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Executive Summary 

 

On August 1, 2005 a Welfare to Work program (Hebrew acronym: MEHALEV, 

“From the Heart”) was launched in Israel; in Israeli public discourse the program is 

generally referred to as the Wisconsin Plan.  The program generated public opposition 

of a scope not seen in relation to any previous social program.  During a period in 

which security concerns – which under normal circumstances overshadow all other 

issues – had reached a peak, a social issue managed to take priority on the public 

agenda, albeit for a brief period.  Criticism of the program cut across population 

sectors, although its most vehement critics failed to propose a real alternative. 

In contrast to accepted local thinking, the Israeli program was part of a global 

trend toward a policy of “activation.”  This policy seeks to turn citizens into active 

partners in the effort to return to the world of salaried employment – effort on their 

part being a condition for eligibility for state assistance.  This was the guiding 

principle of the welfare-to-work programs, which for the first time required the 

chronically unemployed to participate in activities with a vocational orientation and 

enacted sanctions against those who refused to take part in them.  Despite the 

existence of a rich repertoire of activation programs in a number of different countries 

(a comprehensive review of multi-national experience will be presented), the program 

ultimately chosen for Israel bears a strong similarity to the one operated in the 

American state of Wisconsin. 

This dissertation addresses the above issues, posing the following question:  

Why did the American program exert so strong an influence in the face of differences 

[between Israel and the US] and despite the existence of models which, on the face of 

it, might have appeared more suitable for Israel?  It should be emphasized that the 

purpose of the thesis is not to determine which model is the best or most appropriate; 

each has its advantages and disadvantages as will be presented below.  The intention 

is, rather, to shed light on the preference for the American program and the reasons 

behind it. 

The thesis employs both diffusion and authority theories to elucidate the 

process by which ideas and programs actually develop.  There can be no doubt that 

local programs are influenced by global trends; just as viruses cross borders, so do 

ideas move from place to place.  Nevertheless, the idea-migration process does not 

take place in a vacuum.  Imported ideas encounter both visible and invisible barriers 
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that affect the way in which they are diffused and assimilated.  These ideas and 

attitudes connect the local with the global sphere, no less than do human migration, 

money and war. 

The thesis investigates the screening and selection mechanisms that influenced 

the way in which the Israeli program was shaped; it also examines relevant global and 

local-Israeli processes and the interactions between them.  Involved in these processes 

were various stakeholders who played an active role in transforming the ideas from 

local to global ones. 

After a detailed mapping of the various models that were available for the 

Israeli actors' consideration, and an investigation of the relationship between the 

model and the welfare policy in whose framework it developed, the thesis will 

examine the complex process by which decisions regarding the Israeli program were 

made. 

Several major Israeli actors were found to have exerted a decisive influence on 

the process.  A former senior functionary in Israel's Ministry of Finance, Shlomo 

Kramer, along with other Ministry officials at the time and in particular Meirav 

Shaviv, left their mark on the process more than any other figures in the local sphere.  

Other actors who over the years influenced the program’s reception in Israel include:  

current Prime Minister Ehud Olmert (then mayor of Jerusalem), the finance minister 

and the minister of industry, trade and labor in office at the time, and Prof. Yossi 

Tamir (who headed the Tamir Commission). 

Despite the presence of other actors on the scene, the aforementioned Finance 

Ministry position-holders before and during the period in question effectively ignored 

all other parties involved; whenever the latter contradicted their approach, the Finance 

Ministry personnel chose to ignore their recommendations.  The Tamir Commission, 

which was perceived as responsible for the professional aspects of the program and 

which tried, at times, to explore other avenues (only to a limited degree), served as a 

“fig leaf” for the Finance Ministry officials – the practical significance being that the 

exact principles favored by the Ministry in 1999 were the ones adopted five years 

later. 

Notwithstanding the major role played by local actors and the latitude that 

they possessed for turning social conditions to their own purposes, the activity of both 

the program's supporters and its critics was found to have been limited by the 

authority attributed to the American model, as has occurred with nearly every idea to 



  

 V -עמוד   השפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוותהשפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוות

spring from the American “fountainhead.”  This fountainhead, which is perceived as 

the entity from which all ideas “worthy of imitation”1 emerge, links the local and the 

global/geopolitical spheres and is also reflected in the “softer” areas of international 

relations. The fountainhead authority reflects the definite structural influences on the 

various actors (agency) of the local sphere. 

American influence was so significant and so strongly imprinted on the Israeli 

structure that it precluded the possibility of other options being raised (!) even by 

fervent critics of the proposed program.  The practical outcome of this influence was 

the American welfare-to-work program that was ultimately implemented in Israel, and 

was perceived here as the sole existing model2.  The American model reached a status 

of perceived ideological hegemony which prevented any serious discussion of any 

other options that were readily available. 

This influence was manifested on two levels.  On the practical level, the 

American Wisconsin program was adopted in an “unfiltered” manner which ignored 

the existence of other models in the sifting-out process of the idea among many.  

Some of these models were, indeed, mentioned but under no circumstances were they 

regarded as serious alternatives to the American program.  Moreover, the choice of 

the Wisconsin's Welfare to Work program as a model was based in great part on 

Israeli perceptions of it as the main model employed in the US.  Despite the fact that 

programs of other kinds were actually in operation across America, the one used in 

the state of Wisconsin was perceived in Israel as being “at the core” of the policy, and 

this is one reason why its various features were adopted in the context of the local 

experimental program.  On the rhetorical level, nearly every public statement 

regarding the program, particularly during the first stages of the process, testifies to a 

need to imitate the Americans and to learn from “American experts.” 

The process by which an idea assimilates at the local level to the point at 

which an authentic local model can emerge is a complex one, but at every stage 

importance is attached the fountainhead from which the idea sprang.  Thus, even the 

idea/program's future development depends to a great degree on the entity that is 

perceived as representing it.  In this way one can see how a dialectic developed 

between program followers and antagonists in direct relation to the American model 
                                                 

1 This entity can be a person, a state or anything else capable of being identified with or imitated or, 
conversely, something from which one wishes to distance oneself. 

2 Few typologies correspond to the other models, although I will deploy the ILO approach by Nana 
Kildal (2001) of the Welfare-to-Work, Workfare, and the Active Labour Market programs (ALMP). 

There will be a detailed classification for each of the ideal types. 
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on which debate was focused throughout the process and whose centrality precluded 

the proposal of any other serious alternative.  In later stages an effort was made to 

obscure the imitation program's perceived source; today efforts are even being made 

to dissociate from it.  Nevertheless, its influence is still apparent and will continue to 

be so until the model either detaches from its source or comes under the influence of a 

different ideological hegemony. 

At a more abstract level, this instance of adoption of an American model as a 

means of implementing an activation policy illustrates how ideas develop and the way 

in which some of them take on a distinctive authentic character.  The combined model 

of active parties and structural constraints demonstrates how diffusion and 

assimilation processes do not converge only in one direction but may, rather, produce 

multiple models that are affected by attitudes toward the entity perceived as the 

fountainhead from which the idea originally sprang. 
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  תקציר
, החלה לפעול בישראל תוכית מהל"ב (מהבטחת הכסה לעבודה 2005לאוגוסט  1בתאריך 

בילה בטוחה), הידועה יותר בשיח הציבורי בכיוי "תוכית וויסקוסין". הפעלת התוכית הו

להתגדות ציבורית עזה שכמעט לא זכורה כלפי תוכית חברתית כלשהי. ישראל, שהתמודדה 

באותם שים עם שיאם של אירועים בטחויים שאפילו בימי שגרה מעפילים על כל ושא אחר, 

העלתה לתקופה קצרה את הצד החברתי לראש סדר העדיפויות. הביקורת חצתה מגזרים, אם כי 

  לים ביותר של התוכית לא השכילו להציע חלופה אמיתית.גם מבקריה הגדו

קומית המקובלת, התוכית הישראלית היוותה חלק ממגמה גלובלית תפיסה המביגוד ל

להפעלת מדייות האקטיביזציה, שמיועדת להפוך את האזרחים לשחקים אקטיביים 

באופן זה המדיה.  הסיוע שללקבלת  תאי לזכאותם םשמאמציהם לשוב לעולם העבודה בשכר ה

פעלה גם תוכית ההשבה לעבודה, כאשר לראשוה אולצו מובטלים כרויים להשתתף בפעילות 

למרות בעלת אורייטציה תעסוקתית תוך הטלת סקציות עבור אלו שסרבו לקחת חלק בתוכית. 

בחרה ציה במדיות שוות, התוכית הישראלית שיזקיומו של רפרטואר עשיר של תוכיות אקטיב

  לבסוף דומה דמיון רב לזו שהופעלה במדית וויסקוסין שבארה"ב.

מדוע התוכית האמריקאית הייתה כה  ההשאלה ששאלת היובסוגיה זו העבודה עוסקת 

יותר? מתאימים מרכזית בהשפעתה, למרות ההבדלים ולמרות קיומם של מודלים שעל פיו היו 

יזה מודל הוא הטוב או המתאים ביותר, כיוון שלכל תזה זו איה באה לקבוע אחשוב להדגיש כי 

של התוכית  העדפתהמודל יש את מעלותיו ומגרעותיו. לעומת זאת, מטרת התזה היה לבחון את 

  האמריקאית ואת הסיבות לכך. 

עזרת בתיאוריות של הפצה מחד, ושל אוטוריטה מ המבחי אידך על תיאורטית, העבודה

אין ספק שהתוכית המקומית . באופן בו וצרה רות התוכיותתהליך היווצסביר את לה מת

כך גם רעיוות עוברים ממקום  "הווירוס לא עוצר בגבול"שפי וכ ,הושפעה ממגמות גלובליות

תקלים  המיובאים רעיוות. הריקחלל תהליך מעבר הרעיוות איו מתבצע באף על פי כן,  למקום.

רעיוות ותפיסות . מופצים ומחלחליםהם האופן בו  עלבמחסומים גלויים וסמויים המשפיעים 

  לא פחות מאשר הגירה, כסף או מלחמות.שדה המקומי לשדה הגלובלי, מחברים בין האלו 

שהשפיעו על עיצובה של התוכית הישראלית  ברירההסיון והעבודה עוסקת במגוי ה

יים והשפעות הגומלין ישראל-ומתחקה בו זמית אחר תהליכים גלובליים, תהליכים מקומיים

 תפקיד אקטיבי בהפיכת, אשר להם מעורבים שחקים בעלי עייןבתהליכים אלו . בייהם

  מגלובליים למקומיים.  הרעיוות
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לאחר מיפוי מפורט של המודלים השוים שעמדו לבחיתם של השחקים הישראליים, 

העבודה לבחון את התהליך והקשר בין המודל לבין סוג מדית הרווחה במסגרתו התפתח, עוברת 

  המורכב במהלכו התקבלו ההחלטות הוגעות לפרויקט הישראלי.

מספר שחקים ישראליים מרכזיים מצאו כבעלי השפעה מכרעת בתהליך. פקיד בכיר 

לשעבר במשרד האוצר, שלמה קרמר, ביחד עם ציגי המשרד באותה תקופה ובמיוחד מירב שביב, 

התהליך אולי יותר מכל גורם מקומי אחר. בוסף אליהם פעלו  היו אלו שהטביעו את חותמם על

במהלך השים גם שחקים אחרים שהשפיעו על האופן בו התוכית התקבלה בישראל כמו ראש 

ממשלת ישראל היום, אהוד אולמרט כראש עיריית ירושלים, שר התמ"ת ושר האוצר או פרופ' 

  יוסי תמיר שעמד בראש וועדת תמיר. 

תם של שחקים וספים, ציגי האוצר בעבר ובאותה תקופה התעלמו למעשה למרות פעילו

מכל הגורמים האחרים שהיו מעורבים וברגע שאלו סתרו את תפיסתם הם בחרו להתעלם 

. באופן זה גם וועדת תמיר, שתפסה שאחראית להיבטים המקצועיים של התוכית המלצותיהםמ

פקידי האוצר. עבור , שימשה כ"עלה תאה" ן מוגבל)אופב( לכיווים אחריםלדחוף ולעתים יסתה 

היו אלו  1999המשמעות המעשית לכך הייתה שאותם עקרוות שהציג האוצר כבר בשת 

  שהתקבלו חמש שים לאחר מכן.

 ויכולתם לצל את המציאות החברתיתהמקומיים תפקידם האקטיבי של השחקים חרף 

מצאה כמוגבלת ע"י האוטוריטה כאחד ית פעילותם של תומכי ומבקרי התוכ, למטרותיהם

 "מעייןהמקור "מעט לכל רעיון שצמח בכפי שארע כ המיוחסת למודל האמריקאי

(Fountainhead)  .ות "אותו מקורהאמריקאיה צמחו אותם רעיותפס כיישות ממראויים , ש

גם בתחומים  ובא לידי ביטויפוליטי - הגיאו בין השדה המקומי והשדה הגלובלימחבר  ,3"לחיקוי

  הרכים יותר של היחסים הבילאומיים.

ההשפעה האמריקאית הייתה כה משמעותית ומוטמעת במביות הישראלית, עד כדי כך 

שהיא מעה את האפשרות להעלאת כל חלופה אחרת גם ע"י מבקריה החריפים ביותר של 

זו, והיא תפסה  התוכית. התוכית האמריקאית של "חזרה לעבודה" היא פועל יוצא של השפעה

כמודל היחיד הקיים. מעמדה של התוכית האמריקאית הגיע עד לרמה של "הגמויה רעיוית 

  תפסת", המועת כל דיון מהותי על חלופות אחרות שהיו קיימות בעליל.

                                                 
  יישות זו יכולה להיות אדם, מדיה או כל יישות אחרת, איתה יתן להזדהות ולחקות או ממה רוצים להתרחק. 3
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באה לידי ביטוי בשי רבדים. ברובד המעשי חל אימוץ בלתי מסון של אותה השפעה 

עלמות מקיומם של מודלים אחרים. חלק מאותם מודלים אמם התוכית האמריקאית תוך הת

יותר הם לא שקלו כלל כחלופה אמיתית לאותה תוכית אמריקאית. בשום מקום וזכרו אך ה

מכך, הבחירה בתוכית וויסקוסין כמודל לחיקוי התבססה רבות על התפיסה כי זהו המודל 

חבי המדיה, התוכית שהופעלה במדית המרכזי בארה"ב. על אף הפעלתן של תוכיות אחרות בר

וויסקוסין תפסה בישראל כ"ליּבה" של אותה מדייות, וזו אחת הסיבות לאימוץ של אותם 

ברובד הרטורי, אפשר לראות כמעט בכל התבטאות, עקרוות גם בתוכית היסוי המקומית. 

וללמוד מאותם , את הצורך לחקות את האמריקאים ו הראשויים של התהליךבמיוחד בשלבי

  "מומחים אמריקאים".

תהליך חלחול רעיון לרמה המקומית היו מורכב עד אשר מתפתח מודל מקומי אותטי, 

אך בכל השלבים יש מקום לאותו מקור ממו צמח הרעיון. לכן, גם ההתפתחות העתידית של אותו 

פשר לראות כיצד רעיון/תוכית תלויה רבות באותה יישות שתפסת כמייצגת אותו. באופן זה א

התפתחה דיאלקטיקה בין התומכים ובין המתגדים לתוכית ביחס ישיר למודל האמריקאי 

שלאורך כל התהליך עמד במוקד הדיון ומרכזיותו מעה כל אפשרות להצגת חלופה ממשית. 

בשלבים מאוחרים יותר יסו לעמעמם את המקור התפס של התוכית והיום אף מסים להתרחק 

השפעותיו יכרות היטב ויימשכו עד אשר המודל ישתחרר מהמקור או שהוא יושפע  ממו, אך

  מהגמויה רעיוית אחרת.

באופן מופשט יותר, המקרה של אימוץ המודל האמריקאי ליישום מדייות 

האקטיביזציה, מציג את האופן בו רעיוות מתפתחים וכיצד חלקם מקבלים את הייחודיות 

שחקים אקטיביים ואילוצים מביים מראה כיצד תהליכי התפוצה שלהם. המודל המשולב של 

והחלחול אים מתכסים רק לכיוון אחד אלא אפשר שיתפתחו כמה מודלים שוים, המושפעים 

  מהיחס כלפי אותה יישות התפסות כמקור של רעיון. 
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  הבעת תודה:
ברצוי להודות לכל מי שסייע בכתיבת התזה על שלביה השוים, ובראשם המחים, פרופ' אריה 

. אי מאמין התזהתיבה וההתעקשות בפיתוח קצוביץ' וד"ר מיכל פרקל על העצות שלהם בכ

שללא הערות אלו, עבודת תזה זו לא הייתה מתקרבת לפוטציאל הגלום בה. כמו כן, ברצוי 

להודות לכל מי שסייע לי בהשגת החומר האמפירי הרב שאסף עבור עבודה זו ולכל מי שעה 

על היכולת בארגון המחשבות שלי  לבקשתי לייעוץ או לראיון. לסיום, ברצוי להודות לטל ויברגר

  . שלמהלעבודת תזה  רעיוותשל ן מבליל והפיכת
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  4מבוא
המתקיימים מקצבאות  ,החלה בישראל תוכית היסוי לשילוב מובטלים כרויים 2005באוגוסט 

תוכית מהל"ב (מהבטחת הכסה לעבודה בטוחה), הידועה בשיח  לשוק העבודה. ,להבטחת הכסה

בארבעה אזורים ברחבי יסוי הופעלה במסגרת של תוכית ית וויסקוסין", הציבורי כ"תוכ

  ן.המדיה: ירושלים, חדרה, צרת ואשקלון מתוך כווה להרחיבה בשים שלאחר מכ

הקולות הבולטים עם הישמע , 1998שת בחל החדרת התוכית לישראל התהליך 

השיוי המשמעותי ארע . "ודהאשים לעבהשבת "בהפעלת תוכית להראשוים אודות הצורך 

חשוב לזכור כי לפי בעזרת פקידיו. את המושכות ופעל לקידום התוכית כאשר משרד האוצר לקח 

  עוד לפי כן, היו סיוות קודמים להביא לשיוי כמו הסיון לעריכת רפורמה בשירות התעסוקה. 

גם כאשר היסוי  אךשים עד להפעלת היסוי יותר משש התוכית משך  תלחול והטמעח

. שיויים אלו ימשיכו )2007( החל, חלו התפתחויות וספות שרבות מהן ארעו אך בשה האחרוה

 . התהליכים המורכבים של הצגת התוכית, קבלתהגם בעתיד לשות ולעצב את התוכית

הפמתה התממשו בעזרתם ובדחיפתם של גורמים רבים, החל מפוליטיקאים, אשי בירוקרטיה, ו

  קדמיה וכמובן הציבור ומעצבי מדייות אחרים. הא

להפעלת תוכיות לשילוב אשים מחדש גלובלית התוכית הישראלית הייתה חלק ממגמה 

על המדיה. תוכיות 'תשלומי העברה' בשוק העבודה, במטרה להיאבק בטל ההולך ומכביד של 

יה". מדייות זו ועדה במסגרת "מדייות האקטיביזצמשמעותי מהוות מרכיב אלו התעסוקה ה

לאלץ את הזכאים לסיוע למלא תפקיד אקטיבי בתמורה לסיוע של המדיה לצרכיהם. במלים 

  מדייות היה לגרום לאשים למלא תפקיד אקטיבי ולא פסיבי כבעבר.מטרת האחרות, 

במסגרת המגמה הגלובלית לקידום מדייות אקטיביזציה בתחום התעסוקה, הופעלו 

בכל מדיה שבה יש מערכת רווחה ממוסדת, החל מארה"ב (על השוות הקיימת מעט תוכיות כ

, (באופן חלקי) בין המדיות בתוכה), בריטיה, צרפת, שבדיה, הולד, דמרק, לוקסמבורג, גרמיה

התוכיות אמם שוות, אך ביתוח אליטי יתן לזהות שלושה זילד ועוד. -אירלד, אוסטרליה, יו

  צרפתי.-ם שיפורטו בהמשך: המודל האמריקאי, המודל הבריטי והמודל השבדימודלים מרכזיי

להשבת אשים לשוק העבודה, ישראל הושפעה באופן ן של תוכיות רבות למרות קיומ

תוך התעלמות יורק -שהופעל במדית וויסקוסין ולאחר מכן ביוהאמריקאי מודל מהמשמעותי 

                                                 
ישראל, -ראוי לציין כי הכותב עובד במסגרת מיזם תב"ת (תופה בתעסוקה) שהוקמה ע"י ממשלת ישראל וג'ויט 4

ו"ר וועדת תמיר. מחקריו של כותב התזה כוללים מחקר אודות מודלים של שהעומד בראשה היו פרופ' יוסי תמיר, י
לפליטים ועובדים זרים, איתור מודלים של שכר מיימום  (Assisted Voluntary Return)"תוכיות השבה מרצון" 

  .2006לכים מרחבי העולם והשתתפות בכתיבת המלצות למדייות תעסוקה לראש הממשלה לפי הבחירות בשת 
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במקביל, התפתחה  .ו שהופעלו בתוך ארה"ב עצמהובכלל אל בעליל מקיומם של מודלים אחרים

  במקצת מהמודל האמריקאי. שוה, האופי מקומיהחלה ללבוש הישראלית והתוכית 

תזה זו באה לסות להסביר את קידומה של תוכית מקומית בתחום רך של היחסים 

וע, למרות השאלה ששאלת היא מדלכן, הבילאומיים על רקע של תהליכים גיאופוליטיים שוים. 

התוכית של מודלים שעל פיו מתאימים יותר למציאות הישראלית, ההבדלים ולמרות קיומם 

  האמריקאית הייתה כה מרכזית.

אשר פעלו  "סוכים"ממקום למקום ע"י ורעיוות הועברו תפיסות לאורך ההיסטוריה 

להיות  שויים היועסוכים אלו ובכך מילאו תפקיד של שאי רעיוות. בתוך החברות המקומיות 

כולתם ממקום למקום רמהגרים שחיפשו מקומות מחייה וחים יותר, סוחרים שהעבירו את מ

  הידע מוכפל כל מספר שים.  ,וכיום זה רבים אחרים. תהליכי הגלובליזציה האיצו תהליךעוד ו

ת בעולם , מעבר רעיוואדםצוהר גיש למידע עבור כל משמש על פיו, בעולם הפתוח בו האיטרט 

ויגרסו כי לא כך הדבר במדיות בהן  ,יסתייגו מטעות אלורבים פעם. -הוא חופשי יותר מאיגם 

האם ברם, . לדוגמה איסור השימוש באיטרטבאמצעות חלה הגבלה על מעבר חופשי של רעיוות, 

  לעבור באופן חופשי?באמת ית גישות למידע, הרעיוות יכולים יגם במקומות בהם אין בע

מהווים הסתרים מביים כמה מתפיסות אלו ולאתר גורמים לבחון מחקר זה אסה ב

תפקיד מרכזי בסיון, חלחול ממלאים הבשחקים מרכיב עיקרי בסיון רעיוות, תוך התמקדות 

 – תהליך ברירת רעיוותהיו  ושא התזהבמציאות המקומית. בהתאם לכך,  הרעיוות והטמעות

צמחו במדיה אשר של סיון, חלחול, קבלה ויישום של רעיוות יים והמבהאקטיביים המימדים 

קבלת המודל המקרה הפרטי של פי תהליכים אלו ייבחו על במדיה שייה.  ומצואחת וא

האופן בו התהל תהליך קבלת ההחלטות בעת  על האמריקאי של תכיות ה"חזרה לעבודה" ו

  עיצוב המדייות בישראל.

על במביות הישראלית, המוטמעת  ,ה הדומיטיות האמריקאיתהאופן בו השפיעמהו 

כיצד התבטא המגון הכפול, כן בחירת האלטרטיבות שעלו לדיון ועל תהליך ברירת הרעיוות? ו

  .בתזה זוהמרכזיות אלו הן שאלות המחקר הפסיבי והאקטיבי, בעת תהליך ברירת הרעיוות? 

הוטמעו רעיוות/תפיסות ממקום למקום וכך חוקרים רבים יסו להסביר כיצד הועברו ו

עפה  ביבליוגרפיה. של רעיוותוהטמעה מעבר גם בעבודת תזה זו, המשתה המוסבר היו 

מקורות מגון חלופי המבוסס על השפעתם של להציע ומעיית קיימת בושא זה, אולם ברצוי 

את מספר החלופות  עלול לצמצםאשר , סמכות חיצויים הממלאים תפקיד מרכזי במיסוך

לבחירה בעת אימוצו של רעיון כלשהו. במקרים מסוימים, כפי שאפשר יהיה לראות המוצעות 

שפיע לא מקבלת תוכית "חזרה לעבודה" בישראל, המיסוך הוא כה עבה עד כי הוא  לשבהקשר 
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ו אמלכתחילה ע את העלאתן של חלופות אחרות ובעיקר מ הוא אלא ,רק על הבחירה בין חלופות

  כל דיון אמיתי אודותיהן. מוע לכל הפחות 

שיאפשרו לקורא להבין את המסגרת ליתוח החות יסוד מחקר זה מבוסס על מספר 

  :שייבחו במהלך הכתיבה מחקרההשערות ומהן יתן יהיה להגיע ל

מועים אשר תהליכי סיון,  מתרחשיםרעיוות ממדיה אחת לשייה  החלחול שלבתהליך  )1

תוחמים את מספר האלטרטיבות העולות לדיון. תיחום זה  ךלעלות ובכוימים רעיוות מסמ

 משפיע על עיצוב המדייות.

רעיוות איו תהליך פסיבי בלבד, אלא משתתפים בו סוכים של  החדירהסיון והתהליך  )2

  .יש ביכולתם לקדם רעיוות אלו אשר שלהם עיין בקידום רעיוות מסוימים ו

ות מגמות כלליות בשדה הגלובלי וייחודיות בשד: תקיימים בשתי רמותתהליכי הדיפוזיה מ )3

מדייות האקטיביזציה, אשר להבחין באם בוחים זאת באופן אמפירי יתן המקומיים. 

כמעט בכל רחבי העולם המערבי. כיום וקיימת  80-התפשטה בעולם החל מסוף שות ה

לגרום לאשים למלא תפקיד ון בהמשך, יש יסיתדון בהרחבה מדייות זו, אשר כחלק מ

וכפי שמצהיר זאת ארגון העבודה בתמורה לקבלת הסיוע מהמדיה. עם זאת, אקטיבי 

 קיימים מספר מודלים השוים זה מזה במספר מאפייים חשובים. , (ILO)הבילאומי 

, אולם בעשורים האחרוים התפתחה בישראל הרחב ישראל איה מותקת מהשדה הגלובלי )4

 כלכלי.-ת כמעט מוחלטת של ההשפעה האמריקאית בתחום החברתידומיטיו

החות יסוד אלו מובילות להשערת המחקר המרכזית: ככל שההשפעה האמריקאית 

דומיטית יותר, כך היא מהווה לכשעצמה מגון של סיון וברירת רעיוות, המוע את חדירתם 

  של רעיוות חלופיים. 

במציאות שתי השערות מרכזיות. ראשית, ת ומוצגזו ה בעבודת תזבאופן קוקרטי יותר, 

 מעת, הכה חזק )הוהי(יתה בה הדומיטיות של השיח והפרקטיקה האמריקאית היחברתית 

פרט למודל האמריקאי של תוכית  "מדייות האקטיביזציה"האפשרות לקבלת כל מודל אחר של 

אף אלא  ,צמצם את מספר החלופותלרק  עלול לאוויסקוסין. באופן זה, תהליך סיון הרעיוות 

שית,  .ות לאום אחרותעם מדי ותמזוהה להעלאתן של חלופות אחרותכל אפשרות ממשית למוע 

גם בתאים בהם עשה יסיון להמע מאימוץ מוחלט של המודל האמריקאי ולעצב מדייות 

דת הייחוס ייחודית למקרה הישראלי, האלטרטיבה האמריקאית עדיין היוותה את קו

  .(Antagonists)והן עבור המתגדים לה  (Followers)האולטימטיבית הן עבור התומכים  

בעיי (האופן שבו מקורות הסמכות ביתוח דבך וסף  הוותליכול  זו בתזהשיוצג המודל 

תהליך הדימי של יצירת מדייות חברתית. מקורות אלו במהווים גורם מכון  )מקבלי המרות
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הסביר מדוע מתפתחת מדייות מקומית שוה, אך כזו שאיה מותקת מהמגמות יכולים ל

כתיבה התיאורטית של לבעבודה זו בעיקר אתייחס הרווחות בשדה הגלובלי. בכדי לבחון זאת, 

של ריצ'ארד פלאק ם כמבה ליתוח ובכתיבת 5אודות "השדות החופפים") 2007מיכל פרקל (

(Fleck) ים המעורבים בתהליכי הדיפוזיה. ואחרים על התפקיד האקטאולם, יבי של השחק

תהליך ולשם כך אשתמש לשל מקורות הסמכות  םחיבוראופן ב הטמו הייחודיות של תזה זו

בכתיבתו של ברוו כן אודות שלושת מימדי העוצמה ו (Lukes)ס אבכתיבתו של סטפן לוקבעיקר 

  ל תהליך שתפס כתהליך מדעי בעיקרו., אודות השפעתם של מקורות חיצויים ע(Latour)לאטור 

תהליכי הדיפוזיה והחיבור בין אודות , אסקור את הכתיבה התיאורטית העבודהבתחילת 

מגון הדיפוזיה בדבר העולם המקומי לגלובלי (גלוקליזציה). לאחר מכן, בפרק השי תוצג טעתי 

הפיכתם  וות ובשלבישבו ממלאים מקורות הסמכות תפקיד מרכזי בתפוצתם ובהטמעתם של רעי

סביב המדייות החברתית מגלובלי למקומי. בפרק השלישי תוצג התפתחותה של מדית הרווחה 

  והתעסוקתית בפרט בשדה הגלובלי והמקומי. 

 ואציגאתמקד בשדה הגלובלי  ,יוקדשו ליתוח האמפירי. תחילהלאחר מכן הפרקים 

. כאמור, אחת הטעות העיקריות התפתחויות במדיות שוות ומגמות גלובליות משותפות

על  תוכיות "השבה לעבודה" ואין רק מודל אחד. מגוון רחב של  קייםבתזה זו היא כי המובאות 

להראות זאת, תוצג טיפולוגיה של שלוש תוכיות שוות המבוססות על יסיון מקומי שוה, מת 

). בפרק החמישי, 42בעמוד  אך כולן משתלבות במגמה הגלובלית של תוכיות אקטיביזציה (טבלה

שלבים שהיא עברה עד לעיצובה באוגוסט הלישראל ו "השבה לעבודה"יוצג תהליך ייבוא תוכית 

תוך התמקדות במודלים שעלו לדיון ובמקורות הסמכות החיצויים שהשפיעו עליה. זאת , 2005

בשדה  בתהליך הים השחקים המקומיים, שהושפעו מהמתרחש יםעיקריה יםתפקידה בעלי

אפשר יהיה לראות את  כולה העבודה לאורך .יצלו זאת לתועלתםהם במקרים רבים  אך ,הגלובלי

  תפקידם המרכזי של כמה מהם.

ובכלל זה מסמכים רשמיים  ,המחקר האמפירי מבוסס על מקורות ראשויים רבים

איוות עומק מספר רעל וכן גורמים שהיו מעורבים ישירות בתהליך, רשמיות בין -והתכתבויות לא

רב האישי היסיון הכתוצאה ממחקר זה כתבה  ,לבסוף .עם כמה מהשחקים המעורבים בתהליך

  התעסוקה בעולם. תחוםשל פיתוח תוכיות תעסוקה בישראל והיכרות מעמיקה עם 

                                                 
  אודות תפקידי ההון החברתי (Bourdieu) פיֵיר בורִדֵייהעל בסיס כתיבתו של  5
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  וסקירת ספרות פרק תיאורטי
ת בשים מהווים תחום מחקרי שמרכזיותו גוברהרעיוות תהליכי הדידה, תרגום ואימוץ 

תיאוריות עיקריות מציעות הסבר לתהליכים אלו. . כתוצאה מתהליכי הגלובליזציה האחרוות

, כתוצאה של רעיוותמוסדיות, המתמקדות בחיקוי ובדמיון -מחד, עומדות תיאוריות יאו

בחירה באימוץ וחיקוי של מודל מסויים ובעת מתפיסה שמודל זה מהחות של בחירה רציולית. 

. וב ביותר או מהיותו המודל המתאים ביותר עקב הדמיון בין שתי המערכות הקולטותהיו הט

תיאוריות התרגום מתמקדות בביטויים המקומיים השוים של רעיוות. גישות אלו  מאידך,

  מתמקדות לא רק בחלחול מודלים אלא גם בדרך שבה המודל מקבל את צביוו המקומי.

עזרת בתיאוריות של הפצה מחד ושל ה זו ת תז, עבודתיאורטיהבסיס ה המבחי

תיאוריות הדיפוזיה, כפי רבות מבשביל להבטיח את תהליך היווצרות התוכית.  אידךאוטוריטה מ

בקושי להסביר את האופן בו מודלים משפיעים באופן שוה על שחלקן יפורטו בהמשך, תקלות 

תם מודלים שהיוו מקור עז מקומות אחרים בעולם או את תהליך השיוי שעוברים אפילו או

אותן תיאוריות המתעלמות מכך שמדובר בתהליך לחיקוי. בעבודת תזה זו, אי מסה לאתגר 

  דימי המוביל בדרך כלל להתפתחות רעיוות שוים ולא רק להתכסות למודל אחד. 

חיבור בין מודלים את הלהסביר היטב מתקשות תהליכי הדיפוזיה של תיאוריות מוסדיות 

ם והפתרוות המקומיים לקליטתם. הכתיבה של בורדייה אודות מקורות ההון החברתי שוי

תהליכי קליטת הרעיוות של הרחב  המימדותיאוריות של סמכות (אוטוריטה) ותים את 

פוליטית, - מקור הסמכות שובע בחלקו מאותה השפעה גיאו פוליטיות בתהליך.-ולהשפעות הגיאו

  .זה זוהתוספת הייחודית של תהיה 

פרק הואליה יתייחס גם במבוא  הוצגהמתוך כך, אפשר לחזור לאותה שאלה מרכזית ש

המוטמעת במביות הישראלית, על , כיצד השפיעה הדומיטיות האמריקאית: תיאורטיה

באופן זה, המשתה המוסבר בעבודת  שעלו לדיון ועל תהליך ברירת הרעיוות? החלופותבחירת 

למחקרים אודות רעיוות, אולם לפי כן יש להתייחס ראשית הטמעת הוהתזה היו תהליך מעבר 

  תהליכי הדיפוזיה וכיצד הם באים לידי ביטוי בחיבור בין העולם המקומי (לוקלי) לעולמי (גלובלי).

  דיפוזיה של רעיונותדיפוזיה של רעיונות  כיכיתהליתהלי
- תעל מחקר סוציולוגי ואף פילוסופי. אחת מתתהליכי הדיפוזיה מבוסס בעיקרו אודות המחקר 

כתחום בסוציולוגיה  ",והידע עוסקת בושאים אלו היה "הסוציולוגיה של המדעה, תהדיסציפליו

, שטען כי (Manheim)העוסק בקשר שבין ידע וחברה. בין הבולטים בתחום היה קארל מאהיים 

ביותר בסוציולוגיה של הידע המרכזיים הידע מעוצב ע"י גורמים חברתיים. אחד מהתחומים 
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, שטען כי (Kuhn)תומאס קון להדגיש את כתיבתו של  בתחום זה יש ."יוי פרדיגמותש"מתמקד ב

 ,(Lakatos)לקאטוש של את כתיבתו או  6מתחלפות כתוצאה משיויים חיצויים דיסציפליותה

יפלירי הוא אחד צשיוי דיסלחשיבה רציולית.  דיסציפליותהתייחס לקשר בין החלפת ש

  . רעיוותשל התפוצה וחלחול עים והמשפיעים כאחד על תהליכי המרכיבים העיקריים המושפ

להוביל שעשויים תהליכי דיפוזיה אודות אחד החוקרים הבולטים שסקר את הכתיבה 

יכר  ,שסקרה מאות מחקרים ,. בכתיבתו(Rogers 1995)פרדיגמטי הוא רוג'רס -לשיוי מערכתי

מספר ערוצים באמצעות לאורך זמן חדש מהמצאות מתחברות אה בדיפוזיה תהליך שבו והוא רכי 

המשותפים לחברים במערכת חברתית כלשהי או במילותיו הוא: "(הדיפוזיה היא) סוג ייחודי של 

תקשורת שבו מסרים מקושרים לרעיוות חדשים כתהליך שבו המשתתפים יוצרים וחולקים 

. ארבעת (Rogers 1995, P.5)איפורמציה אחד עם השי במטרה להגיע להבה משותפת" 

התקשורת ("ההמצאה" לפי רוג'רס), עצמו הגורמים המרכזיים המעורבים בתהליך הם הרעיון 

  מערכת חברתית כלשהי.הזמן והחברים בבערוצים השוים, 

בעבר התייחסו לתהליכי העברת רעיוות ואימוצם כאל תהליך פסיבי, אך זהו גם תהליך 

. אקטיביות זו באה (Fleck 19797)ריצ'ארד פלאק  אקטיבי בו מעורבים שחקים שוים, כפי שגרס

הם אלו שמקבלים, דוחים השחקים לידי ביטוי בכך שבתהליך חדירת הרעיוות והתבססותם, 

חדירה תחילתו באו מתעלמים מקיומם של רעיוות אחרים. תהליך החדירה כולל מספר שלבים: /ו

יתעלמו רכת, השחקים המעורבים תקבל במעשלא יובמידה  תפס כבלתי אפשריאשר של רעיון 

טעות כי הגילוי לחילופין, יועלו תגלה יכול להישאר בסוד או ילאחר מכן (ובמקביל) מה שממו. 

בע פלאק, מישהו עתיד והחדש איו סותר את מערכת האמוות הקיימת. בסופו של התהליך, ק

  להם מהות.יעיקו ך מטרה שיאשר/יחזק תפיסות עכשוויות ובכמתוך הרעיון החדש, לאמץ את 

התייחס לתהליך כאל תהליך סובייקטיבי של תרגום  (Latour 1988)ברוו לאטור 

בו הסוכים מפרשים את אותן עובדות חברתיות. במלים אחרות, כל סוכן מספק תרגום , רעיוות

תהליכים קוגטיביים שוים ואלו משפיעים גם על אופי התרגום או בהקשורים משלו, ופרשות 

. חשוב להדגיש כי קבלת רעיוות חדשים שוה מלימוד פשוט (Latour 1988)וכית שמתקבלת הת

. (Tacit knowledge)ידע סמוי הבה של  שמצריך מאיתוזהו תהליך  ,של פריטי מידע חדשים

יצירת לבין מידע שטען כי רבים מבלבלים בין החלפת  ,(Collins 1974)התייחס קוליס לעיין זה 

  במשמעותו הרחבה. שגתפיסה/מו

                                                 
קוית", בה התיאוריות אין מתחלפות אלא - בכל הוגע לתיאוריה של קון, מדגישים כיום את התקופה ה"פוסט 6

  מתקיימות במקביל ברמה זו או אחרת של דומיטיות ע"י אחת מהן. 
  ל תומאס קון ומחקריו הופיעו כבר לפי מלחמת העולם השייה.כתיבתו של פלאק קדמה לזו ש 7
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והדבר  ,איו יכול להיות חף מהטיות"עצמי" תהליך שבו מעורבים שחקים בעלי רצון 

מאבקי עוצמה בין קיימים  כון גם לתחום המדעי. המדע עצמו איו קי משיקולים זרים וגם בו

ות והשפע חפים מעמדות קדומותהמקדמים אותן ואלו אים תפיסות שוות ובין סוכים שוים 

הטעה ובכך החליש את  (Latour 1988). ברוו לאטור הדגיש זאת במפורש חיצויות אחרות

בלבד.  יסוי, הוכחה או תבוהשל היא תוצאה של תיאוריה מדעית כל קבלה או דחייה ש הגורסת

שעלולים למוע קדומים הציג אף הוא טעה זו והראה כיצד המדע מוגבל ע"י אילוצים  בורִדֵייה

  .(Bourdieu 1991)רעיוות חדשים חתם של את צמי

לכך דרש . אחד האילוצים המרכזיים היו המציאות שקדמה לאימוצו של רעיון חדש

שכתב, באחד הספרים המרכזיים בתחום הסוציולוגיה של הידע,  (Latour 1988)ברוו לאטור 

לדעתו, פסטר לא  החלב (פיסטור). הרתחתאשר תפס כאבי רעיון  (Pastuer)לואי פסטר אודות 

. שהכיה את הקרקע לכךהחברתית לקדם הכסתו של רעיון חדש ללא התייחסות למציאות יכל 

שחקים המקדמים רעיוות חדשיים יתקשו להעביר את הפרקטיקה החדשה או כלומר, 

בשלות של הסביבה לקלוט אותם. חשוב לזכור כי המדעים אים מותקים אילמלא ההתיאוריה 

כך שהמשתתפים בהעברת הידע ל, (Collins 1974)דעיים אחרים, כפי שטען קוליס מתחומים מ

אלא הם חלק קטן מתרבות מדעית גדולה. הספציפית וקבלתו אים רק שאים של חבילת הידע 

הרחב החברתי להבין את מגוי סיון הרעיוות יש לראות גם את הקוטקסט , בשביל יתר על כן

  .םלמערכת החברתית הפימית אליה משתייכים המדעי ההקשורית יותר של למידה חברת

יישם בחית השפעות אלו במחקר אודות שיויים פימיים  (Checkel 2001)צ'אקל 

ההבדלים בקבלת מדייות שוה עוצים כי , וטען שלהן באוקראיה ובגרמיה בחוקי האזרחות

ת המעייות בתחום היה הטעה המוסדות המקומיים. אחת הטעוקוטקסט היסטורי ומיצוב ב

כי מערכת ההשפעות איה מוגבלת רק למציאות המקומית, אלא קיימת השפעה חזקה של 

, אשר חיבר בין תהליך קבלת (Latour 1988)מאבקים לאומיים. היטיב לתאר זאת לאטור 

ראה , ובכך הבתקופת המאבקים עם גרמיה רעיוותיו של פסטר לבין תפיסות לאומיות צרפתיות

  .לאורך זמן םוהתפתחותות על קבלת רעיו קוטקסט של מציאות מדיית משפיעכי 

מופץ , אלא מדית הלאוםידע והשימושיות שלו איו מתרחש רק במסגרת גבולות הייצור 

בשים האחרוות. אף יותר בקצב מואץ ומעבר לגבולות טריטוריאליים וספות, מדיות לומחלחל 

דפוסים גדלים והולכים של דמיון בתרבות,  הכוללך התכסות רבים מתארים זאת כתהלי

ואילו אחרים טועים שההתכסות איה בהכרח התוצאה היחידה.  ,בפוליטיקהובכלכלה, בחברה 
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אימוץ של הכיצד חוקרים שוים התייחסו לתהליכי התפוצה ולהבחין בחלק הבא יתן יהיה 

  בין המקומי לגלובלי. בחיבור רעיוות 

  מקומי (גלוקליזציה)מקומי (גלוקליזציה)--ה בעולם הגלובליה בעולם הגלובליהדיפוזיהדיפוזי
בעיקר סביב החיבור בין הרמה המקומית תפוצת הרעיוות בחו תהליכי בשים האחרוות 

 יחסים בילאומיים וסוציולוגיהבושא, שילב בין והעולמית. אחד המאמרים החדשים ביותר 

ארבעה מגוים אשר מים לדידם, קיי. (Simmons et al. 2006)כתב ע"י סימוס, דובין וגארט ו

. החוקרים סקרו את 8יכולים להסביר את תהליכי השיוי: כפייה, תחרותיות, למידה וחיקוי

 , -19ושא זה והציגו מחקרים שהתמקדו בושאים אלו כבר מסוף המאה הבהכתיבה האקדמית 

ת הושא החלו סוציולוגים לבחון א 70- שוות במדעי החברה. באמצע שות ה דיסציפליותמכמה 

ולאחר מכן הצטרפו גם חוקרים ביחסים בילאומיים. התבססות  הבייה חברתית"באמצעות "

קידמה  ,רמה הגלובליתי תפיסות ביהתיאוריה הקוסטרוקטיביסטית כגישה מרכזית ליתוח שיו

  .היחסים הבילאומיים תיפליצהושא לראש סדר היום גם בדיס את

 הוא שיוי החוקים החברתיים,חברה הבילאומית שיוי בהגזרות מהמשמעויות אחת 

איטראקציה בייהם. חוקרים שוים מכתיבים את הו ,ים ואת התפקידיםשמכוים את השחק

הובילו לחיסול סחר כמו אלו ש ,של שיוי הורמות ובצמיחתן של ורמות חדשות והכירו בחשיבות

שק. מחקרים אחרים התמקדו בשיוי טאבו על סחר באו הקולויזציה, -העבדים, תהליכי הדה

כמקרה  )Keck and Sikkink 1998לאומיות (-עלאימוץ של ורמות ב אףוורמות ברמה הלאומית 

  דיפוזיה.פרטי של תהליכי 

  תהליכים פסיביים ואקטיבייםתהליכים פסיביים ואקטיביים  ––תהליכי תפוצה ואימוץ רעיוות תהליכי תפוצה ואימוץ רעיוות 
להציג את  ןהסיוז רכבמכאחד. שחקים פעילים ומביים תהליכי הדיפוזיה כוללים מרכיבים 

 ספרו של אלכסדר וודט עומד  ,על היחסים הבילאומיים חברתיהשיוי השגוזר המשמעויות 

על  .)Wendt 1999(שטוען כי במהלך מאות השה האחרוות היו מספר תקופות חברתיות שוות 

ן הציג זאת, מי שכ . לעומתאת המגון שהביא לשיוי זה אין הוא מסביר, אף חשיבות כתיבתו

-Reusסמית' (- במערכת הבילאומית היה ראוסיכל להסביר את הגורמים לשיוי אשר מגון 

smith 2001גון  קישרסמית', -). ראוסטולוגית לבין הצגה של מות ברמה האויתוח של רעיו בין

והפוליטיקה על מת להראות כיצד היזון הדדי בין המשפט הבילאומי  , זאתהמוביל לשיוי

  יעים אחד על השי.משפ

                                                 
שי המגוים הראשוים מתמקדים בכפייה בפועל או בפוטציאל להפעלת הכוח והשיים האחרים מתמקדים  8

  במגוי למידה כתוצאה מחשיפה להוכחות חדשות או כתוצאה מדרך הסתכלות שוה (אפיסטמולוגיה).
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אשר ), Finnemore and Sikkink 1998( קפימור וסיקקי סיפקוהסבר מערכתי יותר 

דיברו על תהליך מחזורי שבו ורמות חדשות מופמות, הופכות להיות כמעט מובות מאליהן, עד 

חות ורמות חדשות. פימור וסיקקיק מראות כיצד הורמות הופכות להיות בעלות תאשר מתפ

בו , ובכך מתחיל תפקיד אקטיבי יותר של קבלת הרעיוות ,כאשר האליטות מאויימותשפעה, ה

  מעורבים שחקים שוים, כפי שהתייחסו לכך פלאק ואחרים. 

