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 קצירת

שירות באחריותו כאשר האם ובאיזה אופן משתנה צורת ניהול המוניטין של הארגון הביורוקרטי 

בפרט, באילו אסטרטגיות תקשורתיות ישתמש הארגון על מנת לשמר את המוניטין  עובר הפרטה?

 של כמותנית ואנליזה תוכן ניתוח ביצעתי, זו שאלה לבחון מנת על שלו לאחר הפרטת השירות?

שירותים ל בנוגע ציבורית לביקורת הבריאות משרד של התגובה ואופן הציבורית החשיפה

. זירות פומביות: כתבות בעיתונות, ודיונים של וועדות כנסת, בשתי הפרטה שעברובאחריותו 

 לביקורת להגיב פחותה נטייה הבריאות למשרד יש ההפרטה לאחר כי ממצאי המחקר מראים

 ידי על גם מושפעת הזו הנטייה וכי, ההפרטה שלפני לתקופה בהשוואה, המופרט לשירות הנוגעת

 לאחר מובעת כאשר ,כנסתבדיוני ועדות ה ויותר ,תקשורתאמצעי הב פחות להגיב המשרד נטיית

שהם מראים שלמצב המוסדי  ממצאים אלה חשובים כיוון. משרד האוצר כלפי ביקורת ההפרטה

גות הארגון הביורוקרטי, תוך העלאת הפורמאלי )לפני או אחרי ההפרטה( יש השפעה על התנה

המשרד הממשלתי האחראי אינה מזיקה למוניטין של  הפרטה של שירות חברתיהאפשרות לפיה 

בפני תהליכי צמצום  גורם מרסןמהווה  אינההביורוקרטיה , ולפיכך שואף מחזקת אותו עליו

 הלב תשומת מיקוד ידי על, ארגוני מוניטין על לספרות . הממצאים גם תורמיםמדינת הרווחה

 .הביורוקרטי הארגון של המוניטין בניהול כמשמעותית ממשלתית הפנים היחסים מערכת בנושא
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Abstract 

Does a bureaucratic agency change the ways in which it manages its reputation 

following a privatization of a welfare service under its responsibility and if so, how? 

In particular, which communication strategies will be utilized by an organization in 

order to maintain its organizational reputation after the service has been privatized? 

Employing content analysis and quantitative methods, this research analyzes the 

Ministry of Health's response to public criticism regarding two services which have 

been outsourced. Findings show a decrease in the agency's tendency to respond to 

criticism after privatization. This is influenced by an increase in the agency's tendency 

to respond in news articles and an increase in Knesset committees' discussions, when 

the Ministry of Finance is also criticized. These findings are important because they 

demonstrate an agency's differential response given its formal institutional state (i.e. 

before or after privatization). Findings contribute to current literature regarding the 

welfare state by suggesting that privatization of public services may not pose a risk to 

an agency's reputation as might be assumed, thus challenging claims that the 

bureaucratic agency is a hindering factor in the retrenchment of the welfare state. 

Moreover, findings contribute to literature regarding organizational reputation by 

focusing on intra-government relations as an important aspect of reputation 

management.  
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 תודות

בראש ובראשונה אבקש להודות לד"ר שרון גלעד, שהנחתה אותי בכתיבת התזה. מידת הזמינות, 

הקשב והליווי המקצועי והמסור שזכיתי להם לכל אורך המחקר אינם מובנים מאליהם, ועל כך 

 את תודתי והערכתי. אבקש להביע

תודה לחגי דרור, מנהל תחום תקצוב באגף תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות, על ההשראה 

 .הרביםהרעיונית ועל האפשרות להשקיע זמן בעריכת המחקר על אף אילוצי העבודה 

 תודה לחברים ולמשפחה.

  .הדרך לכל אורךשליווה אותי ולבסוף תודה לבן זוגי אריאל, 
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 מבוא

האם וכיצד משנה ארגון ביורוקרטי את אסטרטגיות ניהול המוניטין שלו כאשר שירות חברתי 

 תחת אחריותו עובר הפרטה?

שאלה זו חשובה במידה שאנו רואים בארגון הביורוקרטי כבעל חשיבות בהבנת תהליכים של 

מרכזי  הינו מניע מוניטין הארגוניהשחיזוק צמצום והרחבה של מדינת הרווחה, וכן במידה 

 בהחלטות שארגונים מקבלים.

בשנות  חוקרים רבים עסקו בשאלת צמצומה של מדינת הרווחה מאז הסתיים "תור הזהב" שלה

, 2004, גל, 2007דורון, , (Pierson, 1996, Stark, 2006 של המאה הקודמת השמונים המוקדמות

צמצום זה בא לידי ביטוי במספר דרכים, ביניהם צמצום תכניות ביטוח חברתי (. 2005פלד ושפיר, 

טת וסעד, בין אם בצמצום היקפן הכספי ובין אם בהפיכתן מאוניברסליות לשיוריות, וכן בהפר

ם למיקור חוץ, כלומר העברת שירותים חברתיים. ביטוי אחד להפרטה הוא הוצאת שירותי

 לידיים לא ממשלתיות.  םם ואספקתייצור

בעוד שמרבית המחקרים סובבים סביב הטענה שמדינת הרווחה נמצאת במגמת צמצום בשל 

מגמה מקבילה של  לחצים מתמידים, הן כלכליים והן אידיאולוגיים, יש הטוענים כי קיימת 

 ,Huber and Stephens, 2001, Pierson, 1996, Pierson) צמצום והרחבה במדינת הרווחה

עם זאת, מעט מאוד מחקרים דנים במקומה של הביורוקרטיה בתהליכים אלו, וגם הם . (2001

 נעדרים שיטתיות מספקת. 

הארגון הביורוקרטי בתהליכי הצמצום וההרחבה  ו שלתפקידלהעמיק את הבנת מחקר זה שואף 

המסגרת האנאליטית של המחקר נטועה   ל מדינת הרווחה, והאופן בו הוא מתנהל בתוכם.ש

פועל לביסוס והגנה על המוניטין י, המניחה כי הארגון הביורוקרטי בתיאוריה של מוניטין ארגונ

מרכזי  הינו זה מניע וכיצב בעבודתו, , כפי שזה נתפס אצל הקהלים המרובים בפניהם הוא נישלו

 ,Weaver, 1986, Carpenter, 2010, Maor, 2010 , Gilad and Yogev) בהתנהגותו ובבחירותיו

2012). 

תחת להיפגע מהפרטת שירותים הנמצאים  שארגון ביורוקרטי עלוליוצא מנקודת הנחה  המחקר

, הנזקמידת  לפיה, (Maor, 2011)תיאורטית שמציב מאור . הנחה זו בנויה על המסגרת האחריותו

, דעתו בשיקול" טעות" של גילויה בעקבות רגולטורי ארגון של למוניטין שיגרמו, התועלת או
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 קהלים בפני עצמו את מיצב הוא בו ובאופן מלכתחילה לארגון שהיה המוניטין בבסיס התלוי

צפויים לגרום נזק גדול יותר  שהופרט גילוי של בעיות וכשלים בשירותכי  ,אני מניחה. שונים

, לעומת בתקופה הפרטת השירותמוניטין של הארגון הביורוקרטי בטווח הקצר והבינוני שלאחר ל

כספק  הארגון בשל פער שנוצר לאחר ההפרטה בין "בסיס המוניטין" של ,זאת .שלפני ההפרטה

דש והכלים , לבין תפקידו החשירותים ובהתאם לכך ציפיות הציבור ושאר הקהלים ממנו

רגולטורי האחראי על העומדים לרשותו, דהיינו כלי פיקוח ואסדרה העומדים לרשותו של ארגון 

במצב זה, בו ציפיות הציבור מהארגון שונות  שירות מופרט, בהם הוא טרם פיתח שליטה מלאה.

למוניטין של ביקורת ה, גדל הסיכון שמהווה בכל הנוגע לתיקון הבעיה מתפקידו ויכולותיו בפועל

 הארגון.

י מנהל את המוניטין לשינוי באופן שבו הארגון הביורוקרט , כך אני מניחה, מובילסיכון מוגבר זה

ניהול מוניטין ארגוני מתבצע באמצעים ובזירות  .בינוני לאחר ההפרטה-בטווח הקצר הארגוני שלו

, כלומר באופן התקשורתמתחום  ניהול מוניטין במחקר זה בחרתי להתמקד באסטרטגיות שונות.

 בתקשורת ובפורומים פומביים אחרים. להתנהל ולהציג את עצמובוחר  הארגוןשבו 

הינה שהשינוי באסטרטגיה התקשורתית של הארגון יבוא  שני,ה, כמפורט בפרק השערת המחקר

לביקורת  יותר ייטה להגיב הארגוןלאחר ההפרטה, לידי ביטוי בשלוש דרכים: ראשית, שיערתי כי 

עדיין חלש  כגוף רגולטורי , זאת בשל העובדה שבסיס המוניטין החדש של הארגוןהנוגעת לשירות

עיה הארגון ייטה יותר להכחיש את הב שיערתי כי לאחר ההפרטה שנית, ת;ופגיע יותר בפני ביקור

ר ההפרטה תגבר ; ושלישית, שיערתי כי לאח, לעומת הודאה בבעיהשעליה מובעת הביקורת

אותו בפרט כאשר  אשמה בדבר הבעיה לגורם אחר מלבדו,נטייתו של הארגון לנסות ולהסיט את ה

שתי ההשערות  , וזאת בהשוואה לנטייתו לקחת אחריות לפתרון הבעיה.בגינהביקורת  גורם סופג

ם שיש בצדה מחירי אסטרטגיה שהודאה בבעיה ולקיחת אחריות הןהאחרונות נגזרות מההנחה, 

, זאת בשל וכי הארגון ייטה פחות להשתמש באסטרטגיה זו לאחר ההפרטהגבוהים לעתיד לבוא, 

וכן בשל אי הרצון של הארגון לקבל באופן מוצהר שלון במשימה יודאות והחשש מפני כואי ה

 .ורשמי את תפקידו החדש כרגולטור

של משרד הבריאות בכל הנוגע לשני  ההתנהלות התקשורתיתלשם בחינת ההשערות, בדקתי את 

באחריותו שעברו הפרטה. האחד, הוא שירותי בריאות התלמיד בבתי הספר )"אחות  שירותים

לניצולי שואה בעלי רקע פסיכיאטרי. שני השירותים הופעלו על ידי  הוסטלים -ספר"(, והשני -בית
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לאחרונה וחזרו כישלון", כ"בדיעבד , עברו הפרטה שהוכרזה במשך למעלה מעשור משרד הבריאות

 ידי משרד הבריאות.הפעלה על באופן מלא או חלקי ל

בעיתונים  דלעיל את כל הכתבות שעסקו במקרי החקר אספתי וקידדתי בדיקת ההשערותצורך ל

, ואת כל הפרוטוקולים של דיוני וועדות 1995-2012"ידיעות אחרונות" ו"גלובס" בין השנים 

המשתנה התלוי, שבמוקד . 1999-2012הכנסת שעסקו בנושא שירותי בריאות התלמיד בין השנים 

האם משרד הבריאות הגיב או לא הגיב לביקורת שהובעה בפורומים אלה  הניתוח האמפירי, הינו

או לאו, והאם בחר לקחת  על אחד השירותים שהופרטו, ואם הגיב האם בחר להודות בבעיה

ות כיצד השונ בניתוח הנתונים בדקתי אחריות על הבעיה או להסיט את האשמה לגורם אחר.

אם התקופה היא לפני ההפרטה או לאחריה, משפיעה על האופן במצב המוסדי הפורמאלי, כלומר 

נכללו נתונים  יש לציין כי באנאליזה לא בכל אחד מההיבטים שצוינו לעיל. בו בוחר המשרד להגיב

בשל התקופה הקצרה שעברה מאז ובשל , להפעלת המדינה השירות החזרתהתקופה שלאחר מ

  בתקופה זו אינה מייצגת. המשרדההנחה כי התנהגות 

אמנם מראים שחל שינוי בהתנהגות משרד הבריאות לאחר ההפרטה לעומת התקופה הממצאים 

 יש ההפרטה לאחרשלפניה, אך באופן שאינו תואם את השערות המחקר. הממצאים מגלים כי 

 לתקופה בהשוואה) המופרט לשירות הנוגעת לביקורת להגיב פחותה נטייה הבריאות למשרד

 ויותר( בתקשורת) פחות להגיב המשרד נטיית ידי על גם עתמושפ הזו הנטייה וכי(, ההפרטה שלפני

לאחר הממצאים מלמדים ש . כמו כןהאוצר כלפי ביקורת ההפרטה לאחר מובעת כאשר( בכנסת)

ירידה  וכן לעומת התקופה שלפניה ההפרטה, בנטיית המשרד להודות בבעיה ירידהההפרטה חלה 

עם  קציהאבאינטרבאה לידי ביטוי גורם אחר, כאשר שונות זו לבנטיית המשרד להסיט אשמה 

 . קיומה או היעדרה של ביקורת נגד משרד האוצר

שינוי בהתנהגות הסוכנות הביורוקרטית לאחר  שחל שכן הם מראיםממצאי המחקר חשובים 

ת והשערמתיישבים עם אינם ש מן הממצאים דלעיל,הפרטת שירות שנמצא תחת אחריותה. 

ראשית, נטיית  .עולות המסקנות הטנטטיביות הבאות והיפותזות חלופיות למחקר עתידי, המחקר

ההפרטה המשרד לשמור על שתיקה, יחסית, לאחר ההפרטה, עשויה ללמד על כך שההנחה לפיה 

פועלת  אף וכי ההפרטה אינה נכונה, הביורוקרטי גורמת לנזק פוטנציאלי למוניטין של הארגון

. זאת מאחר והביקורת על השירותים לאחר בממדים מסוימים וניהמוניטין הארג לחיזוק

את מחזקת הלכה למעשה בכך ו ,שירותאיכות הכפוגעת בההפרטה מסייעת לצייר את ההפרטה 

נטיית המשרד לאחר ההפרטה להגיב סברה נוספת היא ש .המוניטין של הארגון כספק שירותים
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בצעדים מסוכנים כמו הסטת אשמה לגורם אחר, היא  פחות והעובדה שהוא לא נוטה לנקוט

שלא לאמץ באופן מלא את תפקידו  הארגון הביורוקרטישמהווה פשרה בין רצונו של בחירה 

 .מולו הוא נמצא בעמדה מחייבת, רצונו ליצור קרע למול משרד האוצרהחדש כרגולטור, לבין אי 

 ההפרטה מהלך ועל השירות איכות על ביקורת שנמתחת בשעה, שתיקה על שמירה, ועוד זאת

, ובכך מאחריותה המדינה התנערות פירושה שההפרטה הציבורית לתחושה תורמת, עצמו

 .כולו המהלך לכישלון תורמת, בעקיפין

ה הרחבדינת הרווחה ומגמות הצמצום והבנושא מ הינה לספרותזה  התרומה העיקרית של מחקר

ן הביורוקרטי כגורם מרכזי בהנעה או בחסימה שלה, שעד כה הייתה חסרה את ההתמקדות בארגו

 של התקשורתית האסטרטגיה את להבין ניתן לפיהן, המחקר מסקנות, בנוסףשל תהליכי הפרטה. 

על על מוניטין ארגוני, לספרות  תורמות, האוצר משרד מול יחסיו מערכת רקע על הבריאות משרד

כמשמעותית בניהול המוניטין  ממשלתיתנושא מערכת היחסים הפנים ידי מיקוד תשומת הלב ב

 של הארגון הביורוקרטי.

הרלוונטית לנושא מדינת הרווחה ולנושא המוניטין החלק הראשון במחקר סוקר את הספרות 

הארגוני; החלק השני פורס את המסגרת התיאורטית של המחקר ואת ההיפותזות הנגזרות 

ממנה; החלק השלישי מציג את שני מקרי החקר; החלק הרביעי מציג את מתודולוגיית המחקר, 

דן בממצאים המידע והמשתנים; החמישי מציג את ממצאי המחקר; והחלק השישי 

 .נוספים למחקרובהשלכותיהם ומציע כיוונים 

 

  



11 
 

 סקירת ספרות

  מדינת הרווחה בעידן של צמצום

חקר מדינת הרווחה עוסק בשנים האחרונות בשאלת צמצומה של מדינת הרווחה והסיבות לו. 

טענה רווחת היא שלאחר "תור הזהב" של מדינת הרווחה במסגרתו התרחבה זו בהיבטים כגון 

ההוצאה על קצבאות ושירותי רווחה לנפש ובמאפיינים מבניים כגון החלת מודל זכאות  היקף

אוניברסלי, החל משנות השמונים המוקדמות חלה עצירה בהרחבה, ואף צמצום, של מדינת 

הרווחה. זו, כך נטען, נמצאת בשנים האחרונות תחת לחץ כלכלי ופוליטי מתמיד, המעמיד את 

  קיומה בסכנה.

נת הרווחה מתבטא, בין היתר, בהקטנת הנגישות והכיסוי של תכניות רווחה והפיכתן צמצום מדי

במידה רבה מאוניברסליות לסלקטיביות ושיוריות, בהחלת עקרונות שוק ותחרות בהפעלת 

, וגרמטיים וביניהם הפרטת שירותים הלכה למעשהשירותי רווחה, ובביצוע שורה של שינויים פר

פקה והניהול של שירותים חברתיים לידי ספקים פרטיים )דורון, כלומר העברת הייצור, האס

  (.1997, כ"ץ, 2007

ניתן למצוא הסברים למגמת הצמצום במדינת הרווחה במספר גישות תיאורטיות )אסיסקוביץ', 

מתארות את  תיאוריות פונקציונליסטיות(. Pierson, 1996 ,Stark, 2006, 2007, דורון, 2007

ה כדרכה של המדינה להתמודד למול תמורות כלכליות כגון גלובליזציה, צמצום מדינת הרווח

מיתון כלכלי ושינויים דמוגרפיים. אלו יוצרים מצב בו מדינות רבות נאלצות להתיישר לקו 

מדיניות אחיד ומצמצם בתחום הרווחה. גישות אלה טוענות בין היתר כי כוחה של המדינה לקבוע 

מנתחות את מדינת הרווחה  תיאוריות קונפליקטנמצא בירידה. בעצמה את מדיניות הרווחה שלה 

מזווית המאבק בין קבוצות אינטרס שונות המתחרות על חלוקת המשאבים הציבוריים במדינה, 

ורואות את מאזן הכוחות ביניהם כקובע את אופייה והיקפה של מדינת הרווחה. חוקרים 

וחם של ארגוני העובדים ולתמורות במפה מאסכולה זו מתייחסים לשינויים מעמדיים, לירידת כ

-הפוליטית כמו ירידתן של מפלגות השמאל ועלייתן של תנועות ימניות בעלות השקפה כלכלית נאו

אינן שוללת את השפעת  גישות מוסדיותליברלית, כגורמים מסבירים לצמצום מדינת הרווחה. 

וחה, אך הן רואות בהסדרים אידיאולוגיות על מדינת הרו-המצב הכלכלי והתמורות הפוליטיות

המוסדיים במדינה בכלל ובתוך מדינת הרווחה בפרט, כמתווכים את הלחצים השונים המופעלים 

עליה מבית ומחוץ וכמשפיעים על מסלול התפתחותה. בעוד ששתי הגישות הראשונות טוענות 

קיים קושי  לרוב כי מדינת הרווחה נוטה לתהליכי צמצום והידמות, גישות מוסדיות גורסות כי
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אמיתי בצמצום מדינת הרווחה, זאת לאור ההסדרים המוסדיים שנוצרו והתבססו בה, ולאור 

 ,Huber and Stephens, 2001) היווצרותם של קבוצות חזקות של צרכנים ונותני שירות סביבה

Pierson, 1996, Pierson, 2001) . 

רווחה בפועל אינם חד משמעיים ואכן, ממצאים אמפיריים הנוגעים לשאלת צמצומה של מדינת ה

(Starke, 2006, Huber and Stephens, 2001, Pierson, 1996) פירסון מונה שתי סיבות .

