסמ;2005, 2001, 1996,  קט;2005,  קופ;1991,  לחמ וקינ;2005
  ).2001 שמיד ;2001

  שירותי לזקני. א

בתי אבות ( לזקני  השירותי המוסדיירשויות המקומיותבכל ה
 הכוללי ,יממשלתי לאוני  ארגידיעלמסופקי ) ומסגרות דיור מוג

ארגוני אלו א מספקי את מרבית . עסקייעמותות וארגוני פרטיי
שירותי סיעוד במסגרת חוק   ובכלל,השירותי הקהילתיי לזקני
 מועדוני חברתיי וארוחות ,מרכזי יו, סיעוד ושלא במסגרת החוק

 כוללי ובישיישירותי קהילתיי נוספי הפועלי בחלק מ ה. חמות
 לאספקת ימרכז, תעסוקת ביתתכניות , נופשוני, ות תומכותקהיל
. מרכז מידע ותכניות לקידו בריאות, ת תיקוניוסייר, אביזרי

 עמותות וארגוני פרטייידיעלבעיקר מסופקי א ה  שירותי אלה
   .עסקיי

בתחו השירותי  פועלי  וארגוני פרטיי עסקייעמותותמאות 
 שירותי פיתוחלמעלה ממאה עמותות מקומיות לתכנו וכולל  ,לזקני
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 : כמו, וארגוני נוספי)עמל( במסגרת ארגו ארצי ות המאוגד,לזקני
  .לי מרכז אירופהו דנאל וארגו ע,מת, משע, ב"מט, ל"אש

 למלא בתחו השירותי ממשיכי הרווחה ברשויות המקומיות אגפי
ועדות המקומיות לחוק וכוונת פעילות הה: לזקני מספר תפקידי

ייעו אישי לזקני ;  הקובעות את סל השירותי לזכאי,סיעוד
 עלמסופקי ברוב ה ,ייזו והפעלת תכניות ושירותי; בנושאי שוני

ייעו וסיוע בהשמת זקני ;  ארגוני אחרי וליווי מקצועי שלהידי
  .במוסדות

  שירותי לילדי. ב

פנימיות ומשפחות (ביתיי לילדי  השירותי החויות הרשובכל כמעט 
היא  אביב תלעיריית ( ממשלתיי  ארגוני לאידיעלמסופקי ) אומנה
 א ממשלתייהארגוני הלא. ) בעלת מוסדות לילדיבהיותה, חריגה
, מועדוניות – את הנתח העיקרי של השירותי הקהילתיי מספקי
 ,שירותי קהילתיי נוספיו, ומעונות י, משפחתוני, צהרוני

 ימרכז, מרכז חירו לילדי בסיכו ובכלל  יישוביהזמיני בחלק מ ה
   .ומרכז חונכותקייטנות ,  פנימיות יו,ילדי קשר הורי

, י"אל, אמונה, ו"ויצ, ת"נעמ, אשלי – פעילות במיוחד כמה עמותות
,  אור שלו,המועצה לילד החוסה, האגודה לקידו החינו, סאמיט

  .ישראל והכשרת ילדי אר,  שביל הקהילה,גבעולי, ב"מט
פעילות  : למלא בעיקר את התפקידי הבאיי הרווחה ממשיכאגפי

 הנתוני , האחראי מתוק החוק להבטיח הגנה לילדי,פקידי סעד
הוצאת הילדי   כמו, יישו התערבויות שונותידיעלבמצבי סיכו 

 , קהילתיות שונותתכניותייזו הפעלת ; זמנימהבית באופ קבוע או 
 לא ארגוני ידי עלרוב מבוצעות (המיועדות לילדי ולהוריה 

ייעו והדרכה לארגוני המספקי ; טיפול פרטני וקבוצתי; )יממשלתי
  .הכנת תסקירי לבתי משפט; את מרבית השירותי הקהילתיי לילדי

  שירותי למפגרי. ג

ידי למפגרי מסופקי על) מעונות(וסדיי מרבית השירותי המ
ארגוני אלו א מספקי את מרבית השירותי . ממשלתייארגוני לא

מפעלי מוגני , הוסטלי ודירות בקהילה – הקהילתיי למפגרי
. מעונות יו לילדי ושירותי אבחו,  מועדוני חברתיי,)שי"מע(
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  כמו, בחלק מ היישובי הקיימי,ארגוני אלו א מספקי שירותי
  .נופשוני למשפחות המפגרי וחונכות אישית

באספקת השירותי המוסדיי מעורבי בעיקר ארגוני פרטיי
עסקיי ואילו באספקת השירותי הקהילתיי משתתפות בעיקר 

  .ב ועזר מציו"מט, יימס'צ, עמי, ה"על, "אקי, שקל:  כמו,עמותות
 בעיקר באספקת ייות מתרכז הרווחה ברשויות המקומאגפי

השמה ; ייעו וטיפול פרטני למפגרי ולמשפחותיה :השירותי הבאי
ידי המסופקי ברוב על( קהילתיי ייזו ופיתוח שירותי; במוסדות

ממשלתיי המספקי ייעו לארגוני הלא; )ממשלתייארגוני לא
  . וליווי שלהאת השירותי הקהילתיי