) Hassהאס (שיים מהחוקרים הבולטים שהתייחסו לכך, אם לא הבולטים שבהם, היו 

קהילות  ) בתהליך.Adler 1992ועמואל אדלר סביב תפקידיהן של "הקהילות האפיסטמיות" (

אלו ממלאות תפקיד מרכזי בהעברת הרעיוות ובקבלתם, כפי שהוצג במחקר אודות ארגון 

  .(Strang & Chang 1993)צ'אג וסטרג ע"י  (ILO)העבודה הבילאומי 

השחקים למציאות. לכך התייחס ג'ון  שמעיקיםהתהליך האקטיבי ובע גם מהפרשות 

שרק ורמות שהוגדרו כ"הולמות" עברו תהליך של דיפוזיה  טען, כאשר (Meyer 1982)מאייר 

ממדיה למדיה לאורך הגלובוס. חוקרים המשתייכים לזרם הפרשי יותר בקוסטרוקטיביזם אף 

גורמים מרכזיים שיכולים כתפיסת המציאות האיטרסובייקטיבית לליגוויסטיקה והתייחסו ל

וכהסבר אפשרי לתהליכי תפוצה  (Mattern 2001, Diez 2001)להוביל לשיוי חברתי ביחב"ל 

  רעיוות. ה שלקבל לתהליכיובעיקר 

  החיבור בין הגלובליזציה לצרכים המקומיים –הגלוקליזציה 
 המערכת המקומיתיום משוכעים כי שיויים במערכת הגלובלית משפיעים על כהחוקרים מרבית 

בין הגלובליזציה לבין ו הקשר היבתחום ים המחקר המרכזי ושאימאחד . זה או אחרבאופן 

) 1999כתיבתו של רם (חשיבות הצרכים הלוקליים, כפי שכתבו חוקרים רבים ובייהם אורי רם. 

הגורמים הלוקאליים/מקומיים לבין הכוחות הקשר בין ליתוח האליטי של  מסייעתבכך שהיא 

ת הגלובלי, המשפיע על החברות בין השיוך הלוקאלי והרישו מאבקהגלובליים. לדעתו, קיים 

  המקומיות ובכללן גם על החברה הישראלית. 

רבות מהן שאולות  ,תיאוריות שוות יכולות להסביר את החיבור בין המקומי לגלובלי

), Neo-institutionalismת (ומוסדי- יאו. מצד אחד, אפשר לראות גישות לימודי הארגוןמתוך 

מבים הבעיקר של  ,ות אלו, מתקיים תהליך מוסדי של חיקוילפי גיש .מיוןת בחיקוי ודומתמקדה

לתוך  ,ר על יעילות באמצעות הכלת פרקטיקות, תהליכים וחוקיםועקב הרצון לשמ ,הקיימים

מוסדיות מאמצות החות של בחירה רציולית -המבה שהם מאמיים כי הוא רציולי. גישות יאו

המארגים  ות ייחודית בדרך שבה המוסדותהתמקדאודות התהגות האשים והמוסדות, תוך 

  . (Meyer & Rowan 1977)מעצבים את ההתהגות 
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, אשר מדגישות את (Translation)עומדות גישות המתמקדות בתהליכי התרגום  מאידך,

כפי שהראתה זאת  ,מקוטקסט חברתי אחד לאחרקיומו של שיוי במהות הרעיון כאשר עוברים 

). רבות מהתיאוריות Frenkel 2005יהול בישראל בשות הארבעים ( מיכל פרקל בבחית דפוסי

בא לידי ביטוי הדבר  .אופה כלשהיהתפתחותה של על כתיבה המתמקדת בבתחום שעות 

הכרוך התמקדה בשיוי ההכרחי אשר , )Czarniaswska 2006בכתיבתה של קזאריאוסקה (

איו כבר זהו שרעיון הגיע למקום חדש, במלים אחרות, ברגע במעבר של רעיון ממקום למקום. 

  רעיון חדש.ו של יצירתהוא במידה מסויימת ון תהליך התרגום של הרעי .אותו רעיון

  תהליך הדיפוזיה ותפקידם של מקורות הסמכות (בסיס למודל התיאורטי)תהליך הדיפוזיה ותפקידם של מקורות הסמכות (בסיס למודל התיאורטי)
של תהליך הדיפוזיה מקושרים באמצעות מרכיב שאי אפשר מביים האקטיביים וההמימדים 

תהליכי בבהרחבה דה עפה רות ספ, תואר לעילשכפי עוצמה ומקורות הסמכות. : הבטלול

 עוצהתזה זו של  הייחודיותתפקידם של מקורות הסמכות בתהליך. בפחות מכך  ךהדיפוזיה, א

  תהליך הדיפוזיה. לבמטרה להציג הסבר שוה  ,ביסיון לכרוך שי ושאים אלו יחדיו

  מקור לחיקוי –עוצמה רכה 
וסוציולוגיה, כאשר  לאומיים-, יחסים ביןדיסציפליותהעוצמה תפסה מקום רב בשתי הסוגיית 

והחלו להיבחן מימדים מופשטים  י"יחב"להדיון "במחצית השייה של המאה העשרים חל שיוי ב

סביב רעיון "העוצמה הרכה" המשיך להתפתח הראית לעין. הדיון כוח במשמעותו ל , מעבריותר

תפקידי העוצמה הילוות ל, במטרה להרחיב את המשמעויות (Nye 1990)יי ע"י ג'וזף שהוטבע 

תפיסה זו, העוצמה מבוססת על ושאים מטריאליים במידה פחותה ע"פ במערכת הבילאומית. 

ממה שהיה הוג לראות עד לאותה תקופה (לדוגמא, ושאים כגון כלכלה), כך שההשפעה של 

אם  של עוצמתה.אלא דווקא במימדים "רכים"  מעצמה איה מסתכמת בכוח שהיא מפעילה

כגון  ,עלו מימדים וספים הרי שבהמשךבתחילה התייחסו רק להשפעות כלכליות כעוצמה רכה, 

דיון החלו ב, יתר על כן. (Nye & Owen 1995)"י יי ואואן עמאוחר יותר כפי שפורסם  ,מדע וידע

  אבסטרקטית קמעא. עוצמה לסוגיה הפכו את האשר ולהשתרש גם השפעות תרבותיות, להופיע 

 ישויותסוגיית העוצמה התמקדה בעיקר באותן מדיות או הדה בהספרות האקדמית 

עוצמתן של ברה"מ או ארה"ב.  , לדוגמההעוצמה במסגרת מכלול השפעות שלם המפעילות את

 , וכך אףבשים האחרוות הושמעה טעה שכיחה ביותר על כך שהעוצמה האמריקאית שחקה

את ההשפעות הן מכיוון המדיה לברר יש צורך  ,לבחון זאתעל מת . (Nye 2004)ען יי עצמו ט

אך לא פחות מכך גם מצידה של המדיה המקבלת על עצמה  ,המפעילה את העוצמה (הייו ארה"ב)

אך  ,משמעיות-עוצמתה של ארה"ב אין חדבוגע לשל אותה מעצמה. המסקות מרותה את 
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שאלות וספות אודות הלגיטימיות של בעלי העוצמה  גרמו להעלאתך שהן חשיבותן עוצה בכ

יתן לשאול "האם ההשפעה שיש  זה,בהקשר עוד . םמרותאת מקבלים עליהם האלו בעיי 

לראות יתן , יתר על כןזהה?" התשובה לכך שלילית. היה לארה"ב על איראן, צרפת, גרמיה ויפן 

בתוך המדיה יש תחומים , וכן שלהסתכל עליואשר הורגלו  כי המדיה איה אותו גוף אויטרי

של ממטרותיה אותי להדגיש כי אחת מביאים שוים שהשפעת המעצמה עליהם איה זהה. כל אלו 

  סמכות.את המדיה המקבלת עליה מצדה של העבודה זו היה להציג מודל יחסי של עוצמה 

של מעצמה השפעתה את הדרך בה לבחון על מת קיימות אפשרויות אופרטיביות רבות 

 לראות במעצמה ככזו שמעיקה לגיטימציה למדייותהיה באה לידי ביטוי. אחת האפשרויות 

קראסר השתמש בטיעון זה בכדי להסביר מדוע מדיות קטות בה צריך לקוט.  המקומית

  מאמצות מדייות של מעצמות בתחום הסחר הבילאומי.

כגד אלו שטעו כי כל מה שעשה בתוך המדיה הוא  (Krasner) 1976קראסר יצא בשת 

היה הקשר הקיים  הסתמךתוצאה של איטרסים פימיים בלבד. אחת ההחות המרכזיות עליהן 

מדוע : עוסק בשאלהספרו של קראסר בין מבה המערכת הבילאומית. לבין העדפות המדיה 

וטעתו היא  ,היא ההגמון העיקרי וויחמדיות קטות ישאפו למערכת סחר פתוחה למרות שהמר

איטרס של המדיות למקסם את עוצמתן המ גלובלי של הסחר הבילאומי מושפעהמבה הכי 

 ,ובכך להביא ליישום המטרות הלאומיות שלהן. חוסו של ההגמון משרה אווירה של ביטחון ובכך

כי אירועים  ,ען קראסרהוא מעודד מדיות אחרות לחקות את מדייותו. באופן כללי יותר טו

מדיות), מלחמות, ללא רק והכווה כגון שחקים וספים בזירה הבילאומית ( ,חיצויים למדיה

  משברים כלכליים, משפיעים על המדייות המקומית של מדיות.

פגע. קראסר מדגיש כי עצרת באופן מיידי כאשר מעמדו ההשפעה של ההגמון איה 

שוב שהן להבין שיגרום למדיות  ,עד אשר ייווצר משבר חדש קע תיוותרהשפעתו של ההגמון השו

קידום סחר בו עוסק קראסר מדובר ב(במקרה  מדייותןלשות את עליהן  ושלפיכך ,פגיעות

 בדמותה שלשל מדיות ללמוד ממקור חיקוי רצון אור על את הלשפוך עוזר . הסבר זה 9חופשי)

  ים.מעצמה המוגדרת כהגמון בתחום מסוי

  עימולכל רעיון יש מקור המזוהה  –מקורות הסמכות 
של אימוץ הבעלי השפעה על תהליכי התפוצה והים  לחיקויהמשמשים כמקור מקורות הסמכות 

או קובעים סטדרטים שלאורה  ,חייבים להיות סמכותמקורות אלה  .רעיוות עד לגיבושם

מבוססת על ומרביתה ות הסמכות מקורעפה התפרסמה אודות . כתיבה המכתיבים את פועלו

                                                 
יות המתמקדות בתהליך של דיסוס קוגטיבי, שבו כל אחד מעלה בפי עצמו הסברים לדרך בה תיאוריות פסיכולוג 9

 הוא מאמין במטרה לחזק את אמותו המתערערת, יכולות להיות מעייות גם בהקשר זה.
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רציולית ה, לגאליתהכגון . וובר התייחס למקורות סמכות שוים, (Weber)כתיבתו של מקס וובר 

מקורות  אלא רק אציין כי ,קוצר היריעה לא אתייחס לכך בהרחבהמפאת כריזמטית, אולם הו

מדיות. במרבית ב וכלהארגוים ואשים , החל מלהיות יישויות שוותעשויים הסמכות הללו 

כך שמתקיימת הלימה בין  ,אותם תשמייצגיישות להיות מזוהים עם צריכים המקרים, הרעיוות 

בעלי הים רעיוות שוים לבין המדיה שתפסת כמייצגת אותם. לדעתי, מקורות הסמכות 

ים וביכולתם להקל, לעקב ובמקרים מסוימ ,רעיוותהתהליך התפוצה ואימוץ על השפעה מהותית 

  למדיה אחרת. ו"עושים דרכם" את חדירתם של רעיוות חדשים שצמחו במדיה אחת  ,אף למוע

לבחון את עומק יתן לאחר שמאתרים רעיוות המזוהים בעליל עם מדיה כלשהי, 

באמצעות בחית אלטרטיבות שתפסות כמיוצגות ע"י מדיות  ,ההשפעה של מקור הסמכות

אודות  (Lukes 1974)ס ארתי להשתמש בתיאוריה של סטפן לוקאחרות. בכדי לעשות זאת, בח

עוצמת במדידת הזווית הסתרת של העוצמה, שלכשעצמה מהווה מתודולוגיה שיכולה לעזור 

במדידת ההשפעה של אותם שחקים עיקריים בשדה הבילאומי. אחד הקשיים העיקריים 

כ"זוית השלישית של העוצמה" ס אסתרים, אותם כיה לוק-היבטים המופשטיםטמון בהעוצמה 

או המימד הסתר של העוצמה לעומת שתי הרמות הגלויות יותר. ברמה הראשוה מתקיימות 

מספר תהליכים הגורמים מתקיימים וברמה השייה  ,ההשפעות של סיבה ומסובב ("סיבתיות")

לישית) הזווית הסתרת (הרמה השלו לשקול מספר אפשרויות ולהעדיף אחת מהן. לעומת זאת, 

היה זיהוי של אותם כוחות מוַבים מאליהם, אשר לא רק גורמים לו להעדיף הצעה אחת על פי 

  מועים מאתו לשקול העלאת רעיוות חדשים. אףאחרות, אלא 

רעיוות והקבלה של התפוצה עולות במהלך תהליך הבאופן מעשי, בחית האלטרטיבות 

הסרים  וכפי שהן תפסות ע"י אל ,מה של בעלי הסמכותעומק ההשפעה והעוצתאפשר לו להבין את 

את מקורות לזהות , יאפשר דיון בהן מלכתחילה החלופות שעלו לדיון או אלו שמע בחית למרותם.

  . (Niebuhr)ההשפעה החזקים ביותר, שאחדים מהם מהווים את המקור בעקבותיו חייבים ללכת 

. קוליס החיקוישל מקור ודאי יהוי קושי בזקיים כי לעתים לציין עם זאת, חשוב 

(Collins 1974)  םים רבים איול מודעיםטען כי מדעולכן הם  הושפעו מקור החיקוי ממ

 יתןש, סביר להיח מאידך. כאשר מתבקשים לכךלהצביע על מקור חיקוי ייחודי מתקשים 

שלמרות לכך ה ם כי בהחלט לא על כולם. זוהי הסיבא ,להצביע על חלק מאותם מקורות חיקוי

על כל  בבירור תקשה להצביע ,בסופו של דבר אזי הגורמים המרכזיים, לכל לאיתורהשאיפה שלו 

  אותם מקורות סתרים בעלי השפעה. 
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  מודל התהליך הדיאלקטי לאימוץ מדיניות מול מקור הסמכותמודל התהליך הדיאלקטי לאימוץ מדיניות מול מקור הסמכות
אותו  רסקירת הספרות הרלווטית בושא דיפוזיה של רעיוות, תוך חיבוהובאה בפרק הקודם 

מקור הסמכות. בפרק זה יוצג המבה האליטי ליתוח התיאורטי והאמפירי,  -גורם ייחודי 

תיאורית השדות החופפים של בורדייה. לאחר מכן יוצג כן את מבה ו-שיכלול את סוגיית הסוכן

בהרחבה המודל המוצע ליתוח תהליך התפוצה והאימוץ, תוך התייחסות דיאלקטית למקור 

ופו של הפרק, יובאו מספר השלכות תיאורטיות של המודל וחיבור תהליך הדיפוזיה הסמכות. בס

  למקרה האמפירי.

  ניתוח התיאורטי והאמפירישל ההמבנה האנליטי  .1
תהליכי תפוצה וחלחול הקיימים עבור  המודל המוצע כאן מובא כאלטרטיבה ליתוחים השוים

המבה האליטי המהווה את  בהצגתצורך לבחון את המודל, יש יתן שיהיה על מת רעיוות. 

הבסיס ליתוח התיאורטי והאמפירי. רבים מתייחסים להפרדה האליטית בין רמת המאקרו 

(המערכת הבילאומית) לבין רמת המיקרו (המדיה) כאל הגורם המרכזי ליתוח. אולם אלו 

יתן ברמת המיקרו ן והברמת המאקרו שהן עלולים לטעות בפירושם לתזה זו, כיוון  ן,העושים כ

   10מבה).-, הפועלים בתוך מבה קיים (סוגיית הסוכן"סוכיםלדבר על קיומם של "

של עומדת בשים האחרוות במרכז תשומת הלב ל"מבה"  "סוכן"סוגיית הקשר בין 

אלו, יתן לציין  בקרבאחרות במדעי החברה.  תובדיסציפליוהתיאורטי בסוציולוגיה העיסוק 

- , שהעמידו בליבת היתוח את סוגיית הסוכןתוהקוסטרוקטיביסטיחזקות הגישות בעיקר את הת

. 11מול מבים חברתייםאל  האידבידואלזו מתמקדת למעשה בחופש הפעולה של  סוגיהמבה. 

רעיויות ומוסדיות  ,השפעות רחב של מגווןחשוף למדיות) ואף (אשים, ארגוים כל סוכן כלומר, 

כי אין  ,ההשפעות הקיימות. קושי זה גורם לכך על כלל להצביעפשרות כאחד, וכמובן שאין א

  .שתיקט לחזות באופן מוחלט כל החלטהביכולתו 

גם בתפקיד  של חקר מדעי החברה התמקדותיתן לזהות כאמור, בשים האחרוות 

ומושפעים ממה.  המפעילים אותההמשפיע על התהלות השחקים  (Structure)העוצמה, כמבה 

אך גם  ,מבה זה כולל את מערכת האילוצים המביים במשמעותם הארגוית (ארגוים ומוסדות)

בהקשר כסוכים בעלי חשיבה עצמאית.  שלודפוסי חשיבה מביים שמגבילים את יכולת התמרון 

החלטות, תפיסות הגורמים המשפיעים על הרעיוות, הכמכלול  "עוצמהיתן להתייחס ל", זה

  על המוטיבציה של הסוכן. העולם ואפילו 

                                                 
חשוב להבהיר כי במהלך התזה אשתמש במושגים שוים בכדי לתאר את "השחקים" המרכזיים, אך השימוש  10

  מבה".-ם" בא להדגיש את תפקידם במסגרת סוגיית ה"סוכןב"סוכי
הן ברמת המאקרו יכולים להתקיים מבים מבה מציגה גישה מורכבת ליתוח היחסים החברתיים. -סוגיית הסוכן 11

. בשתי הרמות גיאורגי זימל או מקס וובר)כתיבתם של (לדוגמא התפיסה המרקסיסטית) והן ברמת המיקרו (לדוגמא, 
 ם מבים מסוימים בין הסוכים עצמם, אך גם באיטראקציות בייהם לבין רעיוות המצאים במערכת. מתקיימי
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 באמצעות תפקידו של הסוכן בתוך אותה מערכת מורכבת של מבים, מובחן בעיקר

. באמצעות הסוכן או המבה) ,הבחות אפיסטמולוגית ובחית האוטולוגיה מכיווים שוים (הייו

י גידס אתוהבולטים הוא מאחד , מבהלאת אופי הקשר בין הסוכים לאבחן הוגים רבים יסו 

)Giddens 1987 .(טולוגיות קיומן של תפיסתו, מדובר בלה את כך ששתי אוברגע שסוכן בו

ורבים  השים הסוכן התפתח במהלך תפקידו של סביבבה אותו. הדיון בה מֳ הִמ  ,המבים

 & Adornoאדורו והורקהיימר (, )Parsons(פרסוס  יהםיב בכתיבתם,התייחסו לכך 

Horkheimer 1972( האברמס ו(Habermas 1984).  

. )Bourdieuפיֵיר בורִדֵייה (היה  ,מזווית שוהלסוגיה זו שהתייחס  ,אחד ההוגים הבולטים

החברה היא מכלול  של בורדייה, שדות חברתיים בהם פועלים סוכים שוים. לדעתוב אשר עסק

טוומיה ולוגיקה אולם לכל שדה יש רמה משמעותית של או ,של שדות, החופפים אחד את משהו

את אמצה . מיכל פרקל (Bourdieu 1998)בשוה מהלוגיקה הכוללת ופועלת המוגדרת  ,ייחודית

להראות כי פרקטיקות יהוליות הן תוצאה של מפגש בין לפחות שי בכדי הרעיון והשתמשה בו 

רקל, שדות חופפים של עוצמה: השדה הגיאופוליטי והשדה המקומי. באמצעות גישה זו, מראה פ

ובכך מחברת  (Frenkel 2006) תרחשזה י את הסבירות שרעיון יעבור בין שדה לשדה ובאיזו רמה

  .פוליטית-את הזירה המקומית לזירה הגיאו

חופפים (המקומי השדות ) אודות ה2007כפי שסרטטה אותו פרקל (מבה האליטי, ה

יוות בין מדיות והטמעתם מאפשר לו לבחון את תהליך התפוצה של רעהוהגלובלי), הוא כלי 

 ,במדיה המקבלת. מבה אליטי זה מאפשר לבחון את תפקידם האקטיבי של הסוכים בתהליך

  מיחסי העוצמה.בין השאר,  ,הובעיםעל מקורות סמכות אפשריים  הסתמכותםואת 

  ייחוס למקור סמכות מרכזיהתהליך הדיאלקטי ביחס למקור הסמכות:  .2
ההחה זוהי  .רעיוות מתקיים במציאות בה קיימים שדות חופפים שלאימוץ התהליך התפוצה ו

כי בכל  ,החה זו היהשל המודל התיאורטי. המשמעות המעשית בה המרכזית שבאמצעותה 

יכול אשר יש בידיהם הון חברתי ו/או מדעי הולם שייתכן כי אחד מהשדות מעורבים סוכים 

  לשיוי במדייות. בסופו של דבר להביא 

להביא עשוי הדבר (בקוסטלציה מסויימת) בין בעלי הון מדעי וחברתי ר וצר חיבור כאש

הרעיוות. מצד אחד, בעלי הון בתחום המדעי מתקשים לייבא רעיוות ללא חיבור עם לחדירת 

טען שבעלי הון מדעי יכולים לרכוש הון  (Bourdieu 1991)בעלי הון בתחום החברתי. בורדייה 

, יתן לטעון שגם בעלי הון חברתי מאידךץ ולגיטימציה של גופים סטטוריים. אימועל ידי חברתי 

יתקשו לפעול ללא כסות מדעית מתאימה ועליהם להגדיל את ההון המדעי שלהם בעזרת שיתוף 
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הקהילה האקדמית. בשי המקרים, החיבור בין בעלי ההון יאפשר לקדם עם פעולה עם חוקרים ו

ד הגמוי. בכדי להסביר זאת בפשטות, יש צורך בהבהרת המושגים רעיוות, שיכולים להגיע למעמ

  שימוש בהמשך.אעשה בהם 

  "הגמויה רעיוית תפסת""הגמויה רעיוית תפסת"
להציג רעיוות על מת  זו במהלך תזהאעשה שימוש היו המושג בו  "הגמויה רעיוית תפסת"

ו צריך ו/אשבו הם תפסים כאפשרות היחידה האפשרית אותה אפשר  מעמד ייחודיהים מה

הם כי המצב מגיע לידי כך שעד  ,היא כה חזקה ,מסויםבמקום השליטה של אותם רעיוות . לקדם

תפסת ואיה מוחלטת, כיוון שבמרבית היה לדחוק רעיוות אחרים. הגמויה זו ממש יכולים 

המקרים כן קיימים רעיוות אחרים, אולם הם אים תפסים כאפשרות שרירה וקיימת. לא כל 

ן מגיע למצב שהוא תפס כאפשרות היחידה שאותה צריך לקחת בחשבון, אולם במקרים בהם רעיו

יש צורך לבחון את הסיבה לכך. במקרים מסוימים זהו פשוט הרעיון הטוב והמתאים  כך הוא 

  של הרעיון ובע מסיבות אחרות.ההגמוי ביותר, אולם במקרים אחרים אפשר ומעמדו 

יכולת למוע את העלאתן של היו ההביטוי לשיא העוצמה  כתב כי (Lukes 1974)ס אלוק

אפשרויות אחרות. מימוש העוצמה תלוי בגורמים רבים החל מבעלי ההון בשדה מסוים, 

מסורת מקומית וכלה בשדה בו פועלים השחקים השוים. בשדה זה מהמרכזיות הושא, מ

שחקים בוכמובן  12מיםמוסדות הקייבכללים התפתחויות קודמות בתחום ברמה המקומית, 

הפועלים בשדה הגלובלי. העוצמה איה סטטית, אלא זהו תהליך דימי. אחד המאפייים 

הבורות שיביאו עוצמה עוץ בכך שברגע שהיא מגיעה לשיאה, היא כורה גם את ההאירויים של 

וממשיכיו, ברגע שרעיון כלשהו הפך למרכזי  (Hegel)לפילתה. לפי הדיאלקטיקה של הגל 

  ."הגמוית גד"("תזה"), צומח לו רעיון מתחרה שעלול לסתור אותו, או במילותיו של גרמצ'י: 

  רעיוות הגמויים ומקור הסמכותרעיוות הגמויים ומקור הסמכות
היכולת המוגבלת שלו לתפוס רעיוות באה לידי ביטוי בכך שבדרך כלל הרעיוות אים יכולים 

ים להיות כמה ָשאים יון יכול, אם כי לאותו רעאותםסוכן שמייצג הבפרד מ לאורך זמן, לחיות

מדיות המזוהות עם רעיוות אלו. בדמותן של יכולה להיות גם של אותה יישות, שוים. זהותה 

כל המצאה ורעיון שעים על קוטקסט לאומי לפיה בפרק הקודם הוצגה טעתו של לאטור 

(Latour 1988)טק (בו עסק לאטור) , ולכן הצגת רעיון הפסטורותק מהקוסט הלאומי במ

צרפתית בשחקים שתפסו ההסיבה לתמיכה היו הצרפתי חוטאת לאמת. חיבור זה, גרס לאטור, 

 ,אלו מובילים למסקה כי זיהוי הרעיון עם יישות כלשהיכל הלאומיות הצרפתית. את כמייצגים 

                                                 
. מוסדותההתייחס לחיבור בין כוחות הגמוים לבין אשר , (Cox 1986) רוברט קוקסיתן למצוא זאת בגישתו של  12

  גרמצ'יאים.- גישה זו מאפיית את אחד הזרמים היאו
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זיהוי כתוצאה מאך ורק  עם זהות לאומית, יכול להביא ליחס חיובי או שלילי כלפי הרעיוןבייחוד 

  הסתכלות חסרת פיות.עקב זה ולא 

רעיון שתי קבוצות מרכזיות: אלו  ו שלתהליך התפתחותהגדיר במסגרת ריצ'ארד פלאק 

אשר  ו. המתגדים הם אל(Antagonists)ואלו המתגדים לו  (Followers)העוקבים אחר הרעיון 

, יתן ולחלוקה ז. בהתאם (Fleck 1979, p. 42)ביסיון להתרחק מאותו רעיון מתמקדים 

שלילי או  )רעיוית תפסת חיובית"הגמויה "להתייחס להגמויה הרעיוית באופן חיובי (

ממלא תפקיד הגמוי ה. בשי המקרים קיים רעיון כלשהו "הגמויה רעיוית תפסת שלילית")(

יאלקטי כמאבק ד ,תהליך גיבוש הרעיוות והפיכתם למדייותלכל אורכו של ייחוס ומהווה קודת 

   לו. לבין המתגדים ברעיון בין התומכים 

תהליך אימוץ הרעיון בשדה המקומי היו תהליך מורכב שבו פועלים הן התומכים והן 

רעיון, ההמזוהה ביותר עם לאומית  ישותהי אותה ילבחון מיתן המתגדים לרעיון. בתהליך עצמו 

ובעיקר אלו רעיוות כלל לא עלו לדיון. אותן אלו רעיוות אחרים בעלי זיהוי לאומי שוה עלו לדיון 

, לא בהכרח בחריכולות להוביל למדייות/תוכיות חדשות ולכן  היוייתכן וסתרות  חלופות

  הרעיון הטוב והמתאים ביותר. בסופו של דבר,

  ת מקומיתהתהליך הדיאלקטי של גיבוש הרעיון ותרגומו למדיניומודל  .3
שי כוחות מתחרים היכולים להוביל לקבלתו מאבק בין לפחות  םמתקיייתן לומר כי באופן כללי 

ומושא את התוכית הרואים של רעיון המזוהה עם יישות/גוף כלשהו: מצד אחד עומדים אלו 

באופן חיובי ("תזה" כדברי הגל) ומצד שי עומדים אלו המסים להתרחק מאותם  ההזיהוי של

ים את תפקידה של ההגמויה הרעיוית בוחכאשר תזה"). -רעיוות ככל האפשר ("אטי

שתוצאותיה  ,מספר שלבים שעבר הרעיון עד אשר התגבש והפך למדייותיתן לזהות , 13החיובית

 לדיון ייבוא הרעיון והעלאתו )1(שלושה שלבים: להגדיר ראות על פי השטח. בתהליך זה אפשר 

עמעום מקור הרעיון  )3(למידה תוך הבלטה של ההגמויה כמקור לחיקוי ו הרעיון התגבשות )2(

בכל שלושת השלבים אפשר לראות את התהליך הדיאלקטי והדגשת הזהות המקומית של הרעיון. 

  ביחס למקור הסמכות וזהו גם המודל הייחודי בו מתמקדת תזה זו.

זוכים ורעיוות רבים מתמוססים ואים  ,כמובן שלא כל רעיון מתגבש למדייות/תוכית

להחדיר את צמיחה של רעיון והתגבשותו, מחייבת בשלות מתאימה שתאפשר למימוש בשטח. ה

כתוצאה מחוסר הבשלות של השטח  ,פלו ולא קודמו , לא אחת. רעיוות טובים ומעיייםהרעיון

גיע לרמת בשלות מתאימה לקליטת הרעיון (בדרך כלל מהשטח כאשר . לעומת זאת, אותםלאמץ 

ה המקומי פועלים שחקים בעלי הון חברתי ומדעי מתאים, ובשד ,הכת קרקע מתאימה)בעקבות 

                                                 
  רק המימד החיובי של ה"הגמויה הרעיוית התפסת". בעבודה זאת ייסקר 13
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. אותם שחקים (השלב הראשון) מתבצעת חדירה מוצלחת של הרעיון לזירה המקומית יאז

, כפי שטען צריכים לדעת לצל הזדמויות פוליטיות וחברתיות בכדי להקל על קליטת הרעיוות

  .(Pierson 1994)משבר צמצום מדית הרווחה בשעת בהתייחסו לפירסון 

כולל את גיבוש הרעיון, אותם שחקים בשדה המקומי מגייסים לעזרתם ה, בשלב השי

שדה ב מקור מוצאוהדגשת החיבור בין הרעיון לבין את בעלי ההון הרלווטי ומתמקדים ב

 ,אותם בעלי הון חברתי או מדעי יקדמו את הרעיון בעזרת גיוס מקורות סמכות חיצויים הגלובלי.

  במידה ויש להם אפשרות לעשות זאת. ,בשדה הגלובלילים הפוע

רעיון ה שתסייע בהצגתצעד חשוב ומרכזי בשלב זה היו גיוס של אותה "כסות מדעית",  

, היו לאמץ רק את בעיין זה כידע "אובייקטיבי". האיטרס של הסוכים ("שאי הרעיוות")

עיון אותו הם רוצים. אי לכך, אין זה שיכולים לקדם את הרו"עובדות מדעיות" אותם גופים 

את הרעיון מפתיע שהם מתעלמים מרצון או שלא מרצון מחוקרים ומחקרים שיכולים לסתור 

רעיוות חדשים. שיאו של השלב מגיע כאשר אותו  אף מעים מהצעות שלו אותו הם מקדמים,

. באופן זה, כל שהיא ותכל התפתחעבור קודת ייחוס למוקד הדיון המרכזי ולפך ותגבש והמרעיון 

  .זו קודת ייחוסלהתפתחות עתידית תהיה קשורה במישרין או בעקיפין 

אף ש ,הרעיוןכגד ביקורת שהוטחה בדרך כלל אחרי מתחיל של התהליך  השלב השלישי

תהליך עמעום של מקור הרעיון, כך שההגמויה  יכול להתחיל תגובה לכך, כאת מעמדו. החלישה 

ממו  מתחיל תהליך של יתוק הרעיון מהמקור ,היות סתרת יותר. במצב כזההרעיוית הופכת ל

שען בעליל על עדיין הרעיון המקומי על אף ש. זאת, אותו מקורועמעום ההשפעה של צמח הרעיון, 

מקור החיקוי. ההגמויה הרעיוית עדיין קיימת בשלב זה והיא באה לידי ביטוי בכך שלמרות 

אפשרויות אחרות. אין זה אומר שהביקורת על המודל עדרת, אך כל  תלושקהביקורת, עדיין לא 

דיון מתמקד ביתרוות ובחסרוות של המודל המקורי. בשלבי ההתפתחות הבאים יוצגו ואף 

שהרעיון שיכולים להיות הסממן העיקרי לכך , (Counter hegemony)יאומצו רעיוות מוגדים 

חדשים יקבלו מעמד כאשר רעיוות  ,ואף תיעלם, ו מוגבלתהשפעתלכך שכבר איו הגמוי כבעבר ו

  .יותרדומיטי 

מבוסס על  ,כדיאלקטיקה בין המתגדים והתומכים בו ,לסיכום, תהליך קבלת הרעיון

החיבור בין רעיוות לבין מקורות סמכות שתפסים כמייצגים שלהם. ההסבר שמוצג במודל זה 

ובלי על תהליך אימוץ רעיוות בשדה המקומי. כך מתמקד בהשפעה של מקור הסמכות בשדה הגל

שאו  מכיוןלמעשה, או לא בהכרח תומכים ברעיון עקב היותו ההולם ביותר, אלא לא פחות מכך 

  בעל הסמכות המזוהה ביותר עם הרעיון. מקבלים או דוחים את 
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  השלכות תיאורטיות של המודל .4
צגת תיאוריה חלופית לאלו הקיימות שיאפשר ה , באופןלבחון את המודל המוצע כאן על מת

מדובר  ,ראשית .מספר השלכות תיאורטיות גרידא של המודל אציג  ,תהליכי דיפוזיה בדבר

בכך שהיא מציגה  ,שיכולה להיות משמעותית ליתוחים חברתיים שוים ,בתיאוריה אויברסלית

ממו רוצים ללמוד. חיקוי תומכי ומתגדי הרעיון ביחס למקור האת הדיאלקטיקה המבית בין 

, אלא קבועות- המודל התיאורטי שמוצג בעבודת התזה איו בוחן רק השפעות אויברסליות

, בעבודה זו יוצג מגון שיכול להסביר את יתר על כןביכולתו להסביר גם שוות בין מקרים. 

ת לאתר באמצעו לא יתן, כי להדגיש שובולא בהכרח את הסיבתיות. חשוב  ,השיוי המתרחש

מגון זה את כלל הגורמים המשפיעים על הסוכן ומסבירים את החלטותיו, כיוון שכל פעולה 

  מתקיימת בקוטקסט שוה של זמן, מקום ותחום.

ספרות אקדמית עפה במדעי החברה מתמקדת בושא מעבר רעיוות. אולם, הייחודיות 

חבויים הכולת לאתר כוחות הסוציולוגיה ושל גישות קוסטרוקטיביסטיות, ובעת מהיתחום של 

 להוותשעשויים תהליכים פימיים  כן מיכולתה לזהותו ,רעיוות הגמויםכגון מתחת לפי השטח, 

ממקום למקום. אותם מחקרים המתמקדים  םמעברעת רעיוות בהדבך חשוב בתהליך סיון 

היחסים  להציג פריזמה ייחודית על הדרך שבה או מסתכלים עלמאפשרים בהבייה חברתית 

המיסוך, חלופות אחרות.  העלאתמיסוך המוע  חלק מאותו מתאפשר לו לזהות  ,כך .הגלובליים

לא רק ברמה  ,אשר מודגש במודל זה, היו ההשפעה האמריקאית ההגמוית על ישראל

   בתחומים הרכים יותר של היחסים הבילאומיים.מכך הרבה אף אלא  ,בטחוית- המדיית

  מדיניות חברתית השפעת הדיפוזיה על .5
בעלי הים רעיון. תהליכים אלו של תהליכי תפוצה ואימוץ פי עד כה הצגתי את המודל על 

לא רק בהמצאות  –שיוי במציאות המקומית והשפעה על תחומי חיים רבים בכל הוגע למשמעות 

ל או מדייות, אלא גם בתפיסות. כל תפיסה, המצאה או מדייות יכולים לעבור ולהתקיים בכ

דמיון בייהם. המימד של מקום ולעתים גם זמן, כאשר מצד אחד יתן לראות שוות ומצד שי את 

  לחיקוי. כמקור  יםהמשמש מקור השפעה חיצוי או מקור הסמכותאותו אחד הגורמים לכך הוא 

וכך  ,יתן לזהות מקור סמכות מרכזי המשפיע על תחומי חיים רבים ןבה ,ות חברות קיימ

אך כמה  .קיימת אורייטציה ישראלית ברורה כלפי ארה"ב ,יוםכהדבר גם בישראל.  )(ושאר היה

סתירה פימית בין בישראל שררה שהדבר היום ראה מובן מאליו, לא כך היה כאשר 

לצרפת וארה"ב. היסיון האמריקאי שעיקרה  ,האורייטציה לברה"מ לבין אורייטציה מערבית

מעצמתי בין -בע מהקופליקט הביןיסיון אשר  ,ש במזה"תלשמור על ייטרליות כלפי המתרח

ישראל, הקשה על ישראל להזדהות באופן על ארה"ב וברה"מ ואשר כלל בין השאר אמברגו שק 
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היהודית בארה"ב ותהליכים התפוצה חזקות תמשמעי עם ארה"ב. התפוררות ברה"מ, ה-חד

, וכן הובילו ברתית ותרבותיתהובילו לפתיחות כלכלית, מדיית, חישראליים מקומיים, 

בתחומים  ,המודל היחיד לחיקוילכך שהיא ובישראל, דומיטיות של ארה"ב כמעט בכל תחום ל

   בעיי ישראלים רבים. ,רבים

 ,בולטת על רקע ההתגדות בשים האחרוות על ישראל החיוביתההשפעה האמריקאית 

. עימהארה"ב והסמלים המזוהים כלפי  ,(לפחות ברמה הרטורית) ברחבי העולם כולוכמעט 

הפכו מודל עימה והחשיבה האמריקאית והמודלים המזוהים  ,התגדות זו פסחה על ישראל

יהם יב ומגווים, בתחומים רביםיכרת . השפעה זו להולכים לאורו רבהלחיקוי בעל לגיטימציה 

ם ובתח ולא פחות מכךהמקומית, באופה ו , בתרבות הצריכה הישראליתבתעשיית המזון

מובילים אותי למקרה הפרטי של כל אלו . המדייות החברתית בכלל ובתחום התעסוקה בפרט

  ההשפעה האמריקאית על ישראל: "תוכית השבת אשים לעבודה".
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  התפתחות מדייות חברתית ותעסוקתית: שדות מקומיים ושדה גלובלי 
כלשהי בו למדיה יש מידה אשר התפיסה הרווחת מתייחסת ל"מדית הרווחה" כמשטר חברתי 

אחידה של אחריות בהבטחת רמה בסיסית של רווחה לאזרחיה. על אף הקושי להגיע להגדרה 

(Esping-Anderson 1990) ה אחראית במידה בין החוקרים , קיימת הסכמהעל כך שהמדי

בית . מרתעסוקהוחיוך, בריאות, שיכון :כלשהי להספקת שירותים חברתיים במגוון תחומים כגון

  .מדית הרווחה המקומית בהתפתחותמקומיים -החוקרים התייחסו לתפקיד של גורמים לאומיים

  מדינת הרווחה ומרכזיות מדיניות התעסוקה של צמיחתה
תפקידי  אודותבשיח לתפית הובילו באירופה,  18- שהתחוללו מסוף המאה ה ,השיויים הגדולים

הסממים לכך היו הדיון אודות מתן זכויות הריבון בהבטחת תאים בסיסיים לתייו. אחד 

אף היא , שמהווה (ESCWA 2004)התפתח עם פרוץ המהפכה הצרפתית  , אשרחברתיות לתיים

. בהמשך התפתחו שי (Marshall 1949)את אחד הגורמים להתפתחותה של מדית הרווחה 

תפקידי על  חברתית-ביקורת פילוסופיתהיו התחלתה של אחד התהליכים מקבילים ומשלימים. 

. (Rousseau) רוסו כפי שכתב, אתגור התפיסות הדתיות מצד זרמים חילויים לדוגמה, ,הריבון

הובילו לגידול יכר באוכלוסייה אשר התפתחויות טכולוגיות וחברתיות  התהליך השי היו

-אה הבמהלך המחצית הראשוה של המ 4העירוית (בבריטיה צמחה האוכלוסייה האורבית פי 

להתפרצות שרר מצב תברואתי קשה שהביא אלה ). במרכזים 8ובמרכזים שוים אפילו פי  ,19

בלתי סבלים. גורמים אלו ואחרים הובילו למסכת להפכו לכשעצמם אך גם תאי העבודה  ,מחלות

ותיטול על תפעל יותר בתחום הבריאות הציבורית על מת שהמדיה  שהופעלה עללחצים חדשה 

  .(ESCWA 2004)בטחום החברתי של האזרחים לות גדולה יותר אחריעצמה 

אחריות לבטחון תייה. אחד הצעדים יותר בתגובה ללחצים אלו החלה המדיה לקחת 

, 1834-ב (Poor Law Amendment Act)היה תיקון "חוק העיים" בבריטיה הבולטים לכך 

אדם לא היה , זה חוק ע"פתייו.  אחריות גדולה יותר לרווחתהריבון שבמסגרתו לקח על עצמו 

 הוגדרואיזור מוגדר, שתאי העבודה בו עבד בתחומי אלא אם הוא  ,סיוע מהמדיהל זכאי

את האשים מלבקש סיוע. באותם אזורים התפרסו ציגי להיע במטרה  . כל זאת,"קשים מאוד"כ

בעיי חוקרי  התפסו על כל אירוע חריג לשלטוות. חקיקה זלדווח ותפקידם היה משלמי המסים 

 החברתייםטדרטים הסאת  השעיצבוכזו  ,התערבות המדיהלמדית הרווחה כבסיס החוקתי 

. חוק זה הוא למעשה גרסה מוקדמת לאותן (Boyer 2002, ESCWA 2004)לטיפול בעוי 

והדמיון בין התוכיות  ,שעתידות להתפתח בסוף המאה העשרים ,תוכיות להשבת אשים לעבודה
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בולט לעין, כפי שיהיה אפשר לראות בהמשך. במהלך השים גדלה אחריותה של המדיה ו הלל

, (Working Classes Act)חוקים וספים כדוגמת "חוק המעמדות העובדים" בעולם  והתקבלו

  ).1890תעסוקה והשכלה לאשים (ספקה שבו המדיה אף 

  נת הרווחהנת הרווחהייחודיים כבסיס לצמיחת מדיייחודיים כבסיס לצמיחת מדיהשדה המקומי: מקורות לאומיים השדה המקומי: מקורות לאומיים 
למרות ההסכמה על כך שבשים אלו הושתתו היסודות להקמת מדית הרווחה המודרית, קיימת 

אותם מקורות לאומיים היו אלו  .מחלוקת אודות מקורותיה הלאומיים של מדית הרווחה

להתפתחותם של משטרים חברתיים שוים. אחד החוקרים המרכזיים של מדית שהובילו 

 טען כי קיימים ,(Esping Anderson 1990) אדרסון-אספיגלט שבהם, אם לא הבו ,הרווחה

- מכלול פוליטי. כל אחד ממשטרים אלו היו של מדית רווחהאידיאליים' טיפוסים 'שלושה 

חברתי מורכב הכולל בתוכו, לא רק את העקרוות המוסדיים לפיהם מדית הרווחה פועלת, אלא 

ים אלו משפיעים על אופי מדייות הסיוע והעזרה של מאפיי. 14גם מאפייים משטריים שוים

הסיבה  כי אדרסון- עוד טען אספיגובכלל זה על מדייות התעסוקה.  ,המדיה כלפי תייה

  . ומקום לצמיחתם של משטרים שוים עוץ בעוצמתו של מעמד הפועלים בכל מקום

משטרי מדית  גורם אחד מרכזי שהוביל להתפתחותם שללהצביע על על אף הסיון 

הלך בעקבותיו של  (Boyer 2002)הסברים לאומיים ייחודיים. בוייר יתן לזהות רווחה שוים, 

עובדים התוצאה של הקופליקט בין היה והראה כיצד מדית הרווחה הצרפתית  אדרסון-אספיג

יזמים במהלך תהליך התיעוש. המהפכה הצרפתית אמם הובילה לדיון אודות הזכויות ל

תחרות יצירת למען  , וזאתברתיות, אולם לאחריה אסרה כל התאגדות של עסקים או עובדיםהח

, 1890רק לאחר הופיעה ו/או רווחה לצרכים. ההכרה הרשמית בצורך לדאוג לזכויות העובדים 

לעובדים בשורותיהם. חקיקה  עבודההאחריות על תאוות החברות (פירמות) הצטוו לקחת כאשר 

פיתוחה של היו ששיאם  ,לקיטת צעדים וספיםבאשר צם של ארגוי העובדים זו קידמה את לח

תחם את תקופת היווצרותה של  )Smith 2000טימותי סמית' (מערכת ביטוח חברתית שלמה. 