עיקריות לכושר העמידות של מדינת הרווחה בפני מגמות מצמצמות. הראשונה נוגעת לנטייתם של 

דרך להפחתת מקבלי החלטות להימנע מאשמה בגין החלטות לא פופולריות או לא מוצלחות כ

נזקים אלקטורליים. מדינת הרווחה זוכה לפופולריות איתנה בקרב ציבור הבוחרים, ובשל "נטיית 

מנע מקבלת החלטות לא ייעדיפו מקבלי ההחלטות לה (Negativity bias)השליליות" של הציבור 

ה. פופולריות כגון צמצום היקפי קצבאות, זכאות לשירותים חברתיים, שירותי בריאות וכדומ

בהקשר זה, מציין פירסון כי בנוסף לפופולריות של מדינת הרווחה בקרב הציבור הרחב, 

מתאפיינת זו בכך שצמצום בה פוגע פגיעה ניכרת בקבוצה קטנה של אזרחים, אך מיטיב עם שאר 

האזרחים באופן מתון בלבד. כיוון שהקבוצה הנפגעת "מרגישה" את הנזק שבצמצום יותר מאשר 

חה, וכיוון שיש לה יכולות התארגנות טובה יותר, הרי שגדל המחיר האלקטורלי הקבוצה המרווי

סיונות צמצום יתי בפני ניבגין ההחלטה. לפיכך ניצב קושי אמשצפוי למקבל ההחלטות 

משמעותיים של מדינת הרווחה, ושינויים שכן מתבצעים נוטים להיות בעלי אופי אינקרמנטלי 

 ועדין יחסית.

הסיבה השנייה היא הקונטקסט בו פועלת מדינת הרווחה וה"אינרציה המוסדית" לה היא זוכה. 

המוסדות שנוצרים סביב מדינת הרווחה, קבוצות של צרכנים, של עובדים ושל ספקים הנהנים 

מקיומה ומסתמכים עליו, וכן הצורך להשיג את הסכמתם של גורמים רבים לצמצומה, יוצרים 

 סיגה מהמדיניות הקיימת. מחירים גבוהים לנ

כמו בספרות העולמית, גם בישראל מקובל לטעון כי בעשרים השנים האחרונות חל צמצום ניכר 

 .(2008, סבירסקי וחסון, 2005, פלד ושפיר, 2004, גל, 2007במדינת הרווחה הישראלית )דורון, 

ם בישראל אינם עיקר הטענה של חוקרים אלה, היא שהכוחות הפוליטיים והחברתיים המרכזיי

קיימים חוקרים  , בדומה לפירסון,תומכים עוד במדינת הרווחה ומבקשים לצמצמה. במקביל

, 2007הינה מגמה מעורבת של צמצום והרחבה )אסיסקוביץ', בישראל המגמה גם הטוענים כי 

Shalev, 2004 .) 



13 
 

דותם של בספרות הקיימת על צמצום מדינת הרווחה, יציבותה היחסית נגזרת בעיקר מהתנג

גורמים חיצוניים לצמצומה, דוגמת הציבור הרחב, צרכנים הנהנים מתכנית מסוימת, או ספקי 

ניכר כי לא ניתן די דגש להתנגדותן של הסוכנויות  לעומת זאת,השירותים החברתיים. 

לאופן בו היא באה לידי ביטוי רוקרטיות עצמן לתהליכי הפרטה, למניעים להתנגדות זו ווהבי

 הארגון.בהתנהלות 

הבנת תהליכי הפרטה. ברוקרטי והבי הנותנים דגש להיבט( הוא בין המעטים 2007אסיסקוביץ' )

, כי הדרך להבין מגמות סותרות של צמצום והרחבה של מדינת הרווחה היא המחבר טועןבמאמרו 

באמצעות התמקדות בגורמים הביורוקרטיים הפועלים במדינת הרווחה, וחקר הממשק ביניהם 

צמם וביניהם לבין הפוליטיקאים. לשיטתו, המדיניות שנקבעת היא פרי מקח וממכר בין לבין ע

השחקנים השונים, הכולל משא ומתן, מאבקים ובריתות, כאשר עוצמתו של כל שחקן נגזרת 

מהמאפיינים המוסדיים של תהליכי קבלת ההחלטות במדינה. אסיסקוביץ' מציג מספר תהליכים, 

ווחה וחלקם של הרחבתה, כאשר בכולם ניתן לזהות מעורבות גדולה חלקם של צמצום מדינת הר

של בירוקרטים וסוכנויות בירוקרטיות במקביל לזו של פוליטיקאים ומפלגות פוליטיות. הכותב 

טוען כי בישראל, במיוחד, מהווה הבירוקרטיה גורם חשוב בעיצוב מדינת הרווחה: מקומם השולי 

בורי; מערכת פוליטית ריכוזית ובירוקרטית במידה גבוהה; של נושאים כלכליים בסדר היום הצי

אנדרסן -וכן אופי מדינת הרווחה הישראלית, המזכירה את דגם משטר הרווחה השמרני של אספין

(Esping-Andersen, 1990) .בו יש לבירוקרטיה מקום חשוב ורב עוצמה בעיצוב המדיניות , 

ליכים המתרחשים במדינת הרווחה, וזאת אם כן, הבירוקרטיה היא בעלת חשיבות להבנת תה

במקביל, או בהתייחס, לתהליכים כלכליים ותמורות פוליטיות. הגורמים הבירוקרטיים אינם 

דבקים בתפקידם ה"קלאסי", שהוא יישום מדיניות הנקבעת על ידי הדרג הפוליטי. גם לסוכנות 

ע, נסיון והשפעה הבירוקרטית יש מטרות ואינטרסים משלה, והיא מנצלת משאבים של יד

שעומדים לרשותה, אותה היא מתרגמת לעוצמה פוליטית ולתמרון תהליכי מדיניות לטובתה. 

ואכן, ניכר שמאבקים בין משרדים ממשלתיים האמונים על התמודדות עם סיכונים חברתיים 

 (.2002לבין משרדי אוצר היו גורם מרכזי בהתוויה של תוכניות רווחה בישראל )גל, 

קש להוסיף ולפתח את ההבנה של מקומה של הביורוקרטיה, כשחקן אקטיבי, בתווך במחקרי אב

 שבין הרחבתה וצמצומה של מדינת הרווחה.
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  ביורוקרטיתיאוריות של הימנעות מאשמה ומוניטין 

מהם הגורמים המניעים את מעורבות הארגון הביורוקרטי בתהליכי השינוי במדינת הרווחה 

ועמדתו כלפיהם, ומהם האינטרסים להם קשוב הארגון בפעילותו זו? תיאוריות של הימנעות 

 מאשמה ומוניטין ביורוקרטי יכולות לספק מסגרת תיאורטית למענה לשאלה זו. 

נוגעות בהתנהגות ארגונים המכוונת למניעת נזקים הנוצרים תיאוריות בתחום ההימנעות מאשמה 

ממשלתיים, ומי למוניטין הארגון כתוצאה ממשבר כלשהו. ההנחה הבסיסית הינה כי ארגונים 

, כאשר (Blame Avoidance)מאשמה על כישלון  מרצון להימנעמונעים בעיקר שעומד בראשם, 

 ,Weaver)מניע משני בלבד להתנהגותם  מהווה (Credit Claiming)לקיחת קרדיט על הצלחה 

. תיאוריות מאוחרות יותר החלו לעסוק בשאלת המוניטין הארגוני כמכלול, המכיל בתוכו (1986

, המורכב מסט של ממדיאת הנטייה הארגונית להימנע מאשמה. מוניטין ארגוני הוא מושג רב 

המוטמעים במספר קהלים  אמונות על יכולותיו, כוונותיו, היסטוריה, ומטרותיו של ארגון,

כוללים הארגון הביורוקרטי הציבורי  קהלי. (Carpenter, 2010)בפניהם ניצב הארגון בעבודתו 

בין היתר נבחרי ציבור, ארגוני צרכנים, התקשורת, מומחי מדיניות, עובדי הארגון ואזרחים מן 

ה ככל האפשר השורה. בין האתגרים העומדים בפני הארגון נכללים השמירה על תמיכה רחב

בארגון ובפעילותו, הימנעות מבעיות ומיצירת אויבים, שמירה על אוטונומיה ארגונית, וכן הקרנת 

 . (Carpenter and Krause, 2012)דימוי של עקביות מלווה בגמישות 

והן בשל הרבדים השונים של המוניטין הארגוני  ,בשל קיומם של קהלים שונים בעלי ציפיות שונות

)הכוללים בין היתר מוניטין "ביצועי", מוניטין "מוסרי" ומוניטין "טכני"(, מתאפיינים היחסים 

בין הארגון וקהליו כרשת רב ממדית, בה כמעט בלתי אפשרי למקסם את המוניטין בכל הממדים 

ן של המוניטין שלהם להתמקד באופן שיאפשר בו זמנית. לפיכך, ארגונים נאלצים לבחור באיזה פ

להם להשיג מטרות רבות ככל האפשר. הגיוון האידיאולוגי והמקצועי בתוך הארגון עצמו לעומת 

הצורך להציג תמונה אחידה כלפי הציבור שתופס את הארגון באופן פשטני יחסית, מחזקים עוד 

אף טענה, כי עצם  (Black, 2005)את החשיבות של טיפוח המוניטין הארגוני. ג'וליה בלאק 

ההתייחסות של ארגונים למוניטין שלהם מחזקת את הארגון כלפי פנים וכלפי חוץ בהגדלת 

לבין ציפיות הציבור לגבי  ן זהות הארגוןהארגון מבפנים ובצמצום הפער בי ההומוגניות של

 תפקידו ויכולותיו.
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 ,Gilad and Yogev)רטגי. גלעד ויוגב המוניטין הארגוני, אם כן, מעוצב תדיר ומוגן באופן אסט

מחלקות את האסטרטגיות לטיפוח המוניטין הארגוני המוזכרות בספרות לשלושה סוגים.   (2012

נוגעות ביצירה מכוונת של תחומי  אסטרטגיות מתחום גבולות האחריות הרגולטורית של הארגון

הימנעות מקבלת מטלות  אחריות מוגדרים, המתחברים עם הזהות הארגונית של הארגון, תוך

מוסדית של -, באמצעות בחינה היסטורית(Maor, 2010)ותחומי אחריות בעלי סיכון גבוה. מאור 

, מצא כי שיקולי מוניטין עמדו בבסיס החלטת הארגון  (FDA)ארגון התרופות והמזון האמריקאי

שימוש. על עצמו את משימת הפיקוח על טכנולוגיות רפואיות חדשות שנכנסו ל האם לקחת

נוגעות לאופן שבו מציג את עצמו הארגון כלפי חוץ, על מנת  אסטרטגיות מתחום התקשורת

לצמצם את הפער שבין התפיסה העצמית שלו לגבי תפקידו, דרכי פעולה ראויות ואיכות ביצועיו, 

מדים אלה, וכן על מנת לצמצם את הפגיעה בו לאחר משבר אותו במלבין האופן בו הציבור תופס 

, פעל באופן מודע בזירה FOS-עות. גלעד ויוגב מצאו, כי ארגון הבוררות הבריטי, האו ט

לגבי יכולותיו, וזאת על מנת להקטין את  ציפיות חיוביות אך ריאליסטיותהתקשורתית לעיצוב 

נוגעות בקביעת דרכי פעולתו של  אסטרטגיות מהתחום התפקודימס' הפניות הנדחות על ידו. 

ם בהם הוא משתמש וסדרי העדיפויות שלו, ככלי לעיצוב המוניטין הארגוני. הארגון, בחירת הכלי

מצא, כי קיימת נטייה של ארגונים להשתמש בכללים קבועים מראש  (Hood, 2007)הוד 

ובנוסחאות לצורך קבלת החלטות, על פני הפעלת שיקול דעת, זאת על מנת להסיר מהם את 

 האשמה במקרה של טעות.

נושא שלמיטב ידיעתי לא נדון בספרות הקיימת בנושא מוניטין ארגוני, הוא האופן בו משפיעים 

תהליכים של צמצום מדינת הרווחה, בדמות הפרטה מלאה או חלקית של שירותים חברתיים, על 

המוניטין של הארגונים הביורוקרטיים האחראיים על שירותים אלה. בחינת תהליכי הפרטה 

על המוניטין הארגוני, יכולה לשפוך אור על עמדתם של ארגונים ביורוקרטיים מזווית השפעתם 

לגבי הפרטת שירותים הנמצאים תחת אחריותם ועל המניעים להתנהלות הארגון במהלך ולאחר 

 ההפרטה. 

אם כן, לאור חשיבות הסוכנות הביורוקרטית כגורם משפיע בתהליכי צמצום מדינת הרווחה, 

כיצד יקולי המוניטין בפעילותו של הארגון הביורוקרטי, נשאלת השאלה: ולאור הבנת מרכזיות ש

 ממשלתי?-משפיעים תהליכים של צמצום מדינת הרווחה על המוניטין של הארגון הביורוקרטי
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ישנה ארגון ביורוקרטי את אסטרטגיית שימור המוניטין שלו במהלך  ,וכיצד ,האםובהמשך לכך, 

 ולאחר הפרטת שירות הנמצא תחת אחריותו?

לתרום לספרות המחקרית הקיימת על מגמות הצמצום וההרחבה  בחינת שאלת המחקר יכולה

, בכך שהיא תורמת להבנת המוטיבציות ודרכי הסותרות של מדינת הרווחה בישראל ובעולם

 של אחד השחקנים המרכזיים בתהליך זה.הפעולה 

בפרק הבא אציג את המסגרת התיאורטית למחקר. ראשית, אציג את הסברה לפיה תהליך 

ההפרטה מגביר את הסיכון בו מצוי המוניטין של הארגון הביורוקרטי האחראי לשירות המופרט. 

אפרט את היפותזות לאחר מכן, אבחן את אסטרטגיות שימור המוניטין העומדות בפני הארגון, ו

 המחקר.

 מסגרת תיאורטית והשערת המחקר

ביורוקרטיה בתהליכי צמצום בטיבה והיקפה של נקודת המוצא במחקר זה, היא כי התנהלות ה

נגזרת במידה לא מבוטלת מההשלכות של תהליכים אלה על המוניטין של הארגון  ,מדינת הרווחה

הארגון הביורוקרטי מוקף בקהלים להם כאמור בפרק הקודם, האחראי על השירות המפורט. 

ציפיות שונות בנוגע לתפקודו, כאשר אירועים שונים מהווים סיכון בדרגה משתנה למוניטין 

שירות באחריות הארגון הביורוקרטי מייצרת מציאות הפרטת הארגון. אני סבורה כי ניתן לטעון ש

הסיכונים המוגברים, מציבים  חדשה עבור הארגון, המעצימה סיכונים מסוימים העומדים בפניו.

את הארגון במצב בו הוא נדרש להגיב ולהגן על מקומו, מעמדו ותפקידו, ואף לפעול בעקיפין או 

 במישרין למניעת ההפרטה או ביטולה, וזאת בטווח הקצר והבינוני לאחר ההפרטה. 

חברתיים מחקר זה יתמקד בצמצום מדינת הרווחה כפי שהוא בא לידי ביטוי בהפרטת שירותים 

)כגון שירותי רווחה, בריאות, חינוך ותרבות(, בשיטה של מיקור חוץ או "הפרטה חלקית", בה 

המימון והפיקוח על השירות ממשיכים להיות באחריות הארגון הביורוקרטי, בעוד שניהול 

התשומות ואספקת השירות בפועל מתבצעים על ידי ספק שירותים חיצוני )פרטי או ציבורי(. מצב 

יוצר סיכון ייחודי למוניטין הארגון, בשל שינוי התפקידים והמעמד של הארגון הביורוקרטי, זה 

שנותר האחראי על השירות המופרט. שינויים אלה יכולים להסביר את התנגדותו להפרטה ואת 

 התנהגותו במהלכה ולאחריה.
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ם קיימים ראשית, ארצה להציג את הגורמים המשוערים לכך שהפרטת שירות מגבירה סיכוני

 עבור הארגון הביורוקרטי ואף יוצרת סיכונים חדשים עבורו.

הגורם הראשון קשור לירידה ביכולת התפקוד של הארגון, כאשר השינוי בהגדרת תפקידו העיקרי 

ביכולתו לשלוט באיכות השירות, מה  פוגעובכלים העומדים לרשותו על מנת לבצע את תפקידו 

כאשר ארגון ממשלתי אחראי על אספקתו של שעלול להוביל לפגיעה במעמדו ובמוניטין שלו. 

החומריות,  שירות חברתי, עומדים לרשותו כלי ניהול וביניהם ויסות ושליטה על תשומות השירות

היוצרת סכנה למוניטין כאשר קיימת בעיה כלשהי בשירות, . בפרט כוח אדם ומשאבים כספיים

של הארגון ולמעמדו בעיני הציבור וקהלים נוספים כגון הקהילה המקצועית ונבחרי הציבור, 

ת לחץ בכוחו של הארגון לפעול באופן אקטיבי לתיקון הליקוי באמצעים שונים, ביניהם: יציר

ם, ושינוי עדוף ברמת התשומות הקיימות, החלפת מנהלים ועובדילשם השגת משאבים נוספים, תי

באפיון השירות ותחולתו. סביר להניח, כי יעשה שימוש באחד או יותר מכלים אלה על מנת 

להתמודד עם הנזק שנגרם למוניטין הארגון. יתרה על כך, צפוי כי הארגון יצהיר באופן פומבי 

ויחשוף את הצעדים בהם הוא נוקט או מתכוון לנקוט, לשם חיזוק מעמדו כגורם מקצועי ובעל 

ולת התמודדות מול המשבר. הודאה זו יכולה גם להוות מנוף להרחבת סמכויות הארגון יכ

 ולהצדיק תביעה לקבלת משאבים נוספים.

מתבצע על החומריות התשומות ניהול  לאחר הפרטת השירות )במובן של מיקור חוץ(, ,לעומת זאת

וקרטי, והם כעת כלים לרשות הארגון הביור הכלים העומדיםבמקביל, משתנים  .ידי ספק חיצוני

קביעת תנאי המכרז או ההתקשרות החוזית, רגולטיביים כגון הגדרת תנאי השירות והסטנדרטים, 

פעולות של  של ביצועקביעת נהלי בקרה ותמריצים שונים כלפי ספק השירות, שימוש בסנקציות ו

אלה בשלבים  נמצאים כלים לאחר ההפרטה שבטווח הקצר והבינוניסביר להניח, . 1בקרה ופיקוח

היכולת של הארגון . 2שונים של פיתוח והטמעה אצל הארגון, וכי אין לו עדיין שליטה מלאה בהם

למנוע כשלים ותקלות בשירות המופרט, וכן יכולתו לפעול לתיקונן לאחר גילויים הינה מוגבלת 

                                                           
1
כללים קביעת  -"אסדרה כפי שהגדיר זאת מבקר המדינה, אפיקי הפעולה המרכזיים של הארגון הרגולטורי הינם: " 

 -והנחיות ]לפני הקמת השירות[ ועדכונם השוטף במהלך ]הפעלת השירות[ לאור הניסיון שהצטבר; ]...[ פיקוח ובקרה 
היבטים אחדים של תכנית מהל"ב )"תכנית מבקר המדינה  .אכיפת החוק, הוראות החוזים וההנחיות והנהלים ]...["

 . 42(, 2007) ויסקונסין"(
 
של  אסדרה והפיקוחה קשר למיומנות הארגון הספציפי, קיימים פגמים מובנים ביכולתללא  כי מראיםמחקרים  2

איכות קושי מובנה בפיקוח על מסיבות של מסיבות משפטיות, על שירותים מופרטים, וזאת  ארגונים ביורוקרטיים
שארגון שרק  כן אם ברי הדבר .תופעת ה"רגולטור השבוי"כנגזרת של שירותים לעומת נכסים או טובין, וכן  במתן

 -ארז, "הוראת המשפט המינהלי -דפנה ברק ראה:אף יותר מהרגיל. ם הרגולציה יתקשה בכך חל להתמקצע בתחוה
 George J. Stigler, The Theory of Economic, 519, בעמ' 503(, 2כה) עיוני משפטבין חוקתיות להפרטה" 

Regulation, 2 THE BELL JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE 3–21 (1971) . 
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 או בעיה במצב זה, חשיפה של כשל 3יתקל בקושי ממשי לטפל בבעיות המתגלות.וסביר כי הארגון 

בשירות המופרט מהווה סיכון גדול יותר עבור הארגון מאשר לפני ההפרטה. האפשרות לחשוף את 

פעילות הארגון בהתמודדות מול המצב ככלי למזעור נזקים הופכת פחות אפקטיבית בשל יכולותיו 

המוגבלות בפועל, ולפיכך חשיפת הבעיה עצמה הופכת מסוכנת יותר עבור הארגון. סביר להניח 

סיכון המוגבר, נכונות הארגון להודות בבעיה ולקחת אחריות על פתרונה בכלים העומדים שבשל ה

 לרשותו יורדת. 