  שירותי לנכי. ד

השירותי מרבית ג , לילדי ולמפגרי, בדומה לשירותי לזקני
ארגוני אלו . יממשלתילא ארגוני ידי עלהמוסדיי לנכי מסופקי 

 כולליה, ה זוייא מספקי את מרבית השירותי הקהילתיי לאוכלוס
, מרכזי תעסוקה,  מועדוני חברתיי,)הוסטלי(מסגרות דיור בקהילה 

בחלק מהיישובי מספקי ארגוני אלה .  ומפעלי מוגניעזרה ביתית
 המיועדת להקל על תכנית(קהילה נגישה   כמו,לנכי שירותי נוספי

  . מיוחדות לילדי נכיתכניותו) נכי את הגישה לשירותי ציבוריי

באספקת השירותי המוסדיי והקהילתיי מעורבות עמותות רבות 
, ב"מט, ט"אלו, האגודה למע העיוור,  אורמגדל,  אלווי,איל: ובתוכ
  .אגודת חרשי אלמי וקשב, א"מיח, ניצ

 לספק את השירותי יהרווחה ברשויות המקומיות ממשיכ יפאג
ייעו לארגוני  וייעו וטיפול פרטני לנכי ולבני משפחותיה: הבאי
  . המספקי את השירותי הקהילתיי,ממשלתיי הלא

   וילדיה)הוריותכולל חד (תשירותי למשפחו. ה

 ארגוני ידי על מסופקי ברוב ,ממוקמי בקהילהה, השירותי אל ג
 רדירות המעבעל ארגוני אלו אחראי על המקלטי ו. ממשלתיילא

 במקצת היישובי .יישוביספר  הפועלי במ,לנשי מוכות וילדיה
, במשפחהמרכזי לטיפול באלימות   כמו,פועלי שירותי נוספי
קייטנות ,  לנפגעות תקיפה מיניתימרכז, הוריותמרכזי למשפחות חד

, ת לחיי נישואיו זוגת להכנתכניותילדי ו קשר הוריימרכז, מהותילא
  .ולחיזוק המסוגלות ההורית של הורי
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יחדיו ואור , ת"נעמ, ו"ויצ  כמו,מספקי השירותי ה בעיקר עמותות
,  בעיקר באספקת שירותי ייעו וטיפולתומחלקות הרווחה מתרכז. שלו

 המספקי את ,לעובדי הארגוני  ובייעו והדרכהתכניותבייזו 
  .השירותי

  שירותי לנערי ונערות. ו

ג בתחו זה קיימת מעורבות , בדומה לתחומי השירות שתוארו לעיל
 רשויות המספקי במרבית ה,יממשלתילארבה של ארגוני 

. טיפוליי לנערי ולנערות מועדוני חברתיי כמו, שירותיהמקומיות 
 כמו מקלטי , שירותי נוספיגמספקי ה במקצת מ היישובי 

ניידות סיוע לבני נוער ; ודירות מעבר לנערי ולנערות חסרי בית
 תכניות ו;שירותי ייעו וטיפול לבני נוער בנושאי בריאות; משוטטי
מקומות מפגש חברתיי , סוסי כמו סדנאות לרכיבה על ,ייחודיות

באחד  (וטיפול בבני נוער המכורי לסמי") קפה הפו("לנערי ונערות 
  ).לסביהיישובי פועל מרכז לנוער הומו

 אפשר ואל, ל"שח, " עמותות כמו עלידיעלשירותי מסופקי ה
 מספקי לנערי המקומיותרשויות ב ,או אגפי החינו, אגפי הרווחה .ס
קישור ; ייעו וטיפול פרטני וקבוצתי :את השירותי הבאינערות לו

שחלק הגדול  (תכניותייזו ; ותיוו בי בני הנוער ושירותי אחרי
יעו והדרכה לארגוני י; )יממשלתילא ארגוני ידיעלמבוצע 

  .המספקי את השירותי
ניכר , שנסקרו לעיל ,שירותי לאוכלוסיות מוגדרותבששת תחומי ה

ג באספקת א . ממשלתיי בולט חלק של הארגוני הלאבאופ
 אסירי , מכורי לסמי ולטיפה המרה,שירותי לאוכלוסיות נוספות

 תפקיד יממשלתילאהארגוני הממלאי  ,משוחררי ודרי רחוב
  .מרכזי

ההיק ועל סקירת השירותי שאספקת הופרטה מצביעה בבירור על 
כל השירותי כמעט .  ההפרטהיניותיישו מדשל הנרחבי  הממדי
שירותי הקהילתיי ורוב ה למפגרי ולנכי ,לילדי , לזקניהמוסדיי

 אגפי .יממשלתילא ארגוני ידיעל מסופקי כיו אלולאוכלוסיות 
. מעוגני בחוקי שונישרבי מה  לספק שירותי יהרווחה ממשיכ

 השמה ,עבודה קהילתית, תיכוללי ייעו וטיפול פרטני וקבוצהשירותי 
 ייעו והדרכה לעובדי ארגוני ,תכניות ייזו ,ביתיותת חוובמסגר