. תקופה זו סימלה את סופה של המלחמה בין בעלי 1880-1940מדית הרווחה הצרפתית בשים 

  ששאפו לקיומו של שלטון מרכזי חזק. לבין אלו  )בתי חוליםכגון יהם (מקומיים ומוסדותההון ה

והובילו לצמיחת  "מלמטה"אדרסון, סמית' ובוייר התייחסו ללחצים שהגיעו -אספיג

כי הבסיס לצמיחת מדית הרווחה עוץ ) Richman 2001רייכמן (מדית הרווחה. לעומתם טוען 

של מדית הרווחה המודרית  שורשיהכי ביסיוו של הממשל לחזק את השפעתו. רייכמן טוען 

                                                 
יתוח זה, יתן לראות חלוקה בין שלושה טיפוסים "אידיאליים" של משטרי מדית הרווחה: (א) מדית רווחה  ע"פ 14

  ) Conservatives/Corporatist Welfare state. (ב) מדית רווחה קורפרטיסטית (Liberal Welfare stateליברלית (
  ).Socialist Welfare stateמדית רווחה סוציאליסטית ( (ג)
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ולא בצרפת,  19-מקורם בגרמיה האימפריאליסטית במהלך העשורים האחרוים של המאה ה

). לגישתו, ה"פרוסי"בעיקר בכתוצאה של המאבקים בפוליטיקה הגרמית (כן ו ,שבדיה או אגליה

, אשר השתמש )Bismarkהקאצלר ביסמרק (מדייות הרווחה היא תוצאה ישירה של מדייות 

יתן לקות את אמותם ותמיכתם ככלי באמצעותו עיים העובדים ושהפגין כלפי הבדאגה 

 מספר תוכיות חברתיותדמוקרטיים. במסגרת מדייות זו מוסדו -כוחות הסוציאלב ובמאבק

  אבטלה וזקה.  ,תאוות, ביטוח בריאות לאומי בתחומים כגון:

מראים כיצד גורמים מקומיים הובילו להתפתחותם של שהובאו לעיל שוים ההסברים ה

שיש ביכולתם להסביר את התפתחות המדיה כמוסד חברתי הקיים למען רווחת  ,מודלים מגווים

המדיה את טלה שוים, בכל המשטרים הים ללקיחת האחריות שהסיבות תייו. אף על פי 

ובכלל זה גם  ,לעיים ועוי התייחסות האחריות לטיפול בתייה ברמה כלשהי. אחריות זו כללה

  חברתי. -תוכיות לזכויות וסיוע לעובדים, שבתקופות שוות עמדו בראש סדר היום הפוליטי

  השדה הגלובלי: מקורות לחיקויהשדה הגלובלי: מקורות לחיקוי
לעומת ההסברים המקומיים לצמיחת מדייות חברתית שוה ממקום למקום, קיימת השפעה 

השפעות הדדיות גוברות להבחין ביותר מבעבר, יתן על המדייות. היום, אולי חוצת גבולות 

שהפכו לחלתן של מדיות רבות. מגמות גלובליות אלו, שטביעת אצבען יכרת  ,מגמות גלובליותבו

  ברמה המקומית, הפכו להיות ושא מרכזי בכתיבתם של חוקרים רבים.

קום למקום, ממהעוברת מחקרים רבים כתבו אודות תהליכי תפוצה וחלחול של מדייות 

. בשים האחרוות הורחב המחקר (Pierson 2003)בתקופה הרומית שערכו כבר כולל מחקרים 

. מדייות ציבורית, מדע המדיה, עבודה סוציאלית וסוציולוגיה :רבות כגון תבדיסציפליו

סיבות לתפוצת הרעיוות (כורח המציאות או בחירה), המקור לחיקוי התמקדו בבמסגרתן, 

מגבלות המעבר, רמת התרגום למערכת המקומית (לוקליזציה) או גורמים המעורבים  ולמידה,

. מרבית המחקרים מדגישים כי מדובר בתהליך (Dolowitz & Marsh 2000)בתהליכי המעבר 

הדרגתי, בו המדייות מחלחלת בהדרגה כתוצאה מתהליכי למידה חברתית, חיקוי ועוד. אחת 

("שאי השחקים בחה את  , אשר(Stone 2004)טון החוקרות שהתייחסה לכך הייתה ס

קבוצות חשיבה, קהילה אפיסטמית, הרעיוות") המעורבים בתהליך באמצעות רשתות חברתיות, 

שלושה מודלים עיקריים יכולים , לדידההמדיה כגוף אויטרי.  , ארגוים וכמובןחברות ייעוץ

מודל המוסדי ומודל הרשתות ה, (Ideational)להסביר את התהליך: מודל מקדמי רעיוות 

(Networks) בשדה הגלובלי.אחידות מגמות קיימות מדוע להסביר עשויים . מודלים אלו ואחרים  
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  כמקרה בוחן להשפעות גלובליות (Activization Policy)"מדיניות האקטיביזציה" 
ותה החשש אחת מאותן מגמות בשדה הגלובלי הישים רבים מדי רבות, מדיים על  מכך שאשע

מרכזית כמעט בכל דאגה זו הפכה למגמה ומהווים טל למדיה ולחברה.  תקציבי המדיה

ביסיון  ,מדיות רבות לפתח מדייות אקטיבית והובילה ,במהלך המאה העשריםהמדיות 

התמקדו החוקרים ומובילי המדייות במדייות  ,ר אשים לשוק העבודה. עד אותה תקופהילהחז

הכיסה לשוק העבודה (כמו  להקל אתבמטרה  ,תהמויטאריהמדייות של ללה שיוי שכ ,פסיבית

שאימצו תפיסה זו, החלה המדיה להתות את מדיות שיוי מדייות המס על עבודה). באותן 

  . שהם מקבליםמתן תמורה כלשהי לסיוע כמעין , בתהליך של התיים הסיוע במעורבות אקטיבית

דוגמא לתהליך המתקיים בשדה היה מדייות אקטיביזציה", מדייות זו, המכוה "

אחד התהליכים המעייים ביותר זהו ו ,ברמה המקומיתהמדיות הגלובלי ומשפיע כמעט על כל 

כאמור, מדייות זו ועדה לאלץ את הזכאים לסיוע למלא בשים האחרוות. שהתרחש בתחום 

אף  בשבדיה 50-ים בשות המה עור וגידקרתפקיד אקטיבי בתמורה לסיוע של המדיה והיא 

חשוב להדגיש כי זוהי מדייות חברתית כוללת ולא . (Barbier 2001)לפי כן עוד זרעו  שורשיהש

  .רק מדייות תעסוקה

הדגישו כי מקורות חיצויים השפיעו על  (Dwyer & Ellison 2006)דוואייר ואליסון 

רוצים  /אותודה שעת פחות על המקור ממו, הלמילדידםמדייות האקטיביזציה המקומית. 

, יתן לראות במקצת סוג המדייות. אם מתייחסים לטעה זו באופן שוהעל ללמוד/לחקות ויותר 

מתקיימת הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית. המאפייים דומים של אותה מדייות 

דייות של מוסדות פיסיים מבא לידי ביטוי במדייות האקטיביזציה של מימד וסף לדוגמא, 

את הסיוע שלה למדיות זקקות  (IMF)בילאומיים. באופן זה, התתה קרן המטבע העולמית 

   15(Conditionality)שכוו כ"תאיות"  במערך תאים  תןבעמיד

  המקרה הבריטיהמקרה הבריטי
גידס היה בריטיה.  ידול בהשפעות הגלובליות בתחום החברתיטובה לבחית הגדוגמא 

(Giddens)  יתן יה מושפעת משבדיה, אולםכגוןהשפעה אמריקאית בעיקר לזהות טען כי בריט 

. (Child Support Agency)עם הקמת סוכות התמיכה בילד  ,הטיפול בילדים בסיכון בושא

לידי  ו זאת כתהליך "אמריקיזציה", שבאהייתה כה חזקה עד כי דאגואר ואחרים כיזו השפעה 

ות עצמם, אך גם בשיח ובמושגים העוטפים אותם. אחת הדוגמאות הבולטות ביטוי בעיקר ברעיו

 אשים אלו ,של מדית הרווחה. בתחילה "לקוחותיההוגע ל"להשפעה זו הייתה השיוי בשיח 

                                                 
  הדיון בושא זה יורחב בפרק הדיון והמסקות של תזה זו. 15
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מתייחסים שותה הגדרת הבעיה וכיום  בהמשךשוויוית, אך -כקורבות של מערכת אי תפסו

התבטאו ראש ממשלת אגליה לשעבר, טוי  ,חת. באופן זהתפיסה האמריקאית הרווברוח הליה א

של האשים בקצבאות מהתלות ואחרים במפלגת הלייבור, שהחלו לטעון כי הבעיה ובעת  ,בלייר

(Deacon 2000) .ית בשיחו מספר חוקרים, מצביעהתפעל עומק ההשפעה האמריקאית  ה, יטע

  .(Daguerre & Taylor-Goob 2004)מדיות אחרות השפעתן של לעומת 

להסביר את שיוי המדייות ולהבליט את השחקים המעורבים עשויים גורמים רבים 

, שתמך בשיוי (Layard)היה ריצ'ארד לאירד  עליהם יתן להצביעשחקים הבהם. אחד מ

- המדייות הבריטית בתעסוקה ומוה כיועץ לממשלת הלייבור להובלת תוכית התעסוקה של היו

שאי רעיוות שוים מעורבים בתהליך התפוצה כמו לאיירד, . (Daguerre 2004)ה דיל בבריטי

שאי הרעיוות כללים, בין בקרב אימוץ, אך לא כל אחד משפיע באופן דומה על התהליך. הו

כפי שיתן לראות במחקר  ,כלכלים כגוןהשאר, גם ציגי מפלגות או חברים בקהילה האפיסטמית 

  . (Banks et al 2005)של באקס ואחרים 

טוען שהסיבות לשיוי המדייות ולחיפוש אחר אלטרטיבות  (Pierson 2003)פירסון 

מחוץ למדיה ובעות מחוסר שביעות רצון מקומית, כפי ששרר בקרב חברי מפלגת הלייבור, 

ולכן היו צריכים להוביל שיוי מהותי  1997עד  בבחירותשחלה ארבעה כשלוות רצופים 

הפועלים . מצב זה הוביל את בכיריה לחפש מודלים החדרת רעיוות חדשים למערכת באמצעות

, המדיה הראשוה אותה של פירסון למציאות המקומית. לטעתוולהתאימם במדיות אחרות 

 למערכת הפועלת במדיה ,הדומה ככל היתן ,מערכת אשר להלחקות היא המדיה שואפים 

גם כאשר מערכת הרווחה איה לטעתי, שלי כיוון ש עתימטטעתו של פירסון שוה . המחקה

דומה למקור החיקוי (כמו המערכת הישראלית שאיה דומה לאמריקאית) עדיין ישם כאלו 

  מובילות לאימוץ תפיסות אלו.ההן אלו כלומר, אפשר וסיבות אחרות  –המסים לחקותה 

שלושה  (Daguerre & Taylor-Gooby 2004)גובי -במחקר אחר הציגו דאגואר וטיילור

מדוע מדייות האקטיביזציה הבריטית הושפעה יותר מהמודל האמריקאי  אפשרייםהסברים 

אישיים בין בכירים וקיומן של רשתות. -ופחות מהמודלים האירופאים: דמיון תרבותי, קשרים בין

 הן ברמה המדיתית והן ברמה ,השיוי התאפשר כתוצאה מהצורך להגיב לקיומו של משבר

  המפלגתית. 
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  מדייות התעסוקה בעולם וצמיחת תוכיות "השבה לעבודה"
בכל מדיה קיימת מסורת מורכבת של תוכיות תעסוקה, המושפעת הן מגורמים מקומיים (השדה 

, האחדשי מסלולים מקבילים: כ יםהמאופייהמקומי) והן מגורמים גלובליים (השדה הגלובלי), 

עסוקה יתן לזהות מגמה משותפת של מדייות האקטיביזציה בשדה הגלובלי של מדייות הת

כמעט בכל מדית רווחה מבוססת. בפרד המתקיימת  ,בכלל, ומדייות ה"השבה לעבודה" בפרט

בהמשך ויאפשרו  להלן, השדה הגלובלי כולל התפתחויות מקומיות שוות שייסקרו ובמסלול השי

תכלול  . הטיפולוגיה שאציגת "ההשבה לעבודה"מדייו עבורטיפולוגיה  את בייתה והצגתה של

, המגמה הגלובלית שידגישו אתיוצגו כמה תוכיות  שלהלןשלושה טיפוסים אידיאליים. בסקירה 

ישפכו אור על הטיפולוגיה ויאפשרו לו להציב את המקרה הישראלי בקוטקסט הגלובלי 

  והמקומי המתאים.

  צמיחת מדיניות התעסוקה בעולם צמיחת מדיניות התעסוקה בעולם 

  וחת העבודה" בארה"ב מדיניות "רו

רבים מדי מקבלים קצבה מהמדיה אשים כי בעולם  במספר מדיותטען  60-ר במהלך שות הכב

החלו מהיגים בארה"ב  ,על תקציב המדיה. כתוצאה מכךכבד וביל לטל כלכלי ממצב זה כי ו

את כמות להקטין ובעיקר  שאמורה הייתה להקטין את הטל התקציבי ,ובאירופה לקדם מדייות

עם זאת במקרים רבים אך  ,תקופה זו כותה "משבר מדית הרווחה"מקצבאות. הים ההאשים 

דווקא של המשטרים השמרים, כגון רייגן בארה"ב ותאצ'ר באגליה,  ,ועל אף ההצהרות בולטות

 כאשר בוחים את מדית הרווחה איןלכן, . (Pierson 1996)גדלו ולעתים אף קטו התקציבים לא 

  המשתה של תפקידיה. לאופי בהתאם צריך לבחון זאת אלא ,תקציביה גובהב להתמקד מספיק זה

מחד, יתן לראות את צעדים. קיטה במספר על ידי  במציאות זויסו להיאבק בארה"ב 

וועד  1975, אשר הושק בשת (Negative Income Tax - NIT)הפעלת מס ההכסה השלילי 

שוק העבודה. מאידך, יתן לראות את מודל "רווחת ל ת שיכסועל מלספק תמריץ לאשים 

. (Ochel 2005) 70-כבר בשות ה ,שבמהלכו הופעלו התוכיות הראשוות ,(workfare)עבודה" ה

הוטבע עוד קודם לכן  מוח, אם כי ה1969כבר בשת  ,הראשון שהשתמש במושג זה היה יקסון

(Barbier 2001)ה בארה"ב דל . המטרה העיקרית של המוהתמקדה בצמצום מעורבות המדי

מתוך שאיפה שהדבר יכפה  זאת ,(Daguerre 2004) מצד האדם והתיית הסיוע בתמורה כלשהי

הטל התקציבי על ייקטן ובכך  ,על לקוחות מערכת הביטחון הסוציאלי לשוב לעבודה

  .  (Grubb 1995)המדיה

בפרקטיקה זו, אם כי אשר עשו שימוש הופעלו מספר תוכיות וספות  80-במהלך שות ה

עם חקיקת חוק התמיכה  1988. התוכית המקיפה הראשוה הושקה בשת מספרן היה קטןעדיין 
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לפתח  (states). במסגרת החוק התבקשו כל המדיות (FSA – Family Support Act)במשפחה 

לה לראש סדר היום תוכיות להגדלת היקף התעסוקה בקרב מקבלי הקצבאות. עם זאת, הרעיון ע

  ברמה הפדרלית.  1996בשת  (Clinton Reform)החברתי רק עם הפעלתה של רפורמת קליטון 

  ארה"ב: תוכיות להשבת אשים לשוק העבודה בשות התשעיםארה"ב: תוכיות להשבת אשים לשוק העבודה בשות התשעים
בתקופה . (Daguerre 2004)יתן לחלק את מדייות התעסוקה בשות התשעים לשתי תקופות 

, (Human Capital Approach)מדייות על "גישת ההון האושי" ), התבססה ה1988-1995(הראשוה 

כישורים שיפתחו במטרה  ,עבור הורים יחידיםבייחוד  ,שבה הודגשו בעיקר מרכיבי הכשרה וחיוך

כבר במסע הבחירות שלו לכהוה הראשוה ואף משמעותי צרכים. קליטון הציב תפיסה זו כמרכיב 

  . (O'Connor 2002, p. 396)אותה"  יםהרווחה כפי שאו מכיר הודיע כי תפיסה זו תוביל ל"סיום

 וחייב, 1994עם זאת, הצלחה מוגבלת בלבד והתגדות הרפובליקים במסע הבחירות של 

הפעלת שי  וכללה 1996באוגוסט  , אשר בוצעהאת קליטון לקוט בצעדים לעריכת רפורמה

חוק למתן סיוע הו (PRWORA16)בודה לעהאישית והזדמויות  חוק האחריותחוקים מרכזיים: 

חקיקה זו הוגבלה תקופת הסיוע לכל אדם, במסגרת . (TANF17)זמי למשפחות בעלות צרכים 

כמו . (Coleman & Rebach 2001)אשים יקחו אחריות על חייהם ש לכךבתקווה שהדבר יוביל 

בלת קצבה לבין מוסד הקשר בין זכאות לק וכך גם ,כן, יתן סיוע פדרלי לתוכיות מקומיות

הקטת הטל הכלכלי ה המוצהרת של מדייות זו הייתה השתתפות פעילה בשוק העבודה. מטרת

  ).2000על המדיות, באמצעות הקטת התלות של האשים בקצבאות (ועדת תמיר 

 הייתהשעוד לפי כן, השיוי המהותי עוץ בכך פי שתוכיות השבה לעבודה הופעלו  אף על

ושיוי להפעלת תוכיות "רווחת העבודה"  יתה החיה ברמה הפדרליתבה ש הפעם הראשוה זו

. (Daguerre 2004)התקופה השייה של מדייות התעסוקה אליבא דאגואר מסמל את זה גם 

ועל קיטת סקציות כלפי ), הושם דגש רב יותר על השמה בעבודה 1996-2000בתקופה זו (

חייב את הממשלה המקומית אמם משל הפדרלי . המהשוות המסרבים להשתתף בתוכיות

באופן עצמאי.  התכית , אך כל מדיה הייתה רשאית להחליט על מרכיביזולהפעיל תוכיות ברוח 

  תוכיות שוות. 45-הופעלו למעלה מובפועל בכל מדיה הופעלה תוכית כלשהי 

דו בתאים המדיות עמ לכיצד כליכר , )(DHHS 1999במסמך שהוגש לקוגרס בשת 

בשת איש מיליון  6שהממשל הציב להורדת מספר מקבלי הקצבאות, ובסך הכל חלה ירידה של 

                                                 
16  Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act 

17 Temporary Assistance for Needy Families – 60ופה מוגבלת של במסגרת החוק זכאי כל אדם לקבל קצבאות לתק 
חודשים במהלך חייו (ישן מדיות שבהן התקופה קצרה יותר) בתמורה לסיוע שיעזור לו לצבור כלים שיקלו עליו למצוא 

 80-שחקק בשות ה (AFDC)והחליף את "חוק הסיוע למשפחות עם ילדים תמכים"  1997עבודה. החוק הופעל ביולי 
(USDHHS 2006).  
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בהן כל מדיה. שתי המדיות ב 48%-כממוצעת של ירידה כן ו 1993- לעומת המצב ב 1999

) וויסקוסין 90%הירידה החדה ביותר בקצבאות בתקופה זו היו ואיומיג (ירידה של  התרחשה

בויסקוסין ו), 1993בשת  18,000-(כ במיוחד מוךירד פר מקבלי הקצבאות בוואיומיג ). מס88%(

 !1999- בלבד ב 29,000של מקבלי קצבאות לעומת  (case load)תיקים  241,000- כ 1993היו בשת 

הורדת מספר התיקים לא הייתה המדד היחיד שבדק ולצידו בחו מדדים וספים, כגון 

) ועלייה בשכר. 1992-1998בין  70%תעסוקה (עלייה של שוק האות במקבלי הקצבהשתלבות 

התוכית לישראל, התוכית בוויסקוסין תפסה  אפשרות להכסתהאת כאשר בחו בישראל 

), תפיסה שהתבססה על מספר התיקים שסגרו. כלומר, הורדת 2000כמוצלחת ביותר (תמיר 

  תוכית והגורם העיקרי לחיקויה. זהו המדד העיקרי להצלחת ה מספר מקבלי הקצבאות

הירידה מלבד אלו שבישרו על  ,על התוכיות היבו תוצאות מעורבותשערכו המחקרים 

. תוצאותיהם של מחקרים רבים בושא (Coleman & Rabach 2001)מספר מקבלי הקצבאות ב

ה. גייל פורסמו בשתי סקירות שמומו בין השאר ע"י משרדי החיוך, הבריאות ושירותי הרווח

מצב  :שוים בהיבטיםבחה מחקרים שהתמקדו ביעילות התוכיות  (Hamilton 2002)המיטלון 

ממצאים מעורבים, להבחין בגם בה יתן אשר כלכלי, חיוך, משפחה וילדים. סקירה וספת 

השפעות התוכית על דפוסי עבודה ושכר, השפעה על הסיוע הציבורי, עצמאות ל התייחסה

קצה הקרחון רק את דוגמאות אלו מהוות . (Freedman et al. 2000)וח בריאות המשתתפים וביט

  משמעיות.-על מגמות סותרות ובהחלט לא חד והן מעידותכתיבה בושא ל בכל הוגע

  התפתחויות בשוק התעסוקה האירופאי
באופן שוה.  התוכיות להשבת אשים לעבודהלעומת התוכיות האמריקאיות, באירופה התפתחו 

דיל" - "יוהבריטית התוכית התוכית הבולטת ביותר באירופה, לפחות בראייה הישראלית, היא ה

(New Deal),  ורבגיה ואפילו ,ד, שבדיה, צרפתמרק, הולות הופעלו גם בדיות שואך תוכ

למרות תוכית מצומצמת  ,בגרמיה מתקיימים דיוים על האפשרות להפעלת תוכית דומה

אירלד היה . אחת המדיות החדשות שהצטרפה לתהליך (Ochel 2005) שהופעלה שם בעבר

מסקותיה היו אולם החלה לבחון מודלים שוים להפעלת תוכיות במדיה,  2003שבספטמבר 

  .(SSA 2003) 2005-אמורות להתפרסם רק ב

  

  

  מדייות האקטיביזציה האירופאיתמדייות האקטיביזציה האירופאית



  
 28 -עמוד   השפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוותהשפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוות

ה הופעלו עוד לפי החלתן בארה"ב וכוו תוכיות תעסוקה להשבת אשים לעבודה במדיות אירופ

, הראשוה (ALMP - Active Labour Market Programs)"תוכיות אקטיביות בשוק העבודה" 

. בשים האחרוות (Barbier 2001)הופעלה בשבדיה עם תום מלחמת העולם הראשוה מביהן 

שגור בדיוים שהתקיימו  "מדייות האקטיביזציה". מושג זה הפךאלו בשם החלו לכות תוכיות 

  . (OECD)כדוגמת ארגון המדיות המתועשות  ,באירופה ובארגוים בילאומיים בתחום

להפוך את העבודה למשתלמת עשה יסיון במהלך השים הורחבו המודלים אך בכולם 

, העובדיםהעסקת את להקל שועדו עבור מקבל הקצבה. בתוכיות הוכסו תמריצים פיסיים 

משתלמת יותר מאשר לעבודה הבמטרה להפוך את ההכסה מ ,תן תמריצים לעובדהחל ממ

תשלום ההכסה מקצבה, וכלה בסובסידיות למעסיק שיקטיו את עלות העסקת העובד, כגון 

  .(OECD 2001) עובדיםהורדת מס על העסקת או  למעסיקים

אלטרטיבה מהוות  (הבדלות זו מזו בהיבטים כאלה ואחרים) התוכיות האירופאיות

תוכיות ביהן לבין הלתוכיות האמריקאיות כפי שיורחב בפרק הבא. עם זאת, קיים דמיון 

בא לידי ביטוי בתאים לקבלת הקצבאות, ברצון לשפר את השירותים אשר האמריקאיות 

לבין לקוחות  (PES)שמירה על קשר אפקטיבי בין שירותי התעסוקה הציבוריים בהתומכים ו

  .(OECD 2001)מדית הרווחה 

  התפתחות מדייות התעסוקה במדיות סקדיביההתפתחות מדייות התעסוקה במדיות סקדיביה

דרישתם של איגודי כמעה ל, 1951בשת  בשבדיהכאמור, אחת התוכיות הראשוות הופעלה 

 OECD)"תעסוקה מלאה" במטרה להגיע לבשיתוף עם כלכלים בכירים  18העובדים החזקים

עצם העקת סובסידיה באשוה ם הר. שורשיה של התוכית טעו כבר במהלך מלחמת העול(2001

. המצב (Kildal 2000) 30-קריאה לתעסוקה מלאה בשוק כבר בשות הבולהעסקת עובדים 

 ו, אפשר70-הצמיחה המהירה שאפייה את המשק השבדי מתחילת שות הובייחוד  ,הכלכלי

  . (Daguerre 2004)לא סקציות לאלו שסירבו להשתתף בהן ללהפעיל תוכיות 

-גרם לעלייה חדה במספר המובטלים (מפחות מהמוקדמות  90-שות השהחל בהמיתון 

) והוביל לקיצוץ בגובה הקצבאות ולשיוי במדייות. במסגרת השיוי הועברה 5%לכדי  3%

) 1998), שקיבלו לאחר מכן (1995לרשויות המקומיות ( 20האחריות לטיפול בצעירים מתחת לגיל 

ששהו תקופה ארוכה מחוץ לשוק  20-25ירים בגילאי את האחריות לטיפול במובטלים צע

                                                 
-היום להשוואה בין משטרי הרווחה במדיות השוות מבוססת על כתיבתו של אספיגהטיפולוגיה הפוצה  18

אדרסון, שטען כי השוי בין המשטרים השוים טמון בעוצמתו של מעמד הפועלים אשר בשבדיה היה בעל כוח רב 
  .(Anderson 1989)יחסית 
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שהיה הוג עד אז שלא כפי  ,. שיוי זה לווה בהפעלת תוכיות אישיות ולא כלליות19העבודה

(Kildal 2001).  

המערכת אולם, בתמורה לחיפוש עבודה אקטיבי.  הטבותביגוד לעבר, כיום יתות 

עם רמת לבת אכיפה קפדית של החוק בכך שהיא מש שוה ממערכות אחרותעדיין השבדית 

בתוים המעידים כי ההוצאה על תוכיות  הדבר יכרתוכיות שוות. הטבות דיבה וגישה למגוון 

  .(Daguerre 2004)אקטיביות במדיה היא הגבוהה ביותר בין מדיות האיחוד האירופאי 

הדיות כיות תוההתפתחות דומה במקצת למדייות השבדית, אך לזהות יתן  בדמרק

החלה על  " (כפי שתפורט מיד)חובת ההפעלה"אלא בלמשתתפים אין מתמקדות בהטבות 

דמרק הייתה המדיה האירופאית הראשוה שקטה במדייות אקטיבית  לקוחות הרווחה.

. (Kildal 2001)באמצעות הכלת מרכיב חובת ההשתתפות בתוכיות  , וזאתעבודהלחזרה ב

 90- , החלה בתחילת שות ה(Rights & Duties)גישת "החובות והזכויות" מכוה , המדייות זו

חובת מוטלת עליו  , אולם במקבילפיסי סיוע תלקבלזכאי עסק ולפיה כל אדם שאיו מו

בסיסית הכשרה תוכיות אלו כללו מרכיב משמעותי של באחת מהתוכיות הקיימות. השתתפות 

ע"י להיות מועסקים  חויבועסיקים. מקבלי הקצבאות לעובדים ולמסובסידיות מתן כן לאשים ו

הרשות המקומית ת. בדומה לשבדיה, ובפרויקטים של הרשויות המקומיציבורי או , מיזם פרטי

  .(Ochel 2005) על אמצעי המדייות האקטיביתהיא האחראית 

, (Arbeidslinjen)"מדייות המקל והגזר", או בשמה "גישת העבודה"  - מדייות דומה

הצהרות ב. המעבר למדייות אקטיבית החל 80- סוף שות הבעוד  ורבגיהלתה לדיון בע

. חשוב 1997-8) והקשחת הקריטריוים לקבלת הקצבאות בשת 1995-ו 1992ממשלתיות בושא (

כי בורבגיה התמקדו בהחמרת הקריטריוים לזכאות, אך לא פחות מכך בהגברת  ,לציין

  .(Kildal 2001) 20גווות) לעידוד האשים לשוב לעבודההתמריצים (הכשרות מקצועיות מ
  

  מדיות מרכז אירופהמדיות מרכז אירופה

לקוט בפעולות אקטיביות לקידום התעסוקה החלה  צרפת, ולמדיות סקדיביה ביגוד לשבדיה

הייתה פועל יוצא של  80- בשות הרק בשלבים מאוחרים מאוד. מדייות התעסוקה הצרפתית 

של קבוצות שפגעו מהמחסור בתעסוקה, התפוררות  חברתיתהה ההדרהרצון לעצור את תהליכי 

 (Revenu Minimum d’Insertion: RMI)חוק שכר מיימום עמד בראש המדייות  .המשפחה ועוד

על ת הרווחה ו. החוק הביא לידי ביטוי את האחריות הקולקטיבית של המדיה ללקוח1988בשת 
                                                 

  זו האחריות עוברת לרשות המקומית.הימים הראשוים האחריות היא של משרד העבודה, אך לאחר תקופה  90- ב 19
חשוב להדגיש כי במהלך כל העבודה, אי משתמש במושג "אשים" ולא "עובדים" או "מובטלים", כיוון שיש פער  20

 מצאים בשוק העבודה. כןמשמעותי בין אלו "שאים משתתפים בשוק העבודה" ובין "מובטלים", אשר 
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 ,90- שות הלאורך הדיוים בצרפת מהלכם של כל ב, יתר על כןאחריות האישית של האדם. פי ה

מדייות עם הזדהות מכל  זהרו המחוקקים הצרפתיםאודות תוכיות התעסוקה האקטיביות, 

  .(Daguerre 2004) עיקר בארה"בבבבריטיה וההוגה  (workfare)"רווחת העבודה" 

 ,מוסדיים אחד המאפייים של מדייות התעסוקה הצרפתית היו ההתמקדות בהסדרים

של ארגוי העובדים המקומיים. קושי זה , וכן בעוצמתם המשפיעים על הסיכויים לצאת לעבודה

שבוע עבודה מאבק למען מסגרת המע את עריכתן של רפורמות רבות והוציא המוים לרחובות ב

שיתן כפי . (Evans 2001) אבטלההדמי היסיון לקצר את תקופת במחאה על או שעות  35של 

, הסוכים המעורבים בתהליך ברמת המיקרו (פוליטיקה מקומית, ארגוי עובדים) השפיעו ותלרא

  על אופי התוכית. 

כך שהיא שעת במישרין על בעוצה לתזה הופעלה תוכית דומה. חשיבותה  הולדבגם 

, בישראל תפסת התוכית ההולדית כזו יתר על כןוו ע"י ממשל קליטון. תהעקרוות שהו

מקור חיקוי דומה כלומר זהו ה את מקורותיה ישירות מהמודל של מדית וויסקוסין (ששאב

במכתבו ליוסי שלמה מדיה, לתהליך בישראל) כפי שהתייחס לכך עוזר שר העבודה והרווחה, 

"הרפורמה בהולד שעת על המודל שפותח במדית ויסקוסין (ארה"ב) תוך : 1999תמיר באפריל 

  ).1999" (מדיה לתפיסות ולצרכים בחברה זוהתאמות משמעותיות 

. תוכיות אלו השבה לעבודהבתחום מספר תוכיות שוות בהולד הוצגו  1992-החל מ

כגון  ,מעורבות חברתית פעילהאוכלוסיות מגווות וקידום הציעו סובסידיות לתעסוקה עבור 

. על אף קשיים (Ochel 2001)עבודות למען הקהילה כשלב מקדים לשילוב מחדש בשוק העבודה 

, משכה מדייות הליברליזציה 1994פוליטיים (מפלגת הלייבור) במהלך מערכת הבחירות של 

ורפורמות וספות  ,הכלכלית והפרטת השירותים החברתיים, כולל הפרטת שירותי התעסוקה

הורחבו התוכיות גם עבור אלו שהוגדרו  ,במקביל .(Babier 2001)במערך המסים והקצבאות 

 ולאלה שאים מועסקיםגם למקבלי קצבאות צעירים  90-כ"קשים להשמה" ולקראת סוף שות ה

מעסיקים להעסיק העידוד למשך תקופה ארוכה. בתוכיות אלו כללו אמצעים וספים: ראשית, 

הקטת המיסים וסיוע של , ים לזמן ארוך, באמצעות סובסידיות בשכרקבלתי מועסאת אלו שהיו 

שית, מקבלי הקצבאות התחייבו לעמוד במשימות המוטלות עליהם. אי עמידה  הביטוח הלאומי.

  .(Ochel 2005)בתאים הובילה להטלת סקציות, כגון הפסקה זמית או חלקית בקבלת הקצבה 

  

  DDeeaall))--((NNeewwדיל" דיל" --התוכית הבריטית: "יוהתוכית הבריטית: "יו
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ת הבריטית יותר, מלבד התוכית האמריקאית, היה התוכיבכאמור אחת התוכיות הבולטות 

מרכזי לחיקוי גם בתוכיות התעסוקה מקור להשבת אשים לעבודה. תוכית זו מהווה 

תוכית ויסקוסין האמריקאית (ורקוביצקי ל במקביל ,90-מסוף שות ההחל  ,הישראליות

  אומצו לאחר מכן בישראל.  מהתוכית הבריטית ), אם כי רק מרכיבים מסוימים 2000ואחרים 

מרכיבים אויברסליים של ביטוח בריאות הבריטית כוללת הסוציאלי הביטחון מערכת 

הבלתי גם תוכיות שעודדו מעורבות אקטיבית של הופעלו ותמיכה בהכסה, אך בשים האחרוות 

 מערכת התשלומים למשפחהעם הצגת  1971שת ב מקורו כבר. הבסיס להפעלתן מועסקים

, ולאחר מכן (Family Credit) 1988בשת ודות מס הוחלפה בזיכוי בק. מערכת זו עבודהלבתמורה 

בשיויים וספים  כן ו )Working Families Tax Credit"אשראי במס למשפחות עובדות" (בחוק ה

(Ochel 2001).  

, (Daguerre 2004)על אף הטעות כי מדייות התעסוקה הבריטית קרובה לאמריקאית 

ההשראה שפעות אחרות. עם זאת, אין ספק כי המדייות המקומית חשופה גם להשטועים יש ה

בעבר ובאה לידי ביטוי בדמיון בתוכיות האקטיביות. כקיימת היום אמריקאית האידיאולוגית ה

ביגוד לתפיסה המקובלת, בריטיה התגדה במשך זמן רב להכסת המדייות האמריקאית. 

ת המדייות להשבת וקידמה אעלתה לשלטון התגדות הוסרה רק כאשר תועת הלייבור ה

עבור  שיועד כיסוי) Project Work( "פרוייקט עבודהמובטלים לשוק העבודה באמצעות הפעלת "

 ה"מעסיק לפתרון האחרון"תהיה המדיה כרויים. ההתגדות בעה מהחשש פן מובטלים 

(Barbier 2001), .מוכות ביותר עבור האוכלוסיות החלשות ביותר ו עבודותהיי  

 ,בהשפעת מדייות קליטון ,, קראה מפלגת הלייבור1997כת הבחירות בשת במהלך מער

. את התהליך הוביל ראש הממשלה דאז, (Walker 1999)לעריכת רפורמה בתוכיות החברתיות 

, שטען כי "מדית הרווחה (הבריטית) מעודדת תלות, מורידה את הביטחון (Blair)טוי בלייר 

  .(Walker 1999, p. 683)העצמי ומועת הזדמויות" 

דיל" -ה"יו  - , גובשה התוכית להשבת אשים לעבודה1997הלייבור בשת לאחר צחון 

("New-Deal"),  קלין רוזוולטקט פר ית האמריקאית שבהעל שם התוכ(Roosevelt)  במשבר

להגביר את יכולת  הועד. במסגרת מדייות התעסוקה החדשה, ש30-ההכלכלי הגדול של שות 

, הופעלו (Evans 2001) עבודהבמציאת להם ולעזור של הזכאים ) employabilityהתעסוקה (

היתן  הסיועבהן ובסוג  זכאות להשתתפותארבע תוכיות מרכזיות השוות במטרותיהן, בחוקי ה

 (NDYP – New Deal for Young People) רים. בתחילה הופעלה תוכית לטיפול בצעיבמסגרתן
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25יים מעל גיל ובמובטלים כרו (ND+25) יות להורים יחידיםלאחר מכן הושקו תוכ .(NDLP – 

New Deal for Lone Parents( שים בעלי מוגבלותוליות ההבדל העיקרי בין . 21את חובהוא התוכ

  ).Evans 2001( בכך ההשתתפות עבור צעירים ומובטלים לעומת כים והורים יחידים שלא חויבו

וצגו בסקירה זו בחרו עקב מרכזיותן ועקב השוות הגדולה , התוכיות שהלסיכום

- יו, 22אוסטרליהבעולם (שוות במדיות פועלות כי תוכיות וספות לציין במרכיביהן. חשוב 

שלוש תוכיות  בסקירה לזהותיתן . הוגריהו 23גרמיהבלדוגמה  עצמה, באירופהאף ) וזילד

אמריקאית, התוכית השבדית והתוכית הבריטית. מרכזיות, שהשוות בין גדולה: התוכית ה

חלק ממדייות הים אשר אידיאליים הטיפוסים וכיות אלו מהוות את הבסיס לשלושת הת

  האקטיביזציה. 

  

                                                 
  פלוס. 50ות זוג של מובטלים לטווח ארוך ותוכיות לאשים בגילאי שתי תוכיות וספות הופעלו עבור בי/ב 21
באוסטרליה הופעלה תוכית דומה בה יסו ללמוד וליישם את המודל האמריקאי תוך התאמתו לתאים  22

  (Daly & Smith 2003)המקומיים. פרטים וספים יתן למצוא במחקר היישומי של דאלי וסמית' 
מיה האבטלה והממשלות השוות יסו להגביל את תקופת הסיוע למובטלים. ממשלת בשות התשעים גאתה בגר 23

זכויות המובטלים. לצמצום אולם התגדה לעודד הכסת אלמטים לקידום בעבודה, המשיכה  (Schröder)שרודר 
המדיה, בשיתוף העובדים והמעסיקים, יסתה לקדם את פיתוחם של מקומות עבודה גמישים וכן לקדם את 
ההכשרה המקצועית, אולם עיקר הפעילות הייתה מקומית. רק בשים האחרוות יכר יסיון לקדם אסטרטגיה ברמה 

  .(Evans 2001)הפדרלית 
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  הטיפולוגיה של תוכיות 'חזרה לעבודה': מדייות האקטיביזציה
ם לעבודה הייתה בפרקים הקודמים, מדייות בתחום התעסוקה לעידוד השבת אשי שפורטכפי 

ל התוכיות בשים האחרוות לקיימת עוד שים לפי החלת תוכית "רווחת עבודה" בארה"ב. כ

לבצע סוג כלשהו של עבודה  ,היחידים המבקשים קצבאות המופית כלפי טומות בחובן דרישה

 לעשות מאמץ האזרחים, כלומר לחייב את (Barbier 2001) שהם מקבליםבתמורה לקצבאות 

בושא זה קיימת ספרות עפה, הן ברמה האקדמית והן לקבל את הזכאויות. על מת  הוכלש

את לתוכיות שהוציאו לפועל  המתייחסים, (practitioners)קובעי המדייות והמבצעים  תברמ

  .(Activation Policy)מדייות האקטיביזציה 

וים, אך יתן לזהות גם זו, יתן לזהות מספר רב של תוכיות בעלי מאפייים מגובמסגרת 

 ם לבעליתולהפוך אהשאיפה כלל התוכיות: הרצון לקדם אשים לעבודה ולמשותפת המגמה 

אותן יתן  אלה תוכיותלולא פסיבי כבעבר. זהו המכה המשותף הרחב ביותר  אקטיביתפקיד 

 זה הטיפולוגיה בה בחרתי להתמקד במחקרלפיכך,  ."תוכיות להשבת אשים לעבודה" לכות

הבחה בין המדייות שקטה במדיות שוות, מבוססת על מדייות האקטיביזציה ולא על  לשם

תוכיות אלו. צוות של "ארגון  מכללהמהווה רק מודל אחד  (Welfare to work)"חזרה לעבודה" 

מאמר מרכזי להבחה פרסם  (Kildal 2001)בראשות אא קילדל  (ILO)העבודה הבילאומי" 

  טיפוסים אידיאליים:  הבין שלושהמבדיל דלים השוים בין המו

  בריטיה כמדיה המייצגת מודל זה.: Welfare to work – "חזרה לעבודה"  .א

 המובילה של מודל זה.כמדיה ארה"ב : Workfare –"רווחת עבודה"   .ב

 :ALMP Active Labour Market Program - ת" ו"תוכיות תעסוקה אקטיבי  .ג

יות שמקורן במדימרק.תוכביה, בעיקר בשבדיה ודדיות סק 
 

. אולם , מופיע בהמשךכולל טבלת השוואה מפורטתהללו, פירוט רחב על כל אחד מהמודלים 

בין  שעשו על מת להבחיןסיוות קודמים ברצוי להתייחס לטיפולוגיה זו,  בטרם ארחיב

רווחה מבוססת. תוכיות התעסוקה האקטיביות, המופעלות כמעט בכל מדיה שבה מערכת 

 :קריטריוים אלו כוללים לפי מספר קריטריוים דומים. התוכיות מקוטלגות במספר אופים

או לעבודה הקשחת התאים למתן ההטבות, אוכלוסיית היעד, סובסידיות בשכר, מחוייבות 

  . וספיםבפעילות כלשהי הקשורה לתוכית, סיוע המדיה בחיפוש עבודה וגורמים השתתפות 

  ((WWoorrkkffiirrsstt))ומודל העבודה תחילה ומודל העבודה תחילה   ((HHuummaann  AApppprrooaacchh))ל האנושי ל האנושי המודהמוד

. (Daguerre 2004)בין התוכיות, היו מאמרה של דאגואר המבחין אחד המאמרים המרכזיים 

 ,90-במהלך שתי תקופות בשות ה ,השוה של התוכית בארה"ב הבמאמרה היא מתמקדת באופי
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הודגשה "גישת ההון האושי"  ,)1988-1995ובדרך שבה התוכית עברה לבריטיה. תחילה (

(Human Capital Approach) שים היתה , שמטרתה העיקריתושי שישמש את האיצירת הון א

מדגישה את הצורך  (Work First Approach)לטווח ארוך. לעומת זאת, "גישת עבודה תחילה" 

 והיא בהםימלית מילשוק העבודה תוך השקעה רבים יותר לשוק העבודה בהכסת אשים 

 התייחסותאפשר לראות גם ). בטיפולוגיה של דאגואר 1996-2000הופעלה במהלך סוף העשור (

. (New Deal Approach)גישה השלישית, אותה היא מכה "מדייות החזרה לעבודה הבריטית" ל

 הדוגלתגישה השבדית השפעת הובעיקר ל ,להשפעות אירופאיותהתייחסות גם  יתן לזהות ,כךב

אף או להשפעה של המדייות הצרפתית בתהליך.  ,(ALMP)חזרה לעבודה במדייות האקטיבית ב

הבסיס ליתוח זה הין שתי התקופות של מדייות התעסוקה האמריקאית במהלך שות , כןעל פי 

  ., כפי שצוייו לעיל90-ה

, הקרובה יחסית לתוכיות האירופאיות, מתמקדת ביצירת "ההון האושי"גישת 

כישורים כלליים לשוק העבודה במטרה לשפר את האופק התעסוקתי של המשתתפים בתוכיות 

מרכיב השתתפות היו אלו. אחד ההבדלים העיקריים בין התוכיות השוות להשבה לעבודה 

אים מחויבים לעמוד ו, המשתתפים כמעט גישת "ההון האושי"החובה  בתוכיות. במסגרת 

בעיקר במדיות סקדיביה. הגישה השייה, שכאמור אפייה את  וכך הוג ,במטלות כלשהן

גישה מאפיית מדייות הטון, היה גישת "העבודה תחילה". תקופת כהותו השייה של ביל קלי

ולכן  ,כמעט בכל מחיר ,שוק העבודהבכמה שיותר אשים בשילוב תעסוקה במדיות בהן יש צורך 

הקשר היו בעבודה. אחד המרכיבים העיקריים בגישה  השלב הראשון בתהליך היו השמת האדם

  .(workfare)החזק בין הקצבאות לעבודה, אשר לפי דאגואר מכוה גם גישת "רווחת העבודה" 

במסגרתה יש הבחה משמעותית בין קבוצות דיל" -גישת ה"יוהגישה השלישית היה 

בוצות מספר קות שוות עבור קיומן של תוכיהוא לכך,  אחד הביטויים העיקרייםאוכלוסייה. 

