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  **מומי דהא�' דר, וני גל'ג' דר, **יגאל ב� שלו�' דר, **פרידמ�) רמי(אברה� '  פרופ: חברי הצוות

  הלל שמיד' פרופ, **שדה�דליה לב'                         גב

  

ברה לגו! לכידות חברתית מוגדרת ככוח אשר באמצעותו מתחברי� החלקי� השוני� של הח

ה� , חוס� חברתי יוגדר כיכולת של חברה להתמודד ע� האתגרי� העומדי� בפניה. אחד

ללא חוס� חברתי לא תצליח החברה להתמודד ע� . אתגרי� פנימיי� וה� אתגרי� חיצוניי�

תהלי# אשר יכול להוביל . סביבתה הפנימית והחיצונית ויתחיל תהלי# של התפרקות חברתית

של רוב העוסקי� בתחו� היא שרמה גבוהה של " תחושת הבט� ".החברה" היעלמות"ל

ברור שבצד הלכידות יש גורמי� נוספי� . לכידות חברתית מהווה אחד התנאי� לחוס� חברתי

וכי יש מנגנוני� העוזרי� להעלאת רמת הלכידות , אשר השפעת� על החוס� החברתי מכרעת

לת ותתקשה להתמודד ע� חברה מרובת שסעי� וקונפליקטי� תהיה מפוצ. החברתית

כדי , בביטחו� וברווחה מחייבת לפעול לחוס� חברתי רב, התקופה הנוכחית בכלכלה. אתגריה

  .להתמודד ולשרוד את התקופה הקשה בתחומי� אלה

חיי� והכנסה �הנתוני� מורי� על כ# שהלכידות החברתית כפי שהיא נמדדת בפערי רמת

פערי : השסעי� בחברה מרובי�. תפוררתהולכת ומ, הולכי� וגדלי� בחברה הישראלית

הערכי� ,  פלשתינאי�– ערבי� � יהודי� , חילוני�� חרדי�, עשירי��עניי�, הכנסה

ועדיי� אנו מתמודדי� ע� השסעי� לפי אר& , לשלו� ולביטחו�" הנכונה"המתייחסי� לדר# 

  .מוצא

 הפערי� החברה הישראלית עוברת בשני� האחרונות מהפכה מבחינת גישת השלטו� לסוגית

 מדינת –" ערבות הדדית"ממדינה בעלת הדגש על , ממדינה בעלת ערכי שוויו�. החברתיי�

הסוגיה היא . רווחה מהטיפוס האירופי אנו הופכי� למדינה קפיטליסטית בסגנו� אמריקאי

הבעיה היא לא רק . לחוס� החברתי, מה עושה מעבר מסוג זה ללכידות החברתית ובעקבותיה

  .אלא ג� בדר# הביצוע, לוגיהבאידיאו, ברעיו�

לחזור למדיניות , כלומר. או למת� אותו, חברי הצוות חשי� שיש צור# לעצור את התהלי#

הצוות חש שיש דמגוגיה רבה בהצגה שמדינת ישראל נהגה עד . רווחה לפי המודל האירופי

. לתקופה האחרונה לנהוג בנדיבות יתר כלפי השכבות הדלות של החברה וכלפי המובטלי�

באשר , הצוות מצא כי הטענה שההטבות עלו בשני� האחרונות בשעורי� חריגי� איננה נכונה

  .אלא שהרכבו השתנה, ס# ההטבות לנזקקי� לא עלה

  

שהוגשו " הניירות"ס "אברה� פרידמ� ע' יגאל ב� שלו� ופרופ' דוח הצוות נכתב על ידי דר •

 חברי הצוות שלא השתתפו את דעות, בהכרח, ח אינו מבטא"הדו. על ידי חברי הצוות

 .בכתיבתו

  חברי צוות שהגישו ניירות**   
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,  השכלה–הצוות מדגיש כי הפתרו� לעוני הוא בהקניית הו� אנושי , על סמ# מחקרי� רבי�

יש להעלות את איכות ההו� האנושי בחברה . ובעיקר לבני הנוער, לקבוצות החלשות בחברה

מותה העתידית של החברה בישראל ועל רק בדר# זאת נשפיע באמת על ד. הישראלית

  .לכידותה

בעיה מיוחדת מהווה . המשבר הכלכלי הנוכחי הרחיב את שכבת העניי� בחברה הישראלית

. השכבה של עובדי� עצמאי� קטני� אשר איבדו את מקור פרנסת� וא! שקעו בחובות רבי�

ה שאינ� לדאוג לכ# שקבוצות העניי� ואל, בבוא הצמיחה המיוחלת, תפקיד השלטו�

  . עניי� תמידיי�–לא יישארו מאחור כמוכללי� , מצליחי� למצוא תעסוקה

  