ממשלתיי המספקי את פעילות הארגוני הלאל עאחרי ובקרה 



117 
 

שירותי רווחה אישיישל הפרטה חלקית 

 כי מספר לא מועט של עובדי במשרד ,לצייג ראוי . שירותי הרווחה
ת בעלובת וובמסגר, באגפי הרווחה ברשויות המקומיות, הרווחה

 או חברות ידי עמותות מועסקי על)כמו מעונות למפגרי(ממשלתית 
  .יפורמאלרק באופ תפקיד של מעסיק  הממלאי ,ח אדוכ

 שירותי הרווחה האישיי ההספקה שלההיק הרחב של הפרטת 
 שיש לה, מדיניות חברתיתשל יישו  ולא שגרתי מדגי באופ מובהק

כת שירותי הרווחה ודפוסי  משמעותית ביותר על מבנה מערהשפעה
  :להל כמה מ ההשפעות הבולטות ביותר .תפקודה

מקבלי אות אישיי האזרחי הנזקקי לשירותי רווחה מרבית  )1
  .ממשלתיי מארגוני לא

 מרבית ההוצאה הממשלתית לשירותי רווחה מנותבת לארגוני לא )2
 , מדובר בנתח העיקרי של ההוצאה לשירותי מוסדיי.ממשלתיי

  ל42 המהווה בשני האחרונות בי ,הוצאה לשירותי סיעוד לזקניב
ובהוצאה למימו רבי ,  אחוז מההוצאה הממשלתית לרווחה44

  .מהשירותי הקהילתיי
, שינוי מהותי בתפקיד של מחלקות הרווחה ושל רבי מעובדיהחל  )3

ניהול משא :  כמו, ניהולייאופיש מפני שעליה לשאת בתפקידי
  .חות"פעילות וכתיבת דו בקרה על , ארגוני אחריומת ע

 עוסקי ה.  למערכת שירותי הרווחהנכנסו מאות ארגוני חדשי )4
. באספקת שירותי נוספיובאספקת שירותי ממלכתיי ועירוניי 

  .ת שירותי הרווחה לזירה רווית ארגונימערכ את הופתהלי זה 
 שירותי ממלכתיי  העוסקי באספקת,הארגוני הוולונטריי )5

 כזרוע ביצוע של הממשלה והרשויות פועלי למעשה ,ועירוניי
לפיו  ,התפקיד זה משנה את צביו הפעילות המקובל של. המקומיות

 המספקי מעני ,אמורי לעסוק בפיתוח שירותי חדשי ה
  .נגורִסמכוסי ובפעילות לצרכי לא

 יפרטיי בעלכניסה מסיבית של ארגוני במקביל התפתחה  )6
 כספקי שירותי , עסקית לזירת שירותי הרווחההאוריינטצי

 עשויה לשנות את מעורבות של ארגוני אלו. ממלכתיי ועירוניי
  . את פעילותהמנחיהערכי והנורמות 

בי מצדדי " ויכוח"שב, אפוא,  מלמדתסקירת שירותי הרווחה
הסעי הבא  .ונההעליתה על ייד של המצדדי הי, ההפרטה ומתנגדיה

של ההפרטה בתחומי " מסיבי "גורמי שתרמו ליישו כהיעסוק ב
  .והלל
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  הגורמי שהשפיעו על יישו מדיניות ההפרטה. 4

העובדה שרבי משירותי הרווחה המוסדיי והקהילתיי סופקו שני 
ליישו מדיניות , ללא ספק, תרמהממשלתיי ידי ארגוני לארבות על
 שירותי , כמו פנימיות לילדי– שירותיה רבי מ. בתחו זהההפרטה

 מוסדות לזקני ושירותי לילדי בסיכו ולנשי ,קהילתיי למפגרי
 א, )1996קט  ;2005, ינאי( ידי ארגוני אלוא פותחו על –מוכות 

תהלי במידה את ההאיצה  ,ידי הממשלה המכוונת על ,מדיניות ההפרטה
 ספקה לרכיב מרכזי של שירותי הרווחהניכרת והפכה את הפרטת הא

היה החלטה ממשלתית המדיניות הגור העיקרי שהאי את  .האישיי
 בדומה ,להניע תהלי של העברת אחריות לאספקת שירותי הרווחה

  .ממשלתיי  לידי ארגוני לא,לשירותי ממלכתיי ועירוניי אחרי
ב מרכזי היוזמה למדיניות זו באה ממשרד האוצר והיוותה מרכי

. האצת ההפרטה בתחומי פעילות שוני של הממשלהלבמדיניות כוללת 
ידי שרי הרווחה ומרבית העובדי הבכירי של  נתמכה עלהיא , ע זאת

ממנהלי אגפי הרווחה ברשויות  ידי רביעלוכ , משרד הרווחה
ארגוני הלא נציגי הידינתמכה כמוב ג עלהמדיניות  .המקומיות
  והגדילה את פעילותשל ניכרת הרחבהליות שהיא הביאה ה ,ממשלתיי

  .יכולת לקבל מימו בהיק רחב ממקורות ממשלתיי ומקומיי

   בהפרטה חלקית הממשלתיתלתמיכהביטויי  . א
  של השירותי

 של הפרטה החלקיתבתמיכת הממשלה ומרבית הרשויות המקומיות 
יוזמות והחלטות , יות באה לידי ביטוי במגוו של פעילושירותי הרווחה