היו מאפיין ייחודי וסף של גישה זו . צעירים, מובטלים כרויים, הורים יחידים ועוד: אוכלוסייה

ההדרכה וההכשרה המקצועית עבור האוכלוסיות המשתתפות בתוכית. דאגואר  מרכזיותן של

חיבור  יצרה ית ושיתה ממשלת הלייבור את מדייות התעסוקה הבריט 2001בשת גורסת כי 

שיוי וסף במדייות  בכך יתן לראות  ,משמעותי יותר בין הקצבאות לבין התאים לקבלתם

, כפי שבא כמה שיותר אשים לתוך שוק העבודה להכיסיסיון הבריטית. שיוי זה משקף את ה

יד השיוי המהותי מע ).DWP 2001( לידי ביטוי במסמכים רשמיים של משרד העבודה הבריטי 

  .הגישה "האמריקאית"יותר של רבים שהחלה לאמץ מרכיבים על המציאות החדשה בבריטיה, 
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  ((AAccttiivvaattiioonn  PPoolliiccyy))מדיניות האקטיביזציה מדיניות האקטיביזציה 
ביגוד לטיפולוגיה אותה הציגה אן דאגואר, יתן לראות סיווג של תוכיות "השבה לעבודה" 

  , כפי שטען )Activation Policy( "המדייות האקטיביזצי"במסגרת רחבה יותר, אותה יתן לכות 

היא , שתוארה בקצרה בפרק הקודם, אקטיביזציה. ה(Barbier 2001, 2000)קלוד בארבייר - ז'אן

 זהו והיסטוריה ארוכה במדיות סקדיביה.בעלת מסורת פוליטית - אסטרטגית עבודה סוציו

ו לאשים המצאים ת למקבלי קצבאות אוהמיועדמדייות סוגי למגוון  סמתייחהרחב  מושג

  :היהזו  של מדייות המשוק העבודה. ייחודיותעלולה לצאת הבאוכלוסיית סיכון 

קשר דימי ברור ומתגבר המוצג במדייות הציבורית בין תוכיות תעסוקה,  "(ה)

של מדייות הבטחת  תוכיות לשוק העבודה, רווחה וחברה, הרומז על עיצוב מחדש

וחים של יעילות, שוויון, כמו הגברת הפוקציות הגה חברתית... במההכסה, 

  . (Barbier 2000, p 2)" החברתית של עבודה בשכר והשתתפות בכוח העבודה
  

מדית הרווחה, כמשטר שגורם בוגע למדייות זו היא תוצאה של שיוי שחל בתפיסה 

היום בכל העולם ללקוחותיו להיות תלויים במערכת במקום להגן על האזרחים. מדייות זו פוצה 

. התפיסה לגבי מדייות זו מעידה (Barbier 2000)וללא ספק מהווה מגמה עולמית, טוען בארבייר 

  .(Cox 1998)על אחד השיויים הדרמטיים בחשיבה המחודשת סביב מדית הרווחה ותפקידה 

  אנדרסון- גוסטה אספינג –בסיס לטיפולוגיה ה
תפיסה  מדה בשים האחרוות היו כמעט בגדר, ומעמרכזיתלהאקטיביזציה הפכה מדייות 

שקבלה בכל והביטוי השוה מעט  השימוש במערכת מושגים מגוותעל אף זאת גלובלית, -הגמוית

. המחקר אודות מדית הרווחה בכלל ומדייות התעסוקה בפרט, כולל מסגרת מדיהמדיה ו

הבחות המרכזיות היה בין רחבה של חקירה תיאורטית והפרדה בין המשטרים השוים. אחת ה

לעומת מדית רווחה בה הסיוע  ,מדית רווחה שיורית, שבה רק הזקקים ביותר מקבלים סיוע

צריך להדגיש את שוים מודלים הסיבות להיווצרותם של בין ). 2000דורון יתן לכלל האוכלוסייה (

בוסף רה לחברה; מחבשוה ה יחידהערכים של וה אמוותשל הפרקטיקה ה - ההסבר התרבותי

  .(O’Reilly 1996) השוות השפעת המוסדות במדיותהמתמקדות בתיאוריות מוסדיות קיימות 

 (Esping-Anderson 1989,1993) אדרסון- גוסטה אספיגהטיפולוגיה הפוצה של 

כל יתוח של בכמעט  ,הבסיס המרכזימהווה את "שלושת העולמות של מדית הרווחה", המכוה 

 להתמודד עם אדרסוןיסה . במחקרו 24ושל תוכיות ההשבה לעבודה (Ryan 2003)חה מדית רוו

אין זה מספיק לבחון את מדית הרווחה ביקורת העזה שהוטחה במדית הרווחה וטען כי ה

השוה של ע"פ אופיים  את מדית הרווחה להעריךאלא צריך  ,של גובה התקציבבמוחים 

                                                 
  אדרסון, יכול גם להוות בסיס מוטה ליתוח.- חשוב להדגיש כי השימוש המוגבר בטיפולוגיה של אספיג 24
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העקרוות המוסדיים  ע"פלא רק הפועל חברתי מורכב -וליטימהווה מכלול פכל משטר המשטרים. 

ביתוח הוא קיטלג מאפייים משטריים שוים. בהתאם לשלפיהם מדית הרווחה פועלת, אלא גם 

  :25"אידיאליים"הטיפוסים ת השלוששייכת לאחד מכהמדיות  18- כל אחת מ

ת הרווחה יוה מדי, איתה מזוהLiberal Welfare State)(א') מדית רווחה ליברלית (

בעיקר בתוכיות חלוקה סלקטיביות שבמהלכן יתן סיוע רק האמריקאית. משטר זה מאופיין 

(מדית רווחה שיורית). במשטרים אלו משתמשים במבחי בדיקת  לקבוצות החלשות ביותר

  כזקקים ביותר; המוגדריםסיוע רק לאלו להגיש אמצעים במטרה 

הסיוע  .מזוהה בדרך כלל עם גרמיה ,)Corporatist( (ב') מדית רווחה קורפרטיסטית

הזכאות קבעת לפי השתייכות מעמד החברתי והבחות תעסוקתיות שוות. כלומר, יתן בהתאם ל

  ;)Hicks & Kenworthy 2003(מקצועי וס טלמעמד חברתי ולסט

ללות כ זו מדייותבשבדיה.  המזוהה עם, )Socialist(ג') מדית רווחה סוציאליסטית (

  לא קשר לרמת ההכסה שלו;ל ,ביטוח וקצבאות אויברסליות היתות לכל אדםתוכיות 
  

  קומודיפיקציהקומודיפיקציה--ון הדהון הדהעקרעקר

מפי כוחות רמת ההגה שהמדיה מעיקה לעובדים ההבחה בין המשטרים מבוססת על 

 העובדבמקרים בהם  ).26Decommodification( קומודיפקיציה- הדהעקרון זאת בהתאם להשוק, 

לעומת זאת, שלו.  27"סיכויי החיים"קובעת את היא זו שעבודתו , )Commodityהוא "סחורה" (

גבוהה, סיכויי החיים של האדם אים קבעים רק לפי  קומודיפקיציה- במערכת שבה רמת הדה

במדיות בהן , אלא המדיה מתחייבת לספק לו רשת הגה בכל מקרה. במלים אחרות, הישגיו

ואילו במדיות  ,שוקה כוחות פימגבוהה, המדיה מגה פחות על העובדים  הקומודיפקיציהרמת 

גבוהה, המדיה מגה יותר על העובד וסיכויי החיים שלו מושפעים  קומודיפקיציה-הדהבהן רמת 

  ).Esping-Anderson 1989(מיכולת ההשתכרות שלו פחות 

 השוות וכיותבין התאחד העקרוות להבחה את קומודיפקציה מהווה - רמת הדה

השים לשוק העבודה, או במלים אחרותלהשבת אהטלת אופן בין  , זהו עקרון המאפשר הבח

במציאות חברתית, שבה , הקהילה או/ו המדיה. עצמו על האדםבאזרחים האחריות לטיפול 

סיוע אמצעות סיכויי החיים של האדם תפסים כתלויים בעיקר באדם עצמו, המדיה מתערבת ב

גבוהה) ותפקידו של האדם הוא להכס לעבודה ובכך להוציא  קומודיפקיציהבלבד (רמת  מיימלי

מכירה באחריותה למצבו, היא גם (ו/או החברה) עצמו מהעוי. לעומת זאת, כאשר המדיה 

  לוקחת על עצמה תפקיד מרכזי יותר בהשבת האדם לעבודה.

                                                 
  (Weber)ר ע"י מקס ווב 19-כלי מתודולוגי שפותח במאה ה 25
  המקור למילה הוא "כימות", אולם קיים קושי לתרגם מושג זה ולכן העדפתי להשאירו בלעז.  26
  מסוציולוגיה. 27
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  הטיפוסים האידיאליים של מדיניות האקטיביזציההטיפוסים האידיאליים של מדיניות האקטיביזציה
מדייות שועדה לעודד הוהגה ייות האקטיביזציה, שכאמור הפכה למגמה גלובלית, במסגרת מד

מערך תמריצים  הפעלתמעורבות אקטיבית של האזרחים בשוק העבודה. מדייות זו כללה 

היבטים פסיביים כגון שיוי במדייות המויטרית) שיהפכו את ל ביגודאקטיביים (כאמור, 

את העבודה  במטרה להפוך, הכספייםהתמריצים של שיפור  כללוסכמות אלו העבודה למשתלמת. 

בקליטת את העלויות הכרוכות  ,המעסיקיםעבור  ,להקטיןאו למשתלמת עבור מחפשי עבודה 

עובדים. רבים לא יצלו הזדמויות אלו, שהתבססו על תמריצים פיסיים חיוביים, ולכן היה 

של כולל מערך הופעל וק העבודה. במקביל שלא שבו לשאלו כלפי צורך גם בהפעלת סקציות 

יפול טלתוכיות סיוע  . מערך זה כלל:העבודהלאלו שחזרו לשוק תומכים שירותים חברתיים 

חיזוק ו יכולות לחיפוש עבודההכים וכמובן שיפור למתקי עבודה הולמים , בילדים, הסעות

  . לעבודה הדרושים םכישוריה

זכויות ע"י ארגון המדיות המתועשות כגישת "המדייות זו גובשה לתפיסה, שכותה 

הזדמויות  בהגדלתהדגישה את הצורך תפיסה זו . )"rights and responsibilities"והאחריות" (

האופי  .(OECD 2002) תפקיד פעיל בדאגה לעתידםחויבו האשים למלא אך במקביל התעסוקה, 

שוה  ,לשחקים פעילים בתהליך 28ותמועסקים ומקבלי קצבא- להפיכת הלאיושמה המדייות  ושב

ובעות מעוצמתן ייחודיות . הסיבות שהביאו להיווצרותן של יוזמות מקומיות מדיה למדיהבין 

  של קבוצות חברתיות, מסורת מדייות התעסוקה המקומית וכמובן השחקים המקומיים.

  להשוואהלהשוואהקריטריוים קריטריוים   ––מרכיבי תוכיות התעסוקה להשבת אשים לעבודה מרכיבי תוכיות התעסוקה להשבת אשים לעבודה 

לפי כן יש בהמשך, יוצגו בהרחבה ושת הטיפוסים האידיאליים והמדיות המייצגות אותן של

בסוף בטבלה המסכמת  כפי שיפורט, מספר ציריםבאה לידי ביטוי בההבחה בייהם לציין כי 

) הפרדה בין תוכיות המקדמות מדייות אויברסלית לעומת 1(: צירים המדוברים הים. ההפרק

של  ) קהל היעד3תוכיות ללא מרכיב חובה; ( לעומת) תוכיות מדטוריות 2ת; (מדייות סלקטיבי

) החזרת האשים לעבודה 5; (29מדיתית) אחריות אישית לעומת אחריות קהילתית/4תוכית; (כל 

) 6כשלב מקדים; ( (soft-skills)/ כישורים רכים  מתן הכשרה מקצועית לעומתכשלב ראשון 

כל מטרה העיקרית של המהי ) 8( ;) מבחי בדיקת אמצעים7; (הסקציות/תמריציםמטרות 

תעסוקה - אשים לתעסוקה או מיעת תתהשבת , (caseload)תוכית: סגירת תיקים 

(underemployment) .של אלו החוזרים לשוק העבודה  

                                                 
כפי שהודגש מספר פעמים, אלו שמוגדרים כ"בלתי מועסקים" אים משתתפים בפעילות הכלכלית לעומת מקבלי  28

  הבטחת הכסה והמובטלים אשר כן מצאים בשוק העבודה. 
  אדם).לאחריות מדיתית (המדיה אחראית לעומת אחראית למצבו של האדם) החריות קהילתית (החברה היא א 29
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  (Workfare). מודל "רווחת עבודה" 1

, (work-for-your-welfare)"עבודה בתמורה לרווחה" היה המשמעות המילולית של המושג 

. שיים מהחוקרים המפורסמים בתחום, לודמאל (Kildal 2001)ומקורו של המושג בארה"ב 

שלושה  הכוללת, התייחסו לרעיון זה כבסיס למדייות 30(Lodemel & Trickey 2000)וטריקי 

 והתמקדות בקבוצות המוכות אזרחיםאלמטים מרכזיים: השתתפות חובה, קידום העסקת 

קיבלה הגדרה זו, אך הוסיפה מימד וסף הכולל  (Kildal 2001)ביותר המקבלות סיוע. קילדל 

  .31"עבודות קצה"השתלבות ב

התוכיות  אתמייצג אף הפך למושג השכיח מאוד בשיח הציבורי והאקדמי ולהמושג הפך 

ב שלושת העיתוים הגדולים בארה" 1990רק בשים האחרוות (עד  , אך זאתהאמריקאיות

פעמים שהמושג הופיע בעשור לאחר  79, לעומת 1990פעמים לפי  11- השתמשו במושג זה רק כ

טעון ותון למשמעויות פוליטיות  מאז ומעולם מכן). לדעתם של טריקי ולודמאל, המושג היה

דוגמא רעיון ראו באשר עמיתיהם באירופה,  להן זכה בקרבחיוביות בארה"ב לעומת אלו 

  . להתרחקיש ממה למדייות 

לעתים קרובות, חוקרים וקובעי מדייות ברחבי העולם מתייחסים למושג "רווחת 

, על אף האמור. (Welfare to work)32ל"חזרה לעבודה"  כמושג רדף (workfare)עבודה" 

יש הבחה בין המדייות האמריקאית לזו ההוגה  (Kildal 2001)בטיפולוגיה של קילדל 

בהמשך ובעיקר במטרה  שאציגלהבחה עוץ במאפייי התוכית, כפי  . המקור העיקרי33בבריטיה

אתיקת עבודה והקטת מספר התיקים של מקבלי  אכיפתהתוכית האמריקאית: המוצהרת של 

. מטרות אלו אין שארות רק ברמה הדקלרטיבית, אלא באות לידי ביטוי גם הקצבאות מהמדיה

יתת לגופים אלו וכיות אלו. התמורה הפיסית תמריצים עבור הגופים המפעילים תהבמערכת 

להקטת מספר מקבלי הקצבאות במדיה ולא עבור הכסתם לשוק העבודה. לתרומתם בהתאם 

שההטבות הדיבות של מדית הרווחה הם אלו שמועות היה ההחה של מקדמי מדייות זו 

תפיסה זו ע"פ זאת לצרכיהם.  לצלאשים כן שוח לו ,לקיחת אחריות אישית של האדם על גורלו

  ם הם יוכלו לשבור את מעגל העוי.יהאשים יקחו את גורלם לידאותם באם 

                                                 
  , פרק שלישי)2001מסמך המכון של התוכית הישראלית (תמיר כתיבתם מהווה בסיס גם עבור ה 30
תעסוקתי"  מושג זה מצא בשימוש אשי המקצוע בתחום התעסוקה ומשמעו עיסוק בעבודות ללא כל "אופק 31

  והתפתחות עתידית.
של תוכית "השבה  ותוהראשו ותהבולט ותבאופן זה גם התייחסו לכך בישראל. ברברה סבירסקי, אחת מהמבקר 32

מכוה בארה"ב "בקיצור, רווחת  (from welfare to work)כי מדייות ההשבה לעבודה כתבה , לעבודה" בישראל
  . באופן זה כיתה סבירסקי את התוכית האמריקאית בישראל. )Swirski 2000, p. 1( (workfare)עבודה" 

אחת הבעיות העיקריות שעולות מהטיפולוגיה של קילדל היא הדמיון בין שי הטיפוסים. במקרים רבים, כפי שארע  33
  בישראל התייחסו בפרד למדייות האמריקאית והבריטית אך במקביל הודגשו קודות הדמיון בייהם. 
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כאמור, המאפיין העיקרי של תוכיות אלו היו חובת ההשתתפות, שרק היא מבטיחה את 

החה את המדיות  1996-שחקק ב (PRWOA) "חוק האחריות האישית"מתן הסיוע לזכאים. 

לכל היותר שתיים  למשךיות החיוך וההכשרה ולאפשר לזכאים לקבל סיוע לצמצם את תוכ

, שהתייחסו לכך כ"הצעה (2000)לאורך כל חייהם הבוגרים. הטיבו לתאר זאת לודמאל וטריקי 

  . ("An Offer You Can't Refuse")שאי אפשר לסרב לה" 

ות ע"י מאפייים מוגדרהלקבוצות אוכלוסייה מוגבלת אוכלוסיית היעד בתוכיות אלו 

כלכליים, כדוגמת הורים יחידים ובעיקר שים שחורות (ארה"ב). במסגרת - משותפים סוציו

"עבודות בהשתלבות בעבודה בכל מחיר, אפילו אם מדובר באת האשים לשלב מסים תוכיות ה

את ומדגישות בהתאם לכך, התוכיות הין קצרות טווח כמעט ולא יתן להתקדם. קצה" מהן 

השקעה משמעותית בהכשרה לכן אין כוללות ו (Workfirst) רך בכיסה לעבודה כשלב ראשוןהצו

  מקצועית ארוכת טווח. 

  (ALMP). מודל "תוכניות אקטיביות לחזרה לעבודה" 2
על התוכיות האקטיביות להשבת היה דגש הכפי שהודגש בתחילת הפרק, במדיות סקדיביה 

שיועדו לשפר את סיכוייהם תוכיות ל התקציב עבור אותן גד לפיכך,. (ALMP)אשים לעבודה 

שכר. תוכיות אלו ה תשל מקבלי הקצבאות למצוא תעסוקה רווחית או להגביר את יכולתם להגדל

  . (OECD 2001)במתן הכשרה, תוכיות מעבר מבית הספר לעבודה בעיקר התמקדו 

מאפייים ה בעלת היהמדייות, שעקרוותיה קבעו לאחר מלחמת העולם השייה, 

התפקיד והמחויבות של המדיה ביצירת סולידריות היו תוכיות אלו  של העקרון הבסיסישוים. 

השסע החברתי עלול להתרחב. בהתאם לכך,  הםושמירה על פערי שכר סבירים, אשר בלעדי

 םוהאזרחים, תוך יסיון לצמצכלל המטרה העיקרית של התוכית היא תעסוקה מלאה של 

להפעלת תוכיות אלו הייתה הגידול  ות, הסיב(Kildal 2001)חברתיים. לפי קילדל הים פערה

רצון הגם  ובמקביל ,בהוצאות הממשלה (דמרק ושבדיה)כן הגידול המשמעותי באחוזי האבטלה ו

  דורות הבאים (ורבגיה). של האדם הבודד לדאגה כלכלית השחיקת האחריות האישית ואת למוע 

ה, כפי שקרה בארה"ב, החליפו את מערכת הביטחון הסוציאלי במדי תוכיות אלו לא

בעיקר צעדים אויברסליים לכלל קטו להשלים את אותה מערכת. במסגרת מדייות זו  אלא באו

לקבוצות אוכלוסייה שיועדו גם צעדים ובוסף קטו , (להבדיל מצעדים סלקטיביים) האוכלוסייה

תוכיות היכר כי לכלל האוכלוסייה. במסגרות האויברסליות  העשייה היתה אך עיקר ,מסויימות

  . (Kildal 2001)סקציות הטלת זכויות והזדמויות ופחות על העקת התבססו בעיקר על 
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המסוגלות האסטרטגיות הפוצות הין הפעלת תוכיות חיוכיות, פעילות להגברת 

טפח לוועדו בצד ההיצע ו התמקדו קידום תוכיות להכשרה מקצועית. תוכיות אלוהתעסוקתית 

 .(Daguerre 2004) לחיפוש עבודה אקטיביבתמורה עבודה כישורים טובים יותר המחפשי  בקרב

השתתפותם או תלות ב , ללאמצידה רמה כלשהי של תמיכה חברתיתמותירה עם זאת, המדיה 

  בשוק העבודה. האזרחים השתתפותם של -אי

יות שביה, אך קילדל התמקדה בעיקר בתוכדיתפיסה זו  הפופולאריות שלערכו בסק

בשת  עד כמה, שהראה (Pierson 2003)התייחס פירסון לעיין זה . אלהגבולות מדיות את יצאה 

את הפעלתן של  עודדו במרץאשר  ,הרעיון כבר היה מקובל בשיח חוקרים וקובעי מדייות 1997

, בצרפת לכך היה התוכית שהופעלהות הבולטאחת הדוגמאות תעסוקה על בסיס זה. תוכיות 

חיפוש - שאי בהן אף על פיהיזומות בתוכיות להשתתף חויבו מקבלי הקצבאות שבמסגרתה לא 

אחד  .(Daguerre 2004) הבטחת התעסוקהללהוביל לקיצוץ בקצבאות עלולה הייתה עבודה 

ובדה שלקוחות העהוא גם בשבדיה ודמרק) כמו התוכיות בצרפת ( שלהעיקריים המאפייים 

  השתתפותם בתוכיות אלו. כתאי להרווחה אים עוברים מבחים לבדיקת אמצעים 

  (Welfare to work). מודל "חזרה לעבודה" 3
 קילדל רואה .דיל" הבריטית- מודל "החזרה לעבודה", אותו הציגה קילדל מבוסס על תוכית ה"יו

. (Dependency culture)בות התלות" הקטת "תרהיה העיקרית , שמטרתה "דרך השלישית"בו 

שעמדה בבסיס תוכיות "רווחת להחה דומה  זו מכאן ובע, כי ההחה הבסיסית של תוכית

עם זאת, האחראית ליצירת תלות זו. מערכת התמיכה הסוציאלית היא  :(workfare)עבודה" 

של זרת מאחריותה גלפתחו של היחיד אלא מוטלת חשוב להבהיר כי בתוכיות אלו האשמה איה 

  אדם מרשימת מקבלי הקצבאות.שמו של הוצאת להמדיה 

- התוכיות מיועדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות, אך מעות בכל תוקף מזהות חברתית

כלכלית של המשתתפים בתוכיות אלו. כלומר, ביגוד לתוכיות "רווחת העבודה" האמריקאיות 

ה בעלי מאפייים אתיים, בתוכיות אלו מתמקדים המיועדות בעיקר עבור קבוצות אוכלוסיי

בקבוצות החותכות את כלל האוכלוסייה כגון צעירים, מובטלים לטווח ארוך, ותוכיות עבור כים 

. (Daguerre 2004)והורים יחידים, אם כי בשי המקרים האחרוים אין חובת ההשתתפות 

ייחודיים של קבוצות האוכלוסייה מציב השילוב בין המרכיבים האויברסליים לבין המרכיבים ה

את התוכית הבריטית בַתווך בין תוכיות "רווחת העבודה" לתוכיות האקטיביות להחזרת 

  אשים לשוק העבודה.



  
 41 -עמוד   השפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוותהשפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוות

מחוייבים להגיע למרכזים, אך בתוכיות ה"חזרה לעבודה" (המודל השלישי) המשתתפים 

האלו  הה יחסית. במסגרת התוכיותורמת הקצבאות שארת גבו הסקציותפחות אכיפה של יש 

מופעלים כלים רבים יותר מאשר בשי המודלים האחרים והדבר יוצר אפשרויות בחירה מגווות 

כגון חצי שה של עבודות מסובסדות או קבלת הכשרה ועידוד השכלה  ,יותר עבור המשתתפים

  .(Kildal 2001)לאחר הכיסה לעבודה 

ווחת עבודה" למודל "החזרה לעבודה". ההבחה שי גורמים מבחיים בין מודל "ר

מבוססת על ההשוואה של דאגואר בין התוכיות האמריקאיות לתוכיות הבריטיות, אף על פי 

שבשים האחרוות אימצה ממשלת הלייבור מרכיבים רבים יותר שהושאלו מהמודל האמריקאי 

(Daguerre 2004)יות ה"חזרה לעבודה" מתמקדת בהרחבת הסיוע לעומת צמצום . ראשית, מדי

תפקידה של מדית הרווחה האמריקאית, שבה הסיוע מוגבל לשתיים והמדיה מסירה את 

. הדבר בא לידי ביטוי בהגברת ההכשרות המקצועיות 34אחריותה מיד עם הכיסה לשוק העבודה

 חותפעשה תוכיות אלו ב(אם כי באופן שוה מבעבר) והימעות מהגבלת תקופת הסיוע. שית, 

קיצוץ המעות מסקציות והגישה חיובית יותר, כגון סיוע רחב בשמירה על הילדים או ב שימוש

  אם לא עמד בתאים שהותוו לו.  גם ,הורה יחידקצבת בגובה 

                                                 
תקף גם במודל זה, אולם למשתתפים יש אפשרות להתחיל בפעילות הכשרה  (workfirst)עבודה תחילה" מרכיב "ה 34

  במקביל  לכיסתם לשוק העבודה, זאת במטרה להעיק להם יכולות שישמשו אותן לטווח ארוך יותר.
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  :טבלה א'

  טבלת השוואה בין הטיפוסים האידיאליים של תוכניות האקטיביזציה
  

  WWoorrkkffaarree  WWeellffaarree  ttoo  wwoorrkk  AALLMMPP  
הכלכלי על הקטת הטל   תמטרת התוכי

הקטת מספר  -המדיה 
 התיקים של מקבלי הקצבאות
והסרת כשלי השוק שהמדיה 

  יצרה.

המטרה העיקרית היא 
  הקטת תרבות העוי

של מקבלי סיכוייהם שיפור 
הקצבאות למצוא תעסוקה 

רווחית או להגביר את 
כולל  –שכר להגדלת היכולת 

  צמצום פערים
ת אוכלוסייה קבוצו אוכלוסיית היעד

מאפייים פ המוגדרות ע"
כלכליים: -משותפים סוציו

-שים שחורות, אמהות חד
  הוריות

 –שילוב בין קהלי יעד שוים 
חלקם מייצגים קבוצות 

חברתיות מוגדרות -סוציו
(ללא חובת השתתפות) אך 

מאפייים בעלי בעיקר 
הקיימים בכל קבוצות 

מרכיבי קיימים האוכלוסייה (
  חובת השתתפות).

תוכיות עבור אשים בעלי 
מאפייים משותפים, אך רק 

במסגרת התוכיות 
  האויברסליות.

מרכיב חובת 
  ההשתתפות

בתמורה  –חובת השתתפות 
  למתן הקצבאות. 

חובת התייצבות בשירותי 
הרווחה, אך אין חובת 

  השתתפות בתוכיות.

בין השתתפות הפרדה 
בתוכיות לבין מתן קצבאות 

ל רמת שמירה תמידית ע –
  סיוע מיימלי

 אחריות אישית
או מדיתית/ 

חברתית ליציאה 
  מהעוי.

האדם הוא אחראי כמעט 
המדיה  - גורלו לבלעדי 

אמורה להסיר את החסמים 
העיקריים שמערכת 

  הקצבאות יצרה ותו לא.

מערכת הרווחה יצרה את 
התלות ועליה לפעול לשות 

  מציאות זו.

המדיה היא האחראית 
 ממצבם םהאזרחילהוצאת 
גם במקרים של  – 35הקשה
את  ו לרעהשיצל אזרחים

  מערכת הקצבאות.
פילוסופית 
Workfirst 

הכסת אשים לעבודה בכל 
  מחיר, אפילו לעבודות קצה.

כיסה לעבודה בשלב ראשון, 
להתחלת העבודה במקביל אך 

להשתתף  אפשרותהיתת 
 רשוות לאחבתוכיות 

  .הכיסה לעבודה

בתוכיות,  מרכיב שולי יחסית
 ללא תלותמתן הסיוע 

עבודת - עבודת או איב
  המשתתף.

סקציות או 
  תמריצים

בות (הגבלת ורמסקציות 
קצבאות זכאות לתקופת ה

  לשתיים), תמריצים מעטים. 

הדגשת התמריצים לחזרה 
לעבודה (רמת קצבאות גבוהה 

שמירה על עזרה רבה ביותר, 
 ולם קיימת גםילדים), אה

אפשרות של צמצום 
  הקצבאות היתות.

על התוכיות מתבססות יותר 
זכויות והזדמויות מאשר על 

תמיד . חובות וסקציות
רמה כלשהי של ר וותתי

תמיכה חברתית (רמה 
  מיימלית)

מבחן בדיקת 
  האמצעים

מרכיב עיקרי בכל תוכית, 
  כתאי לקבלת הטבות

יש מבחים לבדיקת אמצעים 
אך הם מעטים והאכיפה 

  שלהם מועטה.

ין מבחי בדיקת אמצעים א
  בעבור השתתפות בתוכית

אסטרטגיות 
להחזרת אשים 

  לעבודה

להשבה טווח תוכיות קצרות 
ללא מרכיבי הדרכה  ,לעבודה

  משמעותיים.

מבחר רב של תוכיות 
מרכיב ההדרכה  . מגווות

  בתוכיות אלו. מרכזיהוא 

 תוכיות חיוכיות, הכשרה
, פעילות לביית מקצועית
הכוללות מרכיב  ,יכולות
  תיהדרכ

יורק) -ארה"ב (וויסקוסין, יו  מדיות מייצגות
 הולד

  שבדיה, דמרק  (New Deal)בריטיה 

  

טבלה זו מראה כי על אף המגמה הגלובלית הקיימת של קיטה במדייות אקטיבית לשילוב 

ר לו לבחון בעבודה, יש שוות משמעותית בתוכיות המופעלות במדיות השוות. טבלה זו תאפש

האם התוכית לקבוע  יהיה ישראל, ובאמצעותה יתןלהתוכית של חלחול האת תהליך התפוצה ו

אכן הגיעה למעמד של "הגמויה רעיוית תפסת", על אף קיומם בעליל  (Workfare)האמריקאית 

  של תוכיות אחרות שייתכן כי היו מתאימות יותר למציאות הישראלית. 

 

                                                 
 האזרחיםהוצאת בצרפת, ביגוד למדיות אחרות כשבדיה ודמרק, מושם דגש רחב יותר על תפקידה של החברה ב 35

  מהעוי וזהו לא רק תפקידה של המדיה.
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  ישראללית "חזרה לעבודה" תוכתהליך ייבוא 
במהלכו פעלו שחקים שוים שמילאו תפקיד ותהליך ייבוא התוכית לישראל היה ארוך ומורכב 

ית חזרה של קבלת תוכהאמפירי עקב כך בחרתי להציג ראשית את המקרה קריטי בהחדרתו. 

, יוצגו והמסקות האמפיריות הובעות ממו. בפרק שלאחר מכןלעבודה בישראל כשלב ראשון 

  רחבים יותר. התיאורטיים ההיבטים הבהרחבה 

  בשדה המקומי הישראלי ובשדות החופפיםבשדה המקומי הישראלי ובשדות החופפיםהתפתחות מדיניות התעסוקה התפתחות מדיניות התעסוקה 

  המסורתי בישראל ההשדה המקומי: התפתחות מבנה שוק התעסוק
לכך הקרקע הוכשרה כיצד לבחון תוכית בישראל יש צורך הבכדי להבין את האופן בו התפתחה 

במערכת הרטיבים  ככלל יש מעמד מרכזי בישראל, ששורשיו עוצים עוד לעבודהלפי כן. 

. 36(Shafir 1990)המדט הבריטי  בטרםככלי עיקרי ביהול הקופליקט הלאומי עוד  ,הישראלית

שייחסו לעבודה בעיצוב מדית הרווחה הישראלית, באה לידי ביטוי גם לאחר הרבה החשיבות 

 תהאבטלה תפסתוך שמשק הישראלי לתעסוקה מלאה, הקמת המדיה בטייה המבית של ה

). המדייות החברתית 1993כתופעה המאיימת על החזון הציוי ופוגעת בביית האומה (שלו 

הקמת המדיה שיויים רבים, אשר מגולמים היטב גם במדייות התעסוקה אז בישראל עברה מ

  השים.לאורך שים הון, ורעיוות חד, אשיםשל חדירה גוברת בדמות הישראלית 

  צמיחתה של מדינת הרווחה הישראלית
טוטורית עצמאית ("שירות טוהוקמה רשות סבמדיה הולאמה המערכת התעסוקתית  1959בשת 

בידי ההסתדרות כמורשת המשכית עוד שהופקדו התעסוקה") אליה הועברו שירותי התעסוקה 

בילה תהליך זה בשי מישורים ). המדיה הו1959 –מתקופת המדט ("חוק שירות התעסוקה" 

אשר  ל המדיהוהיוכח מחד, המוסדות הפוליטיים במדיה התחזקו  :שהשפיעו על חקיקת החוק

מדיה בגם מפלגת הפועלים. מאידך, המגון הבירוקרטי 'הממלכתי'  , התחזקהוכך הופקד בידם

העברת מגון הסיוע ). שיאו של התהליך היה 1953( "חוק ביטוח לאומי"חקיקת  בעקבותהתחזק 

 חוק"). חקיקת 1992המדיה (דורון וקרמר  מטעםמידי ההסתדרות לידי יהול הלשכות  ,לעובדים

עלי עוצמה חיזקה את מעמדם של בעלי ההון, שעד לאותה תקופה תפסו כב שירות התעסוקה"

מהם באה לידי ביטוי בהסכמתם למצב של תעסוקה מלאה המוע  חולשתםאשר פוליטית מועטה, 

  ). 1993לצל את כוחות השוק לטובתם (שלו 

החלה המדיה לפתח מדייות ריכוזית יותר ואף החלה לפתח תעשיות  60-בסוף שות ה

מעסיקים פרטיים של מקביל צמחו קבוצות ב. "התעשייה הצבאיתדוגמת "גדולות בבעלותה 

                                                 
  .(Shafir 1990, 185)החליף אידיאל "כיבוש הקרקעות" את "כיבוש העבודה" 1948אף על פי שכבר לפי  36
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עקבות המיתון בקרה  . כל זאתהתחזקו על חשבום של משקים קטים שקרסו , אשרגדולים

אשר יצרה  ,70-הצמיחה הכלכלית בשות השל תוצאה שהיה למעשה  ,(Maman 1997)המכוון 

רעיוות אויברסליים של מדית הרווחה אך גם עקב חדירתם ואימוצם של  ,מחסור בכוח אדם

)Ajzenstadt & Gal 2001( . שעד אותה תקופה היו  ,מעמד העובדיםבאותה עת התחזק גם

  .ובייהם תיווכה הבירוקרטיה המדיתית ,ור ההסתדרות למדיהקשורים בטב

כתוצאה  ,תחילת כוחה של הבירוקרטיה בקביעת המדייותאת שים אלו מסמלות 

מיכולתה לתווך בין שי הכוחות העולים. אשי המהל והבירוקרטיה בישראל עתידים למלא 

בשם שלמה קרמר, בכיר פקיד  דבמיוח בייהם בלט ,תפקיד מרכזי בעיצוב המדייות החברתית

ריכז את תקציבי משרד האוצר ומהל המסים ולאחר מכן גם את תקציבי  1970-1973שבשים 

. 37)2000היה מעורב בחקיקת חוק הבטחת הכסה (אן.אף.אס אף ו ,לאומיהביטוח וההרווחה 

עשרים גם השחקן המרכזי בהבאת תוכית "השבה לעבודה" לישראל  להיות קרמרלימים, עתיד 

  וחמש שה לאחר מכן. 

עם הגשת  1975בשת הישראלית חל השיוי המשמעותי במעמדה של הבירוקרטיה 

"תוכית חוק הבטחת הכסה" ע"י הביטוח הלאומי. התוכית כללה את העברת תשלומי תמיכות 

ת, ות צדקה ציבוריוותוכיות שעד אותה עת שאו אופי של תוכי ,הסעד למוסד לביטוח לאומי

כל מי שרצה לקבל הבטחת . במסגרת החוק תשתלבו במערכת הביטחון הסוציאלי הלאומיה

רק בתאי ששירות גם אז, ו ידו כדי להשיג עבודה"בהכסה "חייב להוכיח שעשה כל אשר 

אמהות לילדים בגיל הרך, עבודה מתאימה. החוק לא הוחל על לו לא הצליח למצוא התעסוקה 

אלו אשר מצא כי וכמובן על  ,חים באופן תמידי על קרוביהםמשגיאלמות, קשישים ואשים ה

להוות אים כשירים לעבודה לצמיתות. במסגרת החוק, הציגה המדיה מספר הטבות שועדו 

תמריץ לעבודה, כגון יכוי הוצאות בגין יציאה לעבודה ויכוי ממס על עבודה. דורון וקרמר 

שכללה  ,לית בשל קביעת תקרת הכסה מוכהמדגישים כי ההשפעה של תמריצים אלו הייתה שו

  . )1992(דורון וקרמר  מספר מועט של עובדים ,במסגרת חוק זה

משק סגור, המדיה הייתה תוה להשפעות בגדר כי ישראל הייתה על אף הקביעה 

מיכל פרקל ו) 2004של אורי רם ( םיהכפי שיתן לראות במחקר ,חיצויות כבר באותה תקופה

(Frenkel 2005) יתן של כוחות היסטוריים מוסדיים,  תםהשפעב להבחין. באופן ממוקד יותר

הקמת כבר בעת תקופת שלטון המדט ו  ,אמריקיזציההתהליכי  השפעתובכלל זה גם את 

חשוב לציין את ההשפעות החיצויות על ישראל בין מ. (Frenkel & Shenhav 2003)המדיה 

                                                 
  דווקא בבריטיה ולא בארה"ב כמו פקידים רבים במשרד האוצר. קרמר ערך את לימודי התואר השי שלו 37
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(לדוגמא, מספר העולים הגדול מברה"מ בתחילת שות  המדילזרם המהגרים  ו הרבה שלהשפעת

ערבי כדוגמת החרם הערבי, -ישראליה הסכסוךהשפעות הלוואי של ), ייבוא הון וכמובן את 70-ה

ישראל והגביל את השפעות השדה הגלובלי על השדה בההלוואות הזרות במספר שמע גידול 

ר את ישראל מותקת במקצת ממגמות . מצד שי, החרם השאי(Shafir & Peled 2000)המקומי 

 1973משבר הכלכלי של מהכך הכלכלה הישראלית פגעה פחות ממדיות אחרות וגלובליות 

(Shalev 1992).  

- מדית הרווחה היה הגישה היאואודות אחת הגישות המרכזיות במחקר 

 השקורפורטיסטית, אשר מדגישה כי בתהליך קבלת המדייות מתקיימת קואליציה של שלו

האוטוומיה של שלושתם גדלה והם פעלו  70-עובדים, מעסיקים ומדיה. בשות ה: כוחות

במאבק כוחות שהביא להרחבת מדית הרווחה  , ולמעשהבמקביל ובאופן פרד אחד מהשי

מאבק זה היווה את הבסיס להשפעה גדולה יותר של כוחות חיצויים על ישראל  ולםא .הישראלית

בילאומיים שהתקיימו במקביל במדיות רבות בעולם. ברם, שיאה של  וחדירתם של רעיוות

  מדית הרווחה הוביל גם למשבר מדית הרווחה ולשיוי במדייות התעסוקה בעולם ובישראל.

  משבר מדינת הרווחה הישראלית ופתיחת המשק להשפעת השדה הגלובלי
שבעייתם  אזרחיםלכל  אפשר, אשר "חוק הבטחת ההכסה" תהחל יסוי להפעל 1982בשת 

. תשלומי גמלאות לשכות הסעדב זדקקותההזקקות כלכלית בלבד, להשתחרר מן בגדר הייתה 

הבטחת ההכסה יתו לתקופה ארוכה יותר ואף עודכו לאורך הזמן. סיום הליכי החקיקה 

 החל מספר מקבלי הקצבאות לגדול 1983הובילו לירידה במספר מקבלי הקצבאות, אך כבר בשת 

) 1992). הסיבה לכך, טועים דורון וקרמר (1984- ב 30%-ו 1983-ב 12%באופן משמעותי (חזרה 

הוביל לעלייה במספר תובעי הקצבאות. המשבר והדבר  ,כי שכר המיימום שחקעוצה בפרסום 

עם התמוטטות הבורסה ועליית האיפלציה במאות אחוזים  1983הכלכלי החמור שהחל בסוף 

  ת שיוי אופייה של מדית הרווחה הישראלית. ), האיץ א430%(

משבר החלו להרגיש את  בעולם בהםישראל איה מותקת מהמתרחש במקומות אחרים 

מדית הרווחה המודרית. על אף הטעות הפוצות על כך שמדית הרווחה קלעה למשבר בגלל 

טעו שמדית  ,(Pierson 1996)ובראשם פירסון  ,הורדת התקציבים המדיתיים, חוקרים אחרים

 38בהסתמכות על בדיקת אמצעיםבמשבר בגלל השיוי באופיה: עלייה משמעותית שרויה הרווחה 

של שירותים הפרטה , העברת אחריות מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי (קצבאותכתאי למתן 

  הבתחום התעסוק) ושיויים דרמטיים בחוקי הזכאות חברתיים ותפקיד המדיה בעיקר כרגולטור

                                                 
  " בודקים את סך ההכסות של האדם בתמורה למתן הקצבאות.במסגרת "בדיקת האמצעים 38
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השיויים עליהם מצביע פירסון אים מתרחשים במותק מהמגמות העיקריות שעברו על 

. המעסיקים הגדולים במשק התחזקו בד בבד 90- וה 80-מקומי במהלך שות ה-המשק הישראלי

היחלשות מעמדם והשפעתם של העובדים. במקביל, גם תפקידה של המדיה ביהול מדייות עם 

חת הביקורות המרכזיות הופתה כלפי חוסר יעילותו של שירות . אהמשיך להחלשהתעסוקה 

 באזרחיםלטפל  של שירות זה בספק את יכולתוהטיל התעסוקה, עד כדי כך שמבקר המדיה 

שהוביל לביטול  ,את הלחץ הציבוריעיין זה הגדיל ). 1991(מבקר המדיה הזקוקים לשירותיו 

התעסוקה והותרה פעולתן של לשכות פרטיות  זיקת החובה של מעסיקים ודורשי עבודה לשירות

פתיחת שוק ההשמה החשיבות של . בעולם במקומות אחריםלתיווך עבודה, כפי שהתרחש 

וזהו  ,מידי שירות התעסוקהלקח המוופול עוצה בכך שחברות פרטיות ילות עצמאית של לפע

וקה בפרט (קורא הסמן העיקרי לתחילת הפרטתם של השירותים החברתיים בכלל ובתחום התעס

את הביקורת וספה הערה קטה שטמה בחובה  1991). בדו"ח מבקר המדיה משת 2001

את הבלתי מועסקים  על מערכת ביטוח האבטלה הישראלית, שאיה עוזרת להשיבהמרכזית 

  לשוק העבודה ואף מעודדת אותם להישאר מחוצה לה: 

שוים שאים מעודדים דורשי  "לביטוח האבטלה, כפי שהוא מוסדר כיום, יש היבטים

עבודה הזכאים לדמי אבטלה להשתלב מחדש בעבודה, בעיקר כל עוד הם זכאים לדמי 

  .39)478, עמ' 1991אבטלה" (מבקר המדיה 

החמרת  לדוגמא ,משכו המאמצים להביא לשיוי במדייות התעסוקה 90-במהלך שות ה

עבודה" במקום  אףכך שלא סירב ל"כל מובטל להצהיר על והחובה של התאים לקבלת סיוע 

 היא לאעבודה מתאימה". שיוי זה אילץ חלק מהעובדים להסכים לכל עבודה, אפילו אם אף ל"

מצב עלול להביא "להפללתן של קבוצות אוכלוסייה ה. כבר אז טען כי הםאת כישוריתאמה 

  ).21, עמ' 1991גדולות בתקופות שבהן הן מצאות במצב כלכלי קשה" (דורון 

קטה ממשלת ישראל בראשותו של יצחק רבין היסיון לצמצום מעורבות המדיה, על אף 

באמצעות  , וזאתמעורבות המדיה במתן הגה לאזרחיה להרחבתפעלה במדייות הפוכה, שדווקא 

) או הפסקת השימוש באלמטים של בדיקת אמצעים 1995( "חוק בריאות ממלכתי"חקיקת 

הגישה הממשלה את  1994באות, שחזרו להיות אויברסליות. בשת ) בכל הוגע למתן קצ1993(

בא לתקן חוקים כתב כי הוא "לו " שבהקדמה חוק לצמצום ממדי העוי והפערים בהכסותה"

" תוך הבטחת במגמה לצמצם את מימדי העוי והפערים באמצעות הגדלת גמלאות ,שוים

עדיין יסו משלה מעידה כי בתקופה זו מימון של המדיה. המדייות ההפוכה של המהמקורות 

דוגמא לכך  .הכסההמהורדת הקצבאות, על אף ההכרה בצורך בשיוי מערכת הבטחת להימע 

                                                 
מהווה במסמכים רבים מקור עיקרי לתיאור בעיותיו של שירות התעסוקה והצורך  1992דו"ח מבקר המדיה לשת  39

  לערוך בו רפורמות משמעותיות. דיון זה היו את אחד הצעדים הראשויים בקבלת תוכית חזרה לעבודה בישראל.
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הוראת השעה עם קבלת שהוהגה כפי  ,הוספת סובסידיה למעסיק על העסקת עובד חדשהייתה 

  ).1994לתקות עידוד המגזר העסקי (

  מקומי לשדה הגלובליהשדות החופפים: החיבור בין השדה ה
ראשיתו של חיבור בולט יותר בין השדה סימלה את  1984תוכית הייצוב הכלכלית של שת 

 המיוף החיצוי היה שמעוןמשמעות הגלובלי לשדה המקומי. אחד הבולטים שהשכילו להבין את 

י ציגויתן לראות כיצד לאחר כל פגישה ביו לבין  ,במסגרת תפקידו כראש הממשלה ,פרס

במשק  יצאה קריאה לישראל לערוך שיויים מביים ,סיוע החוץהממשל האמריקאי בסוגיית 

לסיוע זה. תהליכים אלו הובילו לשיוי מבה המשק הישראלי ולפתיחּות גדולה  ההישראלי בתמור

ואפשרו את כיסתם של גופים זרים רבים יותר לישראל. התהליך  ,יותר להשפעות בילאומיות

תקופת שמיר בצדדיות בין ישראל למדיות ערב עוד -דוצדדיות וה-רבההשיחות ת בעקבוהואץ 

הסכמי אוסלו. למהלך היו שותפים שחקים בילאומיים רבים שלחצו להגברת  בעקבותוכמובן 

החל מממשל בוש (האב), שדגל בהכסת גורמים גלובליים למזרח  ,שיתוף הפעולה הבילאומי

  .(Shalev 1992)ק העולמי לקדם את הפתיחות להכסת הון זר התיכון וכלה ביסיוות של הב

ולהאצת  לתוך ישראל הון זרזרימת לגידול ב ההמעורבות הבילאומית הגוברת הביא

יתן  זו במהלך תקופה. ועד היום 1984 חיצויים ע"י כל ממשלות ישראל מאזשל רעיוות אמוצם 

הן בשדה הגלובלי בשדה המקומי ו פים: הןבשדות החופ כיצד השחקים המקומיים פעלו להבחין

לצרכיהם. למרות זאת, חשוב להדגיש כי אימוץ הרעיוות בוגע למדייות בו עשו שימוש 

  שוה בין ממשלה לממשלה.  בעל אופי היה ,החברתית בכלל ובוגע למדייות התעסוקה בפרט

  הבסיס לצמיחת תוכית השבה לעבודה בישראלהבסיס לצמיחת תוכית השבה לעבודה בישראל

יוו את הבסיס לצמיחת תוכית חזרה לעבודה. ראשית, תהליכי מספר תהליכים עיקריים ה

הצליחו להביא לצמצום הריכוזיות של הממשלה. אולם, הדבר אף ועדו ו 90- ההפרטה בשות ה

מדייות תודות לדווקא בידיהם של רבים שעשו את הום ו ,הוביל לריכוז ההון בידיים פרטיות

. שית, תהליכי ההפרטה שיקפו את (Maman 1991) 60-וה 50-הסיוע של המדיה בשות ה

בעיקר באמצעות  ,למגזר השלישי העברתההאזרחים וכלפי אחריות המדיה  להסרתהמגמה 

קבלי משה ועמותות המספקות סיוע לזקקים במקומות בהם המדיה איה פועלת. עמותות אלו 

  ויט ישראל). ואף עזרו במימון תוכיות חברתיות שוות (לדוגמא, ג' , ביצעויהלו

בעוד כתוצאה משיוי המשק הישראלי כמעט על כל היבטיו, חל גידול במספר הזקקים 

על שלהם תוכיות הסיוע שהטל הכרוכות בעלויות את הלהוזיל והחלה לסות המדיה  ,שמגד

אחוז  ,90- במהלך שות ה :זאת היטבמבטאים כבד מדי. תוי הלמ"ס תפס כהכלכלה 

העבודה הישראלי שאר יציב, אך מספר מקבלי הקצבאות (מספר התיקים) גדל המשתתפים בכוח 
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) 2001). בתוים שפרסם הביטוח הלאומי (מורגשטיין ושמלצר 2005(למ"ס  40באופן משמעותי

) 118,556-ל 31,818- במספר המשפחות אשר קיבלו הבטחת הכסה (מ 373%גידול של יכר 

יין כי אחוזים אלו מטעים במקצת כיוון שבמהלך תקופה . חשוב לצ41מתחילת העשור ועד לסיומו

שהתקשו להיקלט בשוק  וספים ועולים רבים מבוגריםייהם ב ,עולים רביםלארץ הגיעו זו 

  גם מספר הוותיקים אשר קיבלו קצבה זו הוכפל.יכר בהחלט כי על אף זאת,  .העבודה הישראלי

ומקדמי מדייות לבדוק את הסיבה  , הוביל חוקריםבגיםהתוים הללו והשיח שהתפתח 

, בו (Gideon 1995)חסות מחלקת המחקר בביטוח לאומי במסמך פורסם  1995-לגידול זה. כבר ב

רוח ההלך את ששיקף  ,מחקר זהע"פ מקבלי הקצבאות אים זכאים להן. מקרב טען כי רבים 

אים שקצבאות המערכת ומקבלים  עלמים ירערבים מבין מקבלי הקצבאות למעשה מהמקובל, 

אחת ההחות שהובילו לאחר מכן לקבלת עקרוות התוכית להשבת אין ספק כי זוהי . להן זכאים

  אשים לשוק העבודה.