החברה הישראלית הצטיינה בתקופת טרו� המדינה ובשלבי� הראשוני� להקמת המדינה 

ערבות של השלטו� לאזרחי� ושל . בלכידות חברתית גבוהה שהתבטאה בערבות הדדית

ל חדל "מזה שני� צה. ל"ערכת החינו# וצההגורמי� ללכידות היו מ. האזרחי� איש לרעהו

 לעיתי� בעידוד �לוואקו� הזה נכנסו גופי החברה האזרחית. בי� ללא הו� אנושי"לגייס מלש

היא , לכ�". נטל"הממשלה הנוכחית רואה בחברה האזרחית . ולעיתי� ללא עידודו, השלטו�

עי הרב שמצוי למרות הידע המקצו, לא משתפת אותה בתהלי# קבלת ההחלטות החברתיות

  .בחברה האזרחית

ה� על ידי גיבושה והעצמתה . כלי נוס! להגברת החוס� החברתי הוא בהגברת החוס� הקהילתי

וה� על ידי הקצאת מטרות ומטלות חברתיות , של הקהילה ושל הפרטי� השייכי� אליה

 את יש להגביר, כדי להגביר החוס� החברתי.  למע� הקהילה–י הקהילה "ע, ליישו� בקהילה

  .הרשות המקומית והאזרחית, הצבא, הקהילה, השותפות בי� המדינה

  

  

  ?מה אפשר וצרי� לעשות

  

יש לבחו� מחדש את גישת . הצוות מתריע כי מערכת הרווחה במדינה עומדת בפני קריסה .1

יש למת� את הצעדי� אשר הממשלה נוקטת נגד מובטלי� . הממשלה למדיניות הרווחה

להפסיק להשתמש בנימוק שיש עבודה כאשר במשק אבטלה יש . ועניי� שאינ� עובדי�

רצוי שיהיו , די�� אמנ� החזו� הסוציאליסטי הוא שבמקו� שיהודי� יהיו עורכי. רבה

יש לתמו# בשכבות .  א# השלטו� הוא קפיטליסטי ואנטי סוציאליסטי–פועלי� חקלאיי� 

  ". נצחיי�עניי�"יהפכו ל" העניי� החדשי�"החלשות ולנסות למנוע את המצב בו 

יש לשנות את יעדי ההתערבות בהתייחס לאוכלוסיות היעד ולדרכי ההתערבות של  .2

לאור העובדה שגדלי� ההיקפי� של האוכלוסיות הנזקקות לשירות . שירותי הרווחה

 .וצמצו� המשאבי� חייבי� לחשוב מחדש על יותר עבודה קהילתית וחינו#

 רמת המקרו וליזו� –מה הלאומית החינו# והבריאות בר, יש לעשות חבור של הרווחה .3

יש להקי� מטה חברתי ברמה הלאומית ולאג�  משאבי� בתחומי� . פרויקטי� משותפי�

 . אלה

 מיליו� אזרחי� השייכי� למגזרי המיעוטי� העולי� 3 –יש לטפל במגזרי� מיוחדי�  .4

� כדי לצמצ. אוכלוסיות אלה הולכות וגדלות ומחייבות פיתוח שירותי� ייעודי. החרדי�
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. מחייבת כלי� חדשי�, כניסת המגזר החרדי לשירות הרווחה. שוויו��פערי� ולהקטי� אי

זאת בנוס! לעידוד . יש ליצור תוכנית מקפת להכשרת חרדי� לכניסה לשוק העבודה

יש לדאוג לפיתוח מקורות תעסוקה . פיתוח מקומות עבודה מתאימי� לחרדי�

 .לאוכלוסיה הערבית

כיו� אי� תיאו� בי� . סד לביטוח הלאומי לבי� שירותי הרווחהיש לדאוג לתיאו� בי� המו .5

אינה בהכרח , אוכלוסיית הביטוח הלאומי המקבלת קצבאות. המנגנוני��המערכות ובי�

 .אוכלוסיית היעד של שירותי הרווחה

ושינוי כל התפיסה הבסיסית כ# שבהדרגה יתאפשר , יש להגדיר תנאי מחיה בסיסיי� .6

 .יש ליצור תהלי# שלא יהיו ילדי� עניי� בישראל.  מחלטמעבר מעוני יחסי לעוני

. סל זכויות מינימאלי יוקנה לילדי� בסיכו� בחקיקה. יש לעג� זכויות של ילדי� בחוק .7

 .אחרת תהלי# הקיצו& וגזירת המשאבי� יימש#

 .יש לסייע לפיתוח החוס� הקהילתי .8

המועצה : גמהדו. יש ליצור מערכת מתאמת ומשלבת בי� החברה האזרחית והממשלה .9

 .הציבורית לגישור על פערי� ולוחמה בעוני

כדי למנוע ניצול לרעה של הקצבאות והתמיכות על ידי מי , יש להגביר הפיקוח והאכיפה .10

יש להפסיק לראות במובטלי� ובעניי� אויבי המדיניות , מאיד#. שאינ� זכאי� לה�

 .הכלכלית

אי� היו� מצב . תחו� החברתי שיקבע סדרי עדיפות לאומיי� ב� יש להקי� מטה חברתי .11

 ".עדיפויות ברמה הלאומית בתחומי� חברתיי�"שקובעי� בממשלה 

הטיפול בדור .  בילדי� ובנוער חיוני ודחו! ובעל עדיפות גבוהה ביותר–הטיפול בדור הבא  .12

יש לקחת זאת בחשבו� בעת . טיפול בדור המבוגר מבטיח את ההווה, הבא פועל על עתידנו

 . וגבלי� הקצאת המשאבי� המ

  

  

 