הפער  הוא בינוני עבור הארגון הביורוקרטי,-גורם נוסף לכך שההפרטה מהווה סיכון בטווח הקצר

 "בסיס המוניטין" הקיים שלו. תיאוריית בסיסי שנוצר בין תפקידו החדש של הארגון לבין

המוניטין הוצגה במאמרו של משה מאור בנושא הנראות הציבורית של "טעויות רגולטוריות" של 

. מאור טוען, כי הנזק, או התועלת, שיגרמו למוניטין של (Maor, 2011)ארגונים לאישור תרופות 

ארגון רגולטורי בעקבות גילויה של "טעות" בשיקול דעתו, תלוי בבסיס המוניטין שהיה לארגון 

תחילה ובאופן בו הוא מיצב את עצמו בפני קהלים שונים. מאור בחן ארגונים האחראיים מלכ

בארצות הברית,  FDA-לאישורן של תרופות לפני יציאתן לשיווק במספר מדינות שונות, דוגמת ה

כאשר התגלו תופעות לוואי מסוכנות בתרופות  טיב החשיפה התקשורתית לה זכה הארגון ואת

 שאושרו על ידיהם. 

מאור מצביע על כך שארגונים שהמוניטין שלהם מבוסס על היותם גורמי מקצוע מיומנים, 

שאמורים לזהות מראש כל סיכון אפשרי בתרופה טרם אישורה, היו צפויים לנזק רב למוניטין 

בגין גילוי תופעת הלוואי של התרופה והורדתה מהמדפים. זאת, לעומת ארגונים שהמוניטין 

היותם "מגני הציבור", הפועלים באופן יסודי על מנת להזהיר את הציבור  שלהם היה מבוסס על

מפני כל תופעת לוואי שהתגלתה. ארגונים אלו היו חשופים פחות לביקורת בגין ה"טעות" לכאורה 

שעשו באישור התרופה. יתרה מכך, ארגונים אלה עשו שימוש מכוון בתקשורת להגברת החשיפה 

מוניטין שלהם כ"מגני הציבור" מפניה, בעוד שארגונים מהסוג של תופעת הלוואי ולחיזוק ה

הראשון עשו מאמצים להסתיר את הטעות בתקשורת ההמונים, ולחשוף אותה רק בקרב הקהילה 

המקצועית. בכך, סותר מאור את טענתו של קרפנטר, בדבר הנזק ההכרחי שנגרם למוניטין 

. מאור טוען גם, כי בניית בסיס (Carpenter, 2002)הארגוני בגין "טעות רגולטורית" מסוג זה 

                                                           
3

ישנם מקרים בהם ארגון ביורוקרטי אחראי במקביל לכמה שירותים, שחלקם ממשלתיים וחלקם מופרטים.  
במקרה זה, לאחר הפרטה של שירות ממשלתי באחריותו תהיה לארגון שליטה מסוימת בהפעלת כלים רגולטיביים. 

כרגולטור, דרושה מומחיות הנוגעת לתחום הפעילות הספציפי שהופרט, עם זאת, מעבר למיומנות כללית של הארגון 
ולפיכך גם במקרה זה צפויה ירידה מסוימת ביכולת השליטה של הארגון בכלים העומדים לרשותו. יש לזכור גם 
שלעיתים מחלקות שונות בתוך אותו ארגון מפתחות מיומנויות נפרדות, וכי לא תמיד מתבצע תהליך אפקטיבי של 

 ידה ארגונית בתוך הארגון.למ
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מוניטין כזה או אחר לארגון הינה מעשה מכוון, וכי אין מדובר רק בתולדה של נסיבות אלא גם 

 באסטרטגיה מושכלת של מנהלי הארגון לאור הנסיבות והסיכונים העומדים בפניו.

אורה, תלויה למעשה מאור מתאר מצב לפיו הנכונות של ארגון לחשוף "כשל" בשיקול דעתו לכ

בציפיות הציבור וקהלים נוספים ממנו, והתאמתם ליכולותיו בפועל. במצב בו גילוי הבעיה יגרום 

נזק לארגון, תקטן המוטיבציה של הארגון לחשוף אותה. ברצוני להחיל מודל זה על פעילות 

רטה דומה הארגון הביורוקרטי לפני ואחרי ההפרטה. עמדתו של הארגון הביורוקרטי לפני ההפ

לארגון התרופות שבסיס המוניטין שלו בנוי על "אפס טעויות": הציפיות מהארגון הן שהשירות 

גילוי של בעיה מצב זה הופך  באחריותו יהיה באיכות גבוהה ועם כמה שפחות בעיות וכשלים.

תו למוניטין הארגון. כפי שצוין קודם לכן, לארגון כלים העומדים לרשו לנזק פוטנציאלי בשירות

להתמודד מול הבעיה שהתגלתה ו"לתקן את הנזק". לעומת זאת, ארגון ביורוקרטי האחראי על 

שירות מופרט דומה בהקשר זה לארגון שבסיס המוניטין שלו הוא של "מגן הציבור" כפי שהגדיר 

זאת מאור. תפקידו אמור להיות איתור וחשיפת כשלים בשירות מופרט, ושימוש בכלים העומדים 

ככל שהוא ל מנת לתקנם. במצב זה, חשיפת הכשל בשירות יכולה דווקא להועיל לארגון, לרשותו ע

המזהיר את הציבור מפני שירות בעייתי, ולפיכך יש לו לכאורה  כרגולטור "חזק" מצטייר

 . מוטיבציה לחשוף את הבעיה

 במשך שנים שבנה הארגוני המוניטין ,היה ממשלתי ועבר הפרטהשירות במקרים בהם  ,זאת עם

 אינם, ממנו הקהלים ושאר הציבור ציפיות ממנו וכנגזרת, הארגון הביורוקרטי האחראי עליו

-בטווח הקצר לפיכך ארגון האחראי על שירות שהופרט נמצא במצב בעייתי .לילה בן משתנים

: מחד, הוא נשפט על פי איכות השירות בפועל, ומאידך הכלים העומדים בינוני לאחר ההפרטה

בינוני לאחר -תו אינם מאפשרים שליטה מלאה מסוג זה. סביר להניח שבטווח הקצרלרשו

ההפרטה, חשיפה של בעיות בשירות תהווה סיכון מוגבר עבור אותו ארגון, בעוד שבטווח הארוך, 

לאחר שזה יצליח לפתח שליטה טובה בכלי הרגולציה ולאחר שמערך הציפיות ממנו ישתנה 

תתרום למוניטין שלו כרגולטור טוב. לפיכך ניתן לצפות, כי בעוד בהתאם, חשיפת כשלים דווקא 

שבתקופה לפני ההפרטה הארגון הביורוקרטי אמנם יירתע מחשיפת בעיות בשירות אך ידע 

בינוני -, בטווח הקצרשל אופן הטיפול בבעיה להתמודד מולן בביטחון יחסי ותוך חשיפה ציבורית

להיחשף פומבית כגורם  תגבר אי הנכונותלאחר ההפרטה, הרתיעה מחשיפת הכשלים תגבר, וכן 

 האחראי והמטפל בבעיה.
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בנוסף לשני הגורמים הראשונים, יש יסוד להניח כי הארגון הביורוקרטי מתנגד להפרטה גם 

 ית של הארגון הביורוקרטי. ראשית, מהווה ההפרטה פגיעה בזהותו הארגונפנימייםמטעמים 

השינוי בהגדרת מטרת ומהות העבודה עלול לגרום לירידה  ובתפיסת מטרתו ותפקידו העיקריים.

נית, השינוי הממשי בתפקיד הארגון דורש פעמים שבמוטיבציית העובדים ובנאמנותם לארגון. 

כות והתאמה של . השינוי מצריך גם היערבעבר רבות ויתור על סמכויות ומשאבים שעמדו לרשותו

 בכך, פוגעת ההפרטההפעילות והתפקידים, מה שעלול לגרום למרמור ופגיעה בעובדים מסוימים. 

 כפי שטענה ג'וליה בלאק .הקהלים ה"פנימיים": עובדי הארגון ומנהליובמוניטין של הארגון כלפי 

(Black, 2005)לבין תפיסת  , ישנה חשיבות להלימה בין הציפיות של גורמים חיצוניים מהארגון

הארגון את תפקידו. הערעור שנגרם לאיזון זה במהלך ולאחר תהליכי ההפרטה מעצים את 

 .4ין הארגוןהפגיעה במוניט

הגורמים שצוינו לעיל הופכים את ההפרטה לסיכון ממשי למוניטין של הארגון, לפחות בטווח 

 טואציה החדשה שנוצרה., ומציבים למעשה את הארגון בעמדת התגוננות למול הסיהקצר והבינוני

  על מנת שהארגון יוכל להתמודד עם קשיים אלה הוא נדרש לשינוי באופן ניהול המוניטין שלו.

אחת הזירות המרכזיות לניהול המוניטין של ארגון ביורוקרטי, ולהגברת ההתאמה בין ציפיות 

ן ארגונים פומבית. ואכ-הקהלים השונים ממנו לבין תפיסת תפקידו, היא הזירה התקשורתית

ביורוקרטים נוטים לעצב מבחינה אסטרטגית את האופן בו הם מופיעים בפורומים ציבוריים כגון: 

כתבות, טורי דעה ותחקירים בעיתונות; פרוטוקולים של דיונים וישיבות של ועדות וגופים 

ציבוריים המפורסמים לציבור הרחב; פרסומים בכתבי עת מקצועיים, באתר האינטרנט של 

 ,Gilad and Yogev, 2012; Maor, Gilad and BenNun Bloom, 2012; Gilad)ן ועוד. הארגו

Maor and BenNun Bloom, Working Paper) . הנחה מרכזית העומדת בבסיס תיאוריות בדבר

יכולת שליטה מרכזית  הוא גוף רציונלי, בעל ארגוןההיא ש אסטרטגיות תקשורתיות של ארגונים,

על האופן שבו הוא מופיע בזירות ציבוריות כגון חשיפה תקשורתית, פרסומים של המשרד, דיונים 

בוועדות הממשלה והכנסת, דו"חות של גופים ציבוריים כגון מבקר המדינה ומחקרים שונים, וכי 

 . המוכתבת במידה רבה על ידי הנהלת המשרדאסטרטגית ות למדובר בהתנה

                                                           
4

ניתן אף לטעון, שהתפיסה הציבורית את מטרתו ותפקידו של הארגון הממשלתי קשה לשינוי, כיוון שהציבור תופס  
באופן מהותי את הממשלה כאחראית לאספקה ישירה של שירותים חברתיים גם כאשר השירות בפועל מופרט. 

עצמו מוניטין של "מגן הציבור" בטווח הארוך. ניתן לבחון השערה המשמעות היא שיהיה לארגון קושי ממשי לפתח ל
 מערךזו בעזרת בדיקה של עמדות הציבור לגבי שירותים שהופרטו לפני זמן רב, או שהיו פרטיים מאז ומעולם, כמו 

 סיעודיים הפועלים תחת האחריות הרגולטורית של משרד הבריאות.הבתי האבות 
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אצפה לראות שינוי באופן בו בוחר ארגון ביורוקרטי להיחשף בזירות פומביות כל זאת,  לאור

, תוך הבחנה בין שלוש תקופות: התקופה שלפני לעומת התקופה שלפני ההפרטה אחרי ההפרטה

ההפרטה, הטווח הקצר והבינוני לאחר ההפרטה )תקופה בה אופי השירות, תפקיד הארגון וציפיות 

ובטווח הארוך לאחר ההפרטה )בו הפרטת השירות אים עדיין בשלבי עיצוב(, הציבור ממנו נמצ

ותפקיד הארגון החדש מתקבלים כעובדה מוגמרת ונטמעים בהתנהלותו, או לחילופין מתבטלים 

 זה מחקר של האמפירית הבחינה גבולות, זאת עם מחמת היעדר לגיטימציה והסכמה ציבורית(.

 בשינוי השערות המחקר עוסקות ולפיכך, ההפרטה לאחר בינוני-הקצר שבטווח לתקופה מוגבלים

 נובעת זו בחירה. ההפרטה שלפני התקופה לעומת זו בתקופה הביורוקרטי הארגון בהתנהגות

 .הבא בפרק שיוסבר כפי, לבחון שבחרתי החקר ממקרי

ממד חשוב של האסטרטגיה התקשורתית של הארגון הוא הבחירה של הארגון בין תגובה לדעות 

המושמעות בנושא הנוגע אליו בפורומים ציבוריים, לבין אי תגובה או התעלמות מאמירות אלה.  

טוענים המחברים כי  ,(Maor, Gilad and BenNun Bloom, 2012) ואחרים מאורבמאמרם של 

מחוזקו של מוניטין הארגון בתחום הפעילות עליו מובעת ביקורת. כאשר  בחירה זו מושפעת

מדובר בתחום בו המוניטין של הארגון חיובי ומבוסס, עולה הסבירות שהארגון יבחר שלא להגיב 

 להזיקלביקורת. הסיבה, לטענת הכותבים, היא שבנושאים אלה המידה בה הביקורת יכולה 

עומת נושאים בהם המוניטין של הארגון חלש או נמצא בשלבי למוניטין של הארגון היא פחותה, ל

בנייה ופיתוח. ניתן להחיל תיאוריה זו על מקרים בהם מופרט שירות הנמצא תחת אחריותו של 

הארגון הביורוקרטי. במקרה זה, כפי שצוין קודם לכן, נדרש הארגון לפתח מומחיות חדשה כגוף 

ו כ"מגן הציבור", תוך עיצוב מחדש של ציפיות הציבור רגולטורי, ובמקביל לבסס את המוניטין של

בינוני לאחר ההפרטה, מהווה שלב ביניים בו המוניטין של הארגון עדיין לא -ממנו. הטווח הקצר

, וביקורת על איכות והיקף השירות שבידו הכלים את הולמות אינן ממנו הציבור ציפיותמבוסס, 

פיכך, בהתאם לתיאוריה של מאור ואחרים, אצפה המופרט יכולה לפגוע בו באופן משמעותי. ל

לראות כי לאחר ההפרטה מתחזקת נטיית הארגון להגיב לביקורת הנוגעת לשירות באחריותו, 

בטווח הארוך, לאחר שהארגון מצליח לבסס מוניטין כגוף בהשוואה לתקופה שלפני ההפרטה. 

, אצפה לראות ולעצב מחדש את ציפיות הציבור לגבי תפקידו ומגבלות אחריותו רגולטורי חזק

 , אם כי תקופה זו לא נכללת במסגרת מחקר זה.נטייה פחותה להגיב לביקורת

 היא: הראשונה, השערת המחקר לפיכך
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H (1 הסבירות שארגון ביורוקרטי ששירות באחריותו עבר הפרטה יגיב לביקורת העוסקת :)

  לאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפני ההפרטה. עולהבשירות המופרט 

כאשר הארגון הביורוקרטי בוחר להגיב לביקורת הנוגעת לשירות תחת אחריותו, מה צפוי אם ו

מספק מסגרת תיאורטית להבחנה בין כמה סוגי תגובה.  (Hood, 2009)להיות תוכן התגובה? הוד 

במישור ההכרה בבעיה, מפריד הוד בין הכחשת קיום הבעיה או הפחתה במידת חשיבותה, לבין 

הכרה והודאה בקיומה של בעיה. במקרה של הודאה בקיום הבעיה, מבחין הוד בין מצב בו הארגון 

לתיקון המצב, לבין הטלת האשמה בדבר  לוקח אחריות על עצמו, מה שמרמז על כוונה לפעול

.  הבחירה בין (Blame shifting)האחריות לפתרונה( על גורם אחר  –הבעיה )וכמשתמע מכך 

 ,Gilad, Maor and BenNun Bloom)אסטרטגיות אלה תלויה, כפי שטוענים גלעד ואחרים 

Working Paper)מחקרים  רגון. מחד,, במידה בה הביקורת מאיימת על המוניטין הייחודי של הא

לתרום למוניטין הארגון במקרה בו דווקא הודאה בבעיה ולקיחת אחריות יכולים  מלמדים כי

מתגלה בעיה כלשהי, כיוון שהם מחזקים את אמון הציבור בארגון ובאמינותו, וכן "משתיקים" 

היא שורם אחר היא אסטרטגיה מסוכנת בכך דיון נוסף בנושא, בעוד ששימוש בהסטת האשמה לג

מעודדת המשך דיון וחקירה בשאלה "מי אשם". מאידך, בחירה באסטרטגיה של לקיחת אחריות 

מחייבת את הארגון להשקיע משאבים ולעיתים לבצע שינויים ממשיים באופן פעילותו בטווח 

הקצר והארוך, וכן סביר כי תעצים את מידת האשמה בה יישא הארגון במקרה שהבעיה תחזור על 

במובן זה ללקיחת אחריות יש מחירים לא מבוטלים, בהנחה שהציבור מתייחס עצמה בעתיד. 

אליה ברצינות. הכותבים מראים כיצד הבחירה בין האסטרטגיות השונות הינה תלוית מקרה, 

כאשר הארגון פועל כסוכן רציונלי המחשב את התועלות והנזקים הצפויים לו בכל אפשרות. 

נק ישראל לביקורות שונות כלפיו, נמצא כי בתחומים בהם במקרה שנחקר במאמר, תגובותיו של ב

הסיכון למוניטין של הארגון היה גבוה ומיידי, הארגון נטה להודות בקיום הבעיה, אך לאזן את 

  העלויות של בחירה זו באמצעות הסטת אשמה לגורם אחר שיישא באחריות.

ו השליטה בכלים העומדים כאמור לעיל, הפרטת שירותים חברתיים מציבה את הארגון במצב ב

לרשותו מוגבלים, לעומת ציפיות הציבור ממנו שממשיכות להתבסס על היותו ספק שירותים. 

בתקופה שלפני ההפרטה הארגון אמנם צפוי לנזקים בגין חשיפת בעיות בשירות, אך במידה והן 

תוך ניסיון  ייטה להודות בקיומן תוך ניסיון להסטת אשמה, ואולי גםסביר כי הארגון נחשפו, 

בינוני לאחר -להרחיב את סמכויות הארגון ולהשיג משאבים נוספים לפעילותו. בטווח הקצר
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ם לא ימהר לנקוט באסטרטגיה שיש בצדה מחיריאני משערת כי הארגון  ההפרטה לעומת זאת,

הודאה בקיום הבעיה ונשיאה באחריות לפתרונה, זאת בשל אי  גבוהים לעתיד לבוא, משמע

שלון במשימה זו, וכן בשל אי הרצון של הארגון לקבל באופן מוצהר יחשש מפני כודאות והוה

. לפיכך, סביר להניח , בשל הקשיים שמציאות זו מציבה בפניוורשמי את תפקידו החדש כרגולטור

הארגון יבחר באסטרטגיה של הכחשת הבעיה על פני בינוני לאחר ההפרטה, -בטווח הקצרש

סביר להניח כי הוא ייטה אף , כל זאת בחר הארגון להודות בבעיהבהם ב קריםה בבעיה. במהודא

יותר מבתקופה שלפני ההפרטה להשתמש באסטרטגיה של הסטת אשמה לגורם אחר על מנת 

 .למזער את העלויות והמשמעויות להודאה זו

 בהתאם לכך, השערת המחקר השנייה והשלישית הן:

H(  2 הסבירות שארגון ביורוקרטי ששירות באחריותו עבר הפרטה :) בעיה  בקיומה שליודה

לאחר  בינוני-יורדת בטווח הקצר , בהשוואה לנטייתו להכחיש את הבעיה,בשירות המופרט

 ההפרטה לעומת התקופה שלפני ההפרטה.