  אפשר את הפמת התוכית בישראלאפשר את הפמת התוכית בישראלאשר אשר השיוי במדייות הישראלית כהקשר השיוי במדייות הישראלית כהקשר 

השבה את הקרקע לייבוא תוכית שהכשיר שיוי המדייות החברתית, לסיבות רבות יתן להציע 

ת מקומית, אידיאולוגי-גישה כלכלית, פוליטיתלסווג אותן לארבע גישות מרכזיות: . יתן לעבודה

 . ההסבר הכלכלי מתמקד בריכוזיות יתר של תאגידים פרטיים והתחזקותוהשפעות חיצויות

בהתרחשויות עוץ המעסיקים לעומת העובדים. לעומת זאת, אחרים יטעו כי מקור השיוי  מעמד

שעיקרם הסברים אידיאולוגיים עם בשילוב  ,90-בישראל בשות ההמשמעותיות יטיות הפול

השפעות  יש לצייןליברלית בישראל. מעל לכל ובוסף, -שליטה המוחלטת של הגישה היאוה

של יהודי ברה"מ לשעבר ומאות מסיבית , אשים (קליטה ותגלובליות כמו היקף מעבר ההון, סחור

  לישראל.הגדול מהעולם מחלחלים שבה רעיוות  ,ובן את הקלות לכאורהאלפי עובדים זרים) וכמ

שתואר בפרק הקודם) והשדה המקומי היו מחוברים לכל אורך כפי השדה הגלובלי (

הידקה חיבוק/חיבור זה.  80- התהליך, אך ההשפעה הגוברת של הגלובליזציה מאמצע שות ה

ריקאיות ובילאומיות) והגידול בהשפעות בילאומיים (ארגוים וחברות אמהכוחות השל חדירת 

הבילאומיות על ישראל (בעיקר מצדה של ארה"ב והמוסדות הכלכליים הבילאומיים), יצרו 

הקרקע לייבוא תוכית "חזרה לעבודה". ישראל, הכשרת חפיפה בולטת בין השדות, שאפשרה את 

חלה לאמץ אידיאולוגיות פתחה עצמה להשפעות חיצויות והיחסית אשר בעבר הייתה משק סגור 

כלכליות שקטו ע"י ממשלות אחרות. השפעת השדה הגלובלי הפכה להיות מכרעת, אך האופן בו 

  .המדייות החברתית והתעסוקתית עוצבה שזורה היטב בפעילותם של שחקים מקומיים

                                                 
לקבלת הבטחת הכסה הין מגווות וכוללות בין השאר: חוסר בתעסוקה, עובדים שלא יתים להשמה או  הסיבות 40

 לא יתים להשמה בשל גיל, שכר מוך או אמהות.
 146,505עמד על  1999מספר מקבלי הקצבה בשת  41
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  השדות החופפים: פעילות השחקנים המקומיים בשדה המקומי והגלובלי השדות החופפים: פעילות השחקנים המקומיים בשדה המקומי והגלובלי 
מהווה למעשה את תחילת תהליך ע"י ממשל קליטון, החקיקה הפדרלית  בה התקבלה 1996שת 

לא רק . בתהליך בלטה מעורבותם של שחקים מקומיים שולעולם התוכית לישראלחלחול 

הפרקים הבאים - בשי תתי. חפצים בחפיפה זואף אלא אים פועלים במותק מהשדה הגלובלי ש

שהובילו לכך המרכזיות ההתפתחויות  פעילות השחקים בשדות החופפים ואתאת  אציג

, אתמקד בשלבים הראשוים לקבלת הוכחישהתוכית קרמה עור וגידים בישראל. בתת הפרק 

תה של וועדת תמיר, ששימשה הכשר להפעלת התוכית בישראל וליהתוכית בישראל עד לסיום פע

מאופיית ביסיון . תקופה זו להפעלת התוכית בישראל עצמה וקבלת ההחלטה ,2001באוגוסט 

להשתמש במקורות יורחב בהמשך, המרכזיים ביותר , שתפקידם של בולט של בעלי העיין

הגעתה עד  ,על בסיס היסיון האמריקאי הישראלית הסמכות האמריקאים ולגבש את התוכית

לאחר מכן, קבלת חלופות אחרות.  שכלל לא אפשרהלרמה של "הגמויה רעיוית תפסת", 

  .2005בישראל באוגוסט היסיוית תכית העד להפעלת  עומעמה  מעורבות זו

, אך עדיין יסו להסתייג מאימוץ רבה מאודההשפעה האמריקאית הייתה אותם ימים ב

הפה היועץ המשפטי של שירות  1997באוגוסט כבר . המתפתחתמלא של המערכת האמריקאית 

שירות התעסוקה, אך בערכתי התעסוקה מסמך ממצה שבו הוא מצביע על הצורך בשיוי מ

). 2001במקביל התריע מפי העברת האחריות לקביעת הזכאות מהמדיה לגורמים פרטיים (קורא 

במקביל לכיסתו לתוקף של החוק "לסיוע זמי למשפחות זקקות" , 1997בחודש ספטמבר 

(TANF)42 בארה"ב, ויים מבקוט בצעדים אופרטיביים לעריכת שייים החלו גם בישראל ל

  במערכת הביטחון הסוציאלי ובמבה שירות התעסוקה.

  השדה המקומי: החיפוש אחר חלופות
של "פרוייקט כי יש צורך בהפעלתו  ת ישראלממשלהצהירה ), 1997(ספטמבר חודש באותו 

החליטה וועדת  ,)20/11/1997רפורמה בשירות התעסוקה. כעבור חודשיים (לערוך חדשי" שועד 

בדיקה שיבצע לים") "משרדי ("וועדת המכ- קורת המדיה על הקמת צוות ביןהשרים לעייי בי

) כהמשך לדו"ח מבקר המדיה משת 2839, 50מערכתית של שירות התעסוקה (החלטה בק., 

שלום, -). בראש הוועדה עמד מר יגאל בן2001שכאמור המליץ על הצורך ברפורמה (קורא  ,1991

חקיקה בתחום התעסוקה  עריכת שיוייהצעה לה כללו וסמכויותי ,אזל משרד הרווחה ד"מכ

הוועדה בחה אפשרות , ואיתור של מודלים חלופיים לדרך העבודה של שירות התעסוקה. כמו כן

  אישורי זכאות למתן דמי אבטלה לגופים אחרים מלבד שירות התעסוקה.להעקת 

                                                 
החוק ברמה הפדרלית,  כאמור, עוד בטרם החלת .של תוכיות החזרה לעבודה בארה"ב הרשמיזהו תאריך ההפעלה  42

 לעבודה. האשיםמדיות רבות כבר פעלו לקיטת מדייות שתעזור בהשבת 
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, לשעבר סגן לההלים עמד שלמה קרמר. "לוועדת המכ לייעץשבחרה ראשה של החברה ב

ה את תהליך קבלת שיובילהגורם המקצועי עתיד להיות הממוה על התקציבים במשרד האוצר, 

איבד שירות  1991של קרמר, כבר בשת ע"פ השקפתו תוכית חזרה לעבודה בישראל.  של

התעסוקה את "הגרעין התיאורטי החיובי שלו" עם ביטול זיקת החובה בין המעסיקים ושירות 

  ).2002(גלובס  43התעסוקה

את המלצותיה להפעלת  ת שלמה קרמרכשה לאחר תחילת עבודת הוועדה פרסמה חבר

במסמך שהוגש במקום הבטחת הכסה". עבודה "הבטחת אפשר תש תמפורט ויתתוכית יסי

להשתלב בשוק התעסוקה ("צמצום מיידי לאזרחים  תוכית זו תוכל לסייעמדגיש קרמר כי בעיין 

המדיה בהפעלת תוכית זו עבור הכלכלי "), אך בעיקר הוא מדגיש את החסכון במימדי האבטלה

למקורות התוכית, שמרכיביה "לקחו מגישת  בלבד ). קרמר מתייחס בקצרה1998(קרמר 

 ,לא בהכרח במכווןאם כי  ,מתעלם לחלוטיןהוא הרפורמה בארה"ב" ובמדית וויסקוסין. 

ושא גם באירופה. גרמה לדיון בהרפורמה האמריקאית  מהחלופות האירופאיות ובוחר לציין כי

השפיעה גם על אירופה, אך הוא מתעלם מכך אכן שהרפורמה האמריקאית בכך קרמר צודק 

וכי עשה יסיון אירופה ההגמויה האמריקאית של התוכית היה שלילית, מדיות שבמרבית 

  .דווקא להתרחק ממה ומהשפעותיה

 13-וליטיקאים וציגי האוצר בכדי לקדם את תוכיתו. בהשתמש בקשריו עם פ קרמר

על  ,לשר העבודה והרווחה, אלי ישי ,כתב ראש עיריית ירושלים, אהוד אולמרט 1998ספטמבר ב

שכתב שלמה קרמר. במכתב, מדגיש המסמך את  וצרףרפורמה בשוק התעסוקה בעריכת הצורך 

 ,לקיומו של סמיר מומחים אמריקאיםבו הפיית תשומת לתוך  ,יסויבביצוע אולמרט את הצורך 

שתתפו גורמים שהיו מעורבים בתוכית במדית וויסקוסין יבירושלים ובו להערך שעתיד 

- ) כתב שלמה קרמר לרודולף ג'וליאי, ראש עיריית יו14/9/1998). יום לאחר מכן (1998(אולמרט 

יורק ובוויסקוסין לישראל ועל - והיסיוות לייבא את המודל שהופעל ביבדבר מכתב קצר  44יורק

רפורמת הרווחה בושא תיהו) מתכוון לבקש ממו להשתתף בסמיר ביבי ( דאז כך שרה"מ

מעורבות ג'וליאי) תשפיע על מקבלי שבישראל. במכתב מציין קרמר כי "קרוב לוודאי (

  .45(It would very much influence our policy makers)ההחלטות" 

לים. "וועדת המכמסקות עשרה ימים לאחר מכן הוגשו הוא, ש לא מפתיע צירוף מקרים

שירות התעסוקה צריך להישאר שירות ממלכתי ובעל ביגוד לרצוו של קרמר, הוועדה המליצה כי 

והחל אלו התגד להמלצות . משרד האוצר שיקול דעת בלעדי בכל הוגע להפעלת מבחן התעסוקה

                                                 
 זיקת החובה חייבה את המעסיקים לחפש עובדים באמצעות שירות התעסוקה.  43
  יורק.- הזמין רודולף ג'וליאי את מובילי הרפורמה בוויסקוסין לערוך רפורמה דומה ביו 1998בשת  44
  כותב תזה זו מצא ברשות זה תבמכעותק של  45
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במלים אחרות, על אף . )2005, מהל"ב 2001(קורא  למה קרמרששל בגיבוש תוכית פרדת בסיועו 

  קרמר. אותה יוביל, משרד האוצר קידם תוכית פרדת המכ"ליםוועדת המלצה ברורה של 

 עבריתתרגום להתפרסם  1998ובובמבר  בזאת, התוכית לא תמו תסיוות השכוע לקבל

מערכת הבטחת ההכסה החדשה העוסק ב )1998(מאמר "המקל והגזר" של בוב לרמן ואחרים  של

הוצג באותו , שיצא במקור באגלית המסמך,. מתמרצת הורים יחידים לצאת לעבודההבארה"ב 

במערך הביטוח פורמה ר, סביב האפשרות להפעלת 1998בחודש יואר שהתקיים סמיר בילאומי 

קבלת המדייות בוגע לעל שהופללחץ וסף ביטוי מהווה  סמיר ה). (Lerner et al 1998 הלאומי 

מהל ה"מרכז לעבודה ומדייות כ 1995-2003בשים שימש בישראל. חשוב לציין כי בוב לרמן 

. מכון (Urban Institute)יורק -במכון האורבי ביו (Labor and Social Policy Center)חברתית" 

מוקדמים שלה והוא  הערכה של תוכית החזרה לעבודה בישראל משלביםהזה ליווה את תוכית 

ברוקדייל, המעריך - משמש כסמכות מקצועית הפועלת בשיתוף פעולה עם מכון מאיירסעדיין 

  הרשמי של התוכית בישראל.

  גיבוש העקרוות המרכזיים של התוכית על בסיס מקור החיקוי האמריקאיגיבוש העקרוות המרכזיים של התוכית על בסיס מקור החיקוי האמריקאי

ן משמש כבסיס לעקרוות התוכית ואת המהווה הכתב אחד המסמכים העיקריים  1999בשת 

מכון כתב ע"י שיוצג להלן, אשר  דוגמת המסמך ,מקור לציטוט כמעט בכל מסמך אודותיה

מירב , שכתב על ידי ציגת אגף התקציבים באוצר, זה ). מסמך2001קורא (המחקר של הכסת 

 1999לקראת סוף שפורסם מסמך, ה ).1999דגיש את הצורך בהפעלת התוכית (שביב שביב, מ

שיאה של השה המשמעותית ביותר בחלחול הרעיון לישראל. בשלב מוקדם יותר את אולי מסמל 

 ,(Turner)ג'ייסון טרר  ,יורק-פגשו ציגי האוצר עם מוביל הרפורמה ביו ,שהמהלך אותה ב

אולם ידוע, איו דיון זה בו התקיים תאריך המדויק ה. (Mark Hoover)וסגו מר מארק הובר 

אמריקאים מספר הצעות לקידום הרפורמה גם בישראל. אם בוחים זאת ההציגו במהלכו ידוע כי 

של מירב שביב (שביב להמלצותיה מהוות את הבסיס  הצעותיהםלהבחין כי וקדק, יתן באופן מד

1999 ,2000.(  

כללו את עקרוות המרכזיים בתוכית, המודל הכלכלי להפעלת המלצות האמריקאים 

לעומת ההשקעות בהכשרה מקצועית והצורך בעבודה  התוכית, יעילות הסיוע למעסיקים

שהתקיימו באותו מעמד דיוים מהלך הקהילתית לאלו שלא מצליחים למצוא עבודה. כמו כן, ב

הרעיון בישראל ("רווחים חברתיים ולא להצגת את האסטרטגיה  הישראלים ו המארחיםגהצי

ומספר התכית היסיוית  צועבי באשר לאופןמספר המלצות יישומיות כן רווחים כלכליים") ו

  ). 1999(שביב  עבורה מלץהמשתתפים המו
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לבחון  ,ציגי ממשלה בכירים ישראלית, בה השתתפומשלחת יצאה  1999פברואר חודש ב

מהלך מודלים אירופאים של התוכית. ב להכירבמטרה  ,את תוכית "חזרה לעבודה" בהולד

בראש אשי מקצוע מקומיים. ועם  הולדב סיור פגשו המשתתפים עם מובילי המדייותה

הביקור אודות דו"ח הגיש שלמה מדיה, אשר המשלחת עמד מכ"ל משרד העבודה והרווחה דאז, 

זה בראש וועדת תמיר לקבלת התוכית בישראל. במסמך  בהמשך שיעמוד ,לידי פרופ' יוסי תמיר

), מוצגת 1999ל" (מדיה "מגמות ומדייות בהולד ורעיוות לישום בישרא ששא את הכותרת

 ,לעבודהאשים תוכית שתעזור בהשבת ליישם המציאות שהובילה את מקבלי המדייות בהולד 

  . הדמיון למציאות הישראליתתוך ציון 

בטועה  כדאיות הלמידה מהמודל האמריקאיבדבר האוצר עמדת את  המדיה חיזקטעת 

הרפורמה בהולד שעת על המודל "ח: באירופה לומדים מהיסיון האמריקאי המוצלכי גם 

 "שפותח במדית ויסקוסין (ארה"ב) תוך התאמות משמעותיות לתפיסות ולצרכים בחברה זו

יתר על כן, בשלבי הפיתוח של התוכית בהולד היו מעורבים גם מובילי  ). 4, עמ' 1999(מדיה 

 יורק-בראש התוכית ביוהתוכית בוויסקוסין ובראשם ג'ייסון טרר, שלאחר מכן אף עמד 

(Kloosterboer 2006)  סין כפיית וויסקות על תוכשעדית כית ההולתפסת התוכ דגם בהול .

בהולד,  (Helmond)מהל מחלקת הרווחה בעיר הלמוד  (Vink 1998) 46שהציג זאת דיק ויק

  1998.47בה החל היסוי הראשון המקומי של התוכית במדיה בשת 

לשלמה  , שי ארד,עוזר מכ"ל "שירות התעסוקה"פה  )1999אותה שה ( ימאחודש ב

על בין השאר שתתבסס ", תוכית אסטרטגית להשבת מובטלים לעבודהבבקשה שיכין " קרמר

(שירות התעסוקה  רפורמות באירופה ובארה"בה שערך בושא יסיור הלימודהמסקות מהקת סה

לשירות  "ייעוץ בע"מ חברת שלמה קרמר"ין חתם הסכם ב 1999). וכך, בספטמבר 1999

  . רפורמה בשירות התעסוקההשירותי ייעוץ ויהול העקת לבוגע התעסוקה 

החיבור בין השדה המקומי לגלובלי עבר מהרמה הרטורית לפסים מעשיים, כאשר מיד 

 2000לאחר חתימת ההסכם פה שלמה קרמר באופן רשמי לארגוים זרים, שכבר במהלך יואר 

שהממשלה  עוד לפי קט בצעד זהאת הצעותיהם ליישום הרפורמה בישראל. קרמר גרו ש

). שלושה ארגוים 2005(מהל"ב  בארץ החליטה על פתיחת ארבעה מרכזי פיילוט בארבעה אזורים

ההצדקה בתוכית היסיוית כאשר אמריקאים וארגון הולדי אחד, הביעו את כוותם להשתתף 

                                                 
 זילד-לדעתו של ויק, תוכית וויסקוסין מהווה מקור לחיקוי גם בבריטיה, אוסטרליה וביו 46
 וזוהי עוד סיבה שבישראל ראו בתוכית כמקור חיקוי משמעותי. –החל היסוי בבירה אמסטרדם  1999ביואר  47
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. 48קודם בהפעלת תוכיות להשבת אשים לשוק העבודהעבודה יסיון מבוססת על  לבחירתם

התוכית במדית וויסקוסין במסגרת , הדגיש את סיוו הרב (FEGS)הארגון היהודי "פאגס" 

הציג עצמו כמפעיל הראשי של התוכית בוויסקוסין. הארגון אף , שWY Worksוכך גם ארגון 

תוך אזכור פעולותיהם חברה המובילה בארה"ב" כ" הוצג ע"י חבריו ,MAXIMUS –השלישי 

פעלו לפי כן במדית וויסקוסין. ביגוד לשלוש ההצעות שהם  וציון העובדה יורק- בעיר יו

יסה  זה ארגון .(MAATEK) , ההצעה הרביעית הייתה הצעה של ארגון הולדיהאמריקאיות

של פעילי הארגון גש גם סיום בפייתם הוד אולם ,אמריקאיתלהתוכית ההולדית להבדיל בין 

את מעמדה של תוכית וויסקוסין עוד יותר מה שלמעשה חיזק , בעבודה בארה"ב ובוויסקוסין

  .כהגמויה רעיוית

השחקים המרכזיים חילוקי דעות בין להתגלות החלו במקביל להגשת הצעות אלו, 

האוצר לבין הביטוח  הייתה ההתצחות בין משרדלכך בתוכית. אחת הדוגמאות הבולטות 

. במסמך , בייר עמדה פימיהקמת מרכזים להבטחת תעסוקהבדבר שהציג את עמדתו  ,הלאומי

עידוד השתלבות בתעסוקה של קבוצות כהופיעה מטרת העל של התוכית  המדובר הפימי

, של מחברי המסמך התייחסות רבה להשוואות בילאומיות. לדעתםכן כלל המסמך מוגדרות ו

מודל יהיה מבוסס גם על היסיון והלקחים מהפעלת תוכיות יסיויות דומות באירופה כגון "ה

מורגשטיין ושמלצר ( .."., ותוכית ויסקוסין בארה"ב1997באגליה משת  New-Deal-תוכית ה

של "תוכית  "הגמויה הרעיוית התפסת". הביטוח הלאומי יסה לשבור את ה)3עמ' , 2001

השכיל לפרט  זהו גם כשלוו שמעיד על עומק ההשפעה האמריקאית בכך שלא ן", אך וויסקוסי

  ת לקיומם. יתזכורת שטחל אודות הייחודיות של מודלים אחרים פרט 

  הקמת "וועדת תמיר"הקמת "וועדת תמיר"

מיוי  ,מספר החלטות משמעותיות ובראשן לקבלתהוביל את הממשלה בושא התפתח שהדיון 

במדייות הטיפול בבלתי מועסקים המתקיימים מגמלת ורמה הצעה לרפלסח עליה הוטל  ,ועדה

והיא כותה לשעבר, פרופ' יוסי תמיר, בראש הוועדה עמד מכ"ל הביטוח הלאומי . קיום מתמשכת

  :הוגדרה כדלהלןמטרת הוועדה  ). "וועדת תמיר" ו: וועדת תמיר (ר' להלןעל שמ

יופקו ממו, על מדייות לאחר היסוי שימשך כשתיים, ובהתאם ללקחים ש"להמליץ 

הטיפול בבלתי מועסקים המתקיימים מגמלת קיום מתמשכת בקשר להשמתם 

  )2001" (וועדת תמיר, קורא בעבודה

                                                 
 FEGS - Partners for a changing"ועל שלא למטרות רווח התאגיד היהודי, הפ אלה הים:ארבעת ארגוים  48

world"  התאגיד המשותף למלכ"ר ותאגיד עסקי ,WY Works וסף , תאגיד עסקייוסחר בבורסה בששמו  יורק- ה
MAXIMUS די כן והארגון ההולMAATEK שים לעבודה באירופה. ב שעסקיות להשבת אהפעלת תוכ  
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במהלך  בושא, המשך לעבודה קודמת שעשתהשתתקבל תובא כ הממשלה הצהירה כי התוכית

, וסד לביטוח לאומיהעבודה והרווחה, שירות התעסוקה, המע"י משרד  ,לכךשקדמו שלוש השים 

. בכך אמורה הייתה הוועדה להביא )2001מכ"לים (ועדת תמיר הועדת והמלצות  משרד האוצר

  . יישום תוכיות להשבת תמכי קצבאות סעד למעגל התעסוקה ("ִמַסעד לעבודה")ל

בדמות במשרדי הממשלה לווה בפעילות בזירה האקדמית בושא מיוי הוועדה והדיון 

), אך 2000או של פרופ' קטן (קטן  (Swirski 2000)של ברברה סבירסקי כמו זה פרסום מחקרים 

 היתה זו שלמספר כתבות. אחת הכתבות הבולטות פרסומן של גם בזירה הציבורית הרחבה עם 

דרך ה" :את התוכיתהגדירה ), שבה היא 2000(פישביין  "הארץ"עית פישביין מעיתון 

את המודל שפותח במדית וויסקוסין  ה, הציגה פישביין. בכתבתהאמריקאית להילחם באבטלה"

עימם מתמודדים על אף התאים הקשים יותר  ,התוכית בישראלעבור חיקוי לכמודל 

הן על ידי תומכיה והן  ,כלפי התוכית שהיא , כמעט בכל התייחסותואילך מאותו רגעמשתתפים. ה

  ."הגמויה רעיוית תפסת"להפכה התוכית האמריקאית ע"י אלו שהחלו לצאת כגדה, 

  , וועדת תמיר ושלמה קרמרישראל תצעדים מעשיים לקידום התוכנית: ממשל
יחד שהתפתחו שלושה מסלולים מקבילים להבחין במיויה של וועדת תמיר, יתן מועד החל מ

, מאידך הממשלה להלןובפרד אחד מהשי. מחד, וועדת תמיר מתכסת לישיבותיה שייסקרו 

חשב למוציא לפועל של אשר  ,בַתווך פועל שלמה קרמרוים להפעלת התוכית מקדמת צעד

בתהליך עושים זאת מתוך איטרסים שוים, המעורבים באופן אקטיבי ל השחקים להתוכית. כ

שבו התוכית  ,מבה")-(במשמעות של סוגיית ה"סוכן אך כולם פועלים תחת אותו מבה

  ."תפסתחיובית ית הגמויה רעיוהיה בגדר "האמריקאית 

הסכמה בין (שלושה חודשים בלבד אחרי הקמת וועדת תמיר) הושגה  2000כבר בחודש יוי 

 ת התאגידים הבילאומייםבאמצעות ארבע ייערךלפיה היסוי , שירות התעסוקה למשרד האוצר

 ההתעלמותמול הבחירה בתאגידים אל מתחה על ביקורת רבה אליהם פה קרמר עוד קודם לכן. 

ההימעות מפרסום מכרז לבחירת התאגידים שישתתפו ביסוי. כגד משירות התעסוקה ובעיקר 

שירות הביאה לכך שוועדת תמיר המליצה כי אחד מאזורי היסוי יוהל על ידי הרבה הביקורת 

  ).2001(קורא על פיו שלושת התאגידים הוספים ייבחרו מכרז חדש ויפורסם התעסוקה וכי 

הפייה עשתה  .התוכית שיסייע ביישוםיה לארגון הג'ויט בישראל בהמשך פתה המד

(דוד  אוצרמשרד הממוה על התקציבים במכ"ל שירות התעסוקה (משה דימרי) ל בפועל מטעם

יהדות היו מקור המימון שלו ארגון אשר  -  לג'ויט הממשלה פיית. 2000ליוי  26-מילגרם) ב

ארגון מהווה ככל וה ,של הממשלה "שותף בכירל"רוות בשים האחארגון אשר הפך  ,ארה"ב

מעידה גם היא על התפקיד  - ראה קבלן מרכזי של הממשלה בפיתוח השירותים החברתייםה
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קרמר של  המרכזי של ההשפעה האמריקאית, אותה צריך לחקות וממה צריך ללמוד. במכתב

היו עיין במעורבות הג'ויט ), כתב כי ה2001לובמבר  28כשה לאחר מכן (קרמר,  ,בושא

, בילאומייםשלו, העבודה המשותפת שלו עם גופים  האמריקאיםמאפייי היהול תוצאה של 

. רבה בקליטה והטמעה של התמחויות מחו"להמיומות החיבור למגבית היהודית בארה"ב וה

ן מכוהבחירה במעורבות הג'ויט, הן באמצעות וא אחד ההיבטים המעייים בתהליך ה

 ,שיו"ר הוועדה, פרופ' יוסי תמירהעובדה והן באמצעות  ,כעורך המחקר המלווה "ברוקדייל"

  ממלא תפקיד בכיר בג'ויט.

והשלב  יותר ויותר מעורבים הפכועד כה הועלה והתגבש הרעיון, השחקים המרכזיים 

דת תמיר החלו כשה לפי קבלת דו"ח הבייים של וועלכך הבא היה  שיויי החקיקה. מאמצים 

חודשים  3-למעלה מלמשך , שחייבה מקבלי גמלה הממשלהע"י  2195החלטה קבלת  באמצעות

ששללה את הזכאות  ,2197החלטה כן באמצעות להשתתף בתוכית להכשרה מקצועית ו ,ברציפות

ארוה. החלטות אלו החיוך והקבלת החות בתחומי הדיור, להאוטומטית של מקבלי הגמלה 

). התוכית 2198היסוי לעריכת רפורמה בשוק העבודה (החלטה  בדבר התחלתלהחלטה הובילו 

, או בכיוי (Swirski 2000)ברברה סבירסקי שהציגה כפי  (Workfare)כותה "רווחת העבודה" 

  ).2001מקובל יותר: "תוכית ויסקוסין" (סבירסקי ואחרים 
  

  ציבורי: עיין הציבור בתוכיתציבורי: עיין הציבור בתוכיתלדיון לדיון הושא הושא העלאת העלאת 

 –להתעלם ממה  יתן יהיההממשלה לקדם את התוכית הציבה עובדה מוגמרת, שלא  החלטת

" תוכיות ה"השבה לעבודה שהוא סביבתהווה את הבסיס לכל דיון היא זו ש "תוכית וויסקוסין"

. העיין מאותו רגע ואילך ציבורילדיון כמעט יחיד שיעלה הוהמודל המרכזי כן תהווה את ו

לובמבר  -19ית בא לידי ביטוי בדיון שהתקיים בוועדת העבודה של הכסת בהציבורי הגובר בתוכ

השתתפו אשי מקצוע, בדיון ). 2000בושא "מהבטחת הכסה להבטחת תעסוקה" (כסת  2000

הציג פרופ' יוסי תמיר את עבודת הוועדה.  וובמהלכ ,ציגי משרדים ממשלתיים וציגי ציבור

על לקבלת התוכית ועיקר תשומת הלב הופתה לטל הגובר  דיון הוצגו הסיבותמהלך אותו ב

המודל בילאומי ביישום הלסיון התייחסות  . כמו כן הייתההקצבאות מיתשלועקבות המדיה ב

יום של שוק התעסוקה בישראל, כ. אחד החוקרים הבולטים רב בעייןפירוט מסר אך לא  ,בעולם

השאלות האלה מתעוררות בכל וצר), גרס כי "במשרד האכלכלן בכיר לשעבר ד"ר מומי דהן (

  ). 12, עמ' 2000" (כסת המדיות, ולא במקרה.

חלק ארי של הדיון התמקד בתהליך הלמידה, שכלל את סיעתן של משלחות רשמיות 

לארה"ב ולאירופה (הולד) במימון משרד האוצר, וברצום של חברי כסת לראות במו עייהם את 

) כפי שטעה ציגת 15, עמ' 2000"האירה את העייים של כולם" (כסת אשר (וויסקוסין)התוכית 
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התייחס לביקורת הציבורית אך  ,, ח"כ דוד טלוועדת העבודה והרווחההאוצר, מירב שביב. יו"ר 

"הושא שלו הוא הדגיש את הדמיון בין התוכית המוצעת בישראל לתוכית במדית ויסקוסין: 

  ).2000(כסת  "קוסין ישראל, וויסקוסין ארה"בתוכית ויסקוסין, ויס

בתגובה לביקורת הציבורית, יסה פרופ' יוסי תמיר להדגיש כי אין מדובר בתוכית 

האמריקאית ושתוכיות דומות יעילות יותר הופעלו בהולד ובדמרק. דברים אלו יכולים להעיד 

אף על המקור האמריקאי לחיקוי. יסיון להחליש את ההשפעה של על השיוי המגמה והתחלת על 

בישראל הייתה כאל מודל מקומי של התוכיות הרקמת התייחסות העיקרית לתוכית ה פי כן,

  התייחסו מרבית הפרסומים בושא. אף ולכך  ,ותוכית ויסקוסין בפרט ,ת בכללוהאמריקאי

א אלדר של העיתואי עקיב 2000בובמבר  29מתאריך כתבתו היה מאותם פרסומים אחד 

התייחס לייבוא תוכית וויסקוסין בחר לשכמרבית הכותבים  ,)2000בעיתון "הארץ" (אלדר 

בכתיבתו את המסמך המכון של שביב אלדר הדגיש לישראל ("עוברים למודל וויסקוסין"). 

כ"מסמך מרתק" וכבסיס עליו עתידה להישען התוכית בישראל. כחודשיים לאחר מכן התמקדה 

באופן שבו התוכית ), 2001שכתבה ע"י עית פישביין מעיתון "הארץ" (פישביין  ,כתבה וספת

מקבלי ההחלטות קשר בין כן עסקה הכתבה באופי ההמקומית שעת על היסיון האמריקאי ו

הזמתו האישית של המושל המקומי לרה"מ אהוד  שאחד מביטויו היה ,בישראל ובוויסקוסין

קדמים מהה הדגישה פישביין כי בממשלה פועלים אלו ת. בכתבברק ללמוד מהתוכית במדיתו

. כזו (ציגי משרד העבודה והרווחה)שהמתגדים לרפורמה אלו את התוכית (משרד האוצר) ו

  חלופה אחרת. כל  הלא העל שי הצדדיםאף אחד מבפועל,  

  שלמה קרמרשלמה קרמר  ––הסוכן המרכזי לקידום התוכית הסוכן המרכזי לקידום התוכית 

להילוך גבוה, כאשר שר העבודה התכית היסיוית עלת התהליכים להפעברו  2001בחודש מאי 

בקשה לאשר לו לשכור שירות ייעוץ מקצועי להפעלת העלה  ,והרווחה החדש, הרב שלמה ביזרי

סיורים  במהלכו ערכה. בהמשך יצאה משלחת של משרד האוצר לביקור בארה"ב התוכית

). 17/6/2001התלווה שלמה קרמר (. למשלחת זו יורק-מקצועיים בוויסקוסין, וושיגטון ויו

ג'ייסון טרר  יהםיבהמשלחת פגשה עם מומחים בתחום ועם מובילי התוכית באותן מדיות, 

  שותף בחברתו של שלמה קרמר. לממובילי התוכית בארה"ב, אשר בשלב מאוחר יותר הפך גם 

יין בעמספר שבועות לאחר חזרת המשלחת התקיים דיון במשרד העבודה והרווחה 

פרסום דו"ח הבייים של וועדת תמיר. בפגישה זו דוו  בטרםכאמור עוד התוכית היסיוית, 

הצורך בשיויי חקיקה , מעשיים לפיתוח שלבי היסוי, כולל הקמת וועדות ערר מתאימותצעדים 
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ישיבה הבאותו יום בו התקיימה . 49"שלמה קרמר"" השלמת ההתקשרות עם חברת - גם ו

המעשיים לקידום מסמך המפרט את הצעדים  "שלמה קרמר"וציאה חברת ) ה23/7/2000(

, ")תכון, הקמה והערכות להפעלת היסוי –אומדן ראשוי, תוכית עבודה לשלב א' ("התוכית 

להדגיש כי באותו חודש ערך בק ישראל  לסגן החשב הכללי, צבי חלמיש. חשובהמסמך הועבר 

ויון", בו הוצגו השוואות בילאומיות כדבך וסף במיוף שו-מדייות ממשלתית ואי" בושא כס

, תחוםת של כמה מהמומחים הגדולים ביוהתייחסו שמעוהלחצים לשיוי גם בישראל. בכס זה, 

לעומת ההוצאה המרובה אשר ביקרו את ההוצאה הפסיבית ("תשלומי קצבאות" כדבריהם) 

בשדה הגלובלי, גם היה להבחין יתן . כלומר, כפי שהמועטההאקטיבית ("עידוד תעסוקה") 

  מדייות האקטיביזציה.   -  מדייות אקטיבית לתעסוקה, הייובקידום בישראל עלה הצורך 

  הפעלת וועדת תמיר  -מתן לגיטימציה וכסות מדעית לכוחות החברתיים 
את  אפשר להם להעלותשמספיק גדול היו בעלי הון חברתי לצידו משרד האוצר והסוכים שפעלו 

במתן בין השאר, התוכית בישראל היה צורך החלת התוכית לדיון בישראל. בכדי לאפשר את 

הבאתם של חוקרים אמריקאים שיצדיקו את התוכית, אך  . עיין זה טופל באמצעותכסות מדעית

  וועדת תמיר. בהצלחה התפקיד זה מלאאת כסות מדעית מקומית.  אמצעותגם ב

לשעבר מכ"ל  ,ובראשה עמד פרופ' יוסי תמיר 2000למרץ  1-החלה בעבודתה ב ת תמירוועד

זו הביטוח הלאומי ומרצה בכיר באויברסיטה העברית בושא כלכלת מדית הרווחה. הייתה 

בייהם ציגי משרד האוצר,  ,ושאלוועדה ממשלתית בה ישבו ציגי משרדי הממשלה הרלווטיים 

ליטה, ציגי הביטוח הלאומי, משרד החיוך, הביטוח הלאומי, משרד העבודה והרווחה, משרד הק

  ציג האקדמיה, ד"ר ג'וי גל.  כןמועצת העובדים הסוציאליים ו

 ,הג'ויט המהווה את משכו של בייןבהוועדה ערכה מפגשים רבים, שהתקיימו ברובם 

שוק העבודה הישראלי ואחת החוקרות הבכירות למומחית  ,וריכוז הוועדה הוטל על יהודית קיג

של השוים וועדות שדו בהיבטים -מארבע תת ה. הוועדה הורכב"מאיירס- ברוקדייל"במכון 

  היו ועדה זו- תתהחברים בהתוכית (תכון היסוי; שירותים משלימים; מחקר; חקיקה (

, ציגי מעסיקים, ארגוים ועמותות שוות בציבור משפטים). בישיבות התארחו ציגי אוכלוסיות

  חברתיות בישראל.

תמיר לעמוד בראש הוועדה ובתחילת חודש יוסי לאחר התייעצות עם מספר מומחים בחר 

את כתב המיוי לחברי הוועדה. בכתב המיוי  ,מרץ העביר שר העבודה והרווחה, הרב אלי ישי

מרכזי תעסוקה והשמה, קביעת לוחות זמים לביצוע,  4תכון הקמתם של  :הוצגו מטרות הוועדה

 אזרחים אוכלוסיית היעד לתוכית היה רמה. בהחלטת הממשלה הודגש כיוהקמת מהלת רפו

                                                 
צביקה חלמיש, סגן בכיר לחשב הכללי, מרב שביב, רכזת , ריס, יועץ בכיר לשר העו"רעקב בוכבישיבה השתתפו: י 49

 החשב הכללי, משרד האוצר.במשרד אילית ורר, ראש אגף פיקוח תקציבי ו אגף התקציביםב עבודה ורווחה
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"דרישה לעבודה, יכללו של התוכית וכי העקרוות הבסיסיים  הזכאים לקצבת הבטחת הכסה

 "בפעילות שיקומית תעסוקתית, כמבחן תעסוקה המקה זכות לגמלהללימודים או השתלבות 

הועדה תישען ביסוי על ידע ויסיון מחו"ל "וי כתב כי ). כמו כן, בכתב המי2000(ממשלת ישראל 

בשיויים המתבקשים בישראל ותפיק לקחים גם לאור רפורמות דומות שבוצעו בארה"ב ובמדיות 

שאלה שמלווה את התפתחות התוכית בישראל מתחילתה, העולה שוב כאן ו מערביות אחרות."

 במדיות אחרות ות דומים שערכויסיולו איורק ארה"ב באופן מפורש הוזכרה גם הפעם מדוע 

  ?זכו לאזכור כוללי או שאף לא זכו לאזכור כלל

את למצוא פגשה הוועדה לישיבתה הראשוה. בפרוטוקול הישיבה יתן  2000לאפריל  3-ב

אין כווה לאמץ ללא שיוי מודל הפועל בארה"ב או במערב " הדברים שאמר תמיר במעמד זה:

אף ). 2(סיכום ישיבת הפתיחה, עמ'  "מהם ולהתאימם למציאות הישראלית אירופה אלא ללמוד

לכך שהתוכית שעת על תוכית בדבריהם התייחסו  באותה ישיבה , מרבית הדובריםעל פי כן

קבלת התוכית בישראל ע"י תהליך  הוצג ,שערכו בחודש מאיהבאות, וויסקוסין. בשתי הישיבות 

ע"י שלמה קרמר  ,בחו"לבתחום זה היסיון הקיים כמו כן הוצג  ,מרב שביב ,ציגת משרד האוצר

אורה וורקוביצקי). לאחר ע"י להדגיש לפי הביטוח הלאומי (יש צורך העקרוות אותם כן הוצגו ו

. (Urban Institute)יורק -הרצאה של פרופ' רוברט (בוב) לרמן מהמכון האורבי ביויתה מכן 

פרסם כשתיים לפי כן את מאמר "המקל והגזר" (לרמן ואחרים  ין,שכפי שכבר צו אותו לרמןזהו 

מאמר אשר היווה בסיס להצעתו של קרמר לשירות  ,מודל הקיים בארה"בשעסק ב) 1998

הסמכות ביית היתה עוד צעד בתהליך בפי הוועדה . הופעתו של לרמן 1998התעסוקה כבר בשת 

האמריקאי. בפרוטוקול הישיבה צייו כמה ם הרעיון ודילקואמצעי וסף המדעית וחיזוקה 

באגליה, אופי שוה (אברהם כהן: " ושאת תוכיתבעולם הממשתתפיה כי במקומות אחרים 

למשל, הוגה מידה רבה של ליברליזציה בחודשים הראשוים, ואח"כ משתמשים באמצעים 

  יג זאת ד"ר ג'וי גל. ") או שאוכלוסיות היעד שוות (מובטלים לזמן ארוך) כפי שהצוקשים יותר

תמכו במודל האמריקאי וזהו גם הדגם המרכזי שעלה שהופיעו בוועדה  עם זאת, כל העדים

בעיקר לתוכית וויסקוסין ואך מעט ליסיון הקיים במדיות אחרות.  ת רבהבדיון תוך התייחסו

וועדת  ובהחלט לא ,אך הייתה זו וועדה של פקידים הוועדה ועדה לספק את הכסות המדעית

מומחים, פרט ליוסי תמיר שעמד בראשה כפי שטען ג'וי גל. בהתאם לכך, הוועדה לא העלתה 

וגם אלו שהסתייגו ממה  ,אלטרטיבות לתוכית בכללותה אלא רק למרכיבים מצומצמים בה

  )."2007יסו רק לבלום ולמתן את הרעיוות האמריקאים" (גל 

הוועדות השוות. - רבות בפורום הכללי ובתתוועדה פגישות קיימה התה, וליפעבמסגרת 

), שבמהלכה הוחלט על 9/7/2000היסוי ( לתכוןהוועדה -אחת הישיבות המעייות הייתה של תת
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קשריו עם לאור המקצועי, אך לא פחות מכך  וולאור יסי ,הקמת מהלת בחסות ארגון הג'ויט

ום את מערך המגבית הקיים אצלו לגיוס לג'ויט יתרון וסף בכך שיוכל לרת"גורמים חיצויים (

מכון היה , מכון המחקר עליו הוחלט יתרה מזאת). "כספים מחו"ל ממקורות משלימים

המדיה בכך לארגון הג'ויט העולמי. למעשה, באמצעות הג'ויט כורכת גם כן השייך  ",ברוקדייל"

שלמה להעסקת סיבות בעסקו  בוועדה . דיוים וספיםשבסיסו אמריקאיקשר וסף עם ארגון 

אך לא פחות מכך מכיר את היסיון  ,כגורם הסמכות העיקרי המכיר את המציאות בישראל ,קרמר

הבילאומי. באותן ישיבות הודגש חוסר היסיון בישראל ש"מצריך" את הבאתם של מומחים 

לית של יולי התקיימה ישיבה כלב 23מחו"ל ("ידוע כי המומחיות איה קיימת בישראל"). בתאריך 

  בה הוחלט על מעורבות הג'ויט בתהליך ושלמה קרמר בחר כיועץ באופן רשמי.  אשר הוועדה

 "מלכודת העוי" עלמאמר הועבר למשתתפים הישיבה הכללית ה"ל, יום לאחר 

ההטבות מפרט את  . המאמר)2000(קוסמרסקי  "בוהרפורמה במערכת הרווחה בארה

לפי ואחרי כיסת חוק הרפורמה תן על התוכיות השפעאת ו בארה"בהתות הסוציאליות 

)PRWORA( . ים הקודמים, גםיות אודות הרק  בהרחבה הפעם פורטכפי שהיה בדיותוכ

מהווה רק תוכית אחת מבין עשרות תוכיות ה ,וויסקוסיןזו שבעל ובייחוד  ,שמקורן בארה"ב

את  מצדיק אין זה מת בישראל, קיימות בארה"ב. אף על פי שיתן לטעון שהמומחיות איה קייה

גורמים הזו של הייתה בישראל תוכית בוגע להמומחיות היחידה ששקלה העובדה ש

  את מומחיותה מארה"ב).אף היא רכשה אמריקאים (פרט לקשר כלשהו עם חברה הולדית, שה

 התהיה לו שום גיע"לא בקידום התוכית ( "שלמה קרמר"הסתייגויות ממעורבות חברת ה

את הדיון לתחומים אחרים והעלו את הצורך במעורבות  ו), הסיט"ית כלפי הזכיייםעסק

מעורבות הג'ויט בתהליך, למרות חששו של גדלה ישיר לכך, המשך כממשלתית בלתי תלויה. 