 לייבובי ,קורושי כורזי;2005 ,דולב( שחלק יוצג להל ,קונקרטיות
  ).2001, שמיד; 2005, 2001, 1996 קט ;2005 , יקובי וקט;2005, ושמיד

ייזו הקמת עמותות הביטוי הראשו המובהק ליוזמה זו ניכר ב
תות לתכנו  העמוכמו ,שיעסקו באספקת שירותי ממלכתיי ועירוניי

 ברבי ה עמותות כאל110 כהיו פועלות . ופיתוח שירותי לזקני
ממלאות תפקיד ה ו המועצות האזוריות בישראלומהיישובי העירוניי 

אגודת  .לזקניומוסדיי מרכזי באספקת מגוו של שירותי קהילתיי 
מילאה תפקיד , וינט ישראל'ידי הממשלה וגשהוקמה במשות על ,אשל
  ביוזמה ממשלתיתעמותות נוספות הוקמו. בהקמת עמותות אלוכזי מר

  .במפגרי ובבני נוער, בילדיבתחו הטיפול 
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החלטת הממשלה להפריט את אספקת הביטוי המובהק השני  ניכר ב
 של המאה השמוניבראשית שנות  – פגריהשירותי המוסדיי למ

בעלות בת במוסדו)  אחוז63כ(הקודמת התגוררו מרבית המפגרי 
 כלכדי  ,משמעותית פחת עורי ש,2000ראשית שנות הועד ממשלתית 

  ).3שינוי מוצג בלוח ה  ( אחוז31.5

2003 , לפי בעלות, חוסי במעונות למפגרי.3לוח  מספרי ( 1982
  )מוחלטי ואחוזי

  פרטי  ר"מלכ  ממשלה  הכלס  

  %  מספר  %  מספר  %  מספר  %  מספר  שנה

1982 4,797  100.0  3,009  62.7 483  10.1  1,305  27.2  

1984 5,028  100.0 2,937  58.4 816  16.2  1,275  25.4  

1992 5,538  100.0 2,230  40.3 1,260  22.7  2,048  37.0  

1994 6,049  100.0 2,226  36.8 1,422  23.5  2,401  39.7  

2003 6,377  100.0 2,013  31.5 1,052  16.5  3,312  52.0  

  
  
 ניכרת באופ  במעונות ממשלתייבמספר החוסישחלה ירידה ה

מרבית המפגרי שהועברו ממעונות ממשלתיי ומרבית . בולט מ הלוח
 כי אחד הגורמי ,ראוי לציי .במוסדות פרטייהחוסי החדשי נקלטו 

  התגוררו עדיי במוסדות2003  בשליש מהחוסיכ ש,העיקריי לכ
ה להפרטת המעונות  היה התנגדות ארגו עובדי משרד הרווח,ממשלתיי
  .הממשלתיי

החלטת הממשלה להפקיד את ניכר ב) שלישי(ביטוי מובהק נוס 
 שהוחל ביישומו       ,האחריות לאספקת השירותי במסגרת חוק סיעוד

 במסגרת  סופקו שירותי2006ב. ממשלתיי בידי ארגוני לא1988ב
  סופקו על משעות הטיפול אחוז73.5 ככאשר ,  זקני116,000להחוק 

  .רי"ידי מלכעסקיי והשאר עלידי ארגוני פרטיי
החלטת הממשלה להעביר את הטיפול במשפחות האומנה מהרשויות 

אמנ .  היא ביטוי נוס למגמהממשלתיי המקומיות לידי ארגוני לא
להמשי ולספק את  המעוניינות בכ הממשלה אפשרה לרשויות מקומיות

  .י רשויות ממשיכות למלא תפקיד זה רק שת2006א ב, השירות
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 לצור ביצוע ,התניית העברת תקציבי ממשלתיי לרשויות מקומיות
 ממשלתייידי ארגוני לא יופעלו עלתכניות בכ שה, שונותתכניות

העסקת עובדי  כ ג המעבר ל.המשיכה לבטא את חוזקה של המגמה
מצעות עמותות במשרד הרווחה ובאגפי הרווחה ברשויות המקומיות בא

הקמת יוזמה לה ג .ח אד ולא כעובדי מ המנייואו חברות כ
 לצור ,יממשלתילאשותפויות בי רשויות מקומיות לבי ארגוני 

 של הפרטת  מבטאת את המגמה,פיתוח שירותי רווחה לאוכלוסיות שונות
  . באופ מובהקאספקת השירותי

 תחומיהפרטה ב המקי של מדיניות המימושהש, הדברמפתיע 
 שבח בצורה שיטתית , דיו ציבורי משמעותיעורר לא  השוניהרווחה

שהוחל ג לאחר . הטיעוני השוני בזכותה ובגנותה של מדיניות זואת 
נבעה היא  וחלקית בלבדהייתה לה התנגדות  ה,של המדיניותישומה יב