H(  3הסבירות שארגון ביורוקרטי ששירות באחריותו עבר הפרטה יטיל אשמה בדב :) ר כשל או

 עולה , בהשוואה לנטייתו לקבלת אחריות לטיפול בבעיה,על גורם אחר מחדל בשירות המופרט

 לאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפני ההפרטה. בינוני-בטווח הקצר

השערה נוספת ומשלימה להשערה השלישית, היא שכאשר מובעת ביקורת כנגד הארגון 

ן יטה "ללבות את האש" כנגד אותו גורם ויזדרז הביורוקרטי וגם כנגד גורם אחר, אותו ארגו

 להסיט את האשמה כנגדו, כדרך להגנה על המוניטין הארגוני. בהתאם:

H(3.1 כאשר מובעת ביקורת נגד הארגון הביורוקרטי וגם כנגד גורם נוסף, הסבירות שהארגון :)

עולה בטווח  בבעיה,בהשוואה לנטייתו לקבלת אחריות לטיפול  ,יטיל אשמה על אותו גורם נוסף

 בינוני לאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפניה.-הקצר

מחוץ לגבולות הבחינה האמפירית של מחקר זה,  כאמור בטווח הארוך לאחר ההפרטה, המצוי

"מגן ציבור". במקרה זה יחזור הארגון לאסטרטגיה של -סביר כי הארגון יצליח לבסס מוניטין כ

שגילוי של ליקוי בשירות שהארגון אחראי  היתר מהאפשרותסברה זו נובעת בין הודאה בבעיה. 

לפי תיאוריית בסיסי המוניטין של מאור. אני זאת עליו כרגולטור יכול דווקא לחזק את מעמדו, 

משערת כי הבחירה בין הטלת אשמה לבין לקיחת אחריות במקרים אלה תהיה תלויה בהקשר בו 
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יות על ליקוי הדורש התאמות מזעריות ארגון ייקח אחרהניתן לשער שמובעת הביקורת. 

בהתנהלות הארגון ומשאביו, וינסה להסיט את האשמה במקרים בהם יש לתיקון הליקוי 

 5משמעויות כבדות משקל עבור הארגון ואופן פעילותו.

בפרק הבא אדון באופן בו בחרתי לחקור את ההיפותזות המוצגות לעיל. ראשית, אציג את מקרי 

 החקר בהם אעסוק.

 רקע על המקרים הנחקרים

אבקש לבחון את השערות המחקר באמצעות בחינה של שני שירותי בריאות הנמצאים תחת 

עשור של אחריות משרד הבריאות. שני השירותים סופקו על ידי משרד הבריאות במשך תקופה 

, לאחר מכן עברו מיקור חוץ וסופקו על ידי ספק לא ממשלתי במשך מספר שנים, הפרטה ומעלה

שבסופו של דבר בוטלה באופן מלא או חלקי, כאשר הוחלט על החזרת אספקת השירות לידי 

 המשרד הממשלתי.

. שירותי בריאות ספר"(-)מוסד "אחות בית המקרה הראשון הוא שירותי הבריאות לתלמיד

 1997לחוק, שנכנס לתוקף ביולי  6לתלמיד ניתנים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. תיקון מס' 

(. 2008ביר את האחריות למתן השירות ממשרד החינוך למשרד הבריאות )לבנטל ואמיתי, הע

הספר, על ידי צוות מקצועי שתפקידו בין היתר: הערכת  תיבבט' -כיתות א' השירות ניתן לתלמידי

צרכים בריאותיים של התלמידים; איתור תלמידים בסיכון בריאותי, התנהגותי וחברתי; ייזום, 

ת תוכניות קידום בריאות; ייעוץ לצוות חינוכי ולהורים ותיווך בין הגורמים הפעלה והטמע

חיסונים )חוזר ראש שירותי בריאות ; בדיקות שגרתיות ומתן המטפלים בבית הספר ובקהילה

  (.2012, 16/12הציבור 

היה משרד הבריאות אחראי לאספקת השירות, כאשר כוח האדם )המורכב ברובו  2007עד לשנת 

"האגודה לבריאות  מאחיות( הועסק באמצעות קבלן כוח אדם ללא מטרות רווח בשם המכריע

, בעקבות סיכום בין משרדי הבריאות והאוצר, הוצא השירות למיקור חוץ 2007בשנת . הציבור"

פטור ממכרז קיבלה ו"האגודה לבריאות הציבור" ששימשה עד אז כמעסיק קבלני עבור המדינה, 

 פורסם 2009. בשנת (2008)לבנטל ואמיתי,  לשמש כמלכ"ר ספק שירותיםלהפעלת השירות והחלה 

                                                           
5
רטה שונה מהמצב שלפניה. כפי שהוסבר קודם לכן, גילוי של ליקוי בהתנהלות המצב בטווח הארוך שלאחר ההפ 

אחד הגופים המופרטים יכול דווקא לשרת את הארגון הביורוקרטי האחראי לפיקוח עליו. לפיכך ניתן לשער 
ן. שביקורת בהקשר זה תזכה דווקא להבטחות לתיקון הליקויים, וזאת בכלים הרגולטוריים העומדים לרשות הארגו

לעומת זאת, ביקורת על יכולות הפיקוח של הארגון עלולה לזכות דווקא לתגובה הכוללת הסטת אשמה, בשל הצורך 
 לבצע התאמות ושינויים בדרכי הפעולה של הארגון.
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במהלך השנים נשמעה ביקורת רבה ". י"נטל החברה הפרטית זכתהבו  מכרז להפעלת השירות,

בתקשורת ובפורומים פומביים על עצם ההפרטה, וכן טענות לגבי ירידה באיכות השירות מאז 

. תשומת לב 6קשורת ובפורומים פומביים נוספיםההפרטה. טענות אלה זכו לפרסום בכלי הת

מיוחדת ניתנה לנושא שיעור הכיסוי של החיסונים שניתנו על ידי הספקים. דו"ח ביקורת שפרסם 

, ועורר ביקורת רבה בכלי 2010בשנת  70%-משרד הבריאות מצא כי שיעור הכיסוי עמד על כ

 בתקשורת.

בשל  "נטלי" חברת עתירה כנגד זכייתה של "האגודה לבריאות הציבור"הוגשה ע"י  במקביל,

כשלים לכאורה שנפלו בבחירת הזוכה. העתירה התקבלה על ידי בית המשפט שפסל את תוצאות 

מינה מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו ועדת מומחים בראשות פרופסור  2011המכרז. בשנת 

ה המליצה בין היתר להחזיר את מנו כץ לבחון ולהמליץ על תכני שירות בריאות לתלמיד. הוועד

המדינה יצאה למכרז נוסף בעקבות פסיקת בית המשפט, אך מכרז זה  .7רות למדינההפעלת השי

נכשל בשל אי התאמה בין האומדן הכלכלי שקבע משרד הבריאות לבין הצעות המחיר שניתנו על 

הסכם בין משרד  נחתם 2011בסוף שנת ידי הספקים השונים שניגשו אליו, ולא נבחר בו זוכה. 

בו הוחלט להלאים את שירותי בריאות התלמיד הניתנים במחוז דרום הבריאות והאוצר, 

ימשיך השירות להינתן בשיטה של מיקור חוץ )הודעת דובר  המחוזות כאשר בשאר, ואשקלון

מסופק על ידי משרד בימים אלה, השירות במחוז דרום ואשקלון  (.2012משרד הבריאות, 

אחיות עובדות מדינה המועסקות  , וניתן על ידישירותי בריאות הציבור באחריות אגףהבריאות, 

 שהזוכה בו טרם נבחר. חדש, עבור שאר אזורי הארץ יצא מכרז. בלשכות הבריאות

המקרה השני עוסק במסגרות דיור )"הוסטלים"( המיועדות לניצולי שואה בעלי רקע פסיכיאטרי, 

הפסיכיאטריים הממשלתיים שער מנשה, לב השרון  וממוקמות בשטחם של בתי החולים

הוקמו שלושת ההוסטלים במימון כספי ועדת התביעות  1996)פרדסיה(, ובאר יעקב. בשנת 

                                                           
6

 תמשיך" נטלי" חברת, שכותרתו "4.7.2011בדיון ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת מתאריך לדוגמא,  
אומרת ח"כ רחל  ,"חוסנו לא מהתלמידים 30% – ביעדים העמידה כישלון למרות התלמיד בריאות שירותי את לספק
 – המונעת הרפואה של הנושא כל זה... הבריאות ולמשרד הבריאות למערכת גאווה מקור שהוא אחד דבר יש: "אדטו

 כמו אותו... ולהפוך ולקחת טוב דבר שהוא דבר לקחת אפשר אי. לתלמיד בעבר בריאות שירותי זה, חלב טיפות זה
 שירותי את גם להיעשות צריך היה ל"כנ, והנכונה והטובה הישנה במתכונת, במקומן להישאר צריכות החלב שטיפות

מוסיפה על כך מוריה אשכנזי  ".פיקוח לאותו, מקור לאותו זה את להחזיר צריכים ולכן לתלמיד הבריאות
 כי. היום שנוצר הזה המצב את לראות לי כואב, דור שנות מעל, הציבור בריאות כאחות, אנימהסתדרות האחיות כי: "

 ידעתי אני ...כזאת בצורה אותנו זוכרים כולכם, הלבן הצווארון עם הירוקה השמלה עם, ספר בית אחות הייתי כשאני
 האוכלוסייה מי ידעתי. האם של הריונה את, חלב מטיפת אותו הכרתי. הילד את, המשפחה את ולפנים לפני, להכיר

. החיסונים את לגמור לחץ שיש מפני, לאילת אותן ומטיסים הארץ מרחבי אחיות לוקחים זה. כלום זה היום כאן. שלי
 לפי עובדות לא כבר הן. נשברו הן מקצועית מבחינה, לשם שמגיעות האלה האחיות? שמתבצעות הטעויות איפה

 רפואה בתחום הזה בעיסוק הזאת לחברה מה. חברה  נוהלי לפי לעבוד עכשיו נדרשים הם. הבריאות משרד של נהלים
 "דבר שום? מונעת

7
, 30.7.12 והספורט של הכנסת מתאריך התרבות, החינוך בדיון וועדת המלצותיו מוזכרותאך  ,הדו"ח לא פורסם 

 שירותי הפרטת של האסוני מהמהלך חוזרים איך - תשע״ג הלימודים שנת לקראת התלמיד "בריאות בכותרת:
 "?התלמיד בריאות
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שביקשה להקדיש משאבים לבניית מסגרות דיור טיפוליות עבור אוכלוסיית ניצולי )"הקליימס"(, 

. משרד רפואי, נפשי וסוציאלי השואה מזדקנים בעלי מחלות נפש, הזקוקים לטיפול סיעודי,

הבריאות החליט להקצות משאבים כספיים למימון הפעילות במקום. השירות נוהל ע"י בתי 

החולים הממשלתיים, והעובדים הועסקו, בדומה למקרה הקודם, על ידי קבלן כוח האדם 

שרד "האגודה לבריאות הציבור". האחריות המקצועית לשירות הייתה של אגף בריאות הנפש במ

א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 12של סעיף , עם כניסתו לתוקף 2008הבריאות. בשנת 

ניתן היה להמשיך ולהעסיק את עובדי ההוסטלים באמצעות קבלן כוח  , לא1996-אדם, התשנ"ו

לספק את השירות כולו במיקור  בסיכום בין משרד הבריאות למשרד האוצר אדם, ולפיכך הוחלט

למלכ"ר המשמש  2009פטור ממכרז והפכה החל משנת קיבלה אגודה לבריאות הציבור" "ה .חוץ

 .משרד הבריאותכקבלן שירותים עבור 

חדלים בהפעלת השירות. כתבה שפורסמה בחדשות מבתקשורת , נחשפו בשנים שלאחר ההפרטה

ירודה,  היאבמסגרות רמת השירות (, ציירה תמונה לפיה 2011וזכתה להדים )ריבלין,  2ערוץ 

 אמירות בדבר . בייחוד בלטואוי וישנו מחסור בכוח אדם טיפוליהמבנים אינם מתוחזקים כר

הקשישים. פרסומים בתקשורת קשרו בין המחדל לבין הפרטת  ניצולי השואהה והשפלה של הזנח

השירות, בטענה כי ההפרטה מהווה הפקרה של ניצולי השואה בידי ספקים פרטיים. במקביל, 

בקיץ  בדי ההוסטלים בהסתדרות וניהלו מאבק סוער בדרישה להיקלט כעובדי מדינה.התאגדו עו

, יצא שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ בהצהרה לתקשורת לפיה השירות יוחזר להפעלת המדינה 2011

 2012החל מחודש נובמבר  (.2011)ניב,  וכי העובדים במסגרות יקלטו כעובדי מדינה מן המניין

ובאמצעות עובדי האגודה לבריאות הציבור  די בתי החולים הממשלתייםעל י מופעל השירות

 .לשעבר שנקלטו במערכת הממשלתית

בחרתי להתמקד בשני מקרי הבוחן לצורך בדיקת השערות המחקר מכמה סיבות: ראשית מדובר 

בשירותים חברתיים שסופקו במשך תקופה ארוכה יחסית על ידי המדינה, ולאחר מכן עברו מיקור 

ולפיכך מהווים דוגמא לניסיונות הצמצום של מדינת הרווחה. שנית, היקפם ואיכותם של  חוץ,

שירותים אלה זכו לחשיפה ניכרת בזירה הציבורית, ולפיכך המידע לגביהם ולגבי תגובת משרד 

הבריאות לביקורת היה זמין יחסית. שלישית, התמקדות במקרים בהם ההפרטה בוטלה בסופו 

ה נקייה של התנהגות הסוכנות הביורוקרטית בתקופת הביניים, שבה של דבר מאפשרת בחינ

ההפרטה טרם התקבלה כעובדה מוגמרת ומובנת מאליה. עם זאת, מחקר עתידי יוכל אולי 

להוסיף ולהשוות את התנהגותם של ארגונים ביורוקרטים במהלך הפרטות מוצלחות לעומת 
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משרד הממשלתי לבין תוצאת ניסיון הפרטות שנכשלו, ולבחון את הקשר שבין אסטרטגיות ה

 ההפרטה.

סיבה נוספת לבחירת המקרים היא האופי הייחודי של ההפרטה שעברו השירותים. כפי שצוין 

לעיל, ספק השירותים שימש לפני ההפרטה כמעסיק קבלני של כוח האדם העובד בשירות. על פי 

מועסקים כעובדי הספק גם תנאי ההסכם עם ספק השירותים, כמעט כל העובדים המשיכו להיות 

לאחר ההפרטה, מבלי לפגוע בתנאי העסקתם. ניתן לומר אם כן, שההפרטה לא הייתה של 

העבודה, אלא של ניהול המשאבים. ניתן לשער, כי בשל שימור מצבת העובדים גם לאחר 

וכי השינוי  ,ההפרטה, לא חל שינוי אובייקטיבי משמעותי באיכות השירות לאחר ההפרטה

חל ביכולתו של משרד הבריאות לנהל את תשומות השירות. הבחירה במקרים מסוג זה,  האמיתי

מאפשרת לבודד את השפעת השינוי בסיכון למוניטין כתוצאה מהשינוי המוסדי שעברה מערכת 

 היחסים שבין המשרד למבצעי הפעילות, על התנהגות המשרד.

לא לחקור את התנהגות משרד בשל העובדה שהשירותים הולאמו לפני כשנה בלבד, בחרתי ש

הבריאות בתקופה שלאחר ההלאמה. ראשית, בתקופה הקצרה מאז ההלאמה פורסמו כתבות 

 במסגרת החשיפהבודדות בעיתונות בנושא, וכן נערכו מעט דיונים בוועדות הכנסת. שנית, 

י תקופת ההפרטה, כאשר שהשירותים זכו לה לאחר ההלאמה, ניכרים הד המוגבלת הציבורית

לפיכך  סביב נזקי ההפרטה, ותוך הבעת ביקורת חיובית על ביטולה.ק גדול מהדיונים נסובים חל

קר המשכי יכול להיות כיוון למח אני סבורה שהתנהגות משרד הבריאות בתקופה זו אינה מייצגת.

להתנהגותו דומה  , והאם היאהתנהגות משרד הבריאות בטווח הארוך לאחר ההלאמהשל בדיקה 

 .שינוי בין התקופות או שמא חל לפני ההפרטה

 מידע, שיטת המחקר והמשתנים הנבדקים

על מנת לבחון את השערות המחקר הנוגעות לאסטרטגיה התקשורתית של הארגון הביורוקרטי 

, בניתי שני מאגרי מידע הבנויים מאזכורים של מקרי החקר בעיתונות לפני ואחרי ההפרטה

מטרת ריכוז הנתונים הייתה ליצור רשימה של ביקורות הכתובה ובפרוטוקולים של ועדות כנסת. 

 או עמדות לגבי השירות המופרט, ושל תגובתו של המשרד לעמדות אלה.

לשם כך, ריכזתי שני סוגי נתונים. סט הנתונים הראשון מורכב מכל הכתבות שפורסמו בעיתונים 

הוסטלים לניצולי "גלובס" ו"ידיעות אחרונות" ושהוזכר בהן שירות הבריאות לתלמיד או ה



28 
 

. "ידיעות אחרונות" הוא עיתון החדשות הכללי בעל התפוצה 1995-20128השואה, בין השנים 

הרחבה ביותר בישראל, ואילו "גלובס" הוא עיתון העוסק בלעדית בנושאי כלכלה ונושאים 

 עסקיים, ביניהם יחסי עבודה והתקשרויות במגזר הציבורי. מעבר למרכזיותם של עיתונים אלו,

הם היחידים המציעים מאגר מידע אלקטרוני מלא, זמין וחינמי למשתמש. בעיתון "ידיעות 

. בעיתון 1995כתבות העוסקות באחד משני המקרים, המוקדמת בהן משנת  39אחרונות" נמצאו 

 כתבות בין השנים 74סך הכול נמצאו . 19969כתבות, המוקדמת בהן משנת  35"גלובס" נמצאו 

בנושא שירותי בריאות  49-עוסקות בנושא הוסטלים לניצולי שואה, ו 25 , מתוכן1995-2012

-בנושא ניצולי השואה, ו 22כתבות, מתוכן  65בניכוי התקופה שלאחר ההלאמה, נמצאו  לתלמיד.