משרד האוצר מאופיו "החברתי" של הג'ויט. בחודש ספטמבר הציג האוצר לוועדה את 

במקביל קיבלה הממשלה היסוי. ויט לצורך ביצוע התקשרות של אגף התקציבים עם הג'ה

הדיוים במסגרת הוועדה משכו  .פרק קודם)-הפעלת התוכית (ר' תתהוגעות להחלטות 

  האחרון) של וועדת תמיר.שהיה גם הדו"ח דו"ח הבייים ( הוגש 2001ובאוגוסט 

  20012001אוגוסט אוגוסט   ––(דו"ח בייים)(דו"ח בייים)וועדת תמיר וועדת תמיר המלצות המלצות 

וכשבוע  ,אוגוסט לידי שר העבודה והרווחה, שלמה ביזריב 13-האריך ח הבייים הוגש בת"דו

מפגשים שערכו חברי  18לאחר מכן פורסם באופן רשמי. בסיכום העבודה של הוועדה דווח על 

  הוועדות . - יבתתולדיוים וספים  הוועדה בפורום השלם

עסוקה, קהל סעיפים רבים הוגעים להקמת מרכזי התובהן ח כלל המלצות בייים "הדו

להשתלבות בעבודה, וועדות הערר, המחקר  "גמלאות קיום"יעד,  אזורי היסוי, מעבר מתלות ב
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מיעוט ההמלווה, תיקוי חקיקה והתקציב לתכון היסוי והפעלתו. כמו כן, בדו"ח מוצגת דעת 

ראלי, להעיד על אופי הדיוים בוועדה. התוכית הוצגה כמודל יש האשר יכול ,בסוגיות מסויימות

בסדר כתב במקור אשר הושפע מהידע והיסיון של תוכיות דומות שהופעלו באירופה ובארה"ב (

(וועדת תמיר  "בשום אופן איה בגדר העתקה של תוכית כלשהי המתקיימת בחו"ל"הזה) אולם 

  . 50). כבר במסמך זה יתן לראות את הרצון להתתק ממקור החיקוי בוויסקוסין9, עמ' 2001

ההמלצות כללו גם  ,רה של אוכלוסיית היעד הורחבה וביגוד לתוכית האמריקאיתההגד

. מצד שי, ת המובטליםוכללית ואשים שפוקדים באופן חוזר ושה את רשיממקבלי כות 

הוועדה המליצה לכלול ביסוי גם אוכלוסיות שקודם לכן לא חויבו לעמוד במבחי בדיקת 

ת לגיל שבע. האסטרטגיות למציאת העבודה כללו ראיוות, אמהות לילדים מתחכגון אמצעים, 

הקיית מיומויות לחיפוש עבודה, אך גם אמצעים ארוכי טווח ואבחוים, סדאות הכשרה קצרות 

  ואף השכלת יסוד.  (On the job training)יותר כגון הכשרה במקום העבודה 

כי גם בישראל עדה הובהשפעת המגמה הכללית של מדייות האקטיביזציה, המליצה 

יכולה אשר המשתתפים יחויבו לעמוד בדרישות שהוטלו עליהם בתמורה לקבלת הזכאות לקצבה, 

כי אסור להפעיל כתב כי במסמך עצמו  יש לציין,להישלל מהם במקרים של חוסר שיתוף פעולה. 

במסמך  40עבודה מתאימה (עמ' מציאת יש לאפשר להם היות ולחץ עז מדי על המועמדים 

לגבי אין המלצה ברורה של הוועדה לעומת המלצות מפורשות בושאים אחרים, ). מלצות הועדהה

  בארה"ב ובאירופה.צעדים שוים קטים שאזכור לכך אלא רק  ,מרכיבי הסקציות

, בסופו של דברלמדייות שהתקבלה כן ביגוד לתוכית ושהוגשו ביגוד להצעות קודמות 

אשר ישתמשו בידע  ישראלייםשלושה מרכזים יוקמו התוכית  הוועדה הדגישה כי לשם הפעלת

אשר אחרים זרים הצורך בשותפות של גופים בשום אופן לא מוזכר העולם, אך שאר ויסיון מ

  אליהם יצטרף שירות התעסוקה. 

ח מתייחס למרכיבים מרכזיים בתוכית שכבר ידוו בעבר במסגרת דיוי הרפורמה. "הדו

- מספר האשים שעתידים להשתתף בתוכית, שאמד בכלכך היה ות אחת הדוגמאות הבולט

אופטימלי לקיום  יצוין כי על פי היסיון בחו"ל זהו היקף כפי שלמד ביסיון בחו"ל: "איש,  3,500

(שביב  1999). במסמך של מירב שביב משת 19, עמ' 2001" (וועדת תמיר ארגוי כלכלי של מרכז

. בסופו זהה לחלוטיןלי התוכית במדית וויסקוסין המליצו על מספר כי מובילמצוא ) יתן 1999

 ,של דבר, הוועדה אימצה מספר מרכיבים מהתוכיות האמריקאיות אך שללה אחרים. עם זאת

  פער גדול בין המלצות הוועדה ובין העקרוות שהתקבלו!קיים וכפי שיתן יהיה לראות בהמשך, 

                                                 
  וספת.הדגיש זאת יוסי תמיר פעם  2002בדיון שערך בוועדת עבודה, רווחה ובריאות של הכסת בובמבר  50
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התוכית ובמדייות האקטיבית ביישום ילאומי ביסיון הבעוסק חלק מרכזי בדו"ח 

למעשה, . בעיין פירוט מופיע אך כרגיל לא ,לעשה בשבדיהכולל אזכור  ,להשבת אשים לעבודה

בודדים מספר מרכיבים שכמקשה אחת כלל בתוכו גם  ,(workfare)רק מודל אחד הכירו בישראל 

  :(Welfare to work)מהמודל הבריטי 

גמלאות במסגרת תוכיות סעד או  ושרות באופן ישיר בין קבלתקאשר "(תוכיות) 

  ).37, עמ' 2001(וועדת תמיר  "הבטחת הכסה לבין השתלבות בשוק העבודה
  

ה של מקורות המידע הצלבבבירור את ההדו"ח כלל ציטוטים ממקורות שוים, אך יתן לזהות 

), שלמה 1999מירב שביב ( ע"יכגון מסמכים שכתבו  ,שהוזכרו גם בשלבים קודמיםהמרכזיים, 

התוכיות האמריקאיות על  מאוד מרחיביםהדו"ח ). מחברי 2000) ופרופ' יוסף קטן (1998קרמר (

 יםוויסקוסין), קצת על התוכית הבריטית ועוד פחות מכך מוזכר תוכית עלרק אך ו(כמעט 

וביגוד  ד (למעשהאירלומקומות אחרים כמו גרמיה, הולד, ורבגיה ב ות שערכוהיסיו

יון ד). על אף ה2003החלו רק בשת באירלד הדיוים על התוכית  ,לתזכורות בוועדת תמיר

לא הועלתה ובפועל  בלבד מתוכיות אלו, היסיון האירופאי מוצג ככותרתכמה עקרוות שאפייו ב

  חלופה ממשית לתוכית האמריקאית. 

עה הבילאומית בא לידי ביטוי בעמדות השפעוצמת המעידים על האחד הרמזים החשובים 

גם שלמה מדיה, משרד העבודה והרווחה) גרס כי יש והמיעוט המפורטות במסמך. ד"ר ג'וי גל (

כיוון שלמדיה  ,על האדם עצמו ,הימצאות תחת קצבאותלהטלת האחריות רבה בעצם משמעות 

יש צורך במעורבות גדולה אף על פי ש זה. לטעתו, בהובלת האדם למצבמשלה יש חלק משמעותי 

יותר של המשתתפים בקביעת גורלם, ההחלטה הסופית צריכה להישאר בידי המרכזים. לדעתו, 

להימע מהכללת כים או  מקוםהיה כן גם אוכלוסיית המחקר צריכה הייתה להיות שוה ו

ת א שביטא גל, ישמשו בשלב מאוחר יותרעמדות אלו  –בתוכית ומעלה  55מבוגרים בגילאי 

האחריות  בהדגשתהצורך דוגמת , הפוכותמתגדי התוכית. לעומתם, הציג האוצר הסתייגויות 

- שים חדללקבוצות אוכלוסייה (לדוגמא, גורפות מצבו והצורך להימע מהטבות לשל האדם 

באופן כזה   ,עדיפות כלכלית לאשים עובדיםבמתן הוריות). כמו כן, הדגיש האוצר את הצורך 

טרס להישאר ברשימת מקבלי הקצבאות שלמשתתפים בעמדת האוצר  –יסוי לא יהיה שום אי

   .כפי שיושמה בהמשךבאה לידי ביטוי באופי התוכית 

, ביהםכי הדו"ח מסה להתרחק מהמודל האמריקאי ולהציג את השוי  ,מעיין לראות

ורשים לתוכיות מעט מאוד אזכורים מפ ובכל זאת, עדיין לא יתן להתעלם מהעובדה כי מופיעים

 ,מהמודל האמריקאיההתרחקות סיון יבדו"ח היו ביותר אחרות בעולם. אחד הדברים הבולטים 

לחלוטין כמעט זהה  בפועלאולם בשוה מכוותם של מרבית חברי הוועדה, המדייות שהתקבלה 
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ועדה הוועדה עד כמה  ממחישלמודל האמריקאי שהציגה שביב שתיים קודם לכן. מצב זה 

  כאשר ההמלצות לא עלו בקה אחד עם אלו של פקידי האוצר.בייחוד הוות כסות מדעית ותו לא, ל

  התוכנית הניסיוניתהצעדים שהובילו לביצוע  –קבלת תוכנית חזרה לעבודה 
  הלגיטימציה של קרמר ומחלוקת פימיתהלגיטימציה של קרמר ומחלוקת פימית  החלשת החלשת   ––עיכובים בהפעלת התוכית עיכובים בהפעלת התוכית 

בצעדים בעקבות פרסומו והמדיה קטה וכית פרסום הדו"ח מיקד את תשומת הלב הציבורית בת

במכרז. מהתמודדות  "שלמה קרמר"לחברת  "פטור"מתן לדוגמה התוכית, ליישום מעשיים 

התוכית ליישום בוסף החליט שר העבודה והרווחה, הרב שלמה ביזרי, על הקמת מהלת 

דים אלו הובילו לתגובות . צע) 31/8/2001( בראשותו של עוזר השר לעייי עבודה, עמוס דיאלי

כ"איש משרד  קרמר, שתואר שלמה אלא כלפי  עצמה, לא כגד התוכית ,חריפות בעיתוות

שהקציב משרד האוצר  יםמיליון שקל 80. מתוך וכמרוויח העיקרי מהתוכית האוצר לשעבר"

ה"כ מס 20%(כמעט  של קרמר בבעלותושלחברה הועברו מיליון  15-כעבור התוכית היסיוית, 

  ). 2001אלף שקל בשה (וולפרט  600- הוערך בכהאישי ) ושכרו תקציב התוכית היסיוית

ולא לעצור את התהליך  ,בתגובה לביקורת הציבורית העזה, החליטה הממשלה במפתיע

בין ) עוצה במחלוקת 2001העיתואי גדעון עשת (עשת כפי שציין תוכית. הסיבה לכך, האת לאשר 

הייתה  ממשלהב . אולם, התגדות זוהאוצר (סליבן שלום)לבין שר חה (ביזרי) שר העבודה והרוו

משרד בהתגדות החשב הכללי מעוצמת האוצר. למעשה, העיכוב בע אך ורק וכח בטלה בששים 

בטרם שהחל לעבוד מול גורמים מחו"ל עוד על ביקר באופן חריף את שלמה קרמר, אשר  ,האוצר

  .מאף גורם חיצוי אחרהושפע ולא  ב בע מסיבות פימיות באוצר. כלומר, העיכוההצעהאושרה 

    התחלת התוכית היסיויתהתחלת התוכית היסיויתחקיקת החוק שאפשר את חקיקת החוק שאפשר את 
שירותיה של החברה  עיכוב התוכית ע"י החשב הכללי לא מע את אישור התאים לשכירת

את אישור החשב הכללי  החברהלספטמבר קיבלה  12-כבר בתאריך הו שבבעלות שלמה קרמר,

ביותר עשה אחד הצעדים המשמעותיים ) 2001בספטמבר  13-(ה מיד ביום המחרת .פטור ממכרזל

תיקוי "במשק המדיה (לחוק ההסדרים  ת הצעה , כאשר המדיה העבירה טיוטלקידום החקיקה

. באחד הפרקים )"2002חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדייות הכלכלית לשת הכספים 

תמך באופן להב בתוכית ואף אשר שר האוצר החדש בימין תיהו,  בתוכית החקיקה, שהעביר

הבטחת תעסוקה למקבלי "לושא פרק מיוחד הוקדש  ,יותר מפקידי האוצרעוד היה חרץ 

  כדלקמן: של החקיקה הייתה ". המטרה המוצהרת גמלאות קיום מתמשכות

ת הזדמות למעבר לאפשר ביצוע תכית סיוית ובחיתה במגמה ליתן למקבלי גמלאו "

האישיות  םיכולותיהמתלות בגמלאות האמורות לעצמאות חברתית וכלכלית ולהעצמת 

  בתעסוקה, ככל שיתן, תוך שיתוף מקבלי הגמלאות באחריות למימוש ההזדמות"



  
 63 -עמוד   השפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוותהשפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוות

 היא סטטה מהן, וועדת תמירהיתה לקדם את המלצות  האף על פי שהצעת החוק אמור

את עוצמת האוצר ביתר שאת,  ,מבליט שובההמלצות לבין  עצמה. הפער בין החקיקה לחלוטין

בהתאם לעמדת המיעוט התוכית ושיה את שמותה במיוחד התעלם מהוועדה המקצועית ממש ש

בהצעת החוק של האוצר הוזכרו אזורים גיאוגרפיים  ה אחת לעיין זה:דוגמלהלן של פקידיו. 

לא  ופים המקצועיים הזריםועדה, תפקיד הגשוים. ביגוד להמלצות הומקצועיים שוים וגופים 

הגופים ואף להוביל את  להיות שותפים מלאים בתוכיתייעוץ אלא הם עתידים רק בליווי ו יסתכם

  האוטוומיה המקומית.  או תבוטל כליל תוחלש מאוד  ,למעשהכך והמקומיים 

כית ה"תו"לקידום משמעותית לדצמבר קיבלה הממשלה את החלטה מעשית  24בתאריך 

 זו, ). בהחלטה1142" (החלטה עבודהבמקבלים גמלאות קיום מתמשכות הלוב בלתי מועסקים יש

על ידי שר  לפי כן כבר מותה חודשייםאשר בפועל מהלת רפורמה, על הקמת הממשלה הורתה 

יתן , של החלטה זו 2בצעד שועד לאשר את התוכית ברמה הלאומית. בסעיף  ,העבודה והרווחה

מעבר למדייות בכל הוגע לשדה הגלובלי לשדה המקומי ולמגמה המשותפת ב להבחין

" (בוסף הקיית מיומויות בסיסיות ראשויותו" סיוע וכלים אקטיביים""הכוללת  ,אקטיביזציה

תוכית קצרת  המבוסס עללהשלמת השכלה). מצד שי, אימצה הממשלה את המודל האמריקאי 

  מוביל לביטול הזכאות לקצבה. בו חוסר השתתפות לפיו,  אשרטווח (שלושה חודשים בלבד) ו

  השימוש במקורות חיצוניים לקידום התוכניתהשימוש במקורות חיצוניים לקידום התוכנית

  מעורבות האינטנסיבית של מקור החיקוי האמריקאיהדגשת ה
היא המשיכה בפעילותה. לחברה את העברת הכספים המשיך לעכב אף על פי שהחשב הכללי 

עומק ההשפעה את  טיעוים אלו מבטאיםת, דקת התוכיהשתמשה במספר טיעוים להצהחברה 

המשך המעבר  יכריםבשדה הגלובלי באותה העת, האמריקאית על מקבלי המדייות בישראל. 

ההשפעה למדייות אקטיבית והבולטות של התוכיות האקטיביות להשבת אשים לעבודה, אולם 

ת והשפעאף מע ודמה  באופן שלא ,האמריקאית על ישראל הייתה חיובית (קרי, מקור לחיקוי)

בתחומים הרכים בולטת דווקא על רקע הפגיעה בעוצמתה השפעתה של ארה"ב . עליה אחרות

  הקשה (כדוגמת פיגוע התאומים).

בתקופה זו, כאשר חודש  ההגיעה לשיאאף אכן, ההשפעה האמריקאית התחזקה ואולי 

"קבוצת (ריקאים הציג קרמר את שותפיו האמ )29.10.2001( התאומים וחצי לאחר פיגוע

השימוש . )המומחים הטובה ביותר בעולם בתחום של השבה לעבודה של מקבלי קצבאות"

עם גם בעבודה משותפת המשיך הצגת טיעויהם, אלא לאחר עצר לא במומחים האמריקאים 

משרדי הממשלה האחרים ציגי של ציגי האוצר ו בארה"ב לסיורים ישיר כהמשך ,אותם גורמים

, FEGSיורק עם ציגי חברת -המשלחת פגשה ביות מטעמה של וועדת תמיר. משלחכן של ו
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הקשר להפעיל את אחד ממוקדי היסוי. הפגישה התמקדה בחיזוק מועמדת הייתה  שבאותה העת

  ). 2001(בקל  בפרט יורק-ביוו בכלל בארה"ביסיון ללמוד דרכו על הרפורמה בעם הארגון ו

אחד חשב למפגש של רה"מ עם ג'ייסון טרר, ש יסה קרמר לארגן 2001בובמבר 

התקיימה, אכן ). לא ברור אם הפגישה 2001יורק" (בקל -"ממקימי הרפורמה בוויסקוסין וביו

פעילות . 51היה שר העבודה והרווחה, שלמה ביזרי יורק-ביו עם טרראולם מי שכן פגש בוודאות 

 (leverage)באמצעות מיוף  סים שלוהאיטרשלמה קרמר כסוכן ועדה לקדם את  חברתו של

 החברהאת הכוחות המובים במציאות הישראלית.  כון זיההפשוט התוכית, קרמר חיצוי 

עם גורמים מחו"ל תוך יסיון לחבור לקהילה המדעית בושא ובכך להרוויח מגעים המשיכה להל 

, התכתבויות עם כללו פגישה עם בוב לרמןהמגעים כמקור השפעה. שלה את ההון החברתי 

התכתבות עם שגרירות ארה"ב על התוכית, אולי ואף מי) בדיוק עם מומחים מחו"ל (לא ידוע 

  מתוך רצון לקבל לגיטימציה פורמלית. 

 לפברואר 30- פגישה שערכה בהייתה ארה"ב של ההשפעה אחת מקודות השיא בתהליך 

ומושל  2001-2005שים בותי אוש שר הבריאות ושיר לבין אריאל שרון ,ראש הממשלה בין ,2002

. (Tommy Thompson)טומי תומפסון  , מרתוכית וויסקוסין יישוםמדית וויסקוסין במהלך 

 (White House 2004)הבית הלבן האיטרט של באתר שהופיעו תומפסון, כפי חייו של בקורות 

סדרת כתבות שהופיעו . 52מודגשת מעורבותו בתוכית שהיוותה "מודל ארצי לרפורמת הרווחה"

הרשת שטווה קרמר. עובי את  ממחישה, 2005בפברואר  "ידיעות אחרוות"ימים" של  7"במוסף 

עם  כן מתוארים קשריושל תומפסון בהובלת התוכית בוויסקוסין ותפקידו המרכזי בכתבה מוצג 

תבה כי בכעוד טען . בסוףלבחרה  שגםהתוכית  לביצועהיחידה המועמדת חברת מקסימוס, 

שותפו ויועצו לייעץ לממשלת ישראל ואף הפך אשר לג'ייסון טרר,  גם מקסימוס הייתה קשורה

  .53)2005הבכיר של קרמר לקידום הושא (צח ופישביין 

אשר ) 2002מהלת הרפורמה (פעילות המקור האמריקאי משך גם ב החיקוי העיוור של

-ביו"מומחים (אותם המוחלטת של ת בסמכות המקצועילהשתמש ביסיון האמריקאי והמשיכה 

התגדויות מספר למצוא יתן ). עם זאת, "יורק מאמיים בהשמה קודם ואח"כ בהכשרה

ממה ברמה יסיון להתרחק כן יכר כיוי התוכית "תוכית וויסקוסין" ושהושמעו בדבר 

בריאות רווחה והההמרכזיים בוועדת העבודה, שעשה תמיר באחד מהדיוים , כפי הרטורית

ין פה את כל שיטת המקל של "א(הסקציות להטלת . תמיר התייחס 2002בכסת בסוף מאי 

                                                 
  המפגש התקיים בין השאר תודות לקשריו של קרמר עם ג'ייסון טרר. 51

52 "the state's landmark welfare-to-work legislation, which served as a national model for welfare reform" 
חיתות שלה סדרת הכתבות הזו ביקרה בחריפות את המעורבות של חברת מקסימוס בתהליך והציגה חשדות לש 53

  בשלבים לקידום התוכית בארה"ב.
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עמידה בתאי התוכית. וועדת תמיר אכן -שלילת הקצבה כתוצאה מאיעצם לו) "ארצות הברית

עמידה בתאים מובילה -איבתוכית עצמה, בפועל של הקצבאות, אולם  התגדה לשלילה מוחלטת

מלאכת ההשוואה להתרחק מהמודל האמריקאי,  השאיפהטול הקצבה. על אף בהכרח לכדי בי

במהלך דיון בכסת  האיטסיבית בין התוכית הישראלית לאמריקאית משכה אפילו

התבקש  הלה .", ג'ק חביבברוקדייל"מכ"ל מכון  הדבר בא לידי ביטוי בדבריו של. )20/5/2002(

אך ורק הוא התייחס בהרחבה , אולם בדבריו המליאה בתחום בפי להציג את היסיון הבילאומי

 שהקדיש במשפט יחיד שהקדיש ליסיון האירופאי (לעומת עשרות והסתפק האמריקאיליסיון 

יסיוות באגליה, בקדה, בהולד, "יש מגוון סיוות בעולם...  :ליתוח התוכית האמריקאית)

  54"מאמצים עקרוות דומים. בדמרק ובמספר ארצות. אבל, רוב היסיוות האלה

 להשפעותלחשיבות שייחסו בישראל עדות משמעותית  הייתה בכל זאתדיון אותו הב

זאת שביטא , כפי תעמוד בסטדרטים ההוגים במדיות אחרותשהתוכית במטרה  ,הבילאומיות

בר ). הד2002(כסת " "החזיר את ישראל לעולם – 80- חוק הבטחת הכסה בשות ה: "יחיאל לסרי

השפעה בילאומית אלא כמעט אך ורק השפעה אמריקאית  לא יתן לראות בכךאולם  ,אמם כון

  :. דברי שביב ממחישים זאת היטבשצמח במקום אחרכל רעיון מוו, לאמכוות או והתעלמות 

וגיבשו את  (תמיר)אי חושבת שלפי התוכית הזו ולפי שישבו בוועדה יחד עם יוסי  "

כית הזו, לא הייתה תוכית שמדברת על שילוב מקבלי הבטחת הכסה הפרטים של התו

  "בעבודה באותו סדר גודל

כן הופעלו ברחבי מסוג זה טעתה החרצת של שביב בולטת על רקע העובדה שתוכיות רבות 

אחרים ולדעת היו שוות מהתוכית האמריקאית. לדעתו של לסרי  וברב המקרים הןהעולם 

, אולם התוכית כל קודהכל סעיף ובחה בדקדקות ווחה, וועדת תמיר אכן בוועדת העבודה והר

לא כך ועל  ,המשמעותיהוא העיין לישראל ייבוא התוכית בעייתית. כלומר, עצם היה בכללותה 

לא מדוע  - את השאלה המרכזיתמחזקים ומבליטים עוד יותר . דברים אלו אמיתיהתקיים דיון 

עוצמתה של התפיסה האמריקאית כהגמויה עוצה בלכך  תשובהה - ?חלופות אחרותשקלו 

  ., כפי שעלה לאורך כל התהליךרעיוית חיובית בישראל

ללא כל מחסומים, היה יתן לראות את המודלים מתבצע בעולם שבו מעבר הרעיוות 

האחרים ולבחון את המודל הטוב והמתאים ביותר מתוכם. אולם, ההשפעה האמריקאית הייתה 

  שהיא מעה מרעיוות אחרים לעלות כחלופה.עד כדי כך זקה ומובת במציאות הישראלית, כה ח

                                                 
 יורק ובויסקוסין.-התקיים בג'ויט יום עיון בושא וגם שם הציג חביב אך ורק את התוכיות ביו 2007בחודש מרץ  54
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  עמעום מקור החיקוי: "המומחים האמריקאים" הוחלפו ב"מומחים מחו"ל"
, והחליטה על חברתי)-וועדת השרים לעייי חברה וכלכלה (קביט כלכליהתכסה  2002ליולי  1-ב

דייות הטיפול בבלתי מועסקים המתקיימים מגמלת קיום הוועדה לרפורמה במ"המלצות קבלת 

פה אחד והטילו על המהלת שהקים שר העבודה זאת ). השרים ורה"מ אישרו 36חכ/( "מתמשכת

בושא עם "המומחים החיצויים". כבר למחרת התקיימה פגישה וספת ליצור קשר והרווחה 

  היסוי. לביצוע ג תוכית עבודה לסכם את התהליכים ולהציבמטרה בחסות משרד ראש הממשלה 

 טשטושהתחיל להתעמעם, תוך  ההאמריקאי שלהמקור  ,אחרי שהתוכית אושרהלמעשה 

. קרמר יסה "מעורבות גורמים מחו"לבאמצעות שימוש בוסח "האמריקאי של החוקרים מוצאם 

שהגיש הוא ללכת בתלם זה וב"הצעה המפורטת לתוכית להקמה והיערכות להפעלת היסוי" אף 

באמצעות שימוש  המומחיםאת המוצא האמריקאים של הסווה הוא ) 2002(קרמר  2002ביולי 

), "התקשרות עם תאגידי ביצוע מומחים מחו"ל" 1: "סמיר בילאומי" (עמ' בתיאורים הבאים 

) ואחרים. תהליך זה לא פסח 5חו"ל" (עמ' ב), "איש קשר 3כולל מומחים מחו"ל" (עמ' ...), "1(עמ' 

בפגישה  האמריקאי של המומחים.מוצאם לעמעם את הם החלו שאף  ,הממשלהציגי על  גם

שיא המדיה, הציג קרמר בין קרמר ל ),2002באותה שה ( לאחר מכן אוקטוברחודש שערכה ב

 אולם מההודעה), 2002(לשכת השיא הקיים בתחום את היסיון הבילאומי בפי כבוד השיא 

שהופעלו לתוכיות הוא התייחס  ,אם בכלל ,לא ברור עד כמה לסיכום הפגישהשפורסמה 

  . למעט ארה"ב במקומות אחרים בעולם

התוכית אישרה ממשלת ישראל את ההמלצות לביצוע  2002לובמבר  25-בתאריך ה

. (YNET 2002)יועצים בילאומיים מארה"ב ואירופה  8ובכלל זה את בחירתם של היסיוית 

"הארץ" ו"ידיעות אחרוות" הוצגה התוכית בשמה המקובל ע"י כל ים עיתובכתבות שהופיעו ב

 הופיע ראיון עם שלמה) 2002(סיי ובסוק  מאותן כתבותהגורמים, "תוכית ויסקוסין". באחת 

יורק -תוכית ביושהיה מעורב בכי ג'ייסון טרר, "המומחה האמריקאי" בו הוא מדגיש קרמר 

  מתן ייעוץ.  ובוויסקוסין יגיע לישראל לשם

שלמה קרמר  ו שלחברתבו כתב כי חתם הסכם  ) 2.12.2002(בתאריך שבוע לאחר מכן 

לרבות היכרות מקרוב של יסויים דומים סיוה הבילאומי העף ("תודות ללייעץ בחרה 

עם פעולה שיתוף הצורך ב עד כמה מודגש בחוזה ובספחים אליולקרוא "). מעיין הערכים בחו"ל

   . ביותר מצומצםהציגות האירופאית אזכור , אך כמובן שגם שם ם מחו"לגורמי

הוצגו  2004יואר חודש ב ,דאז חסות מכ"ל משרד התמ"ת, רען דיורבבדיון שהתקיים 

 ג'ייסון טררהשיים הראשוים היו חברות שהתחרו במכרז ארבעת היועצים המרכזיים: בפי ה

ר בפרויקטים רבים. שיהם מילאו תפקידים בכירים ביו שותפו של טר ,(Hoover)מארק הובר ו
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וקייתלין  (Seaman)פול סימן  שי היועצים הוספים היוגם במדית וויסקוסין.  ולפי כןיורק 

לושה יועצים חיצויים ששמם הופיע במכרז לבחירת התאגידים ש. בוסף הוצגו (Hoover)הובר 

, (Clark) ג'ים קלארק ,יורק-של מדית יו ייי רווחה לעשר ה, (Duar) רוברט דואר :המפעילים

ט א -  מהולדאחת יועצת לבסוף גם ו דרום קרולייהבשר הרווחה בפלורידה וכ אשר שימש בעבר

  ., ראש שירותי הרווחה בעיריית אמסטרדם(Brenskot) ברסקוט

 הולדימעורבותו של יועץ  צויהציגה ההולדית להיועצים האמריקאים ולששת פרט 

חברת שלמה קרמר הדגישה במסמכיה את תפקידו החשוב של היועץ ההולדי באיתור  עלום.

 2003במשרד האוצר ביואר תוכית. בדיוים שהתקיימו ה שיוכלו לבצע אתהחברות ההולדיות 

. 55לבחירת התאגידים המפעילים, שיכללו חברה ישראלית וחברה זרה הוקדשה תשומת לב רבה

זרה התוכית התקשו למצוא חברה מובילי כי עולה  אלה קולים של דיויםקריאה בפרוטומ

. 56התוכית בהולדבביצוע הולדיות המעורבות החברות השל  ממספרן הרבמתאימה כתוצאה 

השוק כי תפקיד המומחים החיצויים אמור להסתכם בהכרת בהתאם לכך, הדגישו ציגי האוצר 

  את הקריטריוים לבחירת התאגידים.לו שיגדירו הם אכן כי ההולדי והשוק האמריקאי ו

הכת המכרז ובקידום להתוכית לוותה בצעדים אופרטיביים ביצוע החלטת הממשלה על 

יחד והעיין הציבורי גבר  ,). במקביל2004החוק לשילוב לקוחות הרווחה בכוח העבודה (מהל"ב 

שהביעו  . אותם חוקריםיקאיתלתוכית האמר (antagonists)של המתגדים קולם איתו גבר גם 

השכילו להציג חלופה אחרת לתוכית בכללותה אלא , לא "מכון אדווה"אלו מדוגמת , התגדות

של התוכית הישראלית על החברה בהם יש "חשש" מפי השלכות דומות  רק לסעיפים מסוימים

   ).2003(אדוה  כתוצאה מהפעלת התוכית הישראלית כמו אלו שהיו לטעתם בארה"ב

בהסתמכה על  התוכית לביצועאישרה וועדת הכספים את ההמלצה  2004ביואר 

כפי  ,2004התשתית החוקתית להפעלתה בפרק ז' בחוק המדייות הכלכלית לשת הכספים 

לאישור  "וועדת גדיש"שר האוצר תיהו. מיד עם השלמת החקיקה התכסה שקידם אותה 

 ות לשם קבלת תגמול עבור עבודתם. שר התמ"תהחברות המפעיליסתמכו המודל העסקי עליו 

 2004למאי  4לאישור הממשלה ובתאריך פעם וספת , אהוד אולמרט העביר את התוכית דאז

 גמלאותשילוב מקבלי " – 90התוכית המוצעת (החלטה חכ/ובאופן סופי התקבלה בפעם השישית 

  "). קיום במעגל העבודה

                                                 
, אולם ציגי האוצר (FEGS)יש לציין כי עד לשלב זה, התאגידים המפעילים כללו גם ארגוים שלא למטרות רווח  55

  ך בטעה שהם מעוייים במעורבות בלעדית של חברות עסקיות בתהליך.התגדו לכ
אחת הביקורות האפשריות על תזה זו יכולה לבוע מכך שבסוף בחרו להפעיל את התוכית שתי חברות הולדיות,  56

ר חברה בריטית ורק חברה אמריקאית אחת. עם זאת, הבחירה בחברה הולדית (וגם בריטית) ובעת במישרין בקש
 בין התוכית האמריקאית לתוכית ההולדית והבריטית וההשפעה האמריקאית יכרת בכל שעל ושעל.
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עלת ארבעת מרכזי התעסוקה, עליו שקדו באותו החודש פורסם מכרז בילאומי להפ

 60- תאגידים בילאומיים וכ 10. שירות התעסוקהו מוסד לביטוח לאומיההתמ"ת, האוצר,  ימשרד

בעת הגשתו בציבור לא פורסם עצמו גורמים ישראלים הביעו עיין במכרז, אולם המכרז 

 8חברות מתוך  4ן של החליטה ועדת המכרזים על בחירת 2004לדצמבר  15-). ב2004(מחוייבות 

ביגוד  ,אולם .ההסכמיםמולן וחודשיים לאחר מכן חתמו  ,שהגישו הצעה להפעלת המרכזים

, החברות הזרות קיבלו את ראשות ההובלה והן אלו בושא קודמות והסכמות התפתחויותל

או.אר.אס  בחרה בחברת (Maximus)את השותפים הישראליים: חברת מקסימוס לעצמן שבחרו 

(ORS) ית באשקלון ושדרות, חברת אי.פור.אי  והן מבצעות יחד אתהתוכ(A4E)  בחרה הבריטית 

 (Agens)באזור חדרה הפועלות ת בירושלים, ושתי חברות הולדיות ופועלוהן  "אמין"חברת ב

 וחברת "אדם"מקבוצת  "יעוד"מקומיות החברות בחרו לעבוד עם ה (Calder)ובאזור צרת 

  מה., בהתא"הופמן-מרטס"

על  ההכרזה הרשמית בטרםעוד  ,המרכז הראשוןלפעול החל  2005בתחילת חודש יולי 

החלו  2005באוגוסט  1-וב ,לא התחייבו להתייצב) בהתחלה המשתתפים(ולכן  תחילת התוכית

(מהבטחת הכסה  "תוכית מהל"ב"של  יישומההחל  ,. בכךבאופן רשמי ארבעת המרכזים לפעול

  ".תוכית וויסקוסין" -אך הידוע והמקובל יותר  ,פורמלי- ויה הלאלעבודה בטוחה) או בכי
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  תוכנית מהל"ב ("מהבטחת הכנסה לעבודה בטוחה") כ"תוכנית וויסקונסין"תוכנית מהל"ב ("מהבטחת הכנסה לעבודה בטוחה") כ"תוכנית וויסקונסין"
רבים ביגוד להמלצות וועדת תמיר, הייתה ובסעיפים תוכית מהל"ב, כפי שאושרה ע"י הממשלה 

כמעט  -ובאופן מפתיע  (Workfare)בודה דומה באופן מובהק לתוכית האמריקאית של חזרה לע

. דווקא לאחר שהתוכית אושרה, חלו 1999זהה לעקרוות שהתוותה מירב שביב במסמך משת 

ובמידה  2006, במהלך יתרה מכך. לביצועהובעקרוות המחים ה שיויים גדולים יותר בעיצוב

 השפעתו שלגם כתוצאה מ להשתותם יהמחהלחץ הציבורי בושא, החלו העקרוות  רבה בעקבות

 , אך בראשן לשיוי התוכיתשהביאו סיבות שוות  להצביע עלאלי ישי. יתן  ,התמ"ת החדששר 

. לאורך בעיין הלחץ הציבוריכן הייחודית של כל אחת מארבע החברות המפעילות ו אופן עבודתה 

ם העקרוות שקבעה אולבאופייה של התוכית, וספים שיויים וימשיכו להתבצע בוצעו השים 

מעצבים כל משפיעים ולה הלוות מערכת התמריצים ובייחוד  ,התוכית בעת קבלתהמדיה 

  . אפשרית התפתחות עתידית

מגולמות לכדי  הלקבוע מטרות שוות, אך כאשר מטרות אליתן  באשר היאבכל תוכית 

בעל משמעויות וגזרות  בושא הכספי, שכאמור היומשמעותית הרבה יותר. השפעתן  - סיוע כספי 

מהל אגף , אשר כיהן בעבר בתפקיד , בראשותו של יעקב גדיש"וועדת גביש"עסקה  רבות במיוחד,

היועצת המשפטית לשעבר של  ,ובהשתתפות פרופ' יוסי תמיר ועו"ד תמר הקר ,התקציבים באוצר

בגים תיתן  העיקרייםהאלמטים שכלל את מודל מורכב עמלה על יסוח הוועדה . משרד האוצר

וכן אלמט מרכזי תשלום מיימלי שוטף לחברות לדוגמה:  ,לחברות המפעילות הכספית התמורה

, וזאת יש של מקבלי קצבת הבטחת הכסה (case load)מתן תמריצים על סגירת תיקים  - במיוחד 

ת למדיו. ביגוד (שאף הוא השתה במהלך השים) באופן כמעט זהה למודל האמריקאי לציין,

לאחד הגורמים העיקריים שהביא  בשיקולי התגמול המדיה לא התייחסה, אחרות בעולם

  להפעלת התוכית: תשלום עבור השמת אדם בעבודה (להבדיל מסגירת תיקים).

התוכית, לביצוע את העקרוות כוללים ע"י מהלת מהל"ב הוצגו ש עיקרי התוכית כפי

לכיסה לעבודה והגבלת תקופת  (mutual efforts) כגון חובת ההשתתפות בתוכית, מאמץ משותף

הבת זיהוי ומקשה על ה ,המהלת תמצתה את עקרוות התוכית באופן מקוצר למדיהסיוע. 

כפי שמסרו לי על כתוצאה מכך, עזרתי בעקרוות מפורטים יותר, . הללו העקרוות המרכזיים

לעבודה זו ותיאורם  א' ום בספחמצורפים כלשה . עקרוות אלה(Agens57) ידי אחד המרכזים

  יורק ובוויסקוסין. -ביושהוהג עד כמה המודל הישראלי קרוב למודל  הקצר שלהלן, יעיד

                                                 
  אחת החברות המפעילות 57
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היו שמסוגלים אותם משתתפים בתוכית קודמות, המלצות חלק מהלראשית וביגוד 

). העקרוותבמסמך  2לבצע עבודה "מועילה כלשהי" (סעיף היה בכוחם כל עוד בכך, לעבוד חויבו 

שישתלם למקבלי השכר באופן כזה  ,תשלומי הבטחת ההכסה ועדו להוות משאב זמי ולא קבוע

לעבוד מאשר להמשיך להישען על אותן קצבאות. התוכית מבוססת על רעיון "העבודה תחילה" 

(Workfirst) , ה. על ולא  מוטלת על המשתתפיםהאחריות למציאת מקום העבודה כאשרהמדי

הקצבאות מתחייבים למאמץ "מתמשך ובלתי פוסק" בתמורה לקצבאות אלו. הסעיף מקבלי 

"אשים המבקשים תשלומי הבטחת הכסה השישי מצביע על מרכיב החובה בתוכית הישראלית: 

צריכים לקבל כל עבודה המוצעת להם, במידה והעבודה מתאימה לבריאותו ולמצב הפיזי של 

יותר מאשר בחלק מהתוכיות עוד חזקות אפילו  המדוברותסקציות ה. למעשה, האדם"

  . האמריקאיות

 ,בישראלהמופעל כלפי המשתתפים מגון האכיפה החזק היו על אחד הדגשים הייחודיים 

 ימקבלמבין מדי רבים באופן שלא קיים במדיות רבות. במדייות זו מגולמת התפיסה כי 

ישם אשים אשר יסו (" םיבה איתאת המערכת המטלרעה שם בכדי לצל  יםהקצבאות מצא

  .")להתחמק מהתחייבויותיהם לחיפוש עבודה או פעילויות אחרות

והדאגה לספק המאמץ יכר תוכית הכלולות בלמרות כל האמור לעיל, בוסף לסקציות 

טרם אפילו  המשתתפים, כגון שמירה על ילדי ,שירותים משלימים עבור האוכלוסיות המשתתפות

למדייות  יותר  קרובשיוי ה ,המצב שהיה הוג עד כהלעומת שיוי זהו למעשה  לעבודה.קבלתם 

 (One stop Center)במערך של "תחת שירות אחת" יתים האירופאית. כמו כן, כל השירותים 

  המדיות שהפעילו תוכיות אקטיביזציה למקבלי הקצבאות.כמעט בכל קיים הרעיון זהו אך 

  אי לישראליהשוואה בין המודל האמריק
את  יתן לזהות בבירור, 2005כאשר בוחים את המודל שיושם בישראל עם הפעלת התוכית בשת 

טביעות אצבעותיו של המודל האמריקאי. למעשה, פרט להסתייגויות קלות, התוכית שאומצה 

בטבלה  יתן לראות זאת היטב ,במדית וויסקוסיןבוצעה לזו שכשתי טיפות מים דמתה 

  . זה של פרקהמסכמת 

כמה דוגמאות מרכזיות לאימוץ  מעלההתוכית הישראלית למודלים השוים,  השוואת

המודלים ת הטיפולוגיה של המוחלט של המודל האמריקאי. אחד הצירים המרכזיים להשווא

, הסיבה בגיה מקבלים אשים כה רבים את הקצבה כולל שתי שאלות: האחת, מהיהשוים 

עבודה" ההאחריות להוצאתם/יציאתם מתלות זו. במדייות "רווחת  על מי מוטלת והשייה,

ולכן זוהי גם אחריותו  ,האחריות למצבו של האדם מוטלת בעיקר עליו (Workfare)האמריקאית 
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 האזרחיםעוי. לעומת זאת, במדייות הבריטית, האחריות למצבם של להוציא עצמו ממצב של 

 (ALMP). "התוכיות האקטיביות" מלכתחילה זאת מוטלת על מערכת הרווחה, אשר יצרה תלות

. 58ממערכת הקצבאות האזרחים המדיה היא זו שושאת באחריות גם להוצאתאף דוגלות בכך ש

ובכך מובלט  ,שכביכול מטיבה איתם ,כאשמים ביצול המערכתבישראל תפסים מקבלי הקצבה 

תוכית וויסקוסין. כפועל יוצא בין התוכית הישראלית למודל האמריקאי של  הדמיוןעוד יותר 

לדוגמה גם המדייות שקבעה בתוכית מהל"ב מתמקדת בצורך לגלות רמאויות אלו, עקרון זה, מ

כמערכת סטיגמטית המאפיית מדית  אימוץ מבחי תעסוקה והכסה כהוג בארה"בבאמצעות 

  . רווחה שיורית

למדי לאלו דומות , תוכית הישראליתבתמריצים /הסקציותמטרות בהמשך לכך, 

של התוכית האמריקאית בישראל,  "הבלתי מסון"שהופעלו בתוכית האמריקאית. האימוץ 

  תהליך בישראל. לאורך כל הכמה מקור ההשפעה האמריקאי היה משמעותי עד מעיד 

מהו המודל הטוב ביותר ליישום  כדי לקבועבזאת מובאות אין  דוגמאות אלה ואחרות

מאפייים שאפשר וצריך להכיס לתוכית להשבת אשים  םהמודלים ישלכל אחד מ .בישראל

כי  ,. ברצוי להדגיש פעם וספתכאחדהשפעות חיוביות ושליליות ושא עימו לעבודה וכל מודל 

התהליך  בחיתמטרת העבודה היה תוכית טובה יותר, אלא איזו לקבוע  איהמטרת עבודה זו 

חלופות העדר מע את העלאתן של אפשרויות אחרות. בו הוא פן אוואת השל מעבר וחלחול הרעיון 

בחית התהליך הישראלית. עבור המציאות בעייתית מאוד שהיא גרם לקבלתה של תוכית  אחרות

במקביל ובכלל זה יחסים בילאומיים, סוציולוגיה, מדע  תדיסציפליומספר של חייבה שילוב 

  עוד.המדיה, עבודה סוציאלית, לימודי תרבות ו

                                                 
קיים הבדל משמעותי בין תוכיות האקטיביזציה שהופעלו במדיות סקדיביה, בהן האחריות למצב מוטלת על  58

ללית מוטלת על החברה, בשל ההבחות החברתיות שיצרו המדיה לבין התוכית שהופעלה בצרפת, שבה האחריות הכ
 מציאות זו.
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  טבלה ב':
  בין תוכנית מהל"ב למודל האמריקאי טבלת השוואה

בה יתן לראות את הדמיון בין המודל הישראלי (מהל"ב) שהתקבל לבין מסכמת להלן טבלה 

הדמיון בין המודלים, אפשר לראות השוות ובעיקר את המודל האמריקאי. בכדי להדגיש את 

כי התוכית הישראלית דומה באותו שבא להדגיש  ""סימון  )במודל הישראלי(בתחילת כל סעיף 

. ליד חלק מהסימים, אפשר לראות " שבא להדגיש את השוות בין התוכיות"סעיף או סימון 

  " שבא להדגיש עד כמה הצירים דומים אחד למשהו-גם סימן "+" או "

  

  מהל"במהל"ב  המודל הישראליהמודל הישראלי  WWoorrkkffaarreeהאמריקאי: האמריקאי: מודל מודל הה  התוכיתהתוכית

המטרה המרכזית 
  ל התוכיתש

אתיקת עבודה והקטת מספר  תאכיפ
 התיקים של מקבלי הקצבאות

  מימדי העוי.  כאמצעי להקטת

  ת מספר התיקים של מקבליהקט
שיוי  סעיף זה עוברכיום  (הקצאות 
שמרמים  איתור משתתפים) וכלשהו

  את השלטוות.