 מקומותעובדי להפרטה של ההתנגדות , האחד: משני מקורות עיקריי
שות חסות של רומעונות  למפגרי מעונות ממשלתיי(בה הועסקו 

הסתייגות עקרונית של התנגדות לא התעוררה על רקע ה). הנוער
 בתנאי לפגיעה אפשריתממדיניות ההפרטה אלא מחשש של העובדי 

נית  מגמות ההפרטה והאצתכלפי הסתייגויות מקור אחר ל. עבודת
 שהצביעו על , הרווחהבתחו בולטיחוקרי כמה  למצוא אצל

 לפגוע בצורה קשה במדינת הרווחה כוונהשל ה  כביטוימדיניותה
  ).1994 ,גל; 1989, דורו( המדינה לרווחת אזרחיה ובאחריות

 למדיניות ההפרטה החלקית לא מנעו את המעטותהתנגדויות ה
מ  של כמה הלעיכוב בהפרט,  לכל היותר,יישומה המקי והביאו

ההפרטה . מעונות למפגריה כמו ,בבעלות ממשלתיתיו שה שירותיה
 כפי, התנגדות ציבוריתל זכתהשל אספקת שירותי הרווחה לא המואצת 

המרכזי (סי "כוונה להפריט את המתנל ביחס, לאחרונהה התעוררש
   .סוהר בבעלות פרטית תלהקי ביהחלטה ביחס ל ו)לתרבות נוער וספורט

 ולאחרונה נחת , תוצאותהניבה לא הסוהר ביתההתנגדות להקמת 
סוהר פרטי בדרו חוזה בי הממשלה לבי יז פרטי על הקמת בית

ידי קבוצת עורכי די  שהוגשה על,עתירה כנגד החלטה זו, ע זאת. האר
הדי הגבוה   נדונה עתה בבית,גמהמכללה האקדמית למשפטי ברמת

ת חלק מפעילויות ההתנגדות להפרט, לעומת זאת). 2006, ברזילי(לצדק 
את יש לייחס . סי נשאה פרי והממשלה החליטה לסגת מצעד זה"המתנ

חברת עובדי להתנגדות החריפה של , במידה רבה, בעניי זה ההצלחה
 שהצליחו לגייס לציד ג ,עובדי המרכזי בכל רחבי הארוסי "המתנ
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חברי כנסת וראשי רשויות ,  כמו אמצעי תקשורת,גורמי נוספי
  .יותמקומ

דווקא , שירותי הרווחההייתה שונה ב תמונת המצב ,כפי שצוי לעיל
 תמכו במדיניות או לא התנגדו העיקריי בזירה זו" שהשחקני"מכיוו 

ראשי משרד , מדיניות בעוצמה רבהאת הראשי משרד האוצר הניעו : לה
 תמכו ביישו  ועובדיהי הרווחה המקומיאגפיהרווחה ומרבית מנהלי 

 הארגוני ,כאמור, במקביל. או לא הציבו כל חסמי בפניהות מדיניה
 ארגוני הצרכני ג .הוולונטריי והעסקיי תמכו במדיניות ללא סייג

מצאו והצרכני עצמ לא ) כמו הסתדרות הגמלאי וארגוני הנכי(
   .הפרטת אספקת השירותישהאיצה ודחפה את  , למדיניותלנכו להתנגד

משמעית של משרד האוצר במדיניות  יכה החדתמ הלשביטוי מובהק 
 הממונה על אג התקציבי במשרד , של אורי יוגבונית בדברי ההפרטה
2004 בשני האוצר  בעיתונאי לוי מוראצל הבראיו שנאמרו  ,2002

 להפריט את ,נות את דר החשיבה בכל התחומישצרי ל ":)2006(
את הטיפול , סי"את המתנ, הכלאאת בתי, את הבריאות, החינו

 להיות בעלי של שו המדינה לא צריכה,  כל מה שזז, בקיצור.הסוציאלי
 המדינה צריכה ,האוכלוסיות החלשות כדי לשפר את מצב של .דבר

המדינה תסייע לחלשי באמצעות , למכור את השירותי החברתיי
בכל מקו שבו הופרטו שירותי . קנייה של שירותי ממפעילי פרטיי

 ג –רק הרווחנו מכ ,  והעזרה הסוציאלית ברשויות המקומיותדעהס
רק בעלי פרטיי רוצי ויודעי אי לייעל . המדינה וג האזרחי
. המדינה לא רוצה ולא יודעת אי לעשות את זה. ולשפר את השירותי

עיתו בבראיו . הבעיה העיקרית מבחינה זו ה העובדי המאורגני
 שההישג הגדול ביותר שלנו היה חיסול , אמרתילפני שנתיי" האר"

אול לא הצלחנו לחסל את הסתדרות , העבודה המאורגנת בישראל
,  את מערכת החינו ליעילהלהפוה המכשול העיקרי בדר , המורי

  ".מתפקדת ומניבה תוצאות טובות
משמעיי אלו נית להוסי את דבריו של יוסי  לדברי ברורי וחד

אנחנו בעד צמיחה שבאה  ":)2005 ,בכר( ר לשעבר משרד האוצל"מנכ, בכר
השאלה היא תמיד , כמו בכל דבר בחיי, מכיוו המגזר העסקי היצרני