הכתבות כוללות ידיעות חדשותיות, תחקירים, טורי דעה, פרשנויות  בנושא בריאות התלמיד. 43

 קודדה כל כתבה כשורה במאגר הנתונים.וראיונות. בקידוד הכתבות,  

סט הנתונים השני מורכב מכל הפרוטוקולים של ועדות כנסת שעסקו במקרי החקר בין השנים 

. הפרוטוקולים נמצאו בעזרת חיפוש באתר האינטרנט של הכנסת, המכיל את כל 1999-2012

טוקולים שעסקו פרו 21סך הכול נמצאו  1999.10הפרוטוקולים של הועדות השונות החל משנת 

, בוועדות הכנסת הבאות: וועדת 2001-201211בנושא שירותי הבריאות לתלמיד, בין השנים 

הרווחה, העבודה והבריאות; וועדת החינוך, התרבות והספורט; והועדה לזכויות הילד. מתוך 

הפרוטוקולים שנמצאו, סוננו החוצה שלושה דיונים: שניים שעסקו בהצעת חוק וכללו דיון 

פרוצדוראלי בלבד ללא הבעות עמדה בעניין השירות; ודיון אחד בו לא היו נציגים של -ימשפט

בניכוי  פרוטוקולים. 18לפיכך התוצאה הייתה מאגר של משרד הבריאות והכיל רק משפט אחד; 

 פרוטוקולים. 15לל המאגר והתקופה שלאחר ההלאמה, כ

רשומות כאשר כל שורה מייצגת  18כלל  בקידוד הפרוטוקולים נבנו שני מאגרי נתונים: מאגר אחד

. במאגר השני קודדו הנתונים לפי עמדות בניכוי התקופה שלאחר ההלאמה( 15) פרוטוקול נפרד

הדיונים. הדוברים בעת דעה של אחד הדוברים במהלך שהובעו בדיונים, כאשר כל שורה מייצגת ה

כללו את כל משתתפי הדיון שהביעו עמדה לגבי השירות, בין אם חברי הועדה, נציגי ממשלה, 

גורמים חוץ ממשלתיים או ספקי שירות. במקרים בהם אותו דובר הביע עמדה מספר פעמים 

                                                           
8

ולפיכך הנתונים לא כוללים כתבות או פרוטוקולים שהתפרסמו לאחר  2012איסוף הנתונים הסתיים בחודש יוני  
 מכן.

9
כיוון שהשירותים הנחקרים החלו להיות מסופקים החל משנה זו, הרי שגם אם מאגר המידע של העיתונים מוגבל  

 לקטרוני, אין בכך כדי להשפיע על ממצאי המחקר.מבחינת שנת תחילת התיעוד הא
 .15.12.12. כניסה אחרונה בתאריך http://www.knesset.gov.il/protocols/search.aspבקישור:  האתר 10
כיוון שנמצא פרוטוקול אחד בלבד שעסק בנושא הוסטלים לניצולי שואה, החלטתי שלא לכלול אותו מאגר  11

 ולערוך ניתוח על פרוטוקולים בנושא בריאות התלמיד בלבד. הנתונים

http://www.knesset.gov.il/protocols/search.asp
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, ובניכוי עמדות 258התוצאה הייתה מאגר של במהלך הדיון, קודדה כל עמדה כשורה נפרדת. 

כאמור, באנאליזת הנתונים נכללו רק התקופות שלפני  .עמדות 207 –תקופה שלאחר ההלאמה ה

 ואחרי ההפרטה.

 של כל הכתבות והפרוטוקולים ששימשו במחקר זה. מראי מקום ניתן למצוא א' וב'נספח ב

 המשתנים התלויים 

האנליזה נוגעת לשלושה משתנים מוסברים המייצגים את אופן תגובת משרד הבריאות לעמדות 

נטיית משרד הבריאות להגיב, להודות בבעיה ולקחת אחריות על הבעיה.  –המובעות כלפי השירות 

 כל אחד מהמשתנים הללו נבחן בשני מאגרי הנתונים שהוצגו לעיל, ובאמצעות מספר מדדים.

נוגע למידת המעורבות של משרד הבריאות בדיון הציבורי בדבר השירות, ונבחן המשתנה הראשון 

באמצעות מספר מדדים אופרטיביים. המשתנה האופרטיבי הראשון בסדרה הוא משתנה בינארי 

המבחין בין תגובה של המשרד לבין אי תגובה, או שתיקה. במאגר הכתבות בעיתונות, תגובה של 

או המשרד, תגובה של גורם מתוך המשרד )גם אם בעילום שם(,  המשרד כוללת תגובה רשמית של

. סך ציטוט של תגובת המשרד שנאמרה בפורום אחר אך נוגעת במישרין לביקורת שהובעה בכתבה

כתבות בהן הייתה תגובה של המשרד לביקורת הנוגעת לאחד השירותים, וזאת  21הכול נמצאו 

(. במאגר הפרוטוקולים של ועדות הכנסת, תגובה 55%כתבות בהן הושמעה ביקורת כזו ) 38מתוך 

כוללת מצב בו אדם שהוזמן כנציג המשרד לדיון הועדה מגיב ומתייחס לעמדה מסוימת שהובעה 

מקרים בהם משרד הבריאות הגיב לעמדה שהובעה לגבי  49. סך הכול נמצאו 12בנוגע לשירות

 13(.19%השירות )

והתגובה של משרד הבריאות בדיון הציבורי בנוסף, כאינדיקציה נוספת למידת ההשתתפות 

המתנהל סביב השירותים, קודדו עבור כל דיון בוועדות הכנסת שני משתנים נוספים: הראשון הוא 

מספר המשתתפים ממשרד הבריאות, ושיעורם מסך המשתתפים בדיון, והשני הוא דרגת 

קטגוריות,  4לל המשתתף הבכיר ביותר ממשרד הבריאות שמשתתף בדיון. המשתנה השני כו

 ( ראש אגף.4( סמנכ"ל, )3( מנכ"ל המשרד, )2( שר/סגן שר הבריאות, )1כדלקמן: )

                                                           
12

ניתן להבחין בשלושה סוגים של תגובות: כאשר ניתנת לדובר רשות דיבור כללית והוא בוחר להתייחס לביקורת  
; כאשר יו"ר הועדה פונה אל הדובר ומבקש ממנו להגיב לנושא ספציפי, וכאשר הדובר מביע עמדה ללא רשות מסוימת

 כל המקרים הללו נחשבו כתגובה בקידוד הנתונים.דיבור, כחלק מחילופי דברים או כהתפרצות לדיון. 
13

התקופה  ללאפרטה בלבד, ינים מעתה ואילך מתייחסים לתקופה שלפני ואחרי הההמספרים והשיעורים המצוכל  
 שאחרי ההלאמה.
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המשתנה השני הוא משתנה בינארי המבחין בין מקרים בהם תגובת המשרד כוללת הודאה בבעיה 

המוזכרת בביקורת כלפי המשרד, לעומת מקרים בהם המשרד מכחיש את קיום הבעיה או מפחית 

שא מהותי. תגובה של המשרד נחשבה כהכחשת הבעיה במקרים בהם היא כללה בערכה כנו

אמירות לגבי נכונות הטענות העולות בנוגע השירות, כגון הצהרה שמקור המידע ששימש את כותב 

הידיעה היה שגוי, הצגת נתונים סותרים לאלו המוצגים בכתבה, או התייחסות לטענות כלא 

ם בהם לא נעשה ניסיון מצד המשרד לסתור את הטענות, או רלוונטיות לאיכות השירות. מקרי

מוצגות  'ג. בנספח שבהם כללה תגובת המשרד אמירה מפורשת לגבי הבעיה נחשבו כהודאה בבעיה

 18מספר דוגמאות למקרים של הודאה ושל הכחשת הבעיה. במאגר הכתבות בעיתונות נמצאו 

(, 85%הם המשרד הודה בקיום הבעיה )מקרים של תגובה כלשהי של המשרד, ב 21מקרים מתוך 

-(. במאגר הפרוטוקולים של ועדות הכנסת, נמצא כי ב15%מקרים בהם היא הוכחשה ) 3לעומת 

מקרים בהם הכחיש את הבעיה  10(, לעומת 79%מקרים המשרד הודה בקיום הבעיה ) 49מתוך  39

(21% .) 

על הבעיה המוזכרת, לעומת המשתנה הבינארי השלישי מבחין בין לקיחת אחריות של המשרד 

הטלת האשמה והאחריות על גורם אחר. תגובה נחשבה כלקיחת אחריות כאשר המשרד הביע 

בתגובתו נכונות לפעול לתיקון הבעיה או הציע מענה אופרטיבי לבעיה, ונחשבה כהסטת אשמה 

יות במקרים בהם המשרד העביר בתגובה את האחריות לגבי הבעיה לגורם אחר, או התנער מאחר

 אחדים מקריםלבעיה וטען שהיא אינה באחריותו מבלי לנקוב מפורשות בגורם האחראי לה. ב

. הבעיה לפתרון לפעול נכונות הביע ובמקביל, אחר גורם על למחדל האשמה את הטיל המשרד

 .המשרד בתגובת יותר בולט אלמנט איזה לגבי דעת שיקול פי על נעשה הקידוד אלה במקרים

מספר דוגמאות למקרים של לקיחת אחריות או הסטת אשמה שנמצאו במאגרי  מוצגות ד'בנספח 

 הנתונים.

(, ואילו 52%תגובות של המשרד לקח המשרד אחריות ) 21מתוך  11-במאגר הכתבות בעיתונות, ב

פעמים  49(. במאגר הפרוטוקולים של ועדות הכנסת, מתוך 48%הטיל אשמה על גורם אחר ) 10-ב

מקרים הטיל אשמה על גורם  11-(, ואילו ב77%המשרד לקח אחריות ) 38-בהם הגיב המשרד, ב

 (. 23%אחר )

 המשתנים הבלתי תלויים

ניתוח הממצאים מתבסס על השפעתם של שני משתנים בלתי תלויים: האחד הוא המצב המוסדי 

הפורמאלי, תוך השוואה בין התקופה שלפני ההפרטה, בה למשרד אחריות על אספקת השירותים 
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ניתן להניח שציפיות הציבור הולמות את מעמדו זה; תקופת הביניים שלאחר ההפרטה, בה ובה 

האחריות של המשרד היא לפיקוח ואסדרה של השירות, אך ניתן להניח שהוא טרם פיתח והטמיע 

ומיד את הכלים הרגולטוריים הנדרשים, ו/או שציפיות הציבור ממנו טרם הותאמו לתפקיד זה; 

שתנה הבלתי תלוי הזה נעשה בהתאם קידוד המ. או החלקי של ההפרטה לאחר ביטולה המלא

לשנה בה פורסמה הכתבה או נערך הדיון בוועדת הכנסת. עבור המקרה של שירותי בריאות 

. במקרה של 2011וביטולה החלקי החל בחצי השני של שנת  2007התלמיד, החלה ההפרטה משנת 

הוחלט על הלאמת  2011, כאשר לקראת סוף 2009הוסטלים לניצולי שואה החלה ההפרטה בשנת 

 השירות.

 27(, 51%כתבות מהתקופה שלפני ההפרטה ) 38סך הכול, במאגר הכתבות בעיתונות, נמצאו 

כתבות מהתקופה שאחרי ההלאמה  9-(, ו36%מתקופת הביניים שאחרי ההפרטה ולפני ביטולה )

 8טוקולים בתקופה שלפני ההפרטה, פרו 7(. במאגר הפרוטוקולים של ועדות הכנסת, נמצאו 9%)

ביקורות  90בתקופה שלאחר ההלאמה. מסך הביקורות שקודדו, נמצאו  3-בתקופת הביניים ו

-(, ו45%מתקופת הביניים שאחרי ההפרטה ולפני ביטולה ) 117(, 35%מהתקופה שלפני ההפרטה )

 אינהבמחקר זה ת אמפיריהאנאליזה ה(.  כאמור, 19%ת מהתקופה שאחרי ההלאמה )ביקורו 51

 את הנתונים מהתקופה שלאחר ההלאמה. תכולל

המשתנה השני משמש לבחינת השערת המחקר השלישית, ונוגע לביקורת המופנית לגורמים 

נוספים מלבד משרד הבריאות. במאגר הכתבות בעיתונות קודדו עבור כל כתבה כל הגורמים 

ת חולקו לפי שלוש קטגוריות: משרד אליהם מופנית ביקורת בכתבה. גורמים מלבד משרד הבריאו

. במאגר הפרוטוקולים של וועדות הכנסת, גורמים מלבד 14האוצר, "המדינה" וגורמים אחרים

 משרד הבריאות חולקו גם הם לשלוש קטגוריות: משרד האוצר, ספק השירות, ואחרים. 

 משתני בקרה

באים: במאגר הכתבות בנוסף למשתנים המוזכרים לעיל, בחנתי גם את השפעתם של המשתנים ה

( הנושא )הוסטלים לניצולי 1בעיתונות בחנתי את שונות התגובה של משרד הבריאות בהינתן: )

 5-( הנושא המרכזי של הכתבה. משתנה זו מורכב מ4) ( שם העיתון;2)שואה או בריאות התלמיד(; 

, מיקור קטגוריות: יחסי עבודה, היקף השירות ונושאי תקציב, סטנדרט או איכות השירות

 חוץ/הפרטה, ואחר. 

                                                           
14

היא הנושאת באחריות לבעיה  כללי הובעה עמדה לפיה המדינה כגוף במקרים בהםהקטגוריה "המדינה" שימשה  
היו מספר בודד של מקרים בהם לא אוזכר מפורשות משרד  ,. כמו כןללא אזכור של גורם ספציפי אחר בשירות

 האוצר, אך היה ברור מהדברים כי הביקורת מופנית כלפיו, ולפיכך כך קודד.
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הבחירה בין הנושאים נעשתה על פי הסוגיה שקיבלה את הדגש המרכזי בכתבה. כתבות בנושא 

יחסי עבודה עסקו בעיקר בדרישות ושביתות של ועדי עובדים בשירותים, בדרך כלל )אך לא רק( 

", כתבה קביעות דורשות חלב ובטיפת ספר בבתי אחיות 330-כבעקבות ההפרטה )לדוגמא: "

 הבריאות משרד י"ע ישירה להיות מועסקים בהעסקה במסגרתה דורשות האחיות 2006משנת 

(; כתבות שעסקו בהיקף השירות ונושאי תקציב התמקדו המשרד עובדות בפועל בטענה שהן

במצבים של חוסר תקציבי או פיטורין של עובדים בעקבות קיצוץ שעבר השירות )"לדוגמא: 

 כי בה טוען משרד הבריאות 2010", כתבה משנת מספיק אינו התלמיד הבריאות מערך: ליצמן"

 צרכי את לספק כדי מספיקה אינה התלמיד בריאות למכרז האוצר שקבע התקציב מסגרת

(; כתבות בנושא סטנדרט ואיכות השירות עוסקות בנושאי מהות השירות במלואם התלמידים

והגדרתו, וכן בכשלים שהתגלו בשירות )לדוגמא: "נתניהו מתבדח על הקוטג': 'התאריך בסדר, 

העוסקת בסיור של ראש הממשלה בהוסטלים לניצולי שואה,  2011המחיר לא'", כתבה משנת 

במקום(; נושא מיקור חוץ/הפרטה מתייחס לכתבות  בעקבות תלונות על ירידת איכות השירות

 לניצולי מגיעה ההפרטההנוגעות בסוגיית ההפרטה עצמה והשלכותיה על השירות )לדוגמא: "

בו מובעת העמדה לפיה ההפרטה הינה עוולה מוסרית של המדינה  2011", טור דעה משנת השואה

 כלפי ניצולי השואה(; ואחר.

שעסקו ביותר מנושא אחד. בעיקר ניכרה כפילות בין נושא ההפרטה  יש לציין כי היו כתבות רבות

ויחסי העבודה, שכן בעקבות ההפרטה ניכרה דרישה גוברת של ארגוני העובדים להיקלט כעובדי 

  מדינה מן המניין. לפיכך הבחירה בנושא נעשתה בהתאם לשיקול דעת לגבי מוקד הכתבה.

( מספר הביקורות שהושמעו כנגד 1משתני הבקרה: )מאגר הפרוטוקולים מועדות הכנסת קודדו 

( מספר 2משרד הבריאות במהלך הדיון ושיעורם מסך העמדות שהושמעו במהלך הדיון; )

( 3הביקורות שהושמעו כנגד משרד האוצר במהלך הדיון ושיעורן מסך העמדות שהושמעו בדיון; )

ועדה, חבר וועדה, נציג של קטגוריות: יו"ר ה 6הגורם שמשמיע את העמדה. משתנה זה כולל 

איגוד עובדים, ספק השירותים, ארגון חיצוני ואחר. הקטגוריה "ארגון חיצוני" כוללת בעיקר 

גופים מייעצים ושדולות, כגון המועצה לשלום הילד או ארגוני הורים. במאגר הפרוטוקולים לא 

אחד שהביקורת קודד נושא הביקורת שהושמעה בכתבה, בשל הקושי להצביע על נושא מרכזי 

עסקה בו. ביקורות רבות היו כלליות כאשר בניגוד לנושא מרכזי בכתבה בעיתונות, היה קושי 

 לאתר את הסוגיה המרכזית בה נוגעת עמדת הדובר.
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 ממצאי המחקר

הבוחנת את נטיית משרד הבריאות  משתנית-רב מציג את התוצאות של רגרסיה לוגיסטית 1לוח 

)בהשוואה  א אחד השירותים המופרטים במאגר הכתבות בעיתונותלהגיב לביקורת שהובעה בנוש

אחד מהמשתנים  , כתלות במספר משתנים מסבירים ומשתני בקרה. עבור כללנטייתו שלא להגיב(

היחס בין ההסתברות  דהיינו: ,(Odds Ratio; OR)ההסתברויות  ייחס יםמוצג הבלתי תלויים

ך המוצג של המשתנה הבלתי תלוי, לעומת היחסית לתגובה של משרד הבריאות בהינתן הער

של המשתנה הבלתי תלוי. בסוגריים מוצג סטיית  תברות היחסית לתגובה בהינתן הערך השניההס

מרווחי הטעות, מוצגים עבור המודלים השלישי והרביעי גם  ה'. בנספח (Standard Error)הטעות 

 .המייצגים את טווחי הביטחון של המקדמים

 : רגרסיה לוגיסטית של נטיית משרד הבריאות להגיב לביקורת במאגר הכתבות בעיתונות1 לוח

 

הפורמלי )לפני ואחרי ההפרטה(, וכן -המצב המוסדי –נכללו המשתנה העיקרי במחקר  Iבמודל 

משתני הבקרה הבאים: האם מובעת ביקורת על משרד הבריאות; האם מובעת ביקורת על משרד 

, או תקציב ונושאי השירות היקף, השירות ואיכות סטנדרטהאוצר; הנושא המרכזי של הכתבה: 

תבה )שירותי הבריאות לתלמיד או ; וכן והתחום המרכזי בו עוסקת הכהפרטה/חוץ מיקורנושא 

הוסטלים לניצולי שואה(. משתנים שלא נכללו במודל הם נושאים מרכזיים נוספים שקודדו )יחסי 

עבודה ו"אחר"(. כיוון שבבחינה מוקדמת נמצא כי אין להם השפעה מובהקת על נטיית המשרד 

 לרבות, האמורים המשתנים כל את כולל II מודללהגיב, החלטתי שלא לכלול אותם במודל. 

 III מודל. האוצר משרד על ביקורת והבעת( הפרטה ואחרי לפני) המוסדי המצב בין קציהאאינטר

. התלוי המשתנה על מובהקת השפעה כבעלי שנמצאו משתנים רק שכולל, מצומצם מודל הוא

( outlier) גבוהה שארית בעלת אחת שתצפית העובדה למעט  III-ה למודל בכל זהה IV-ה המודל

Model I Model II Model III Model IV

After Privatization 0.336 (.905) 0.95 (1.05) 0.881 (.93) 1.281 (1.01)

MOH Critisized 16.36 (.871)*** 20.083 (.912)*** 17.876 (.864)*** 40.519 (1.12)***

Tressury Critisized 1.595 (.708) 4.679 (.98) 5.632 (.935)* 8.825 (1.02)**

Service Quality Subject 6.603 (1.15) 4.997 (1.17) 5.848 (.834)** 8.589 (.944)**

Service Budget or Scope Subject 2.131 (1.06) 1.317 (1.17)

Privatization Subject 0.509 (1.09) 0.444 (1.14)

Domain=School Health Services 1.042 (1.04) 0.955 (1.05)

After Privatization*Tressury Critisized 0.06 (1.59)* 0.049 (1.51)** 0.025 (1.66)**

Constant 0.066 (1.04) 0.054 (1.12) 0.047 (.907) 0.016 (1.24)

N 65 65 65 64

Model Chi Square (7)=30.11*** (8)=33.4*** (5)=32.21*** (7)=37.14***

Pseudo R square

Cox & Snell 37% 40% 39% 44%

Nagelkerke 51% 55% 54% 61%

*p <.1; **p <.05; ***p <.01
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 best-fit) המיטבית בצורה הנתונים את התואם זה הוא IV-ה המודל.  האנליזה מן הוחרגה

model .)  