  אוכלוסיית היעד

קבוצות אוכלוסייה המוגדרות ע"י 
: משותפים כלכליים-מאפייים סוציו

  הוריות-שים שחורות, אמהות חד

  יעד מוגדרת בעיקר האוכלוסיית
למרות  –מקבלי הבטחת הכסה כ

שקיימת חפיפה מגזרית, היא איה 
  בולטת כמו בארה"ב

מרכיב חובת 
  ההשתתפות

בתמורה למתן  –חובת השתתפות 
  הקצבאות. 

  הוחלט  2007- ב –חובת השתתפות
  פר קבוצות. על הקלה כלשהי למס

אחריות אישית או 
מדיתית/ חברתית 

  ליציאה מהעוי.

 - האדם אחראי כמעט בלעדי לגורלו 
להסיר החסמים רק המדיה אמורה 

  שוצרו ע"י מערך הקצבאות ותו לא. 

 תמיד האדם אחראי למצבו כמעט 
אלו את  העיש והמדיה אחראית ל

  שיסו לחמוק מאחריות זו.

פילוסופית 
Workfirst 

עבודה בכל ב מועסקים-הבלתישילוב 
  עבודות קצה.כולל במחיר, 

 ההגדירה צורך  לא+  המדי
בתוכיות שדרוג לטווח ארוך, אלא 

  שוק העבודה.בשילוב ראשוי ברק 

סקציות או 
  תמריצים

הגבלת כולל בות (ורמסקציות 
תקופת השהות תחת קצבאות 

  עטים. ולשתיים), תמריצים מ

+ יסקוצצו וי למשתתפים ב
ובעיקר הוחמרו התמריצים 

לעתים,  –הסקציות לאורך הזמן 
מאלו הסקציות היו גדולות אף 

(אם כי ללא הקבלת  בארה"בההוגות 
  תקופת השהות)

מבחן בדיקת 
  האמצעים

מרכיב עיקרי בכל תוכית, כתאי 
  לקבלת הטבות

  מרכיב עיקרי של תיוג, שעדיין
  שאר מרכזי בתוכית ובמערכת. 

אסטרטגיות 
להחזרת האשים 

  לעבודה

, תוכיות קצרות להשבה לעבודה 
  ללא מרכיבי הדרכה משמעותיים.

  יות קצרות טווח, תקציביםתוכ
כחלק  –מוגבלים להכשרה מקצועית 

להכשרה  ותההוצאצמצום למגמה מה
  מקצועית במדיה
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  דיון ומסקות
לשי, הים מורכבים וכוללים שלבים  תהליכי התפוצה וההטמעה של רעיוות במעבר ממקום אחד

תפקיד אקטיבי. אותם שחקים פועלים בתוך מערך של בעלי שחקים רבים מעורבים בהם , רבים

הגלובלי. החפיפה, כפי שהתייחס אליה בשדה ובמקרה שלו בשדה המקומי ו ,שדות מקבילים

במודלים של פוליטיקה רק בורדייה, מאפשרת לו לבחון מערך השפעות מורכב יותר ולא להיעצר 

מבה שכולל  –כל סוכן מושפע גם מהמבה הסובב אותו הסיבה לכך היא ש . בין השאר,פימית

  . בשי השדות במקביל השוים, אך גם את דפוסי החשיבה המקובליםוהמוסדות את הארגוים 

ה לתהליכי תפוצה והטמעה של רעיוות כאל מגון של סיון ובריר לרב וטים להתייחס

מתוך מספר אפשרויות. המועדפת תוכית הרעיון/התפיסה/הבמספר שלבים, עד אשר בחרת 

לדיון עולות ס, ישם מצבים בהם חלופות אחרות כלל לא אאולם, כפי שהתייחס לכך לוק

השתתפו במקרה הישראלי של ייבוא תוכית ההשבה לעבודה. בתהליך גם וכך היה מלכתחילה, 

בישראל. וליישמו מתאים ואיטרס עצמי, במטרה לייבא את הרעיון  שחקים מרכזיים בעלי הון

ולא  ,אך ללא ספק הושפעו במקביל מהשדה הגלובלי ,ברמה המקומיתאמם שחקים אלו פעלו 

  פחות מכך יצלו אותו לקידום מטרותיהם.

בשדה  יושמו כיצדהצגתי בהרחבה בכדי להסביר את מגון הסיון וברירת הרעיוות, 

. בעיין זה פירטתי אודות י מודלים שוים של מדייות האקטיביזציה בתחום התעסוקההגלובל

סברו . אולם ביגוד לכך, בישראל מהםשהמודל האמריקאי מהווה רק אחד כ ,מספר מודלים

ופרט לאזכורים ספורים למדי אין בלתו. המציאות, אחד רק מודל ממשי קיים כי  "האמיוו"

הן התומכים בתוכית והן המתגדים לה בחברה  חטאוטעות זו וב, תבתכליכאמור, הייתה שוה 

אקדמיה הביקורתית לכאורה. כולם ככולם, וכמעט ללא יוצא הולא פחות מכך גם  ,הישראלית

שביטא , או כפי "תוכית וויסקוסין הישראלית"ועד היום ל 1999משת החל התייחסו  ,מהכלל

ת זאת יו"ר וועדת העבודה והרווחה של הכסין ": 2002סת, ח"כ דוד טל בשסין, ויסקוויסקו

    ). 2002(כסת  ישראל, וויסקוסין ארה"ב"

ולמעמד זה הגיעו  ס טען כי הרמה הגבוהה ביותר של עוצמה היא המובן מאליואלוק

האמריקאי. בכדי לבסס את טיעויי בדבר   (Fountainhead)ביעהרעיוות רבים שצמחו במקור ה

ייבוא רעיוות מתחומים שוים,  והשלכותיה על האמריקאית על ישראלעומק ההשפעה 

חלופות התייחסתי בהרחבה לקיומן של תוכיות וספות במדיות שוות, אשר יכולות להוות 

  ברורות לתוכית שהתקבלה בישראל.
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כמעט בכל מובילה (וגלובלית) בשדה הגלובלי התבססה מדייות האקטיביזציה כמגמה 

מאמץ הפגין מהותה של מדייות זו היה הדרישה מהפרט לכאמור, מבוססת.  מדית רווחה

המוסדות הלאומיים המקומיים,  ת. מגמה זו לא שארה רק ברממהמדיה בתמורה לקבלת סיוע

עבודתם של המוסדות הבילאומיים. אחת הדוגמאות לכך, היה שיוי המדייות לגם חלחלה אלא 

. 59(Conditionality)חלה לקוט במדייות "התאיות" של "קרן המטבע הבילאומי", שה

שיערכו שיויים בכך התתה הקרן את הסיוע למדיות שמצאות בקשיים מדייות זו במסגרת 

בדפוסי המחשבה  מביכי ללא שיוי . הקרן טעה מביים במדייות המויטרית והפיסקלית שלהן

סטלי , כפי שהציג זאת ע לא יהיה משמעותיסיוה וכפועל יוצא מכך גם במבה הכלכלה המקומית

במלים אחרות, האקטיביזציה  .Rodrik 1999(60(פישר בהיותו סמכ"ל קרן המטבע הבילאומי 

מערכת הרווחה ההה משירותי מגמה גלובלית במדיות המתועשות, בין אם ברמת הפרט להפכה 

רק בתמורה לעריכת ע כלכלי להגיש סיוהמקומית ובין אם במוכות של המוסדות הבילאומיים 

  שיויים מביים (כמו דרישת "התאיות" של קרן המטבע).

הביטוי המעשי למדייות האקטיביזציה בתחום התעסוקה, הין תוכיות "ההשבה 

בתוכיות ההשבה לעבודה ברחבי העולם, בחרתי להתמקד במודלים הקיים המגוון וכח לעבודה". 

השתמשתי את ההבדלים להראות על מת מספר מאפייים. מרכזיים הבדלים אחד מהשי בה

של המודלים השוים. את ההיבטים המעשיים גם בבסיס טיפולוגי קיים, שהורחב במטרה להציג 

 2005, התוכית שהחלה לפעול בישראל באוגוסט והמגוון הקיים השוות בין המודליםעל אף 

כי לציין . יש האמריקאית וויסקוסין לחלוטין למודל האמריקאי של תוכיתכמעט הייתה זהה 

ולראייה אפשר לראות כיצד  הישראלית תוכיתערכו שיויים רבים ב, שעברו מאז החלהבשים 

, אולם עשה שיוי במודל התגמול הכלכלי לחברות המפעילות )2007רק בחודשים האחרוים (

  . ותהאמריקאי תוכיותב עוץ לתהליך כולוהמקור הראשוי 

  אפשריים לקבלת התוכנית האמריקאית בישראל  הסברים
מוחלט של המודל האמריקאי של תוכית וויסקוסין מעלה את השאלה (הכמעט) אמוצו 

 לכלבין המודל האמריקאי מדווקא : מדוע אומץ זו המהותית שעמדה בבסיס עבודת תזה

כאפשרות  מדוע אף חלופה לא עלתה :אם דייק באשר למהות הבעיה? או הקיימיםהמודלים 

  :מספר הסבריםלבחון אפשר  כתשובה לכך ממשית?

                                                 
במטרה להעיק סיוע כספי למדיות זקקות, בשים האחרוות  40-קרן המטבע הבילאומית הוקמה בסוף שות ה 59

ת סיוע זה הותה בעמידה בתאים שוים. תאים אלו, התרבו באופן יכר בשים האחרוות, וגרמו למדיות הזקקו
לערוך שיויים מביים בכלכלה המקומית בתמורה לסיוע זה. בהיבט ברחב יותר, יתן לראות כיצד אותו רעיון קיבל 

  מעמד דומיטי גם ברבדים אחרים. 
תפקיד הכלכלי לכהן ב 2004-ראש הממשלה ושר האוצר ב הוזמן ע"יאמריקאי,  , שמוצאושפישר להיווכחמעיין  60

  מיויו מהווה אולי עדות וספת לעומק ההשפעה האמריקאית בישראל. שר האוצר.  בישראל אחריביותר הבכיר 
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. אולם, כאשר הרווחה המקומיות בין שתי מערכות הקיים הדמיוןהיו הסבר מקובל 

עד להיווכח שוק העבודה הישראלי והמסורת הישראלית של מדייות התעסוקה יתן  מתחים את

במדיות אלו שוק . וק הבריטימהשוק האמריקאי, אך גם שוה מהשכמה השוק הישראלי שוה 

 (Daguerre 2004) (Low-skilled) על כישורים מוכיםהמבוסס העבודה מבוסס על כוח עבודה 

דרישה גדולה יותר לעובדים בה מתאפיין בשוק בה מצומצמת והעובדים שכמות ה ,לעומת ישראל

, בישראל י הזהלמרות השוי המהותבעלי הון אושי גבוה המצריך הכשרות משמעותיות יותר. 

בסיסיים בלבד.  יםחיזוקבהעקת אומצה תוכית המתמקדת בפיתוח הכשרות לטווח קצר בלבד ו

, כאשר אשי המקצוע מתמקדים יותר ויותר בחיזוק הכישורים הרכים כיוםמגמה זו מתחזקת 

פרט  ,הקטת מרכיבי ההכשרה המקצועיתבו (Employability61)כגון "מסוגלות תעסוקתית" 

מדייות הוגה במקום העבודה. לעומת ארה"ב, במרבית מדיות אירופה רכשים הלאלו 

כתוצאה מהרכב השוק  , וזאתהמבוססת על הכשרה מקצועית וחיזוק ההון האושי לטווח ארוך

רבתה כאמור למודל האמריקאי יכר במדיות אלה. יש לציין כי גם בבריטיה, על אף ק השוה

   החשיבות של ההכשרות המקצועיות. מתבטא בהדגשתמשמעותי ה שוי

 , עוץ בתהליכי חיקוי ולמידה?"מדוע אומץ המודל האמריקאי" לשאלההסבר חלופי 

אימצו את התוכית הטובה ביותר. אכן התוכיות הטובות ביותר. לכאורה, בישראל  ההוגים כלפי

רה לטיבה, אלא אפשר וזו אכן הייתה התוכית הטובה ביותר, אולם הסיבה לאימוצה איה קשו

היחיד האצן אזי  ,כמשל תחרות ריצהשתמש ב. אם ששקלה לכך שהיא הייתה התוכית היחידה

  במקום הראשון.  אותוסיים יזה שגם היה יבמירוץ 

-תשובה חדלכך בהחלט אין ש מצאאת איכות התוכית, לאמוד  סהאולם גם אם 

, מגוון היבטיםובחו עבודה" בארה"ב תוכיות "רווחת ל ערכו בוגעמשמעית. מחקרים רבים 

בעיקר התעייו על אף שבישראל  בחלקם מצאו השלכות ותוצאות חיוביות ובחלקם שליליות

 . אותם מחקרים(DHHS 1999)מספר התיקים שסגרו כתוצאה מהפעלת התוכית היבט אחד: ב

ספר העיים הגדלת מאת ובכלל זה  ,השליליות של התוכיות ותאת ההשפעבדקו  אמריקאים

ההשפעות על ילדיהם המתבגרים של משתתפי התוכית את (בעיקר של "עובדים עיים"), או 

(Morris et al. 2002) ויים, כגון שיוספים הציגו תוצאות סותרות בתחומים שו מחקרים .

או כיסוי ביטוח  (Friedman et al. 2000)ציבורי השכר, הסיוע הבאיכות השירות, השפעות על 

וקשה  השפעות של תוכיות אלושערכו בוגע ל. אלו רק מקצת מהמחקרים (Medicaid)ריאות הב

  . להצביע על הערכה אחידה וגורפת העולה מהם באשר לאיכות התוכית האמריקאית

                                                 
מסוגלות תעסוקתית היה מערכת של הישגים, תובות ויחס אישי, המגבירים את הסבירות שאדם כלשהו ישיג  61

   .תעסוקה)- (מיעת תת ובמקצועות בהם יעבוד בעתידאו/תעסוקה במקצוע בו הוא עובד 
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בשלבים הראשוים של קליטת התוכית בישראל הושמעה באופן תדיר הטעה כי 

 למצואמאמץ קטן יתן היה בכאמור ילה יותר, אך התוכית האמריקאית התקבלה בגלל היותה יע

כשלון של התוכית  שהוכיחו יהם לדוגמה כאלהי, ובגם מחקרים שהציגו ממצאים שוים

היבטים שליליים כגון ירידה בהכסה השתית חשפו  מהסוג הזה . מחקריםמסוימיםבתחומים 

כית בשות משבר לאחר , קשיים בהפעלת התובארה"ב (Sawhill 2001)משפחות  700,000של 

שכר כתוצאה מכך שרבים (בעיקר שים) ההפיגוע במגדלי התאומים או ההשפעה השולית על 

 ותמחזק עובדות אלה. (Cancian et al. 1999)עבודות זמיות השתלבו בקצבאות  שהפסיקו לקבל

לטובת המודל  מקדמי התוכית בישראלבה החזיקו המובית ההטייה הטעה בדבר את 

  אך לא עשו כך. ,וספיםמחקרים לעיין ביכלו לבחור בעוד שגם הם , ריקאיהאמ

  המודל המשולב: תפקידם של שחקים מקומיים בתוך מבה גלובליהמודל המשולב: תפקידם של שחקים מקומיים בתוך מבה גלובלי

מעייים וחשובים אך אים יכולים להסביר את מעמדה ההגמוי  שהוצעו עד כהשי ההסברים 

ולטים בפוליטיקה הכלכלית אחד ההסברים הבב לשם כך יש לעייןשל התוכית האמריקאית. 

מתמקד בחשיבותם של השחקים המקומיים, ואלו אכן השפיעו במובהק על אשר הבילאומית 

התהליך, אך עבור בעל חשיבות משמעותית היו . הסבר זה בישראל האופי שבו התקבלה התוכית

שפעת של ה(מקומיים וגלובליים) מההיבטים הרחבים יותר  מתעלמים כל עודהוא איו שלם 

ובכדי להדגיש בכדי להשלים את התמוה  ,על השחקים הפועלים בתוכו. לכן (Structure)המבה 

המסביר את השפעותיהם מגון להציע טוב יותר את תפקידם של השחקים המקומיים, בחרתי 

  מערך הכוחות בשדה הגלובלי.והשחקים בשדה המקומי התלויות זו בזו של 

על תיאורית השדות החופפים של בורדייה, מאפשר לבחון את מבוסס ה -בתזה זו המודל 

. אחד המקורות המרכזיים הללו עבור החברה הביעה" שממו צמחו אותם רעיוותמקור "

ארה"ב, אולי יותר מכל מדיה אחרת בעולם, שהרעיוות אשר תפסים  ויום היכהישראלית 

כי רעיוות אלה המקובלת היא ההחה . לבישרא כובעים ממה הם בעלי סיכוי גדול יותר לאימוץ

לכך שכל רעיון אמריקאי תפס בישראל מובילה  רציולית,-תוצאה של חשיבה פוזיטיביתהם 

  כטוב ביותר. 

המקה לרמה  , הגיערעיוות שופעכמקור  ,בשים האחרוות מעמדה של ארה"ב בישראל

בתהליך קבלת שהיה כפי  ,ים. בתאים מסוימשיוצא ממהכמעט לכל רעיון מיידית עליוות 

של  תלרמה האולטימטיביוהגיעו תוכית "השבה לעבודה" לישראל, אותם רעיוות הבשילו 

חלופה  ת כלמעה העלאמוחלטת, עד כי כה איתה והגמויה רעיוית חיובית. עמדה זו הייתה 

  תוכית וויסקוסין האמריקאית.וותרה בדיון אך ורק אחרת 
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דוגמת ות והטמעתם כוללים תפקיד אקטיבי של שחקים מקומיים תהליכי ברירת רעיו

ל להביא וקרמר, פקידי משרד האוצר, אולמרט ופוליטיקאים אחרים, אשר להם הון מתאים שיכ

 במקרה זה הם, אולם בשדה המקומי לשיוי. אין ספק כי אותם שחקים מלאו תפקיד אקטיבי

שחקים פעלו בתוך מכלול השפעות הממו. כלומר, והושפעו , יצלו אותו שדה הגלובליבפעלו גם 

  ובעיקר תחת ההשפעה המובית של העוצמה האמריקאית הרכה על ישראל בשים אלו. –מביות 

עוצמתה הטעה הפוצה כי עוצמתה של ארה"ב התערערה בשים האחרוות,  חרף

כפי  ,חיוביגורם כארה"ב תפסת  בעולם עדיין משמעותית. במקומות מסוימיםבתחומים הרכים 

. כתופעה/תרבות/יישות שליליתאך במקומות רבים אחרים היא תפסת  ,שהדבר בולט בישראל

  , שעוצמתה הרכה באה לידי מימוש.מהווה מעצמה (לעתים הגמוית)בשי המקרים, ארה"ב 

יתן עד כמה העוצמה האמריקאית משפיעה על המציאות הישראלית,  על מת להמחיש 

(מלבד התחום בו  ישראל את הלגיטימציה האמריקאית גם בתחומים אחריםבלה קיכיצד  לבחון

בו יסו לייבא תוכית ללימוד שפה. גם במקרה  בתהליךכדוגמת התחום הפדגוגי,  עוסקת תזה זו)

- זה הוקמה וועדה שדה בשיוי המדייות והייתה אמורה לבחון מודלים שוים מרחבי העולם (יו

דו"ח שהוגש לשרת כפי שמעיד  ,ם גם כאן בחן בעיקר המודל האמריקאיזילד ובריטיה), אול

מקור הסמכות בעיקר  , שלא במפתיע,הודגש במסמך האמורלימור לבת.  ,החיוך דאז

על מסקותיה של אחת מוועדות החקירה בוסס עצם העובדה שהמסמך וזאת מהאמריקאית 

התוכית חשבת יום, כ). 2001(שפירא הגדולות ביותר בארה"ב שהגישה את מסקותיה לקוגרס 

  שפה האגלית ולא העברית.ה ללימוד כיון שהיא יעילה לא מתאימה,שיטה  ובע מאימוץהכשלון ל

  הקרקע: הקשר (קונטקסט) מקומי וגלובלי לקבלת התוכנית בישראלהקרקע: הקשר (קונטקסט) מקומי וגלובלי לקבלת התוכנית בישראלהכשרת הכשרת 
וי שיאלמלא חל תוכית חזרה לעבודה לא היה מתאפשר וייבוא השיוי במדייות התעסוקה 

. תהליך זה התבססות תהליך הליברליזציה שעבר המשק הישראליאלמלא מציאות הישראלית וב

החלת תוכית הייצוב וכח ככל שגדלה ההשפעה האמריקאית על המשק הישראלי  התעצם

, שעמדה בבסיס התהליך והתוכיתגישה ה. אחד המאפייים העיקריים של 1985הכלכלית של 

הביא לפתיחות גדולה יותר עיין זה  .גלובליזציהתופעת הישראל ב הרצון/צורך לשלב אתהיו 

אותה פתיחות היא זו שאפשרה את חדירתם של ו ,כלפי השפעות זרות אך בעיקר לזו של ארה"ב

  את הקרקע לקבלת התוכיות בישראל.והכשירה רעיוות חדשים 

עדי לקבלת הייתה הגורם הבלבאופן זה או אחר הקרקע שהכשרת אין בכוותי לטעון 

התוכית, אלא שהיא אפשרה את עבודת השחקים שפעלו בשטח. כמו כן, חשוב להדגיש כי גם 

השפיעו על האופן בו  ,פימיים ומגוון השפעות מהשדה הגלובלי ותמסורות קודמות, יחסי כוח
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קלוט הובילה את מקבלי ההחלטות לזו תפיסת מציאות בישראל.  האוטולוגיתתפסה המציאות 

  אין מחסומים להעברת ידע ממקום למקום.לכאורה בעולם שבו  ,ידע באופן סלקטיביאת המ

השוק לתחרות במוצרים ובהון, בפתיחת את הצורך כוללת ליברלית -הגישה היאו

אך  ,ע"י המדיהעד כה התוכיות החברתיות שוהלו הפרטת הפרטת הכסים הממשלתיים ואף 

מעורבות המגזר הציבורי בכלכלה ובחברה המקומית יסיון להקטין את דוגלת הגישה בבעיקר 

)Sebastian 2001.( לאומית מסכימים כי הגישה  רב רובם שלחוקרי הכלכלה הפוליטית הבי

עם המתח המובה בין הרצון בהתמודדות יום כאסטרטגיה הדומיטית ליברלית הפכה ל- היאו

לתיים בתוך יח רמת חיים בסיסית להבטגלובלי ובין הצורך להגדיל את יכולת הייצור על בסיס 

זוהי גישה אידיאולוגית הרואה . Yeung 2000(62(ובעיקר להבטחת עתידם התעסוקתי המדיה 

. בהישעותם של מקבלי הקצבאות על כספי המדיה כשל שוק אותו צריך להסיר ובו צריך להאבק

קיימת, אין ספק כי זוהי כעובדה  הכירו בכך מדייות זולאף על פי שרבים מהתומכים והמתגדים 

  . קיימותמספר גישות גישה אידיאולוגית אחת מתוך 

ביטוי משמעותי  ליברלית, שמדייות האקטיביזציה מהווה-הדומיטיות של הגישה היאו

של התוכיות להשבת אשים  ממקום למקום בעולם , באה לידי ביטוי בדיפוזיה הגוברתשלה

עם הפעלת התוכית האמריקאית ע"י ממשל קליטון  יותר הגישה אף הפכה מרכזית עודלעבודה. 

). 1997דיל" (-דיוים שהתקיימו באגליה על האפשרות להפעלת תוכית ה"יוכן בעקבות הו

במקביל, חל שיוי גם בתוכיות מקומיות בשבדיה, דמרק (הכסת חובת ההשתתפות), ורבגיה 

אין הסקציות) ובמדיות וספות.  הגברתד (סיוע), הוגריה, הולקבלת (החמרת הקריטריוים ל

שוי ומכך בע ה ,באופן שוה ממקום למקוםחלחלה והוטמעה שמגמה גלובלית זו ספק כי הייתה 

  . במדיה אחרתהתוכית שהתקבלה במדיה אחת לעומת זו שהתקבלה אופי ב

ד העובדים מעמכגון הסיבות לשוות זו מגווות וובעות מגורמים רבים ברמה המקומית, 

, אך גם כתוצאה מהשפעות חיצויות על המדיה. אדרסון-אספיגכפי שהתייחס לכך  ,במדיה

 ,האמריקאית (Workfare)הדומיטית של תוכית "רווחת העבודה"  ההשפעתהיא  דוגמה לכך

 בעולם במקומות שוים מוקד לחיקוי חיוביהפכה להיות התוכית  ,מחד להשפעה זו שתי פים:

מרכיבים משמעותיים מהתוכית לעצמן  מדיות אלה אמצובריטיה, הולד וישראל. כמו 

דוגמת ( אל המדיה עצמה שהגיעואמריקאים היו מעורבים מומחים בו ך האמריקאית בתהלי

בריטיות שפקדו את רה"ב, כדוגמת המשלחות הארשמיות שסעו ל) או/ו משלחות וישראל הולד

. (Pierson 2003)במהלך העשור האחרון  ,פלגת השלטון באגליהלא קשר לזהות מל ,וויסקוסין

                                                 
  ).Demand) וחידושים בהיצע (Flexibility(עקרון הגמישות מבוססת על  הגישה, (Yeung 2000)יוג  לפי טעתו של 62
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עשה יסיון בה כפי שיתן לראות בצרפת,  מוקד לחיקוי שלילימאידך, התוכית הפכה להיות גם 

האמריקאי בעת דיוים על הפעלת תוכית אקטיביזציה מקומית להתרחק ככל היתן מהמודל 

(Daguerre 2004) .  

, אלא דווקא של התוכית הירחקות איה ובעת בהכרח מאופיהתלאו לאימוץ הסיבה 

אם ההשפעה היא חיובית או בין כלפי היישות שתפסת כמייצגת אותה. בשי המצבים, מהיחס 

תפקיד מרכזי בעיצוב התוכית המקומית וטביעות מלאה שלילית, התוכית האמריקאית 

  אצבעותיה ראות בברור כמעט בכל מדיה. 

  למעמד של הגמוניה רעיונית חיובית בישראל? זכתהת האמריקאית מדוע התוכני
של תוכית תרומתה את  יתן לזהותגם בשדות מקומיים אחרים בפרקטיקה הישראלית, כמו 

באף כמקור חיובי לחיקוי.  גם כן תפסהשבחלקם היא  ,עיצוב התוכית המקומיתלוויסקוסין מ

כמו  תוכית ממדית וויסקוסיןהמעותית של לא ידוע על השפעה כה משמאותם מקומות אחד 

קיימות גם בארה"ב היו בעיין זה, הדגיש תמיר כי  ההשפעה שהיתה לה על התוכית בישראל.

 אותו מודל של תוכית וויסקוסין תפס  וגם עבורן, בכל רחבי ארה"ב,) 2007( תוכיות שוות

 ההסיבה לכך, עוצה בעיקר. בושא)(הדבר מודגש גם בפרסומים של הבית הלבן  מקור לחיקויכ

במספר מקבלי הקצבאות ביותר וויסקוסין הייתה המדיה בה הושגה הירידה הגדולה שבעובדה 

תוכית , 63בארה"ב  המקומיות למרות השוות בין התוכיות .(DHHS 1999)במהלך השים 

קורות קדומים הרבה שהיו לה מעל אף  , וזאתהפכה לקודת ייחוס והשוואההיא זו שוויסקוסין 

למרות מרכזיותה של תוכית וויסקוסין כאמור, ). 1834כמו "חוקי העיים" בבריטיה (יותר 

לא יתן לראות השפעה כה  יורק)-(אך גם בארה"ב פרט למדית יו מקום אחר, באף כולו בעולם

  וכמובן לא כמקור חיובי לחיקוי.  עזה של התוכית, כפי שהיה במקרה הישראלי

וע דווקא התוכיות האמריקאיות, וזו של תוכית וויסקוסין במיוחד, בחרו כמודל מד

חיקוי כה מרכזי בשדה הישראלי המקומי? זוהי שאלה חשובה ביותר ומן הראוי שתורחב 

במחקרים עתידיים בושא, אך השאלה החשובה יותר שצריכה להישאל היה מדוע רק התוכית 

  ף חלופה ממשית? האמריקאית דוה ולא שקלה א

בפועל, התוכית האמריקאית התקבלה בגלל שהיא היחידה שעמדה על הפרק, ועל כך 

מסכימים גם השחקים המרכזיים. מירב שביב טעה בדיון בכסת, כי כלל לא עלו לדיון 

לא הייתה תוכית שמדברת על שילוב מקבלי הבטחת הכסה "אלטרטיבות אחרות מכיון ש 

                                                 
במיסוטה שהדגישו עקרוות שוים: מספר מדיות אפשר לראות את השוות הפימית בארה"ב  על מת להמחיש 63

 באידיאה .מצאים בעבודהשכבר ובמשפחות אשים למשתלמת באמצעות הגדלת התמיכה ב העבודהיסו להפוך את 
כמו כן, המודל הפיסי לתמרוץ החברות עידוד תעסוקה ופחות בסקציות. הופה לעיקר המאמץ לעומת זאת, 

  ).JDC 2007(המפעילות את התוכיות שוה ובחלק מהמקרים המעק יתן עבור אלו שהצליחו לשרוד בעבודה 
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וזוהי כמובן החה שגויה. ביגוד לשלמה קרמר, שביב  –) 2002(כסת  "גודל בעבודה באותו סדר

כן הכירה בקיומן של תוכיות אחרות, אולם דיון אמיתי התקיים רק סביב המודל האמריקאי, 

וגם כאשר הוצגו מקרים אחרים כמו הולד ובריטיה, היו אלו מקרים שהושפעו בעצמם באופן 

פרופ' יוסי תמיר ציין כי ד"ר ג'וי גל, ציג האקדמיה בוועדת תמיר,  חיובי מתוכית וויסקוסין.

) אולם הסכים כי כל תוכית אחרת (כולל 2007יסה להציג את השוי הקיים בין התוכיות (תמיר 

תוכיות אחרות שמקורן בארה"ב) שימשה רק כרקע והוצגה באופן כללי בלבד. הדבר ובע, לדברי 

שהיה ברשות הוועדה באותה תקופה הגיע אליהם באמצעות קשרים תמיר, מהעובדה שהמידע 

אישיים והתבוות על העשה בשטח. ד"ר ג'וי גל התייחס להיבט המבי הרחב יותר ולרוח 

"צריך להבין את בהחלט "לא ידעו מספיק", ובדבריו שלו: ן שים התקופה וטען כי באות

  ). 2007(גל  ייתה רק תוכית אחת"התקופה ושם לא ידעו מספיק וכולו ידעו כי ה

דבריהם של שביב, תמיר, גל ואחרים מחזקים את הטעה כי למעשה לא עשה כל תהליך 

של ברירה ובחירה בין אפשרויות קיימות והתוכית האמריקאית הייתה ללא ספק בגדר "הגמויה 

ולם אין עוררין כי רעיוית חיובית", שאין אחרת מלבדה. כאמור, הסיבות לכך רבות ומגווות א

בישראל קיבלו את ארה"ב כמקור סמכות לגיטימי שמשפיע ועתיד להשפיע גם בעתיד על 

  הסיכויים (המאוד גדולים כיום) לקבלת רעיוות שצמחו בה. 

ישראל, באופן טבעי וורמלי, למדה וחיקתה מדיות אחרות, אולם עומק ההשפעה 

) על ישראל חזק במיוחד. הגורמים לכך הים האמריקאית החיובית (קרי חיקוי ולא התרחקות

אותן השפעות מביות, ובייחוד אותו "מעין אמריקאי" כבית גידול לרעיוות, והדבר בא לידי 

  ביטוי באופן מאוד סימבולי באימוץ השם: "תוכית וויסקוסין", ככיוי המקובל עבור התוכית. 

  מבניהמעורבות האקטיבית של השחקנים המקומיים בתהליך ה

לצד ההשפעות המביות, תהליך קבלת הרעיון היו גם תהליך אקטיבי, בו מעורבים שחקים 

כי בתהליך האקטיבי, אם כי לא בהכרח בגלוי, קיימת כתב שוים, כפי שהגדיר זאת פלאק. פלאק 

. בתהליך (Fleck 1979)קבלה, דחייה ו/או התעלמות מקיומם של רעיוות חדשים במספר שלבים 

והתפוצה של רעיוות מעורבים גורמים שוים, הפועלים בתוך מבה כלשהו, בין אם  החלחול

מדובר במבה ראה לעין (מוסדות) או סמוי מן העין, כגון דפוסי חשיבה מובים המגבילים את 

מבה במדעי החברה ובמיוחד -פעילות הסוכן. למבה סמוי זה מתייחסת סוגיית הסוכן

סטרוקטיביסטיים ביחסים בסוציולוגיה, ובעשרים השות גם חוקרים קוים האחרו

  .(Adler)או עמואל אדלר  (Wendt)הבילאומיים, כמו אלכסדר וודט 

אם מיישמים החות אלו על המקרה הישראלי, יתן לראות כיצד במסגרת מסכת 

 האילוצים המביים פעלו בישראל סוכים מרכזיים שההון החברתי שהיה ברשותם הספיק בכדי
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לקדם את התוכית (הספציפית) בישראל. שחקים אלו הפעילו את כל כובד משקלם לקבלת 

התוכית, תוך יסיון מתמיד להצדיק את התוכית ותוך שימוש בבעלי הון מדעי מתאים, שיעזור 

  . 64אף הוא בהצדקת התוכית כ"טובה ביותר"

ם הים שלמה קרמר לאורך כל התהליך היו מעורבים מספר שחקים, כאשר הבולטים בה

(היועץ החיצוי) וציגי משרד האוצר, שהפכו למקור סמכות משמעותי ובעל עוצמה אדירה 

במערכת קבלת ההחלטות הישראלית. עוצמת משרד האוצר הפכה משמעותית מבעבר, הן מתוקף 

מעמדם הבירוקרטי החזק יותר של פקידיו והן מתוקף ההישעות על מודלים כלכליים ושיקולים 

רווח והפסד כדרך להצדקה המוחלטת של רעיוותיהם. בוסף לשחקים מרכזיים אלו, במהלך  של

שמוה השים בהן התגבשה התוכית עד לתחילת היסוי, היו מעורבים גם שחקים פוליטיים רמי 

דרג כמו אהוד אולמרט בתקופות כהותו השוות כראש עיריית ירושלים, כשר התמ"ת והאוצר 

ממשלה, וכן היו מעורבים ציגים אחרים של הבירוקרטיה הממשלתית כמו אלו  כראש - וכיום 

  שהגיעו ממשרד העבודה והרווחה.

אותם שחקים קידמו את קבלת הרעיון והובילו אותו ולשם כך הם זקקו לכסות 

אקדמית אשר תצדיק את מאמציהם. מטרה זו הושגה באמצעות שימוש בחוקרים של שוק 

הגלובלי (רוברט לרמן) ובישראל (לדוגמה, ג'וי גל). היסיון לייבא את העבודה שפעלו בשדה 

הרעיון ולהשרישו בתהליך הלמידה, כלל את מאמציהם של השחקים המרכזיים לשכוע אשי 

המקצוע במשרדים השוים ובקהילה האקדמית. מטרה זו הושגה אף היא והפעם באמצעות ארגון 

ת מומחים לישראל, כמו במקרה של ג'ייסון טרר, ממובילי משלחות לחו"ל (ארה"ב והולד) והזמ

יורק. מעורבות הקהילה האפיסטמית לא הסתכמה בייעוץ חיצוי, -התוכית בוויסקוסין וביו

בלתי תלוי כביכול, אלא היא באה לידי ביטוי גם כחלק פעיל בהובלת תהליכים ומתן כסות מדעית 

  ועדת תמיר". אותטית כמו בדוגמה של הקמת "ו-מקומית

במקרים רבים שימשה הקהילה האפיסטמית אמצעי בידי אותם כוחות שרצו בקבלת 

שהמלצותיהם של בעלי ההון המדעי סתרו את אלו של בעלי ההון  פעםהתוכית. כמעט בכל 

האוצר לתיקוים  החברתי, הם (האחרוים) התעלמו מהן. לראייה, יתן לעיין בהתגדויות שהביע

ה הוועדה. הממשלה במקרה זה, קיבלה את דעת המיעוט של האוצר בכל אחת בתוכית שהציע

את  2004 - במקודות המחלוקת. כל האמור מוביל למסקה המתבקשת כי הממשלה קיבלה 

, המבוסס בחלקו 1999אותם עקרוות ראשויים שהוצגו במסמך המכון של מירב שביב משת 

  .1998 -רק ובויסקוסין ועל התוכית שהציג קרמר ביו-הארי על מפגש עם ציגים אמריקאים ביו

                                                 
תורמת ליתוח ובהכרח גם שופכת אור על היבטים רבים  (Habermas 1984)המסגרת התיאורטית של האברמס  64

  בתהליך ובמיוחד סביב "הרעיון הטוב ביותר" אך לצערי, עקב קוצר היריעה, לא אוכל להרחיב על כך בוסף.
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    תפקיד מקור הסמכות בשלבי הפיכת התוכנית האמריקאית ל"מקומית"תפקיד מקור הסמכות בשלבי הפיכת התוכנית האמריקאית ל"מקומית"
תהליך התפוצה וההטמעה של תוכיות האקטיביזציה בישראל כלל מספר שלבים מרכזיים: 

רה ראשית עשה יסיון ללמוד ממקור החיקוי, אחר כך להדגיש אותו ואז לעמעם אותו במט

החיקוי להציגו כמודל מקומי אותטי. התהליך הושלם כאשר בישראל הפימו כי זהו מודל 

היחידי הרלווטי וכי הוא מהווה מקור חיקוי גם למדיות אחרות. הביטוי הבולט ביותר לכך היה 

" ברוקדייל"ג'ק חביב, מכ"ל מכון לושא זה למפעילי התוכית במהלכו התייחס בכס שערך 

טען כי "עכשיו מאמצים את  ) אשרעל המחקר המלווה לתוכית והמעורה בכל שלביה אחראי(ה

משוכע כי התוכית  עודו). כמו רבים אחרים, גם חביב 2007וויסקוסין בכל העולם" (ג'ויט 

קיימות הישראלית היא הגרסה הראשוית של התוכית מחוץ לארה"ב. אולם, לא רק שבהחלט 

  קדמו לזו האמריקאית.אף שיש תוכיות ש שלמדו מארה"ב, אלא תמדיות ותוכיות וספו

שחקים רבים היו מעורבים בחלחול הרעיון לתוך המערכת הישראלים ובשלבי התפתחות 

ארה"ב תפסה כמקור ממו צמח  -בכל זאת בכל אחד מהשלבים חזר המרכיב השולט שוים, ו

שלבים מאוחרים של התהליך, בהם הרעיון וכ"הגמויה חיובית", ממה צריך ללמוד. גם ב

אולי  - הגורמים המעורבים יסו לעמעם את מקור ההשפעה האמריקאי, השפעתו עדיין יכרת 

  יותר מבכל מדיה אחרת בעולם.

  הבאת התוכנית האמריקאית "להשבה לעבודה" ליישום בישראל .1
מעה לבעיה  השלב הראשון בקבלת התוכית היה העלאת הרעיון וגיבושו. המטרה הייתה לספק

שכמעט כל גורם שהיה מעורב, בצורה זו או אחרת, בתהליך הסכים עליה: המספר הרב של אשים 

). על אף ההסכמה הרווחת בהגדרת הבעיה, היו 2001השעים על שירותי הרווחה (שמלצר 

תקופות בהן גורמים שוים יסו להציע פתרוות אחרים מלבד זה שהציע שלמה קרמר (לדוגמא, 

). עם זאת, השיויים בארה"ב, בבריטיה 1994" ק לצמצום ממדי העוי והפערים בהכסותחו"

תרמו לקידום הרעיון, שהלך והתחזק עד שהגיע למעמד של  1997ובמקומות אחרים במהלך שת 

  הרבה מכך, תודות לשאים העיקרים שלו: שלמה קרמר ומשרד האוצר.  - אפשרות בלעדית 

י לעריכת רפורמה בשירות התעסוקה פרסם קרמר, אשר ליווה כבר בעת היסיון הממשלת

גם את התהליך הזה, חוברת בה פורטו מרבית מרכיבי התוכית כגון: הדרישה להתייצבות 

בשירותי אבחון, ביית תוכית תעסוקתית לכל אדם, השלמות מקצועיות וכן פעילות להכשרה 

מטרתה העיקרית של תוכית זו שהציג  .(Workfirst)מקצועית רק לאחר כיסה למקום העבודה 

). עקרוות תוכית מהל"ב שהופעלה 1998הייתה הקטת הטל הפיסי על תקציב המדיה (קרמר 

זהים כמעט לחלוטין לעקרוות אלו שהציג קרמר, שכאמור מתווספים  -שבע שים לאחר מכן 

בעלי ההון החברתי  . באופן הזה, אפשר להיווכח כיצד1999לאלו שהוצגו ע"י שביב בשת 
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מקור המתאים בשדה המקומי הישראלי (קרמר ומשרד האוצר) הצליחו לקדם רעיוות שצמחו ב"

  " האמריקאי, אשר היווה בשדה המקומי מקור מרכזי לחיקוי. הביעה

  גיבוש הרעיון והדגשת המקור האמריקאי לחיקוי .2
אמריקאי וכן את גיבוש התוכית וקבלתה הצריך בשלב זה את הבלטת מקור ההשפעה ה

לליבת הרעיון, לתוכית וויסקוסין ולהוגיה. לשם כך יסה  -ההתקרבות אל המקור ככל שיתן 

יורק טיימס" בכיוי "הארכיטקט" של -כוה בעיתון "היו 1998-קרמר להתקרב לטרר, שכבר ב

גם לשותפו . בהמשך  הפך טרר (Swarns 2002)יורק ובוויסקוסין -תוכיות החזרה לעבודה ביו

של קרמר ואף שימש יועץ חיצוי לממשלת ישראל. במקביל, פה קרמר בעיין התוכית 

יורק, רודולף ג'וליאי, בטעה כי הלה יסייע בקידום התוכית. -הישראלית לראש עיריית יו

בעזרת שחקים פוליטיים מרכזיים כמו אולמרט ותיהו קישר קרמר בין ציגי הממשלה לבין 

להפגיש בכירים בממשל  2001האמריקאים המדוברים ואף הצליח בחודש פברואר  המומחים

  האמריקאי עם ראש הממשלה דאז, אריאל שרון.

כאמור, הלמידה מיסיון של מדיות אירופה היתה בטלה בששים לעומת הלמידה/חיקוי 

ת של המקור האמריקאי וגם כאשר התייחסו לכך הוזכרו רק התוכית הבריטית והתוכיו

. עובדות אלה 65שגם הן הושפעו בעקיפין ובמישרין מהתוכית במדית וויסקוסין –ההולדיות 

ממחישות כיצד השחקים המרכזיים בשדה המקומי צלו את מעמדה של ארה"ב בישראל בכדי 

למף את הרעיון ולהגדיל את סיכויי קבלתו. על אף האמור לעיל, השימוש במקורות המיוף הללו 

השפעה כזו לולא ההבה כי ארה"ב ואופן פעולתה מהווים מקור סמכות יע לרמת מגלא היה 

לחיקוי, והרעיוות הובעים ממה הים בגדר "הגמויה רעיוית יחסית חיובית". השליטה 

הרעיוית הזו פעלה בעוצמה גם כלפי מבקרי התוכית, שאף הם לא השכילו להציג כל חלופה 

  ה שגם הם הושפעו ממעמדה ההגמוי של התוכית בישראל.אחרת לתוכית. עובדה זו מעיד

בוסף ללמידה הישירה מהתוכיות האמריקאיות, "בעלי העיין" בישראל הציגו  

מחקרים אקדמאיים שחיזקו את טעותיהם והתעלמו מכל מידע וסף שעלול היה להחליש את 

להכלל בפעילותם של עמדתם בפי מקבלי ההחלטות. הצגת המחקרים החלופיים היתה אמורה 

מבקרי התוכית בממשלה ומחוצה לה, אך גם בקרב המבקרים הוצגו רק מחקרים שעסקו 

  בהיבטים החיוביים והשליליים של התוכיות האמריקאיות וגם זה באופן חלקי בלבד. 