, לאומיתנהנסמכת על כל השוואה בי, והתחושה שלנו, שאלה של איזו
 ,אני רוצה שתבינו... א צרי להיותושהמגזר הציבורי כרגע גדול ממה שה

רת הניהול של מוסדות ממשלתיי למפגרי לגופי שבסופו של דבר העב
שאפשר להקצות ,  מילי שקל100 כסכו של יממשלתיי תביא לחחו



מגמות וסוגיות:  בישראלחברתיתעיצוב מדיניות   122

 אנחנו מתכווני כשאנו אומרי שצרי לעבוד לכ ,למקו אחר
  ".ביעילות

ביטוי לתמיכת משרד הרווחה במדיניות ההפרטה נית בדברי 
חשבתי  ":)2005 ,אורלב( אורלב  זבולומר,  לשעבר שר הרווחהשלהבאי 

לתדהמתי התברר . שבמוסדות הפרטיי ובארגוני נותני פחות שירות
  היחס לנושא מטופל.אלא נותני יותר, לי כי לא רק שלא נותני פחות

אני לא יכול לראות היו את . ... מטפל במוסדות הפרטי הוא טוב יותר
בתחו . המגזר השלישימפת שירותי הרווחה בלי התפקיד המרכזי של 

אני רואה בכ יתרונות גדולי ,  משרד הרווחהידי עלהשירותי הניתני 
רגישי יותר , פעילי המגזר השלישי גמישי יותר מהממשלה. מאוד

ולכ , ה יוזמי יותר וה חדשניי יותר. לצרכי ולהבדלי תרבותיי
, בי היתר, ה ג מסוגלי להטמיע בפעולותיה חידושי ויוזמות

ל  אהיכולת שלה להציע חידושי נובעת מ הקרבה הגדולה שלה
  ".האוכלוסיות הנזקקות ומ ההכרה שלה את צורכיה

עד עתה לא נער מחקר שיטתי ומקי על עמדת של מנהלי ועובדי 
 שנער בשבע ,א מחקר ראשוני, מחלקות הרווחה בנושא ההפרטה
 עובדי בדרגי ביניי ועובדי שדה ,מחלקות רווחה וכלל מנהלי מחלקות

 מצא שהרוב המכריע של המנהלי והעובדי ,)2005 , וקטורצברגר(
, יתר על כ. תומכי במידה מלאה או חלקית במדיניות ההפרטה החלקית

תומכי בהמש יישומה של )  אחוז76 כ(הרוב המכריע של העובדי 
 שתהליכי ,ו על ככי מרבית העובדי הצביע, ראוי א לציי. ההפרטה

העובדי שתמכו . ההפרטה במחלקותיה לא עוררו כל דיו פנימי
 , היעילות והגמישות:בהפרטה העלו נימוקי שוני להצדקת עמדת
 אותו ניסיו ה,ממשלתיי המאפיינות את פעילות של הארגוני הלא

, מת אפשרות בחירה לצרכני, צברו ארגוני אלו בתחומי עיסוק
 והפחתת עומס , התורמת לשיפור איכות השירותי,י ספקיתחרות ב

  .העבודה המוטל על המחלקות

  נימוקי עיקריי שסייעו לגורמי השוני לתמו בהפרטה . ב

 הדגישו, המרכזית והמקומית, במערכת השלטונית התומכי בהפרטה
להצדקת עוני ימתו מכלול הטמספר נימוקי עיקריי במיוחד 
  .שוני לתמו במדיניות זוהאפשרו לגורמי אלה קי נימו. ההפרטה

 ,מדיניות ההפרטהשל  אחד המניעי העיקריי.  עלויותהפחתת) 1
 להפחתהשמדיניות זו תביא  , בכירי האוצר היהידיעלשהודגש בעיקר 
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 הנחות שלוש. עלויות הכרוכות באספקת השירותישל ה תמשמעותי
גודי המקצועיי ועל כ העדר חולשת האי: גישההובילו את ה עיקריות

הוצאות השכר ; ממשלתייהתארגנות עובדי במרבית הארגוני הלא
ויכולתה של הממשלה ; האלארגוני בוהיעילות הרבה יותר  הנמוכות

  .להכתיב את תעריפי אספקת השירותי
חזקת זקני סיעודיי במרכזי גריאטריי ה שעלות ,העובדה

 במידה גבוההרי במעונות ממשלתיי מפגהחזקת ובבעלות ממשלתית 
 אלה לגורמי סיפקה ,ממשלתייחזקת במוסדות לאמהניכרת 

 הוצאות הממשלה לגבי הישגי בהפחתתאסמכתא לחיזוק טענת 
למפגרי עלות החזקתו של חוסה במעו ממשלתי  (לשירותי החברתיי

 ח "ש 8,000 כ ממשלתילא במוסד ו לחודשח"ש 12,500 כהייתה  2004ב
  ).2005 ,אורלב(

פוגעי ה,  של ארגוני ממשלתייפעילותבצמצו כשלי ) 2
כשלי אלו . אוכלוסייהביעילות וביכולת לספק שירותי הולמי ל