מראה, כי כאשר מובעת ביקורת על משרד הבריאות, ישנה עלייה מובהקת בנטיית המשרד  Iמודל 

, כאשר מובעת ביקורת כנגד המשרד הסבירות (Odds Ratio)על פי יחס ההסתברויות  להגיב.

שאר  .(p<.01)מאשר במצב בו לא מובעת ביקורת כנגד המשרד  16שהמשרד יגיב גבוהה פי 

על מובהקת לא נמצאו כבעלי השפעה  , לרבות המצב המוסדי )לפני/אחרי ההפרטה(,המשתנים

 נטיית המשרד להגיב לביקורת.

לבין מצב בו משרד האוצר סופג שלאחר ההפרטה פה אינטראקציה בין התקו, הכולל IIבמודל 

שפעה מובהקת למשתנה האינטראקציה על נטיית המשרד , נמצאה הביקורת שלילית בכתבה

מובעת ביקורת גם נגד משרד האוצר בכתבה, בתקופה שלאחר ההפרטה, כאשר  להגיב לביקורת.

ופה שלפני ההפרטה לעומת התק, (OR=.06) 16פי  נמוכההסבירות שהמשרד יגיב לביקורת 

(p<.1) עם זאת, בבדיקת מרווחי הטעות נמצא כי תוצאה זו אינה מהימנה, שכן בטווח הטעות .

דווקא עולה לאחר ההפרטה. גם  הפך כיוון ההשפעה כך שהסבירות שהמשרד יגיבהעליון מת

נמצא כי קיימת השפעה מובהקת לכך שמשרד הבריאות ספג ביקורת  כמו בראשון, במודל זה

גם  בנוסף,. (p<.01) 20בה. על פי יחס ההסתברויות מצב זה מעלה את ההסתברות לתגובה פי בכת

 של בריבוע( χ) חי מבחן, לבסוףהמשתנים האחרים לא נמצאו כבעלי השפעה מובהקת.  במודל זה

 היא ציהראקהאינט הוספת כי מראים, Nagelkerke -ו, Cox and Snell מבחני וכן, המודל

 התצפיות את תואם II שמודל מלמד Hosmer and Lameshow מבחן גם. המודל ברמת מובהקת

 .0.68-ל 0.41-מ עולה המבחן מובהקות כאשר, I למודל בהשוואה יותר רבה במידה

 , הכולל רק משתנים שנמצאו כבעלי השפעה מובהקת על נטיית משרד הבריאות להגיב,IIIבמודל 

כאשר  ,מובהקתבעלת השפעה העובדה שהמשרד סופג ביקורת בכתבה ממשיכה להיות מראה כי 

 ,OR=17.8)לאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפניה  17.8סתברות לתגובת המשרד עולה פי הה

p<.01) . ,קיימת גם השפעה של נושא הכתבה: כאשר הנושא הוא איכות השירות, חלה שנית

 . (p<.05)תקופה שלפניה אות לאחר ההפרטה לעומת בבסבירות לתגובה של משרד הבריעלייה 
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)כמשתנה בסיס שלא במסגרת  שמשרד האוצר סופג ביקורת בכתבה שלישית, לעובדה

ישנה השפעה מובהקת על נטיית משרד הבריאות להגיב: הסבירות שהמשרד יגיב  האינטראקציה(

. עם זאת, (p<.1)ד האוצר מאשר במצב בו לא מובעת ביקורת נג 5.6לביקורת במקרה זה גבוהה פי 

. לעומת זאת, למשתנה '(ה)ראה נספח  ממצא זה אינו מהימן על פי בדיקת מרווחי הביטחון

האינטראקציה ישנה השפעה מובהקת ומהימנה על נטיית המשרד להגיב: כאשר מובעת ביקורת 

נגד משרד האוצר בכתבה, הסבירות שמשרד הבריאות יגיב יורדת באופן משמעותי לאחר 

 . (p<.05) לעומת התקופה שלפני ההפרטה 20ההפרטה, פי 

 ירידה דווקא ניכרת, מובהקים הלא הבקרה משתני הוצאת לאחר, II למודל בהשוואה, לבסוף

 Pseudo R ומבחני, 32.2 של לערך יורד חי מבחן כאשר, המודל של הכוללת החיזוי ביכולת

Square ב שיפור חל מאידך. הם אף יורדים-Model Fit מבחן תוצאת פי על Hosmer and 

Lameshow. 

 קיצון,כי במאגר הכתבות קיימות שתי תצפיות  מעלה (Residuals Diagnostics)ניתוח שאריות 

את הקידוד של רשומות אלו ומצאתי כי הן מחדש שמרחקן מקו הרגרסיה גדול יחסית. בחנתי 

 Leverage -ו Analog of Cook's Influence Statisticsהרצת מבחני  ,קודדו כהלכה. כמו כן

Value .על רשומות אלה החזירה ערך קטן בהרבה מכדי ליצור חשש להשפעתם על הממצאים

הופכת את השפעת  המאגרמן  בעלת השארית הגדולה ביותרמאידך, מצאתי כי הוצאת התצפית 

המשתנה של ביקורת כנגד משרד האוצר למובהקת ומהימנה, וכן מחזקת את מובהקות המודל 

 .הבלתי מייצגתככלל. לפיכך החלטתי ליצור מודל רביעי שלא יכלול את התצפית 

 Pseudo Rעל פי מבחני  וכן תצפיות בלבד. על פי מבחן חי בריבוע, 64כולל אם כך  IVמודל 

Square, תואם טוב יותר את התצפיות בהשוואה למודלים דל המוI-III . כושר הניבוי של המודל

מהמקרים בהם המשרד הגיב, לעומת  66.7%הרביעי גבוה יותר, כאשר הוא מצליח לחזות נכונה 

המודל מתאים לנתונים, כאשר  Hosmer and Lameshowמבחן גם על פי במודל השלישי.  63%

 לעומת המודל הקודם. מבחן זה יורד  ערכו של חי בריבוע בתוצאות

-המצב המוסדימראות השפעה מובהקת של כל המשתנים במודל מלבד  IVהתוצאות של מודל 

יחס . כאשר מובעת ביקורת נגד משרד הבריאות, פורמאלי )לפני/אחרי ההפרטה כמשתנה בסיס(
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. (p<.01)זו מאשר במקרים בהם לא מובעת ביקורת כ 40ה פי גבושהמשרד יגיב  ההסתברויות

לעומת מצב בו  8.8במקרים בהם האוצר סופג ביקורת בכתבה, הסבירות שהמשרד יגיב עולה פי 

. כאשר הנושא המרכזי בכתבה הוא איכות השירות, הסבירות (p<.05)לא מובעת ביקורת 

. וכאשר מובעת ביקורת נגד משרד (p<.05)לעומת נושאים אחרים  8.5שהמשרד יגיב גבוהה פי 

לאחר ההפרטה מאשר בתקופה שלפני  40יגיב נמוכה פי  שמשרד הבריאותהאוצר, הסבירות 

תוצאות אלה  מלמדת כי (ה'בחינת מקדמי הביטחון של המקדמים )נספח . (p<.05)ההפרטה 

 מהימנות.

 הבריאות שמשרד הסבירות כי לראות ציפיתי, זה מחקר של הראשונה המחקר להשערת בהתאם

 כפי. ההפרטה שלפני התקופה לעומת ההפרטה לאחר תעלה שהופרט שירות על לביקורת יגיב

. זו בהשערה תומכות אינן בעיתונות הכתבות מאגר על הלוגיסטית הרגרסיה תוצאות, לעיל שהוצג

 נטיית על (ההפרטה )לפני או אחרי המצב המוסדי הפורמאלי של מובהקת השפעה נמצאה לא

 15 .לביקורת להגיב המשרד

 השפעה מובהקת של המצב המוסדי נמצאה רק במקרים בהם מובעת ביקורת על משרד האוצר.

הסבירות כאשר מובעת ביקורת נגד משרד האוצר, הממצאים מראים שמהשערת המחקר,  בשונה

לעומת התקופה שלפני בתקופה שאחרי ההפרטה באופן ניכר  יורדתשהמשרד יגיב לביקורת 

בתקופה שלאחר ההפרטה המשרד נוטה שלא להגיב ש, לפיכך, ניתן לסכם ולומרטה. ההפר

, אך שלא חל שינוי כאשר גורם נוסף סופג ביקורת הנוגעת לשירות המופרטולשמור על שתיקה 

 . אינטראקציה זוהינתן בנטייתו להגיב שלא ב

מציג את התוצאות של רגרסיה לוגיסטית שבוצעה על מאגר הפרוטוקולים של ועדות  2לוח 

במאגר זה נכללות כל העמדות שהובעו במהלך דיוני ועדות הכנסת שעסקו בשירותי  הכנסת.

עבור כל עמדה קודד מביע , בפרק הקודםכפי שצוין . 1999-2011הבריאות לתלמיד בין השנים 

וכן תוכן  ,תה הביקורת, האם משרד הבריאות הגיב לביקורתהעמדה, הגורמים אליהם הופנ

 .התגובה תוך הבחנה בין הודאה בבעיה להכחשתה, ובין לקיחת אחריות להסטת אשמה

                                                           
ד בחנתי את טרנ, על מנת לבחון האם קיימת השפעה לשנה עצמה ולאו דווקא להבחנה בין התקופה שלפני/אחרי ההפרטה 15

 ה זו העלתה שלא קיימת השפעה של השנה על נטיית המשרד להגיב לביקורת.. בדיקהתגובות של המשרד על פני השנים
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כתלות בסדרה של  לביקורת נבחנת נטיית משרד הבריאות להגיב 2במודלים המוצגים בלוח 

אחד מהמשתנים ויות עבור כל משתנים בלתי תלויים ומשתני בקרה. הלוח מציג את יחס ההסתבר

 .המשתנים במודל השלישימוצגת גם בדיקת מרווח הביטחון עבור  'ובנספח . הבלתי תלויים

: רגרסיה לוגיסטית של נטיית משרד הבריאות להגיב לביקורת במאגר הפרוטוקולים של 2 לוח
 ועדות הכנסת

 

 

המצב המוסדי הפורמאלי )לפני/אחרי ההפרטה(,  –כללתי את המשתנה המרכזי במחקר  Iבמודל 

 ר"יווכן משתני בקרה כדלקמן: האם משרד הבריאות סופג ביקורת; זהות הדובר מביע העמדה )

(; והאם משרד ואחר חיצוני ארגון, השירותים ספק, עובדים איגוד של נציג, וועדה חבר, הועדה

  16האוצר זכה לביקורת.

( הפרטה אחרי לפני) המוסדי המצב בין קציהאאינטר וכן ל"הנ המשתנים כל את כולל II מודל

 מובהקת השפעה כבעלי שנמצאו משתנים אותם את רק כולל III מודל. ביקורת סופג האוצר והאם

 .התלוי המשתנה על

                                                           
16

 ושיעור, בדיון שהושמעו העמדות מסך הבריאות משרד כלפי שהובעו הביקורות שיעור, שקודדו משתנים שני 
 משתנים כולל המודל בהרצת. במודל נכללו לא, בדיון שנשמעו העמדות מסך האוצר משרד כלפי שהובעו הביקורות

 לאנאליזה שהכנסתם העובדה ובשל, לביקורת להגיב המשרד נטיית על מובהק באופן משפיעים אינם הם כי נמצא אלו
 .המוצגת באנאליזה אותם לכלול שלא החלטתי המודל של החופש דרגות את הגבילה

Model I Model II Model III

After Privatization 0.459 (.414) 0.195 (.549)*** 0.192 (.5)***

MOH Critisized 2.597 (.401)** 2.34 (.411)** 2.362 (.396)**

Criticizer Type (ref=Committee Chaiman)

Committee member 0.558 (.49) 0.56 (.501)*

Labour union 0.296 (.873) 0.248 (.902)

Service provider 0.227 (.908) 0.331 (.924)

Outside organization 0.127 (.749)*** 0.102 (.785)*** 0.192 (.69)**

Other 0.382 (855) 0.31 (.909)

Tressury Critisized 0.253 (.43)*** 0.08 (.673)*** 0.096 (.644)***

After Privatization*Tressury Critisized 9.144 (.872)** 8.859 (.837)***

Constant 0.945 (.517) 1.615 (.567) 0.836 (.415)

N 207 207 207

Model Chi Square (8)=28.37*** (9)=35.12*** (5)=30.94***

Pseudo R square

Cox & Snell 13% 16% 14%

Nagelkerke 21% 25% 22%

*p <.1; **p <.05; ***p <.01
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מראות השפעה מובהקת של המצב המוסדי )לפני/אחרי ההפרטה( על  Iתוצאות האנאליזה במודל 

נטיית המשרד להגיב בדיוני ועדות הכנסת, כאשר לאחר ההפרטה הסבירות שהמשרד יגיב יורדת 

. גם במודל זה, בדומה לאנאליזה על מאגר הכתבות (p<.1)לעומת התקופה שלפני ההפרטה  2פי 

ות סופג ביקורת במסגרת העמדה המובעת בדיון ישנה בעיתונות, נמצא כי לעובדה שמשרד הבריא

כאשר מובעת  2.5השפעה מובהקת על נטייתו לענות, כאשר הסבירות שהמשרד יגיב עולה פי 

. זהות מביע העמדה הינה בעל השפעה מובהקת רק כאשר מדובר בביקורת (p<.05)ביקורת נגדו 

עומת מצב בו מביע הביקורת הוא יו"ר מצד ארגון חיצוני, אז חלה ירידה בנטיית המשרד להגיב ל

. כאשר הדובר הוא של ספק השירותים נמצאה השפעה כמעט מובהקת לפיה חלה (p<.01)הועדה 

, אך בבדיקת (p=.103)ירידה בנטיית המשרד להגיב לעומת מצב בו הדובר הוא יו"ר הועדה 

מראה דווקא מרווחי הטעות נמצא שהתוצאה אינה מהימנה, שכן התוצאה במרווח העליון 

השפעה הפוכה. כאשר משרד האוצר סופג ביקורת, ישנה ירידה מובהקת בנטייתו של משרד 

לעומת מצב בו לא מובעת  (OR=.25) 4הבריאות להגיב, כאשר הסבירות לתגובה יורדת פי 

 . (p<.01)ביקורת על האוצר 

ה אינטראקציה בין , הוספתי משתנשבוצעה על מאגר הכתבות בעיתונות , כמו באנאליזהIIבמודל 

במסגרת העמדה המובעת התקופה בה מדובר לבין מצב בו משרד האוצר סופג ביקורת שלילית 

בדיון. תוצאות המודל השני מראות השפעה מובהקת של המצב המוסדי )לפני או אחרי ההפרטה( 

 (OR=.2) 5על נטיית המשרד לענות, כאשר לאחר ההפרטה הסבירות שהמשרד יגיב נמוכה פי 

. לעובדה שמשרד הבריאות סופג ביקורת יש גם כאן (p<.01)ומת התקופה שלפני ההפרטה לע

 2.3השפעה מובהקת, כאשר הסבירות שהמשרד יגיב במקרה בו מובעת עליו ביקורת גבוהה פי 

. גם במודל זה נמצאה השפעה מובהקת של סוג הדובר רק כאשר (p<.05)לעומת המצב ההפוך 

ת, כאשר על פי יחס ההסתברויות, הסבירות שהמשרד יגיב כאשר ארגון ארגון חיצוני מביע ביקור

. (p<.01)מאשר במצב בו יו"ר הועדה מביע עמדה  (OR=.102)  9.8כזה מביע עמדה נמוכה פי 

השפעה מובהקת נמצאה לביקורת שסופג משרד האוצר. כאשר מובעת ביקורת נגד משרד האוצר, 

לעומת מצב בו לא מובעת ביקורת כזו  (OR=.08) 12.5 הסבירות שמשרד הבריאות יגיב נמוכה פי

(p<.01) :לבסוף, למשתנה האינטראקציה נמצאה השפעה מובהקת על נטיית המשרד להגיב .
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כאשר מובעת ביקורת נגד משרד האוצר, הסבירות שמשרד הבריאות יגיב עולה לאחר ההפרטה 

 . (p<.05)מאשר התקופה שלפני ההפרטה  9וגבוהה פי 

 Iבמודל  28.3-אינטראקציה מובהקת ברמת המודל. מבחן חי בריבוע של המודל עלה מהוספת ה

תואם במידה  IIמראות שמודל  Hosmer and Lameshow. גם תוצאות מבחן IIבמודל  35.1-ל

. כושר 0.137-ל 0.037-, כאשר מובהקות המבחן עולה מIרבה יותר את הנתונים בהשוואה למודל 

וא גבוה יותר; המודל מצליח לחזות נכונה את נטיית המשרד להגיב/לא החיזוי של מודל זה אף ה

 .Iבמודל  82%מהתצפיות, לעומת  84.5%-להגיב ב

, שבו נכללו רק אותם משתנים שנמצאו כבעלי השפעה מובהקת על נטיית המשרד להגיב IIIבמודל 

 כאשר, מובהקת( הפרטה או אחרי לפני) המוסדי המצב השפעתבדיוני ועדות הכנסת, נמצא כי: 

 התקופה לעומת ההפרטה שלאחר בתקופה( OR=.192) 5 פי יורדת המשרד של לתגובה הסבירות

 לתגובה הסבירות את מעלה הבריאות משרד על ביקורת הבעת, II למודל בדומה(. p<.01) שלפניה

 לתגובה ההסתברות את מקטינה האוצר משרד נגד ביקורת(. p<.05) ההפוך המצב לעומת 2.3 פי

, חיצוני ארגון הוא הביקורת מביע כאשר(. OR=.096; p<.01) 10.4 פי הבריאות משרד של

 את מביע אחר גורם בו מצב לעומת( OR=.192) 5.2 פי יורדת יגיב הבריאות שמשרד הסבירות

 כאשר יגיב שהמשרד הסבירות כאשר, מובהקת היא גם האינטראקציה השפעת(. p<.05) העמדה

 ההפרטה שלפני התקופה לעומת 8.8 פי גבוהה ההפרטה לאחר האוצר משרד נגד ביקורת מובעת

(p<.01.) 

)שכעת מצליח לחזות  IIלעומת מודל  IIIעל אף שחלה ירידה מסוימת בכושר החיזוי של מודל 

מהתצפיות(, וכן בתוצאות מבחן חי של  83%-נכונה את נטיית המשרד להגיב או לשתוק רק ב

-ו Pseudo R Square – Cox & Snell(, ובתוצאות מבחני 30.9-ל 35.1-המודל )ירידה מ

Nagelkerke תוצאות מבחן ,Hosmer and Lameshow  מראות עלייה במידת התאמת המודל

 . 0.88-ל 0.13-, ורמת המובהקות עולה מ2.3-ל 11כאשר ערכו של מבחן חי בריבוע יורד מ לנתונים,

תצפיות  4קיימות  הפרוטוקוליםכי במאגר  מראה (Residuals Diagnostics)ניתוח שאריות 

על מנת לוודא שתצפיות אלו לא יצרו . (3-)שארית גדולה מ שמרחקן מקו הרגרסיה גדול יחסית
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 -, וAnalog of cook's influence statisticsהמודל, הרצתי את מבחני השפעה מכרעת על 

Leverage value על  להשפעהחשש נמוך אשר לא יוצר ערך  . המבחנים החזירועל רשומות אלה

את מחדש בחנתי ואינו מצדיק סטטיסטית את הוצאת הרשומות מהאנאליזה. בנוסף,  הממצאים

 קידודן.ולא מצאתי טעות ב הרשומותהקידוד של 

כאמור, השערת המחקר הראשונה הייתה, כי נטיית משרד הבריאות להגיב לביקורת הנוגעת 

לשירותים באחריותו שעברו הפרטה, תעלה לאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפניה. הממצאים 

מהאנאליזה על מאגר הפרוטוקולים של ועדות הכנסת אינם תומכים בהשערה זו ואף מציגים 

לאחר ההפרטה. זאת בעוד באנאליזה  יורדתפיהם נטיית המשרד להגיב דווקא ממצאים הפוכים, ל

 על מאגר הכתבות בעיתונות לא נמצא קשר מובהק בין התקופה ונטיית המשרד להגיב.