  ההשפעה הנסתרת של מקור החיקוי –עמעום מקור ההשפעה האמריקאי  .3
מתן לגיטימציה  -לתוכית, החל שלב וסף  מדעית חיצויתבמקביל לצעדים שעשו לביית כסות 

 אודות. הדיון הרווח כיום "ועדת תמיר"מקומית ליישום התוכית באמצעות הפעלתה של 

                                                 
  ).1999התוכית האמריקאית (מדיה כאמור, לפי התפיסה הישראלית, גם התוכית ההולדית שעה על  65
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היה כי וועדה זו היא השכיחה בתפקידה של אותה וועדה. הטעה מתמקד התוכית הישראלית 

ת מהמלצותיה כלל לא התקבלו. בעבודת אולם בפועל רבו -שהיחה את התשתית לעיצוב התוכית 

עם זאת, למודל וויסקוסין. עדויות באשר להתייחסותה למודלים אחרים, פרט  הוועדה יש

  התהליך. כל, כפי שהיה לאורך ותו לובהצגתם ברמת הכותרת  הסתכמהההתייחסות למודלים אלו 

השפעה במקביל החלה לגבור הביקורת על התוכית והדבר הוביל לעמעום מקור ה

) להדגיש 2002, כסת 2001האמריקאי. יוסי תמיר, שעמד בראש הוועדה יסה מספר פעמים (כסת 

אחד מהאירועים הללו, בסופו  כלבאת השוי בין התוכית הישראלית לתוכית וויסקוסין, אולם 

, של דבר הדיון התמקד במקור האמריקאי. באופן זה, גם כאשר התגלעו וויכוחים לגבי התוכית

הם סובו כמעט באופן בלעדי סביב המודלים האמריקאים. בפועל, לא הועלתה אל השולחן אף 

למרות שבהחלט היו קיימות כאלו. היטיב לבטא זאת חבר  -חלופה משמעותית באופן רציי 

הכסת יחיאל לסרי שאמר שכאשר בוחים כל סעיף וסעיף אין בעיות עם התוכית, אולם עצם 

  ).2002דיון משמעותי (כסת הקריטי בתהליך ועל זה לא התקיים כל  הבאתה הוא המרכיב

כתוצאה מהביקורת החלו מקדמי התוכית לסות ולהעיק צביון ישראלי לתוכית תוך 

הפרדתו מהמקור האמריקאי. כראייה למהלך מתוכן זה יתן להבחין בשוי בהתייחסות 

שהמוצא של אף על פי חים האמריקאים", ובטרמיולוגיה: "הגורמים מחו"ל" החליפו את "המומ

ארה"ב, פרט לשי יועצים הולדים (שגם תפקידם היה שולי למדי). עמעום מכולם היה ושאר 

מקור ההשפעה של התוכית לא החליש את ההשפעה האמריקאית עצמה, כך שלמרות שתפיסת 

שוה של התהליך ההגמויה הרעיוית אולי חלשה כלפי חוץ ובלטה פחות לעומת התקופה הרא

  אם כי סתרת יותר.  -), הרי שהיא המשיכה להתקיים בפועל כהגמויה חיובית 1997-2001(

ככל שהתוכית קרמה עור וגידים גברה ההתגדות הרטורית אליה, אולם בפועל לא היתה 

העקרוות שהתקבלו עבור התוכית היו אותם עקרוות שהציגו קרמר  –לכך כמעט שום השפעה 

. הביטוי המעשי החזק ביותר לעקרוות אלו היו התמריצים הכלכליים שהובטחו לחברות ושביב

המפעילות, אשר עליהם הוחלט בוועדת גדיש. בוועדה הוחלט כי חברה מפעילה תזכה בתמריצים 

כספיים בעבור כל תיק שיסגר תודות לפעילותה, כלומר הדגש הושם על הורדת מספר מקבלי 

  ם לעבודה.הקצבאות ולא על הכסת

  סיכום
מהווים מגון שחקים מקומיים, וגורמים מביים (לעתים סתרים ולעתים גלויים) שילוב של 

עלולים למוע מעבר חופשי של רעיוות ואף למוע מרעיוות לסיון וברירת רעיוות ובכך הם 

דעי הולם שחקים מקומיים להם יש הון חברתי וממצד אחד, מתחרים לעלות כחלופות אמיתיות. 
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במקרים מסוימים, להביא לשיוי מהותי ו/או לגרום להתעלמות מכוחות אחרים. זו יכולים, 

בתהליכי התפוצה והחלחול של ואקטיבי ממלאים תפקיד מרכזי מקומיים הסיבה, ששחקים 

מצלים את חלל ריק והם מצליחים להשפיע כאשר הם שחקים אלו אים פועלים בתוך רעיוות. 

פעילותם מוגבלת ע"י המביות המקומית. בקודה לכך במקביל  ,אולם. לצרכיהם יםהמבה הקי

לאתר זו חשוב להדגיש פעם וספת כי מטרת התזה הייתה לחקור את הגורמים המביים הללו ו

מעיין ממו ובעים הרעיוות המרכזיים. במקרה מקור ההמשמש כאת מקור הסמכות המרכזי 

  יצאו גם תוכיות חברתיות מרכזיות. הארה"ב וממיו ה –" , "מקור הביעההישראלי

, 2005-היסוי בתחילת הדיוים על התוכית ועד להפעלת עם  1998- , החל מהשיםלאורך 

הסיבה מלבד הרעיון האמריקאי. להעלאת חלופות אחרות לשולחן הדיוים מעה כל אפשרות 

מעה על ישראל והיא זו ש 66"ביתהחיו" ההגמויה האמריקאיתלכך עוצה בהשפעתה העזה של 

. גם במקרים בהם המזוהים עם מדיות אחרותמוצלחים לא פחות כל דיון מהותי בוגע למודלים 

למודל רק , המשיכו כלל המעורבים להתייחס (antagonists)גברה הביקורת מצד המתגדים 

מתגדים לתוכית חיקוי. במידה וכן עלתה חלופה אחרת, הן התומכים והן הלהאמריקאי כמקור 

לגיטימציה בפועל של ההגמויה הרעיוות התפסת מאותה האמריקאית התעלמו ממה כתוצאה 

  "הגמויה חיובית" המהווה מקור סמכות ממו צריך ללמוד/לחקות. -

ברמה קבלת ארה"ב כמקור בלתי אכזב לפיתוח התוכית באה לידי ביטוי בשתי רמות. 

 התעלמות מרעיוות מתחריםבמקביל של התוכית האמריקאית ובלתי מסון המעשית, חל אימוץ 

ההתייחסות לכך עובדת קיומם של מודלים אחרים הוזכרה ע"י כל המעורבים. כאמור, גם כאשר 

הייתה חלקית בלבד. המודל היחיד שסקר באופן רחב היה המודל ההולדי, אך הוא בחן בגלל 

במיוחד ת, אפשר לראות כמעט בכל התבטאות, ברמה הרטורי. הישעותו על המקור האמריקאי

  צורך לחקות את האמריקאים וללמוד מאותם "מומחים אמריקאים".את הבשלבים הראשוים, 

ברם, הביקורות כלפי התוכית החלישו את ההשפעה הראית לעין של מקור החיקוי והיא 

ו לחקות. בתהליך רעיון אותו יסההפכה להיות סתרת וסמויה יותר, תוך עמעום מוצאו של 

מדורג, החלה התוכית לקבל צביון מקומי, אולם מקור ההשפעה ותר איתן. סביר להיח שבשלב 

תחזק. הדבר תלוי בפעילות תכי לחילופין אפשר גם שהשפעת המקור תדעך אם  ,מסוים בתהליך

תחום התעסוקה ב - השחקים בשדה המקומי ולא פחות מכך, מהמתרחש בשדה הגלובלי 

  ים אחרים רחבים יותר.בתחומו

אך באופן חלקי גם במדיות אחרות שעו על המקור האמריקאי , היה בישראלכפי ש

רק מתוקף הזיהוי של הרעיון עם ארה"ב, ולכן לו במקרים רבים הדבר תקל בהתגדות רבה וו

היה לקחת אותו למודל המקומי במדיות אלה. מצב זה מראה כי אפילו במקרים בהם  אסור

                                                 
 ילית", ממה צריך להתרחק.להבדיל מ"הגמויה של 66
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בולט היסיון . במקרים אלו בהגמויה רעיוית שלילית, ארה"ב עודה מהווה מקור לחיקוי מדובר

  . (Counter hegemony)למצוא רעיוות סותרי הגמויה 

מקור כלפי בשי המקרים, יחסי העוצמה בין התומכים והמתגדים והדיאלקטיקה 

הכוח ברמת כי סיק מכך יתן לההסמכות, עתידים להוביל לפיתוחו של רעיון חדש/מחודש. 

המאקרו (הגמויה רעיוית של ארה"ב על ישראל), מקל על חדירה של רעיוות המזוהים עם 

לדברי לוקאס, הרמה  יישות כלשהי (ארה"ב) ואף עלולים למוע כל דיון אמיתי ברמת המיקרו.

ייבוא  העלאתן של חלופות, וכך אכן קרה בישראל במקרה של- הגבוהה ביותר של עוצמה היא אי

תוכית השבה לעבודה מארה"ב לישראל לעומת התהליך שהתרחש במדיות אחרות שם בהכרח 

  עלו חלופות אחרות.

משמעית בעולם -חשוב להזכיר שוב כי מדייות האקטיביזציה הפכה שכיחה וכמעט חד

ה האקטיביזציכולו, כפי שטען בארבייר. מחקרים עתידיים צריכים להמשיך מגמה זו ולבחון מדוע 

היא מובת  (Workfare)היא מדייות מובת מאליה לעולם, כפי שמדייות ה"חזרה לעבודה" 

  מאליה למקדמי המדייות בישראל.

כמעיין שופע בתפקידו של מקור החיקוי  צההייחודיות של עבודת תזה זו עולסיכום, 

לשדה הגלובלי . אותו מעיין מחבר בין השדה המקומי ו רוצים ללמוד ואותו רוצים לחקותשממ

מקור חיקוי קיים משפיע על תהליכי החלחול ותפוצת הרעיוות. במקרים מסוימים, כך הוא ו

מרכזיותו חרף עם זאת ומוע מחלופות אחרות לעלות. א וכה עזה עד כי המרכזי אחד שעוצמתו 

ה ללא סוכים הפועלים בתוך אותו מבעוצמה זו איה יכולה להיות ממומשת של מקור החיקוי, 

  ולעתים מצלים אותו לטובתם.

של תהליכי תפוצה וחלחול רעיוות, הרחב לכן, אם בוחים את המקרה הישראלי בהיבט 

יתן לזהות את האופן בו שחקים אוטוומיים בעלי הון חברתי (ופוליטי) אמצו לסביבתם כוחות 

קסט חברתי רחב בעלי הון מדעי מתאים (אקדמיה ומומחים) אך בו בעת פעלו בתוך מבה וקוט

אותו הצליחו לזהות ולצל. לולא הלגיטימציה שמעיקה החברה המקומית להשפעה אמריקאית 

  אופן התפתחות התוכית היה שוה.כך ו בשדה הגלובלי, אפשר והיו עולות חלופות אחרות
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  ישראל

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אפילוגאפילוג
  

בילדותי האזתי לשירי קבוצת הכדורגל אותה אהבתי ולא הבתי איך בכל העולם מזמזמים את 

אולם בחלוף הזמן הבתי כי אותה המוזיקה. לתומי חשבתי שאחו המצאו את השירים הללו, 

המקור לשירים אילו מצא בדרך כלל הרחק מאתו. סיפור זה יכול להוות אלוגיה לתמציתם של 

תהליכי העברת רעיוות ממקומות שוים בעולם וחדירתם לישראל או לכל מקום אחר על פי 

  הגלובוס והוא זה שחיבר אותי לושא זה.
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  התוכניתהתוכנית  העקרונות להפעלתהעקרונות להפעלת  א:א:נספח נספח 

  Israel Works: Philosophy, Principles & Goals -העקרונות להפעלת התוכנית  11

  בחדרה והעקרוות שלפיהם הופעלה התוכית עבור מיהלת מהל"ב Agens: המלצות חברת מקור
, פעם ttp://www.agens.co.il/site/about_the_project.asph", הפיה: על פרויקט מהל"ב"
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  עבריתעברית  --עקרוות מהל"ב עקרוות מהל"ב 
. המסוגלים לעבוד צריכים לעבוד, העבודה צריכה להוביל לעצמאות פיננסית.אלו אשר אינם עובדים במשרה 1

  בילו למציאת עבודה מתאימה.מלאה צריכים להשקיע זמן ומאמצים בפעילויות שיכינו אותם ויו
 
. כל אדם צריך לעבוד בהתאם ליכולתו, על מנת שיוכל לממן את עצמו ואת משפחתו.כל אדם מסוגל לבצע 2

  עבודה מועילה כלשהי, גם אם הוא או היא מוגבלים מבחינה פיזית או כל בחינה אחרת.
  
יש להשוות את המחויבויות הללו למחויבויות  . על מנת לקבוע מה יהיה הוגן וריאלי בתכנון התוכנית הניסיונית,3

  ידי האוכלוסייה העובדת שאינה מקבלת תשלומי הבטחת הכנסה כלשהם.- המבוצעות על
  
  .יש להתייחס לתשלומי הבטחת הכנסה כאמצעי זמני, ולא כדרך חיים קבועה.4

  
ו תעסוקה בלתי מסובסדת פי-.התוכנית הניסיונית צריכה להיות מבוססת על הרעיון "עבודה תחילה ", אשר על5

  מוצעת כאפשרות הראשונה לאלו המחפשים תשלומי הבטחת הכנסה.
  רק במידה ולא ניתן לספק תעסוקה בלתי מסובסדת כלשהיא, יש לשקול אפשרויות אחרות.

  
.אנשים המבקשים תשלומי הבטחת הכנסה צריכים לקבל כל עבודה המוצעת להם, במידה והעבודה מתאימה 6

  ו הפיזי של הפונה. על האנשים לקבל את האחריות לחיפוש אפשרויות תעסוקה.לבריאותו ומצב
  
.ההתנסות בקבלת תשלומי הבטחת הכנסה צריכה להיות משולבת בציפייה ובהתחייבות מצד האזרח למאמץ 7

מתמשך ובלתי פוסק בכדי להשיג עצמאות כלכלית באמצעות תעסוקה בלתי מסובסדת. הזמן המוקדש למטרה 
  מקבלי תשלומי הבטחת הכנסה צריך להיות שווה ככל האפשר לזמן המוקדש לעבודה במשרה מלאה.  ידי-זו על

  
.שירותי תמיכה,כגון הסדרי טיפול בילדים, צריכים להיות זמינים לאנשים שהופנו למשרדי הבטחת הכנסה 8

בר, ולא רק לפני שהם הגישו בקשה לתשלומי הבטחת הכנסה,באם הם משתתפים בתוכנית או השתתפו בה בע
  לאנשים המקבלים תשלומי הבטחת הכנסה.

  
.בתוכנית הניסיונית יש לקחת בחשבון כי ישנם אנשים אשר ינסו להתחמק מהתחייבויותיהם לחיפוש עבודה או 9

  פעילויות אחרות. לכן, על התוכנית הניסיונית לשלב אמצעים יעילים למעקב אחר נוכחות, ומנגנוני פיקוח שונים. 
  
עסוקה צריכים להיות מתוכננים כתחנת שירות אחת, אשר בהן תשלומי הבטחת הכנסה ופעילויות .מרכזי ת10

מחייבות מתבצעים כולם במקום אחד, מקומות אשר בהם באחריות היועץ התעסוקתי לסייע למשתתפים 
  להשתתף בפעילויות הקשורות בתעסוקה במשרה מלאה. - למצוא, לקבל ולהשיב תעסוקה או לחילופין

  
ל מרכז תעסוקה ישרת אזור מסוים אשר הוגדר לתוכנית הניסיונית. באחריות מרכז התעסוקה לדאוג לכל .כ11

משקי הבית המשתתפים בתוכנית ולמשתתפים פוטנציאליים, באזור שהוגדר לתוכנית הניסיונית ולכל משך 
  הזמן שבו התוכנית מתבצעת.

  
  

MMEEHHAALLEEVV  PPrriinncciipplleess  --  EEnngglliisshh  
1 For those who can work, working should lead to self-sufficiency. Those who are not 
working in a full-time job should invest time and effort in activities that prepare for and result 
in job placement.  
 
2 All individuals, of every capacity, should work to the best of their abilities in order to 
support themselves and their families. Everybody can do some constructive work, even if 
constrained by physical or other limitations.  
 



  
 102 -עמוד   השפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוותהשפעת מקור הסמכות על תהליכי התפוצה וחלחול הרעיוות

3 To determine what is fair and realistic when planning the Pilot Program, these obligations 
should be compared with those currently assumed by the working population who do not 
receive Welfare Payments.  
 
4 Welfare Payments should be seen as a temporary measure, not as a permanent way of life.  
 
5 The Pilot Program should be based on the “work first” concept, by which unsubsidized 
employment is offered as the first option to those who seek Welfare Payments. Only when 
unsubsidized employment, at any wage, is unavailable should other alternatives be 
considered.  
 
6 Individuals seeking Welfare Payments should accept any available employment, subject to 
suitability to the individual’s health and physical condition. Individuals should accept 
responsibility for seeking employment opportunities.  
 
7 The experience of receiving Welfare Payments should incorporate the expectation and 
obligation of the recipient’s ongoing, full-time effort to achieve financial independence 
through unsubsidized employment. The time commitment by recipients of Welfare Payments 
should be roughly equivalent to the time spent in a full-time job.  
 
8 Support services, such as childcare, should be available to individuals diverted before 
submitting an application for Welfare Payments, Participants and former Participants in order 
to work, not only to those receiving Welfare Payments.  
 
9 The Pilot Program should take into consideration that some Participants will attempt to 
avoid the responsibilities of participation in work or other activities. Therefore, the Pilot 
Program must incorporate effective attendance-tracking and monitoring mechanisms.  
 
10 Employment Centers should be ‘one-stop agencies’, where Welfare Payments and 
engagement activities are assigned at a single location, and where the Case Manager has 
responsibility for helping Participants find, accept and retain employment, or alternatively, 
participate in full-time employment-related activities. 
 
11 Each Employment Center will serve a specific Pilot Area. The Employment Center must 
take responsibility for all Participant Households and potential Participants within the said 
area during the period of the Pilot Program 
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The Fountainhead for the Global Diffusion of Ideas -                    
Importing the Welfare to Work Model to Israel  

EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy  

In August 2005, Israel has lunched its Welfare to Work program as a model of the 

Activization Policy. The Israeli program is not identical to the American model; 

although, it was influenced by it more than any other program throughout the world.  

The empirical question at the heart of this research paper is why, in spite of the 

fact that other models were allegedly much more suitable to the Israeli sphere, the 

American model was apparently the only viable option? On the theoretical level, this 

paper is using Diffusion Theories on one hand and Authority (power) theories on the 

other hand in order to answer this question. 

Diffusion and assimilation is a sifting out process of a few ideas among many. 

This process includes self-interests' actors, who play a major part in taking an idea from 

the global sphere into the local one. However, the likelihood to accept or reject the idea 

is a result of the influential parallel fields (global and local) according to Bourdieu. 

One of the main sources of influence is an individual perception of the 

fountainhead for this idea. This fountainhead could be human, state or any other entity 

from which we want to mimic or avoid. This might be the way to explain why imitating 

is not purely scientific procedure. During the diffusion from the global sphere to the 

local one, the idea goes through a few stages until it gets its own autonomous character 

separated from the perceived original one. 

The American Welfare to Work model perceived in Israel as the only model 

that exists, although obviously there are others. The status of this model, which even 

in Israel is called the Wisconsin Plan, reaches a level of Perceived Conceptual 

Hegemony. Its status was so superior, hence preventing any other alternatives from 

appearing. Originating from American soft power on Israel, and reaching its peak 

while the program was being molded that both the followers and antagonists saw it as 

the only viable alternative. 
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Observation: This is a translation of the executive summary and the first theoretical 
chapter. Also attached are the next chapters' titles and the entire reading list served for 

the thesis.  
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ical Background and Literature ReviewTheoret. A 

 

The processes by which ideas are disseminated, translated and adopted constitute a 

field of inquiry whose importance has gained increasing recognition in recent years, 

as a result of globalization.  Various theories have emerged to explain these processes. 

 On the one hand, neo-institutional theories focus on idea imitation and similarity 

based on assumptions of rational choice.  The choice to adopt and imitate a specific 

model stems from a perception of the model’s superiority, or its particular suitability 

in light of similarities between the two systems in which it is being implemented.  On 

the other hand, “translation” theories concentrate on the various ways in which ideas 

are expressed locally.  These approaches are concerned not only with model 

assimilation, but also with the way in which models take on a local character. 

This thesis draws on theories from both the “diffusion” and “authority” 

spheres in order to explain the process by which Israel’s Welfare to Work program 

developed.  Many diffusion theories (some of which will be discussed at length 

below), are at a loss to explain why models have different effects in different 

locations, or to elucidate the change processes undergone by models that had seemed 

eminently worth imitating.  In my thesis, I try to challenge theories that ignore the 

dynamism of the idea diffusion and assimilation process – a process that generally 

drives the development of new ideas rather than promoting convergence on a single 

model. 

Institutional theories of diffusion processes find it difficult to explain the 

connection between various models and the means by which they are implemented 

locally.  Bourdieu's ideas about the sources of social capital, as well as theories of 

authority, elucidate the broader context of the process by which ideas are assimilated, 

and the geopolitical factors that influence this process.  The “source of authority” 

(itself in part a function of geopolitical factors), and not just the type of authority is 

the unique contribution of this thesis. 

Returning to the central issue raised in the introduction and addressed by this 

theoretical section:  How did American hegemony, as imprinted on Israeli 

structure, influence the choice of options for discussion and affect the idea-

selection process?  The variable elucidated in this thesis is, thus, the process of idea 

migration and assimilation.  However, before we address this process we first need to 
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look at existing research on diffusion processes and on the way they are expressed in 

interactions between the local and global settings. 

 

ddiiffffuussiioonn  pprroocceesssseess--IIddeeaa  

Research on diffusion processes is mainly sociological and philosophical in nature.  

The sociology of science and knowledge, a sub-discipline that deals with these issues, 

addresses the relationship between knowledge and society.  Karl Mannheim, a 

celebrated theorist in this field, maintained that knowledge is shaped by social factors. 

 One topic studied by the sociology of knowledge is that of paradigm shifts, regarding 

which Thomas Kuhn noted the influence of external changes on disciplinary 

transformations,67 while Lakatos addressed the relationship between disciplinary 

transformation and rational thought.  Disciplinary change is a major phenomenon that 

both influences and is influenced by idea diffusion and assimilation processes. 

Rogers (1995) reviewed the literature on diffusion processes likely to drive 

systemic-paradigmatic change.  His review, which encompassed hundreds of studies, 

testifies to an approach which regards diffusion as a process in which innovations are 

re-connected over time via several channels shared by members of a given social 

system or, in Rogers’ own words: “(this) Communication is a process in which 

participants create and share information with one another in order to reach a mutual 

understanding.” (Rogers 1995, p. 17).  The four main factors involved in the process 

are the idea itself (the “invention,” in Rogers’ terminology), the communication 

taking place along the various existing channels, time and the members of the social 

system in question. 

In the past, idea diffusion and adoption processes were thought to be passive, 

but they are, in reality, active processes in which a number of different actors are 

involved, as noted by Richard Fleck (1979).68  This activity is reflected in the fact 

that, during the process of idea penetration and establishment, it is the actors who 

accept, reject and/or ignore the existence of other ideas.  The penetration process 

encompasses several stages:  first the idea is perceived as untenable; if it is not 

accepted it is then ignored by the parties involved.  Later (or concurrently), the 

                                                 
67 Current scholarship takes a “post-Kuhnian” perspective in which theories are not regarded as 

succeeding each other but rather as co-existing, with one occupying some degree of pre-eminence over 
the other. 

68 Fleck’s work preceded that of Thomas Kuhn; his studies were published prior to the Second World 
War. 



 
 TThhee  FFoouunnttaaiinnhheeaadd  ffoorr  tthhee  GGlloobbaall  DDiiffffuussiioonn  ooff  IIddeeaass  ((GGaall  ZZoohhaarr)) page - VI 

discovery will either remain a secret or, alternatively, it will be presented as 

something that does not contradict the existing belief system.  Ultimately, according 

to Fleck, someone comes to adopt the new idea for the purpose of 

confirming/supporting current approaches and lending them legitimacy.      

 

Bruno Latour (1988) described the phenomenon as a subjective process of 

idea-translation, in which social facts are interpreted by the agents themselves.  In 

other words, each agent supplies his own translation or interpretation reflecting 

various cognitive processes that themselves influence the translation or the program 

ultimately approved (Latour 1988).  It should be emphasized that the acceptance of 

new ideas differs from the simple learning of new items of information; it is a process 

that entails tacit knowledge.  This issue was taken up by Collins (1974), who noted 

that many people fail to distinguish between information exchange and idea/concept 

creation in its broader sense.   

A process in which autonomous agents are involved cannot be free of bias, 

and this is true of science as well.  Science is influenced by external considerations 

and by power struggles between different approaches and the agents seeking to 

advance them; these agents are themselves not free of preconceptions and other 

external influences.  Bruno Latour (1988) noted this explicitly, thereby weakening the 

claim that scientific theories are accepted or rejected on the basis of experiment, 

evidence or reason.  Bourdieu also propounded a view of this kind, showing that 

science is subject to pre-constraints capable of preventing new ideas from springing 

up (Bourdieu 1991). 

One main constraint is that of the reality preceding the adoption of a new idea. 

 Latour (1988) addressed this in his major work on Louis Pasteur, who is considered 

as the creator of the pasteurization process.  According to Latour, Pasteur would not 

have been able to advance his new ideas had prevailing social conditions not laid the 

groundwork for their acceptance.  An agent seeking to promote an innovative idea, 

practice or theory will encounter difficulties if the surrounding environment is not ripe 

for their acceptance.  It should be remembered that scientists in a given field are not 

detached from other areas of inquiry – as Collins (1974) points out – and that those 

involved in knowledge diffusion and assimilation are not only the bearers of a specific 

package of knowledge but actually constitute a small part of a larger scientific culture. 

 Moreover, in order to understand the mechanisms by which ideas are screened one 



 
 TThhee  FFoouunnttaaiinnhheeaadd  ffoorr  tthhee  GGlloobbaall  DDiiffffuussiioonn  ooff  IIddeeaass  ((GGaall  ZZoohhaarr)) page - VII 

must also look at the broader context of social learning in its relation to the internal 

social system to which the scientists belong. 

Checkel (2001) applied these theories in a study on changes in Ukrainian and 

German civil law, and showed that the policy-making differences between the two 

countries were due to historical context and to differences in positioning of the local 

institutions.  One interesting assertion in this regard is that the network of influence is 

not limited to the local sphere, but that national struggles also exert a strong influence. 

 This was described effectively by Latour (1988) in his examination of how the 

acceptance of Pasteur’s ideas was affected by French national attitudes during a 

period of conflict and tension with Germany; he showed that the international 

political context affects the acceptance of ideas and their development over time. 

Knowledge production and usage are not confined to the borders of the nation-

state; rather, they spread beyond territorial boundaries and penetrate other countries.  

In recent years this has been taking place at a faster rate than ever before.  This has 

been described by many as a convergence process encompassing increasingly 

apparent patterns of cultural, economic, social and political similarity; others feel that 

this kind of convergence is not necessarily the only possible outcome.  In the next 

section we will look at how different scholars have addressed idea diffusion and 

adoption processes in terms of local-global interaction. 

DDiiffffuussiioonn,,  GGlloobbaalliizzaattiioonn  aanndd  LLooccaalliizzaattiioonn      

[……] 

of the diffusion process smensionThe Active and Passive Di 
 

[……] 

eedsNand Local  Globalization –localization G 

[……]  

 

TThhee  DDiiffffuussiioonn  aanndd  AAssssiimmiillaattiioonn  PPrroocceesssseess  aanndd  tthhee  SSoouurrccee  ooff  
AAuutthhoorriittyy  ((aass  aa  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeell))  

Two major notions are integrating the active and passive dimensions of the diffusion 

and assimilation process: Power and Authority. As described above, there is a broad 

literature regarding the diffusion and assimilation process, but only limited research 

concerns the role of authority in this regard. This dissertation is unique in the attempt 
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to tie these two notions together in order to offer a different explanation of the 

process. 

ourceImitation S –Soft Power  

Power has become major field in the study of Sociology and International Relations 

(IR) disciplines as well. During the second half of the twentieth century, a shift 

occurred in the IR debates, and the focus of the research has been on the more abstract 

level of power rather than the observable one. Soft Power is a term coined by Joseph 

Nye (1990) in order to shed light on other aspects of power in the international 

political system. According to this notion, power is based not as much as on the 

material dimension such as military and force but rather on the softer sides of power. 

Initially  only economy was considered as soft power, but at a later stage it came to 

include other domains such as science and information, as described in an article by 

Nye & Owen (1995) and other researchers as well. Furthermore, cultural-

anthropological factors have become more as recognize as pertinent, turning power 

into more abstract notion. 

The scholarship has focused mainly on the superpowers that exercise power as 

a whole, such as the US or USSR. During the past decade, it has been claimed that the 

US domination has weakened, which is exactly what Nye himself maintained (2004). 

In order to check this assertion, one needs to check the impact of entities that exercise 

power (e.g. the US) but also of agencies that may accept the authority’s dominance. 

The conclusions regarding the US’s hegemony are still inconclusive, however the 

importance of the question stems from the fact that it raises other issues regarding the 

legitimization of power enjoyed by figures of authority, as those subordinate to them 

perceive them. Thus, one may question whether the US’s influence on Iran, France, 

Germany, or Japan is identical. Furthermore, we must recognize that countries are not 

the same unitary whole as we once believed, but consist of small units and diverse 
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domains (i.e. economy, social, military etc.) with very different degrees of impact by 

external forces. 

There are various operative possibilities to check the ways in which an 

external superpower exercises its power. One way is to identify the power as 

providing a veil of legitimacy for the local policies someone wants to promote. 

Krasner (1976) has utilized this claim in order to explain why small countries adopt 

international trade policies acquired by superpowers. 

Krasner opposed the claims that everything done in the local domain is a result 

of internal relations and struggle between local actors. In his article, he seeks to 

explain the interrelations between the structure of the international order and 

countries' preferences. He concluded that most countries attempt to maximize their 

power by imitating the policy of the hegemony' (for his case studies he used the US 

and Great Britain during the beginning of the twentieth century). In a more general 

sense Krasner asserted that external events, including other actors' activity in the 

international sphere, wars, or economic slowdown, shape the policy of other 

countries. It is worth mentioning that the hegemony’s impact is not immediately 

terminated when the hegemonic status becomes fragile, but is more likely to remain 

until a new crisis emerges. This crisis might lead countries to an understanding that 

they have become threatened again and encourage them to modify their trade policy.69 

  

 

with which fountainhead a have  sideamost  –Sources of authority 
identifiedare  they 

Sources of authority serving as model for imitation have an influence on the process 

by which ideas are disseminated and adopted and ultimately refined.  These models 

                                                 
69 Psychological theories focusing on Cognitive Dissonance that refers to the discrepancy between what 
one already knows or believes, and new information or interpretation, might be relevant in this context 

as well. 
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have to have the power of an authority on which we base the standards that in turn 

dictate our activity.  This is the fountainhead, which is perceived as the entity from 

which all ideas are “worthy of imitation”70 The fountainhead authority reflects one of 

the definite structural influences on the various actors (agency) of the local sphere.  

The source of authority or the fountainhead, as I termed it, originated from the 

extensive literature exists on types of authority, most of which is based on the work of 

Max Weber.  Weber discussed several different types of authority, including the 

rational-legal, the traditional, and the charismatic; due to space limitations, I will not 

address these at length but will merely note that Weber made a profound contribution 

to the study of obedience with his ideal types of legitimate domination or authority. 

All of these forms of authority must take into account the point of view of those 

obeying commands. Each form of authority is associated with a variety of structural 

forms of organization and administration (McPhee & Zaug 2001). These types are 

also connected to sources of authority, which can be entities of various kinds – 

people, organizations, countries, etc.  In most cases ideas must be identified with the 

entity that represents them, in such a way as to ensure consistency between different 

ideas and the entity that is perceived as representing them.  In my opinion, sources of 

authority have a profound influence on the idea diffusion and assimilation process; 

they have the ability to ease, delay and in some instances to prevent the penetration of 

new ideas that arise in one state and “make their way” to another. 

Once ideas have been found that are evidently identified with a particular 

country (this country serves as the fountainhead), one can assess the source of 

authority's degree of influence by looking at alternatives that were perceived as being 

represented by other countries.  In order to do this, I chose to employ Steven Lukes' 

(1974) theory of the hidden face of power, which itself constitutes a methodology 

helpful in measuring the degree of influence exerted by major actors in the 

international sphere.  One main difficulty in measuring degrees of influence is its 

abstract-hidden nature, referred to by Lukes as the “hidden face of power” or the 

elusive  dimension of power vis-à-vis its two more visible dimensions.    In the first 

dimension one finds cause-and-effect influences (“causality”), while the second 

dimension encompasses several processes that lead us to consider various alternatives 

and ultimately to prefer one of them.  By contrast, the hidden face (the elusive 

                                                 
70 This entity can be a person, a state or anything else capable of being identified with or imitated or, 

conversely, something from which one wishes to distance oneself. 
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dimension) is that in which forces that are implicit in nature cause us not only to 

prefer one idea over other existing ones, but even prevent us from considering 

new ideas71. 

In practical terms, assessing alternatives raised during the idea diffusion and 

sifting out process will enable us to understand the depth of influence and the power 

enjoyed by figures of authority as they are perceived by those subordinate to them.  

By examining alternatives that made it to the discussion forum or, conversely, were 

excluded from it in advance, we will be able to identify the strongest sources of 

influence, some of which constitute the source to which all are compelled to refer 

(Niebuhr). 

One must, however, note the frequent difficulty of identifying beyond a doubt 

the original source of influence.  According to Collins (1974), many scientists are 

unaware of the model by which they have been influenced, and are therefore unable to 

point to such a model when asked to do so.  On the other hand, it may be assumed that 

some of these sources can indeed be identified, though not all of them.  This is the 

reason why, despite our imperative aspiration to identify all key influential factors, we 

will ultimately find it difficult to clearly isolate each and every hidden factor. 

 

vviiss  tthhee  --àà--aaddooppttiioonn  pprroocceessss  vviiss--MMooddeell  ooff  tthhee  ddiiaalleeccttiiccaall  ppoolliiccyy
ssoouurrccee  ooff  aauutthhoorriittyy  

The previous section presented a review of the literature on idea diffusion, tying it to a 

unique factor called the source of authority.  In this section I will present the 

analytical structure for theoretical and empirical analysis, to include the agent-

structure issue as well as Frenkel's parallel fields theory drawn from Bourdieu's 

notion of Social Capital.  This will be followed by an in-depth presentation of the 

proposed model for analyzing the diffusion and adoption process, with dialectical 

reference to the source of authority.  The section will conclude with a discussion of 

several theoretical implications of the model, and will link the diffusion process to the 

empirical case. 

 

1. Analytical structure of the theoretical and empirical analysis 
The model under discussion is offered as an alternative to the various existing 

analyses of idea diffusion and assimilation processes.  In order for assessment of the 

                                                 
71 I am deploying his "Three faces of power" differently than just as ideological power   
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model to be possible, we must present the analytical structure that forms the basis for 

theoretical and empirical analysis.  Many researchers regard the analytical distinction 

between the macro level (e.g. the international sphere) and the micro level - e.g. the 

state as an actant according to Laour (1988b) and not just a human being as the major 

factor in the analysis.  However, these researchers are liable to attach incorrect 

meanings to this thesis, since “agents” active within an existing structure (the agent-

structure problem) may be said to exist at both the macro and micro levels.72 

The relationship between “agent” and “structure” has for several years been a 

central issue in sociological theory and in other social science disciplines.  One may 

point in particular to the growing support for constructivist approaches that have 

placed the agent-structure problem at the center of the analysis.  This issue relates to 

the individual’s autonomy vis-à-vis societal structures.73  That is, all actors (people, 

organizations, countries, etc.) are exposed to a wide variety of influences, both 

ideological and institutional, and it is, of course, impossible to identify all existing 

influences.  This difficulty makes it impossible for us to precisely predict what future 

decisions will be taken. 

As mentioned earlier, recent years have witnessed a growing interest in social 

science research on the role of power, as a structure that influences the behavior of the 

agents that wield it, and that is in turn affected by it.  This structure includes the 

system of structural constraints in the organizational sense (organizations and 

institutions), as well as structural thought patterns that limit our ability to maneuver as 

autonomous thinking agents.  In this context, power may be thought of as the entire 

range of factors that influence ideas, decisions, worldviews and even agency 

motivations. 

The agency’s role within this complex system of structures may be identified 

mainly through epistemological distinctions and ontological assessments from various 

directions (that is, via the agency or the structure).  Many thinkers have tried to dissect 

the nature of the relationship between agency and structure, notably Anthony Giddens 

(1987).  According to Giddens, two ontologies exist, so that the moment that an 

                                                 
72 It should be noted that, throughout the thesis, I will be employing different concepts to describe the 

central “agents,” although my use of the term “agents” is meant to refer to their function within the 
agent-structure problem. 

73 The agent-structure problem represents a complex approach to analyzing social relations.  Structures 
can exist at both the macro level (such as the Marxist approach) and the micro level (e.g., the theories 

of Georg Simmel and Max Weber).  At both levels certain structures exist not only between the agents 
themselves, but also in the interactions between them and ideas present in the system. 
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agency constitutes a structure, the structure itself constitutes the agency.  There has 

been ongoing debate over the role of the agency over the years; major figures who 

have addressed this issue include Talcott Parsons, Adorno, Horkheimer (Adorno & 

Horkheimer 1972), and the notable writings of Jurgen Habermas (1984). 

One important theorist who has approached this problem from a different 

angle is Pierre Bourdieu.  Bourdieu has written about social fields in which different 

agencies are active.  According to him each field has a significant level of autonomy 

and internal logic that are defined and operate differently from the general logic 

(Bourdieu 1998).  Michal Frenkel (2006) has adopted this idea, and stated that society 

is the sum total of overlapping fields, and used it to show that managerial practices are 

the result of an encounter between at least two parallel power fields:  the geopolitical 

and the local.  By means of this approach Frenkel assesses the probability of an idea 

moving from field to field, and the level at which this will occur; in this way she links 

the local arena to the geopolitical one. 

The analytical structure of parallel fields (local and global) as conceived by 

Frenkel (2007), is a tool that enables us to examine the process by which ideas are 

disseminated between societies, and assimilated by a given society.  This analytical 

structure makes it possible to determine the agency’s degree of activity in the process, 

and its reliance on possible sources of authority rooted in, among other things, power 

relations. 

  

 

 

2. The dialectical process vis-à-vis the source of authority:  
attribution to a central source of authority 

 

The process of idea diffusion and adoption takes place in a reality of parallel fields.  

This is the basic concept upon which I shall build the theoretical model.  The practical 

meaning of this concept is that agencies are involved in the various fields that may 

possess social and/or scientific capital capable of bringing about policy change.   

When a link is established between the owners of scientific and social capital 

this can (within a specific constellation) lead to ideological penetration.  On the one 

hand, the owners of scientific capital find it hard to import ideas without any 

connection to the owners of social capital.  Bourdieu (1991) asserted that the owners 
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of scientific capital are able to acquire social capital by adopting and legitimizing 

statutory entities.  On the other hand, it may also be said that the owners of social 

capital find it difficult to manage without appropriate scientific support, and that they 

have to enlarge their fund of scientific capital through cooperation with researchers 

and with the epistemic  community.  In both cases the link between the two kinds of 

capital owner enables ideas to be advanced to the point of achieving hegemony.  In 

order to arrive at a simple explanation of this phenomenon, it is necessary to clarify 

the terms to be employed below. 

“Perceived ideological hegemony” 

“Perceived ideological hegemony” is the term that I shall use in this dissertation to 

refer to ideas that enjoy a special status, that of being perceived as the sole alternative 

setting that they  particularavailable.  These ideas may have such total sway in a 

simply thrust other ideas entirely out of view.  This kind of hegemony is perceived, 

not absolute – inasmuch as in most cases other ideas do exist, even if they are 

perceived to be valid.  Not every idea reaches the level where it is regarded as the 

only possibility to be taken into account, but in instances where this occurs one must 

examine the reason for it.  In some cases the idea may simply prove to be the best and 

most suitable for the situation at hand, while in other cases its status and hegemony 

have other causes. 

Lukes (1974) wrote that the highest degree of power consists in keeping 

alternative ideas from being raised.  Exerting power depends on numerous factors, 

including the capital owners in a given field, the centrality of the issue at hand, local 

tradition, and the field in which the various agencies are active.  This field includes 

prior developments at the local level, in existing institutions,74  and of course the 

agents active in the global field.  Power is not static but is, rather, a dynamic process.  

One paradoxical attribute of power is that as soon as it reaches its peak, it engenders 

the ignorance destined ultimately to topple it.  According to the dialectics of Hegel 

and his followers, once an idea has become central (“thesis”), a competing idea arises 

to contradict it – in Gramsci’s words:  a counter-hegemony.  

Hegemonic ideas and the source of authority 

Our limited ability to perceive ideas is reflected in the inability of ideas to survive for 

long in the absence of the agencies that represent them, although the same idea may 

                                                 
74 One may find this in the writings of Robert Cox (1986), who examined the relationship between 
hegemonic powers and institutions.  This approach typifies one school of neo-Gramscian thought. 
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have diverse bearers.  The identity of a given entity can also be connected to the 

image of countries identified with these ideas.  In the previous section we discussed 

Latour’s assertion that some inventions and ideas might be influenced by the national 

context (Latour 1988), and that to address, for example, the idea of pasteurization 

(which Latour studied in depth) out of its French national context would be to distort 

the truth.  This connection, in Latour’s view, is the reason for French support of the 

agencies perceived as representing French nationalism.  All of these things lead us to 

the conclusion that identifying an idea with a given entity, particularly with a national 

entity, can engender a positive or negative attitude toward the idea – due only to the 

identification itself and not just based on an objective assessment. 

Richard Fleck defined two main groups in the idea-development framework:  

the idea’s followers and its antagonists.  Antagonists are those who seek to dissociate 

themselves from the idea (Fleck 1979, p. 42).  In accordance with this division, one 

perceived ideological -positivelymay take a positive view of ideological hegemony (“

perceived ideological -negatively”) or a negative view of it (“hegemony

n both cases a given idea plays a hegemonic role and serves as a point ”).  Ihegemony

of reference throughout the process by which the ideas are formulated and turned into 

policy, in a dialectical struggle between followers and antagonists. 

The process of idea-adoption in the local field is a complex one in which both 

followers and antagonists play a role.  In this process one can determine which 

national entity is most strongly associated with the idea, which other ideas possessing 

different national associations have been on the agenda, and, in particular, which ideas 

have not made it to the agenda at all.  These elusive alternatives might have been able 

to inspire new policies/programs generation; the best and most suitable idea cannot be 

said with certainty to have been the one ultimately chosen. 

 

3. The dialectical process model of refining the idea and 
translating it into local policy 

One generally finds indications of a struggle between at least two competing forces 

capable of driving the acceptance of an idea that is identified with a particular entity 

or body:  those who take a positive view of the program and its object of identification 

(the Hegelian “thesis”), and those who try to dissociate themselves from the idea as 

much as possible (“antithesis”).  An examination of the role of positive ideological 
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hegemony75 reveals several stages that an idea will have passed through before 

coalescing into policy with practical outcomes on the ground.  Three stages in the 

process may be defined as follows:  (1) Importing the idea and placing it on the 

agenda for discussion; (2) Refining the idea, with an emphasis on the hegemony as a 

model for imitation and learning; (3) Blurring the source of idea and stressing its local 

identity.  At each of these three stages one can see the dialectical process vis-à-vis the 

source of authority; it is on this unique model that the present thesis is focused. 

Of course, not every idea coalesces into a policy or program, and many ideas 

evaporate without ever being implemented on the ground.  In order for an idea to 

develop and be refined, conditions must be ripe for its penetration.  Good and 

interesting ideas frequently fall by the wayside due to lack of “ripeness” for their 

adoption.  By contrast, when conditions are sufficiently ripe for the acceptance of an 

idea (generally due to preparatory activity), and when actors with appropriate social 

and scientific capital are present on the ground, the idea will succeed in penetrating 

the local arena (first stage).  These actors have to know how to take advantage of 

political and social opportunities in order to ease the idea-acceptance process, as 

Pierson noted in his study of how the welfare state contracts in times of crisis (Pierson 

1994). 

rocess, actors refinement p-, which includes the ideaDuring the second stage

in the local environment recruit owners of the relevant form of capital and focus on 

emphasizing the connection between the idea and its source in the global 

environment.  These owners of social or scientific capital then promote the idea by 

enlisting, where possible, external sources of authority, ones active in the global 

arena. 

One major and important step that is taken at this stage is that of enlisting the 

“scientific fig leaf” capable of endorsing the idea as “objective” knowledge.  In this 

regard the agencies (“idea bearers”) are concerned to adopt only those entities and 

“scientific facts” that have the ability to advance the idea that they favor.  It is 

therefore not surprising that, consciously or unconsciously, they ignore researchers 

and research that contradict their preferred idea, and even eschew the raising of new 

ideas.  This stage reaches its peak when the idea in question has coalesced and 

become a major issue on the agenda and a reference point for any further 

                                                 
75 This paper will address only the positive aspect of “perceived ideological hegemony.” 
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development.  In this way, all future developments will be linked, directly or 

indirectly, to the reference point. 

of the process usually begins after criticism has been directed  The third stage

at the idea and undercut its status.  This may be succeeded by a reactive process of 

blurring the idea's source, thereby obscuring the ideological hegemony.  In this kind 

of situation the idea undergoes a process of detachment from it source, and the 

source's influence is obscured.  This occurs despite the fact that the local idea is still 

obviously based on the original model.  Ideological hegemony still exists at this stage; 

it is reflected in the fact that, despite the criticism, no other ideas are being 

considered.  This does not mean that criticism of the model is lacking, but that any 

debate will be focused on the advantages and disadvantages of the original model.  

During the following stages of development opposing ideas (“counter-hegemony”) 

will be raised and adopted; this can be the main indication that the idea is no longer 

dominant as in the past and that its influence is limited or even on the way to 

disappearing, making it possible for new ideas to reach a more dominant status. 

To conclude, the idea-acceptance process, as a dialectic between antagonists 

and followers, is based on linkage between ideas and the sources of authority that are 

perceived as representing them.  The model presented here elucidates the influence of 

the source of authority in the global sphere on the idea-adoption process in the local 

sphere.  It will thus be seen that we do not necessarily support an idea because it is the 

most suitable one, but rather because we accept or reject the authoritative entity most 

strongly identified with the idea. 