די ועוהשפעה חזקה של  פוליטיזציה ,ביורוקרטיזציה: כוללי בי השאר
ת ממשלתיות ורי העבודה של עובדי במסגרדהעובדי על תפקידי והס

 שארגוני לא,היאהחלקית ההנחה של תומכי ההפרטה  .עירוניותו
ידי הממשלה יהיו   הפועלי במסגרת תקציבית שנקבעה על,ממשלתיי

  .משוחררי מכשלי אלו
מתרכזי ממשלתיי הארגוני המושגת מכ שההתועלת ) 3

הרשויות ו הממשלה ותהשתחרר. בקרהבאו ויתב ,מדיניותבקביעת 
של אספקת מגוו רחב של שירותי רווחה " מהנטל"המקומיות 

 הכרו בהעסקת מספר גדול של עובדי ובהחזקת ,לאוכלוסיות שונות
על   בתפקידי של קביעת מדיניותהמאמצי לרכז את מאפשרת, מתקני

 הארגוני הפעולה שלהכוונה וניטור של  ,ברמה הארצית והמקומית
החוזי בי  .חהממשלתיי ועידוד מיזמי חדשי בתחו הרוו הלא

מאפשרי  או הרשויות המקומיות לבי ספקי השירותי/הממשלה ו
יתר . ממשלתיי לגורמי הממשלתיי לבקר את פעילות הארגוני הלא

 להפסיק את ההתקשרות ע ניתהחוזי מוגבלי בזמ ועל כ , על כ
  . אינו משביע רצופקודארגוני שת

מיוחסת תרומה זו  .ירותישיפור איכות השתרומת ההפרטה ל )4
 ביטול המונופול של הממשלה או , ראשית:לשני גורמי עיקריי

הרשויות המקומיות על אספקת השירותי והפקדתה בידי מספר 
יר בגהת בחירה וולצרכני אפשרקנה ִההשינוי . יממשלתי לאארגוני 
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 הצירו של שני מרכיבי. לקוחותהאת התחרות בי הארגוני על רכישת 
 –בחירת צרכני ותחרות בי ארגוני  – שוקהכלכלת באלו מרכזיי 

   .נתפס כערובה לשיפור איכות השירותי המוצעי לצרכני
 החוזה בי הממשלה או הרשות המקומית לבי הארגוני ספקי ,שנית
מחייב את הארגוני לספק שירותי באיכות הולמת ולמלא  השירותי

 את איכותהמבטיחות , עובדי מקצועיי כמו העסקת ,דרישות שונות
רשות לאו / מאפשרת לממשלה והעמידה בדרישות אל אי.שירותיה

ארגוני על כ  .לבטל את ההתקשרות ע ספק השירותי המקומית
או עירוניי /ספקי שירתי ממלכתיי וכהמעונייני להמשי בפעילות 

   .יעשו מאמ לספק שירותי איכותיי
העברת האחריות . טנציאל הגלו בארגוני וולונטריימיצוי הפו) 5

ממשלתיי  לאספקת שירותי ממלכתיי ועירוניי לידי ארגוני לא
  של מיצוית מאפשר,ארציי ומקומיי, ובכלל ארגוני וולונטריי

, הפעלת מתנדביהכוונה ל.  אלההפוטנציאל הרב הגלו בארגוני
, י לאוכלוסיות ספציפיותספקת שירותהבהרב שיש לה  ניסיול
גיוס משאבי כספיי שלה וליכולת הרבה בחברתית המחויבות ל

  . כמו תרומות מקרנות ומהמגזר העסקי,ממקורות שונינוספי 

 – מספר מחקרי שנערכו עד כה על שירותי שאספקת הופרטה
 , דולב;1991, לחמ וקינ( מעונות למפגרי ,)2001, שמיד(סיעוד השירותי 

 )2005 ,ושמיד, לייבובי, קורושי כורזי( ומשפחות אומנה לילדי )2005
 במחקרי נמצא .מצדדי בהפרטה החלקיתל תימוכי סיפקו –

הביאה  וא  באיכותפגעה לא שההפרטה של הספקת השירותי
מדיניות האימו כלומר , שההתפתחות של התהלי,  דומה א כ.לשיפור

  :פ גור על רקע התנאי והגורמי הבאיבאו רופדה ,ויישומה הנרחב
ידי ארגוני  עירוניי עלהממלכתיי והשירותי חלק מהאספקת  )1

 ועל כ מדיניות ההפרטה כברמזה יתה קיימת יממשלתיי הלא
  . שינוי רדיקליכ לא נתפסה לכשעצמה

הפרטת האספקה מותירה בידי הממשלה והרשויות המקומיות  )2
. ) וכדומה, בקרה,ת תכני השירותיקביע, מימו(תפקידי רבי 
להמשי ולהשפיע על מערכת לה מאפשרי  תפקידי אלה

  .השירותי
  .י באספקת שירותיישל ארגוני וולונטררבת השני המעורבות  )3
השחקני העיקריי הפועלי בזירת שירותי הרווחה או משפיעי  )4

 רותייהמחלקות לשמנהלי , משרד הרווחה,  משרד האוצר– עליה
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 –  וארגוני הצרכניממשלתייהלא הארגוניו  ועובדיהחברתיי
 מגוו הנימוקי בזכות . או לא התנגדו להתמכו במדיניות ההפרטה