בנוסף, משתנה האינטראקציה בין ביקורת נגד משרד האוצר לבין המצב המוסדי )לפני/אחרי 

ההפרטה( מראה השפעה הפוכה מאשר זו שנמצאה בניתוח מאגר הכתבות בעיתונות. בעוד 

שתוצאת האנאליזה על מאגר הכתבות הראתה כי כאשר מובעת ביקורת נגד משרד האוצר, נטיית 

מאשר לפני ההפרטה, הרי שממצאי האנאליזה על מאגר  פחות הגיבלהמשרד לאחר ההפרטה היא 

העמדות שהובעו בפרוטוקולים של ועדות הכנסת מראים, כי בהקשר של דיונים בכנסת למשרד 

לאחר ההפרטה כאשר מובעת ביקורת נגד האוצר, לעומת  להגיב יותרהבריאות יש נטייה דווקא 

 התקופה שלפני ההפרטה.

הכללית של המשרד היא להגיב פחות לאחר ההפרטה, הרי שכאשר מובעת  כלומר, בעוד שהנטייה

 לאחר ההפרטה. ומגיב יותרביקורת נגד משרד האוצר מראה משרד הבריאות נטייה הפוכה 

כהערת ביניים, אציין כי מבדיקת המידה בה מובעת ביקורת נגד גורמים שונים בכתבות העיתונות 

י מובהק בנטיית העיתונות להביע ביקורת על משרד ובוועדות הכנסת, עולה כי לא חל שינו

הבריאות בין התקופה שלפני ואחרי ההפרטה. עם זאת, חלה לאחר ההפרטה עלייה מובהקת 

, ספק השירות בנטייה להעביר ביקורת על גורמים שאינם משרד הבריאות, וביניהם משרד האוצר

רת על גורמים שאינם משרד מהכתבות הועברה ביקו 44%-לפני ההפרטה בוגורמים נוספים. 

גם מניתוח  .(p<.01) בעיתונות מהכתבות 75%-האוצר, ואילו לאחריה הובעה ביקורת כזו ב

יש לציין כי בתקופה שלאחר ההפרטה, נכנס ספק השירותים הפרוטוקולים עולה מגמה דומה. 

 כגורם חדש הסופג ביקורת.
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כפי שהוסבר מוקדם יותר, אינדיקציה נוספת למידת ההשתתפות והמעורבות של משרד הבריאות 

בדיון הציבורי בדבר השירותים המופרטים, הוא מידת נוכחות המשרד בדיוני ועדות הכנסת. 

שיעור המשתתפים ממשרד הבריאות מסך כלל המשתתפים בדיון הועדה, וכן דרגתו של המשתתף 

הבריאות שנוכח בדיון, מהווים משתנה המייצג את המידה בה מעוניין  הבכיר ביותר ממשרד

 המשרד להיתפס כגורם מוביל ומעורב בתחום הנדון. 

מציג השוואה בין שיעור המשתתפים הממוצע ממשרד הבריאות מסך כלל המשתתפים  3לוח 

את בדיון, בשבע הדיונים שלפני ההפרטה לעומת שמונה הדיונים שלאחריה. מניתוח השוו

הממוצעים עולה, כי שיעור המשתתפים הממוצע ממשרד הבריאות ירד בתקופה שלאחר ההפרטה 

 16.8%מסך המשתתפים בתקופה שאחרי ההפרטה לעומת  7.4%לעומת התקופה שלפני ההפרטה )

, הבוחן את המרחק בין הממוצעים, מראות כי הקשר בין Tבתקופה שלפניה(. תוצאות מבחן 

. אנאליזה דומה בוצעה על המספר האבסולוטי (p<.01)ים הינו מובהק התקופה ושיעור המשתתפ

של משתתפי משרד הבריאות בדיון ונמצא כי גם מספר זה ירד בתקופה שלאחר ההפרטה לעומת 

משתתפים בממוצע(. גם קשר זה נמצא מובהק  2.5-משתתפים בממוצע ל 5.2-התקופה שלפניה )מ

 ת במסמך זה(.. )האנאליזה אינה מוצגT (p<.01)במבחן 

, הכנסת ועדות בדיוני המשתתפים מסך הבריאות ממשרד משתתפים של ממוצע שיעור: 3 לוח
 ההפרטה ואחרי לפני

 

מציג את ממוצע הדרגה של המשתתף הבכיר ביותר ממשרד הבריאות שהשתתף בדיון,  4לוח 

, כך שהדרגה הבכירה ביותר, דהיינו 1-4כתלות בתקופה. הדרגות קודדו כמשתנה רציף הנע בין 

. אם כן 4-ואילו הדרגה הזוטרה ביותר, ראש אגף במשרד, קודדה כ 1-שר או סגן שר, קודדה כ

יע על כך שהדרגה הממוצעת של המשתתף הבכיר ביותר בדיון הייתה ממוצע מספרי נמוך מצב

 גבוהה יותר, וממוצע גבוה מצביע על ממוצע דרגות פחות בכיר.

Period N

Mean Percentage of 

Participants Std. Deviation Std. Error Mean

Before privatization 7 16.8% 5.2% 2.0%

After privatization 8 7.4% 3.7% 1.3%

T (13)=4.023; p<.01; r=0.7
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, הכנסת ועדות בדיוני שנכח הבריאות ממשרד ביותר הבכיר המשתתף של ממוצעת דרגה: 4 לוח
 ההפרטה ואחרי לפני

 

תוצאות הניתוח מראות ירידה בדרגה הממוצעת המשתתף הבכיר ביותר ממשרד הבריאות 

מצביע כי הקשר הינו  Tלאחריה(. מבחן  3.75-לפני ההפרטה ל 2-שהשתתף בדיון ועדת הכנסת )מ

 . (p<.01)מובהק 

הממצאים מניתוח יחסית פשוט זה, של שיעור ודרגת המשתתפים שהגיעו לדיון ממשרד 

ביעים על הורדת פרופיל מצד המשרד לאחר הפרטת השירותים. אם כך, במידה הבריאות, מצ

תומכים  אינםלמידת התגובה של משרד הבריאות, הממצאים  פרוקסישהמשתנים מהווים 

בהשערת המחקר הראשונה, במסגרתה שיערתי כי המשרד ייטה להגיב יותר לאחר ההפרטה 

 מאשר לפניה.

 למסקנה מוביל (4 עד 1 בלוחות) ממצאים שהוצגו עד כהה של הכללי הדפוסכסיכום ביניים, 

 לביקורת הנוגעת לשירות המופרט להגיב פחותה יהינט הבריאות למשרד יש ההפרטה שלאחר

 להגיב המשרד נטיית ידי על גם מושפעת הזו הנטייה וכי(, ההפרטה שלפני לתקופה בהשוואה)

 .האוצר כלפי ביקורת ההפרטה לאחר מובעת כאשר( בכנסת) ויותר( בתקשורת) פחות

הנוגעת  להודות בבעיהמציג טבלת התפלגויות הבוחנת את נטיית משרד הבריאות  5לוח 

לשירותים המופרטים לפני ואחרי ההפרטה, בהצלבה עם משתנה המציין אם הובעה ביקורת נגד 

 משרד האוצר או לא, במאגר הכתבות בעיתונות. 

ד להודות בבעיה הוא משתנה בעל שלוש קטגוריות, ניתן שהמשתנה הבוחן את נטיית המשר כיוון

-היה לבצע רגרסיה לוגיסטית מולטינומינלית על מאגר הכתבות. אך בשל העובדה שמדובר רק ב

תצפיות, ביצוע אנאליזה מסוג זה ממילא היה מאפשר שליטה על מספר קטן של משתנים.  65

על אף המגבלות של  ,התפלגויות בטבלת הנתונים את לפיכך חשבתי שיהיה נכון יותר להציג

לשם השוואה מול הממצאים העולים מהפרוטוקולים של ועדות הכנסת,  אנאליזה מסוג זה.

 בחרתי לבצע אנאליזה דומה גם על מאגר זה.

Period N

Mean Senior Rank 

of Participants Std. Deviation Std. Error Mean

Before privatization 7 2 0.5774 0.2182

After privatization 8 3.75 0.7071 0.25

T (13)=-5.198; p<.01; r=0.8
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תוצאות בדיקת ההתפלגות מראות כי ככלל, אין קשר בין נטיית משרד הבריאות להודות בבעיה 

 האבחנה שבין התקופה שלפני ואחרי ההפרטה, בכתבות בעיתונות. הנוגעת לשירות המופרט לבין 

עם זאת, כאשר מובעת ביקורת נגד משרד האוצר, יש קשר מובהק בין נטיית המשרד להודות 

בבעיה, לבין המצב המוסדי )לפני/אחרי ההפרטה(. בעוד שלפני ההפרטה האסטרטגיה הדומיננטית 

 ירידהמהמקרים(, הרי שלאחר ההפרטה חלה  58%של משרד הבריאות היא להודות בבעיה )

מהמקרים(, והאסטרטגיה הדומיננטית הופכת להיות אי  16.7%בנטיית המשרד להודות בבעיה )

מהמקרים לאחריה(. מבחן חי בריבוע של הקשר בין  83%-לפני ההפרטה ל 41%-תגובה )עלייה מ

. (p<.05)ורת בכתבה, מובהק התקופה ובין תוכן תגובת המשרד בהינתן כי משרד האוצר סופג ביק

לעומת זאת, כאשר משרד האוצר אינו סופג ביקורת לא נמצא קשר מובהק בין התקופה ובין 

 נטיית המשרד להודות בבעיה או להכחישה. 

 ואחרי לפני, תגובה ואי הבעיה הכחשת, בבעיה הודאה בין המשרד תגובת התפלגות :5 לוח
 בעיתונות הכתבות במאגר האוצר משרד נגד ביקורת מול בהצלבה, ההפרטה

 

, שיערתי כי הסבירות שמשרד הבריאות יודה בבעיה בשירות מופרט השנייהבהשערת המחקר 

שבאחריותו יורדת לאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפני ההפרטה. אם כן, האנאליזה המוצגת 

תומכת בהשערה זו, שכן לא נמצא קשר מובהק בין המצב המוסדי )לפני או אחרי  אינה 5בלוח 

ההפרטה( ובין נטיית המשרד להודות בבעיה. המצב המוסדי נמצאה כבעלת השפעה מובהקת רק 

במקרים בהם מובעת ביקורת נגד משרד האוצר. במקרים אלו, הנטייה של המשרד לאחר 

תואם את ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית הראשונה על ההפרטה היא שלא להגיב כלל. ממצא זה 

Problem 

Admission
Problem Denial No Response Total Chi-Square Test

N 7 5 12

% of row 58.30% 41.70% 100.00%

N 2 10 12

% of row 16.70% 83.30% 100.00%

N 9 15 24

% of row 37.50% 62.50% 100.00%

N 4 2 20 26

% of row 15.40% 7.70% 76.90% 100.00%

N 3 1 11 15

% of row 20.00% 6.70% 73.30% 100.00%

N 7 3 31 41

% of row 17.10% 7.30% 75.60% 100.00%

N 11 2 25 38

% of row 28.90% 5.30% 65.80% 100.00%

N 5 1 21 27

% of row 18.50% 3.70% 77.80% 100.00%

N 16 3 46 65

% of row 24.60% 4.60% 70.80% 100.00%

=.14; p>.1

=1.1; p>.1

Total

Total

Treasury 

Criticised in the 

Article?

Period

no

Before Privatization

After Privatization

Total

Before Privatization

After Privatization

=4.44; p<.05

Ministry of Health's response content

yes

Before Privatization

After Privatization

Total
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מאגר נתוני הכתבות, שהראתה כי כאשר מובעת ביקורת נגד משרד האוצר, הסבירות שהמשרד 

 יגיב לאחר ההפרטה יורדת משמעותית לעומת התקופה שלפני ההפרטה.

 כנסת.אנאליזה דומה על הנתונים ממאגר הפרוטוקולים של ועדות ה מוצגות תוצאות של 6לוח ב

 ואחרי לפני, תגובה ואי הבעיה הכחשת, בבעיה הודאה בין המשרד תגובת התפלגות: 6 לוח
 הכנסת ועדות של הפרוטוקולים במאגר האוצר משרד נגד ביקורת מול בהצלבה, ההפרטה

 

תומכים בהשערת המחקר בדבר ירידה בנטיית  אינםגם הם  6ממצאי האנאליזה המוצגת בלוח 

המשרד להודות בבעיה לאחר ההפרטה. אמנם, חלה ירידה בנטיית המשרד להודות בבעיה לאחר 

ההפרטה, וכן עלייה בנטייה שלא להגיב, אך שונות זו לא נמצאה כמובהקת. תוצאות מובהקות 

זה, חלה לאחר ההפרטה נמצאו רק במקרים בהם לא הובעה ביקורת נגד משרד האוצר. במצב 

 8.7%-מהמקרים לפני ההפרטה ל 36%-ירידה מובהקת בנטייתו של המשרד להודות בבעיה )מ

 8.7%-מהמקרים לפני ההפרטה ל 10.3%-לאחריה(, אך גם ירידה בנטייה להכחיש את הבעיה )מ

-לפני ההפרטה ל 53.8%-לאחריה(. במקביל חלה עלייה בנטיית המשרד שלא להגיב לביקורת )מ

. במקרים בהם האוצר סופג ביקורת בוועדות הכנסת, (p<.01)מהמקרים אחרי ההפרטה(,  82%

לא נמצאה שונות מובהקת בין התקופות. אם כן תוצאות טבלת ההתפלגויות אינן תומכות 

 בהשערת המחקר השנייה, לפיה המשרד ייטה להודות באשמה פחות לאחר ההפרטה.

בנטיית  ירידהמלמדים שלאחר ההפרטה חלה  (6-ו 5בלוחות יל )לעד , הממצאיםבסך הכול

קיומה עם  באינטרקציהבנטייתו שלא להגיב, שבאה לידי ביטוי רק  ועלייההמשרד להודות בבעיה 

 . או היעדרה של ביקורת נגד משרד האוצר

 

Problem 

Admission
Problem Denial No Response Total Chi-Square Test

N 3 6 42 51

% of row 5.90% 11.80% 82.40% 100.00%

N 7 5 36 48

% of row 14.60% 10.40% 75.00% 100.00%

N 10 11 78 99

% of row 10.10% 11.10% 78.80% 100.00%

N 14 4 21 39

% of row 35.90% 10.30% 53.80% 100.00%

N 6 6 57 69

% of row 8.70% 8.70% 82.60% 100.00%

N 20 10 78 108

% of row 18.50% 9.30% 72.20% 100.00%

N 17 10 63 90

% of row 18.90% 11.10% 70.00% 100.00%

N 13 11 93 117

% of row 11.10% 9.40% 79.50% 100.00%

N 30 21 156 207

% of row 14.50% 10.10% 75.40% 100.00%

Total

Before Privatization

After Privatization

Total

=2.06; p>.1

=12.8; p<.01

=2.8; p>.1

Ministry of Health's response content

yes

Before Privatization

After Privatization

Total

no

Before Privatization

After Privatization

Total

Treasury 

Criticised in the 

Article?

Period
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השערת המחקר השלישית עוסקת בנטייתו של המשרד לקחת אחריות על פתרון בעיות שהתגלו 

אחריותו שהופרטו. בהתאם להשערת המחקר, אצפה לראות לאחר ההפרטה בשירותים תחת 

עלייה בנטיית המשרד שלא לקחת אחריות ולהסיט אשמה לגורם אחר, בהשוואה לנטייתו לקחת 

אחריות, לעומת התקופה שלפני ההפרטה. בנוסף, השערה משלימה להשערה השלישית הייתה כי 

ת המופרט, לאחר ההפרטה תגבר נטייתו של הארגון כאשר גורם נוסף סופג ביקורת בנושא השירו

 הביורוקרטי להסיט אשמה כלפי אותו גורם, לעומת בתקופה שלפני ההפרטה.

התמורות בנטיית משרד הבריאות לקחת אחריות, להסיט אשמה או לא להגיב,  בוחן את 7וח ל

יאות, במאגר כתלות בתקופה בה נכתבה הכתבה, ובהצלבה מול השונות בביקורת נגד משרד הבר

 הכתבות בעיתונות.

מהלוח עולה, כי לא חל שינוי מובהק בנטיית המשרד לקחת אחריות על הבעיה בהשוואה לנטייתו 

להסיט אשמה לגורם אחר בתקופה שלאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפני ההפרטה. אמנם, 

לעומת  לאחר ההפרטה חלה ירידה בנטיית המשרד לקחת אחריות וכן בנטייתו להסיט אשמה,

עלייה בנטייתו שלא להגיב, אך שונות זה אינה מובהקת על פי מבחן חי בריבוע. לעומת זאת, גם 

כאן נמצא קשר מובהק בין המצב המוסדי )לפני או אחרי ההפרטה( לבין נטיית משרד הבריאות 

להסיט אשמה, כאשר הקשר בא לידי ביטוי רק במקרים בהם מובעת ביקורת נגד משרד האוצר. 

ים אלו חל שינוי מובהק באסטרטגיה הדומיננטית של המשרד, כאשר לפני ההפרטה המשרד במקר

מהמקרים המשרד נקט באסטרטגיה של הסטת  50%-נטה להסיט אשמה כנגד גורם אחר )ב

מהמקרים בהם לא הגיב(, ואילו לאחר ההפרטה נטיית המשרד היא שלא  41%אשמה, לעומת 

מהמקרים בלבד בהם בחר להיסט  8%לא להגיב, לעומת מהמקרים בחר המשרד ש 83%-להגיב )ב

 אשמה נגד גורם אחר(. לא חל שינוי בנטיית המשרד לקחת אחריות על פתרון הבעיה בין התקופות.
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 ואחרי לפני, תגובה ואי אשמה הסטת, אחריות לקיחת בין המשרד תגובת התפלגות :7 לוח
 בעיתונות הכתבות במאגר האוצר משרד נגד ביקורת מול בהצלבה, ההפרטה

 

ההשערה שלה. ראשית, -תומכות בהשערת המחקר השלישית ותת אינןתוצאות האנאליזה לעיל 

באופן כללי לא חלה עלייה מובהקת בנטיית המשרד להסיט אשמה כנגד גורם אחר לאחר 

ההפרטה. שנית, באינטראקציה עם מצב בו משרד האוצר סופג ביקורת, נמצא כי לאחר ההפרטה 

של הסטת אשמה, ובמקומה  גיהבאסטרטמשרד הבריאות אינו מגביר ואף מקטין את השימוש 

, עקביים עם לעיל 5המוצגים בלוח בוחר באסטרטגיה של אי תגובה. ממצא זה, וכן הממצאים 

ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית שבחנה את נטיית המשרד להגיב לביקורת כתלות בתקופה 

ובאינטראקציה עם מצב בו מובעת ביקורת נגד משרד האוצר בכתבות העיתונות. בשלושת 

בנטיית משרד הבריאות  ירידהרים נמצא כי כאשר מובעת ביקורת נגד משרד האוצר, חלה המק

 להגיב לאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפניה.

 דומה על מאגר העמדות שהובעו בפרוטוקולים של ועדות הכנסת. מבצע אנאליזה 8לוח 

Responsiblity 

Admission
Blame Shifting No response Total Chi-Square Test

N 1 6 5 12

% in row 8.30% 50.00% 41.70% 100.00%

N 1 1 10 12

% in row 8.30% 8.30% 83.30% 100.00%

N 2 7 15 24

% in row 8.30% 29.20% 62.50% 100.00%

N 5 1 20 26

% in row 19.20% 3.80% 76.90% 100.00%

N 2 2 11 15

% in row 13.30% 13.30% 73.30% 100.00%

N 7 3 31 41

% in row 17.10% 7.30% 75.60% 100.00%

N 6 7 25 38

% in row 15.80% 18.40% 65.80% 100.00%

N 3 3 21 27

% in row 11.10% 11.10% 77.80% 100.00%

N 9 10 46 65

% in row 13.80% 15.40% 70.80% 100.00%

no

Before Privatization

=.1.38; p>.1After Privatization

Total

Total

Before Privatization

=1.11; p>.1After Privatization

Total

=5.23; p<.1After Privatization

Total

Treasury 

Criticised in the 

Article?