  .לגלות עמדה זו השונישחקני ההפרטת האספקה הקלו על 
יתה שולית ולא הצליחה לעכב את יההתנגדות להפרטת האספקה ה )5

תעוררות דיו ציבורי משמעותי התנגדות זו ג לא תרמה לה, התהלי
 .בנושא

ממשלתיי כמה מחקרי שבחנו את תפקוד של הארגוני הלא )6
ממצאי אלו חיזקו את המצדדי הצביעו על תוצאות חיוביות 

  .על המש יישו המדיניותבהפרטה והקלו 

  סיכו. 5

מהווה דוגמא מובהקת  האישיי ספקת השירותי החברתייההפרטת 
שחתרה בנחישות ליישו  ממשלתיתהמדיניות הל  שנרחבמימוש ל

יישו חולל כמה תמורות משמעותיות במבנה ובתפקוד ה .ההפרטה
 אגפי בתפקידי שהתבטאו בשינוי, מערכת שירותי הרווחה האישיי

 הוולונטרייבתפקידי הארגוני בשינוי ו  ועובדיהיהרווחה המקומי
 זה הפכה מערכת במהלכו של תהלי. והארגוניי הפרטיי עסקיי

 בה פועלי מאות ,וית ארגוניולזירה ר שירותי הרווחה האישיי
ארגוני וולונטריי , מחלקות רווחה מקומיות, משרדי ממשלה: ארגוני

 המקיימי ביניה מערכת מורכבת של ,עסקייוארגוני פרטיי
ומבלי , מהותיי התחוללו ללא דיו ציבורי מעמיקהשינויי  ה.יחסי
  . לאחורגישולהלבלו אות ובעלי השפעה ניסו גורמי משמעותיי ש

ת ספקהשל תוצאות ההפרטה  דומה שנדרשת הערכה שיטתית של
 לא אשר, דיו מעמיקשתשתמש בסיס ל, והשפעותיה השונות השירותי

 השירותי הניבה ההספקה שלהא אכ הפרטת : שאלהב, נער עד כה
הולידה תוצאות היא או שמא , ה הצביעו תומכיאת הפירות עליה

  ? עליה הצביעו מתנגדיה,שליליות
 :    שעליה ההערכה תצטר לספק מענה,  שאלות ראויותלהל כמה

יש יכולת י ממשלתילאארגוני ההא ל. ההמשכיות וההתמדה) 1
 ,לספק מגוו רחב של שירותי ממלכתיי ועירוניי בהיק נרחב

  ?ולהתמיד בכ לאור זמ
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 ממשלתייבאיזו מידה הארגוני הלא. שוויוניותטריטוריאליות ו) 2
 בצורה ,שוני במרכז ובפריפריה ביישובי ,לספק שירותימצליחי 
  ?שוויונית

  הארגוני הלאשמספקיאיכות השירותי  מה.  השירותיאיכות) 3
  ?ממשלתיי

  על אפשרויותההפרטה השפיעהכיצד . הצרכנישל  הבחיראפשרויות  )4
   ?צרכניהעומדות בפני ההבחירה 

ירה את בהא ההפרטה אכ מג. ספקי השירותי בי התחרות) 5
תחרות ומה ה ה מה אופייה של ,וא כ? התחרות בי ספקי השירותי

  ?השפעותיה על הצרכני ועל היחסי בי הארגוני
  ?כיצד משפיעה ההפרטה על היצע השירותי וגיוונ.  השירותיגיוו) 6
 להפחתתהביאה אכ הא ההפרטה . הפחתת הוצאות הממשלה) 7

 המופנית  ולהפחתה בהוצאה הממשלתית והמקומית,עלויות השירותי
  ? ואיכות תו שמירה על היק השירותי,לשירותי הרווחה

כיצד השפיעה ההפרטה על השכר .  העובדי בשירותי הרווחהתנאי) 8
  ?רווחהתנאי העבודה של העובדי בשירותי העל ו
כיצד משפיעה ההפרטה . מעמד של הממשלה והרשויות המקומיות) 9

מחלקות הרווחה של ותפקידיה של הממשלה על על מעמד ו
להטביע את אלו  יכולת של גורמי שופרה או נפגעה הא ?המקומיות

  ?חותמ על מערכת השירותי
כיצד משפיעה ההפרטה על . ספקי השירותישל  תפקוד) 10

 יה ותפקידיה של הארגוני הוולונטריי והארגוני הפרטייתכונות
  ?עסקיי

של ריבוי מ ההשפעה הנגזרתמהי . מערכתב ריבוי הארגוני הפועלי) 11
  ?על מערכת שירותי הרווחה, אוכלוסייה המספקי שירותי ל,ארגוני

המחקרי המעטי שנערכו עד כה על הפרטת אספקת השירותי 
שאלות הבחינה שיטתית של . קיות לשאלות אלומספקי תשובות חל

כפי  , מדיניות ההפרטהה של בסיס להערכש צריכה לשמהמוצעות
  . בעתידהיישו ולקבלת החלטות באשר להמש ,שבוצעה עד כה
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