Period

Ministry of Health's response content

yes

Before Privatization
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 ואחרי לפני, תגובה ואי אשמה הסטת, אחריות לקיחת בין המשרד תגובת התפלגות :8 לוח
 הכנסת ועדות של בפרוטוקולים האוצר משרד נגד ביקורת מול בהצלבה, ההפרטה

 

מהלוח עולה כי ככלל, לא חל שינוי מובהק בנטייתו של משרד הבריאות לקחת אחריות בהשוואה 

לנטייתו להסיט אשמה, בין התקופות שלפני ואחרי ההפרטה. עם זאת, בהצלבה מול מצבים בהם 

משרד האוצר סופג או לא סופג אשמה, ניתן לראות שקיים קשר מובהק בין המצב המוסדי )לפני 

רטה( לבין התוכן של תגובת המשרד. במקרים בהם משרד האוצר סופג ביקורת או אחרי ההפ

בנטיית משרד הבריאות לקחת אחריות לאחר ההפרטה לעומת  עלייהבנוגע לשירות המופרט, חלה 

לאחריה(, לעומת ירידה בנטייתו  18.8%מהמקרים לפני ההפרטה לעומת  3.9%בתקופה שלפניה )

לאחריה(. במקרים בהם לא מובעת ביקורת נגד  6.3%ה לעומת לפני ההפרט 13.7%להסיט אשמה )

משרד האוצר, חלה עלייה בנטיית משרד הבריאות שלא להגיב, תוך ירידה משמעותית בנטייה 

 . (p<.01)להסיט אשמה, וללא שינוי משמעותי בנטייה לקחת אחריות 

על פי התפלגות ההשערה שלה, שכן -תומכים בהשערת המחקר השלישית ותת אינםממצאים אלה 

המקרים, לא חלה עלייה בנטיית המשרד להסיט אשמה בתקופה שלאחר ההפרטה לעומת 

 התקופה שלפניה, וכן לא חלה עלייה כזו לאחר ההפרטה כאשר מובעת ביקורת נגד משרד האוצר.

 הבריאות משרד של בנטייה ירידה ישנה ההפרטה שלאחר , ניתן ללמוד8-ו 7 בלוחות הממצאיםמ

 משרד כלפי ביקורת של העדרה או קיומה עם ציהאקבאינטר רק ביטוי לידי שבאה, אשם להסיט

 . האוצר

 לעומת ההפרטה לאחר הבריאות משרד בהתנהגות שינוי שחל מראים לסיכום, הממצאים

 . אינו תואם את השערות המחקרבאופן ש, אך שלפניה התקופה

Responsiblity 

Admission
Blame Shifting No response Total Chi-Square Test

N 2 7 42 51

% in row 3.90% 13.70% 82.40% 100.00%

N 9 3 36 48

% in row 18.80% 6.30% 75.00% 100.00%

N 11 10 78 99

% in row 11.10% 10.10% 78.80% 100.00%

N 6 12 21 39

% in row 15.40% 30.80% 53.80% 100.00%

N 10 2 57 69

% in row 14.50% 2.90% 82.60% 100.00%

N 16 14 78 108

% in row 14.80% 13.00% 72.20% 100.00%

N 8 19 63 90

% in row 8.90% 21.10% 70.00% 100.00%

N 19 5 93 117

% in row 16.20% 4.30% 79.50% 100.00%

N 27 24 156 207

% in row 13.00% 11.60% 75.40% 100.00%

yes

Before Privatization

Total

Before Privatization

=15.15; p>.01After Privatization

Total

no

Before Privatization

=17.78; p<.01After Privatization

Total

=6.43; p<.05After Privatization

Total

Treasury 

Criticised in the 

Article?

Period

Ministry of Health's response content
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 אך, ההפרטה לאחר משתנה הבריאותמשרד  של הדומיננטית האסטרטגיה, העיתונות בכתבות

 בעוד. המופרט בשירות העוסקת ביקורת סופג( האוצר משרד) נוסף גוף בהם במקרים רקזאת 

 הסטת אך בבעיה הודאה היא אלו במקרים המשרד של הדומיננטית האסטרטגיה ההפרטה שלפני

 . לביקורת להגיב שלא המשרד מתחזקת נטיית ההפרטה שלאחר הרי, אחר גורם כלפי אשמה

אם כי הוא , חל שינוי בהתנהגות המשרד לאחר ההפרטה לעומת התקופה שלפניה, הכנסת בוועדות

 כללית ירידה חלה ההפרטה לאחר כי מהאנאליזה עולה מזה שחל בכתבות העיתונות. שונה

 ובדרגתם במספרם גם חלה ירידה. בוועדות הכנסת לביקורת להגיב הבריאות משרד של בנטייתו

 המשרד של כללית" פרופיל הורדת" לראות ניתן כן אם. בדיונים המשרד נציגי של הממוצעת

 נגד ביקורת מעביר בוועדה הדוברים אחד כאשר ,אולם. שלפניה התקופה לעומת ההפרטה לאחר

 לקחת בנטייתו וכן, לביקורת להגיב הבריאות משרד של בנטייתו עלייה דווקא חלה, האוצר משרד

 .אחר גורם כלפי אשמה להסיט בנטייתו ירידה תוך, הבעיה לפתרון אחריות

 עלייהבנטיית המשרד להגיב לביקורת, וכן  עלייה, כי לאחר ההפרטה תחול היוהשערות המחקר 

בנטייתו להכחיש את הבעיה ולהסיט אשמה כלפי גורם אחר, בפרט אם מובעת ביקורת נגד גורם 

מצבים ב הפוכהממצאי המחקר אינם תומכים בהשערות המחקר ואף מציגים מגמה אם כן, נוסף. 

 .מסוימים

 מסקנות ודיון

סיכונים חדשים בטווח הקצר והבינוני ההפרטה מציבה השערות המחקר התבססו על ההנחה ש

, זאת בשל הפער שנוצר בין ציפיות הציבור הארגון הביורוקרטיומוגברים בפני המוניטין של 

מהארגון, המבוססות על תפקידו הקודם כספק שירותים, לבין תפקידו החדש כארגון רגולטורי, 

וכן בשל העובדה שבטווח הקצר והבינוני לאחר ההפרטה השליטה של הארגון בכלי האסדרה 

, צפויים לחזק את נטייתו של בהשערת המחקר כל אלה, כך נטען. והפיקוח היא עדיין חלקית

הסבר ורת לאחר ההפרטה כדרך להתמודד עם הסיכונים העומדים בפניו. הארגון להגיב לביק

שההפרטה מהווה הוא שהסיכון  אפשרי לעובדה שהממצאים אינם מאששים את השערת המחקר,

יכולה להיות  אחת הסיבות לכך .כפי שהנחתי למוניטין של הארגון הביורוקרטי אינו כה משמעותי

בשירות המופרט על מספר רב יותר של גורמים לאחר אחריות למחדל או כשל הפיזור של 

כניסתו של שחקן חדש לזירה, הוא ספק השירותים החיצוני, מרחיבה את מספר  ההפרטה.

בדיוני וועדות הכנסת הגורמים שיכולים לשאת באשמה במקרה של בעיה שהתגלתה בשירות. 
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לראות כי גם ספק שהתקיימו במהלך תקופת ההפרטה של שירותי הבריאות לתלמיד, ניתן 

 כמו כן, ניכר כי משרד האוצר סופג ביקורת רבה. 17השירותים נכלל בין הגופים שסופגים ביקורת

על משרד ההפרטה ואף כמי שכפה אותה המוביל את המרכזי גורם מי שנתפס כ, כלאחר ההפרטה

נם הבריאות. יתכן שהפיזור של האשמה בין גורמים רבים יותר, תוך התמקדות בגורמים שאי

סיכון את ה כגורם הממתן יםמשמשמשרד הבריאות, בטווח הקצר והבינוני לאחר ההפרטה, 

 למוניטין של המשרד. 

 בהקשר. ובתקשורת בכנסת המשרד בהתנהגות השונות את להסביראולי גם  יכול זה הסבר

 סופג( האוצר משרד) אחר גורם כאשר אלא, להגיב המשרד בנטיית כללית ירידה אין, התקשורתי

 הגורמים, מובנה באופן, בכנסת בדיונים, להבדיל. יותר קטן למשרד הסיכון אז , אוביקורת

( השירות ספקי גם ההפרטה ולאחר הבריאות משרד, האוצר משרד) המעורבים בשירות השונים

 יותר עוד להעצים ובכך ,כללי באופן פרופיל להוריד למשרד כדאי זה בהקשר, לפיכך. בדיון נוכחים

 . כנושאים באחריות אחרים גורמים של הבולטות את

אי התיאום בין תפיסת הציבור את תפקידו של הארגון הביורוקרטי לבין תפקידו החדש ש יתכן

על מוניטין  תחיוביהשפעה  לבעלתדווקא ביקורת הנוגעת לשירות המופרט  הופךכרגולטור 

הארגון. גילוי של כשלים בשירות מופרט, כאשר המשרד הממשלתי המופקד עליו אינו נתפס עדיין 

 לחזק את הביקורת הציבורית נגד מהלך ההפרטה עשויכאחראי לפיקוח, גילוי ותיקון כשלים אלו, 

שירותים גון הממשלתי כספק מוניטין של הארלתרום ל כמהלך שפגע באיכות השירות, ובכך

הנוגעת לשירות המופרט בטווח הקצר והבינוני לאחר ההפרטה,  במובן זה, ביקורת איכותי.

טענה זו יכולה אולי   ל הארגון הביורוקרטי האחראי עליו.ש הישןאת בסיס המוניטין מחזקת 

להגיב לביקורת,  מגביר לאחר ההפרטה את נטייתולהסביר את העובדה שמשרד הבריאות אינו 

זה יכול להוסיף עוד נדבך  מקרה. כלפי גורם אחר אשמהה את הסיטאת הבעיות או ללהכחיש 

 רגולטורי ארגון של טעות לפיה קרפנטר של טענתו את הסותר, (Maor, 2011)למחקרו של מאור 

 דווקא ילוייןשג טעויות יש כי, טוען מאור. (Carpenter, 2002) שלו למוניטין נזק בהכרח גורמת

 פי על הארגון של המרכזי התפקיד את תואם זה שגילוי במידה ,הרגולטורי הארגון את מחזק

טעויות מסוימות יכולות לחזק לפיה , ממצאי המחקר מעלים את הסברה. שלו" המוניטין בסיס"

                                                           
17

 שלכאורה בהיבטים ואף, העובדים זכויות על שמירה אי ,המכרז בתנאי עמידה הספקים סופגים ביקורת על אי 
ספגה ביקורת רבה חברת נטל"י  ,והיקפו. לדוגמא השירות תכני קביעת כגון, הספק של סמכותו בתחום אינם

ים ביום, על אף חסן מספר ילדים  מסולהמועסקות אצלה על כך שחייבה את האחיות בתקשורת ובוועדות הכנסת 
 .לושעל פי תנאי המכרז בו זכתה היא נדרשה לעמוד בתפוקות כמותיות א
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ובתפקיד המוגדר של  לאחר שחל שינוי במצב המוסדי הרשמי גם ארגון ביורוקרטיאת מעמדו של 

 .הארגון

בינוני שלאחר ההפרטה אינה פוגעת -האפשרות שביקורת נגד הארגון הביורוקרטי בטווח הקצר

ואף מחזקת את המוניטין של הארגון, יכולה להסביר את אי רצונו לפעול באופן אקטיבי על מנת 

לבסס לעצמו מוניטין חדש התואם את תפקידו כארגון רגולטורי, תוך ניסיון לעצב את ציפיות 

ו בהתאם. ואכן ניתן לראות שהארגון אינו מגביר את השימוש בתגובות, בהודאה הציבור ממנ

בבעיה ובלקיחת אחריות לפתרון הבעיה לאחר ההפרטה. התנהלות זו מהווה חסם נוסף בפני 

השירות המופרט ואף מסייעת בהגדרת  על הביקורתאת  ממתנתתהליכי הפרטה, שכן היא אינה 

ההפרטה ככישלון. יתכן שהספרות המחקרית בנושא צמצומה של מדינת הרווחה והגורמים לו 

יכולה להרוויח מהתמקדות באופן שבו המשרד הממשלתי מקדם הלכה למעשה תהליכי הפרטה, 

 באמצעות אי תגובה ואי התערבות וזאת משיקולי מוניטין.

התבוננות בממד  באמצעות ת התנהגות משרד הבריאות לאחר ההפרטה, היאלהבין א דרך נוספת

וגם במקרי )מקרים רבים בממשלתי. הפרטה נקבעת -נוסף של המוניטין הארגוני, והוא הפן הפנים

בתיאום בין משרד האוצר לבין המשרד האחראי על השירות, במסגרתו  (בעבודה זושנבדקו החקר 

סיכום זה  ה.מושגות הסכמות שלעיתים כוללות תוספת תקציבית או תוספת תקנים לפיקוח ובקר

 ההפרטה בכלל ולמשרד האוצר בפרט. זאת בנוסףמציב את הארגון בעמדה של מחויבות למהלך 

עם משרד האוצר, באם הוא  מערכת יחסים תקינהלשמור על  הכללי של המשרד הממשלתי לצורך

כדרך לאחר ההפרטה  משרד הבריאותלראות את השתיקה של אם כך חפץ קשב ותקציב. ניתן 

, וכן על הבעיות הנובעות ממנהו איזון בין רצונו שלא לקבל אחריות מלאה על ההפרטהפשרה ול

להסתכן בפגיעה ביחסיו מול  רצונו שלא לביןאמץ את תפקידו החדש כרגולטור, ל אי רצונובין 

את העובדה שלפני ההפרטה  ניתן להסביר. מצדוב"פעולת תגמול" עתידית אף משרד האוצר ו

להגיב, לתת חש בטוח יותר  בכך שהמשרד ת לביקורת ולהסיט אשמה,המשרד נטה יותר לענו

ולהציע אשמים חלופיים לבעיה כאשר לא קיים פער בין תפיסת הקהלים השונים את הסבר 

תפקידו לבין תפקידו בפועל והכלים העומדים לרשותו. במקרה זה המשרד יכול להרשות לעצמו 

ידה וההימור לא יצלח נמוכים יותר מאשר כיוון שהמחירים שיצטרך לשלם במ ,לקחת את הסיכון

 במצב בו יכולותיו לפתור את הבעיה מוגבלות.

התמקדות בקהלים החיצוניים, דהיינו הציבור ש האפשרותאת אם כן ממצאי המחקר מעלים  

מהלך ורוקרטי בעל מנת להבין את התנהגות הארגון הבי אינה מספיקההרחב ונבחרי הציבור, 
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 בין הממדים לפשר בין אינטרסים מנוגדים, ולאזןהארגון נדרש  שכןהפרטת שירותים באחריותו, 

הקהלים השונים בפניהם הוא ניצב, הכוללים גם ציפיות  ובין שלו השונים של המוניטין הארגוני

 מוניטין ארגוני, לספרות על מחקר זהתרומה אפשרית של  .את הגורמים הפנים ביורוקרטיים

הארגונים הביורוקרטיים לבין עצמם להיות שימת דגש עתידי על מערכת היחסים בין  היכול

 נושא שלא נבחן לעומק בספרות הקיימת. כהיבט של ניהול מוניטין,

האם  הארוך לאחר ההפרטה. לטווחיכול להיות הרחבת המחקר  נוסף, כיוון מחקר עתידי

בטווח הארוך לאחר ההפרטה, במידה שהוא מצליח לבסס לעצמו התנהגות הארגון הביורוקרטי 

מוניטין כרגולטור מוצלח, דומה להתנהלותו לפני ההפרטה, או שמא חל שינוי מסוג אחר באופן בו 

י לערוך השוואה בין התנהגות ארגונים בנוסף יכול מחקר עתידוא בוחר לנהל את המוניטין שלו? ה

ארגון ששירות באחריותו הופרט, התנהלותו של  האם בדיקהתוך האחראיים על שירותים שונים, 

, אחראי על שירות שתמיד ניתן במיקור חוץולטורי הדומה להתנהלות של ארגון רג בטווח הארוך,

 .ואם כן מהואו שמא יש שוני ביניהם 
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 . גלובס. מספיק אינו התלמיד הבריאות מערך: ליצמן(. 1.12.10ניב, ש., )

 . גלובס. "מחוסנים לא 30%: " בישראל התלמיד בריאות על חוק הצעת(. 13.6.11קצוביץ', ג., )

 .גלובס. "לא המחיר, בסדר התאריך': "הקוטג על מתבדח נתניהו(. 6.7.11ניב, ש., )

 ידיעות אחרונות.. הספר בבתי האחיות הפרטת תבוטל הקרוב מינואר(. 17.8.11אורן, ר., )

ידיעות . "לתלמידים הבריאות שירותי להפריט לא: "בכירים רופאים(. 25.8.11רביד, א., )
 אחרונות.

 גלובס.. "בעצבים היינו כולנו,הרצפה על הספל את ניפץ אידלמן"(. 1.9.11ניב, ש., )
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 . גלובס. שואה לניצולי ההוסטלים להפעלת חדש מכרז פורסם(. 13.9.11ניב, ש., )

 . ידיעות אחרונות. השואה לניצולי מגיעה ההפרטה(. 14.9.11רגב, ד., )

ידיעות . "בעובדים וגם במטופלים תפגע שואה לניצולי ההוסטל הפרטת"(. 15.9.11רגב, ד., )
 .אחרונות

 . גלובס. שואה לניצולי ההוסטלים עובדי עם כהזדהות הושבתו הרנטגן מכוני(. 20.9.11ניב, ש., )

 גלובס.. שואה לניצולי הוסטלים מכרז יקפיא שטייניץ? עיני בגלל התקפל(. 21.9.11ניב, ש., )

 . גלובס. ?השואה ניצולי בעניין לנתניהו קרדיט גנב שטייניץ(. 22.9.11ניב, ש., )

 . ידיעות אחרונות. התקציב פגועי(. 26.9.11מידן, ע., )

 . גלובס. ?קבלן עובדי ייקלטו האם; השביתה עם ממתין עיני(. 24.10.11ניב, ש., )

 . ידיעות אחרונות. הקבלן חברות של המלכוד(. 7.11.11רגב, ד., )

 לחכימא ודי - טרכטנברג ועדת מסקנות פרסום אחרי נגיב: "מאיים עיני עופר(. 18.9.11ניב, ש., )
 . גלובס. "ברמיזה

 גלובס.. בוטלה ד"ביה לביזיון הדרישה; לעבוד חזרו הרכבת עובדי(. 25.9.11ניב, ש., )

 .גלובס. '"זמני דבר' הם שואה שניצולי לי אמרו באוצר: "עיני עופר(. 6.11.11ניב, ש., )

 גלובס.. התחיל רק עיני של המאבק(. 7.11.11ניב, ש., )

 ההוסטלים עובדי לקליטת הסכים שטייניץ: הקבלן לעובדי ראשון הישג(. 8.11.11ניב, ש., )
 גלובס.. שואה לניצולי

 .ידיעות אחרונות. שביתה חצי(. 8.11.11רגב, ד., )

 גלובס.. עיני עופר 20(. 13.12.11ניב, ש., )

 את להלאים צפוי הבריאות' מש? התלמיד בריאות שירותי להפרטת סוף(. 17.1.12ניב, ש., )
 גלובס.. השירות

 ידיעות אחרונות.. לבריאות חינוך יותר, בדיקות פחות: בתי־הספר(. 2.1.12רוזנבלום, ש., )

 

  



59 
 

 : רשימת פרוטוקולים של ועדות הכנסת שנכללו במאגר המידעב'נספח 

 .הילדים בריאות נושא לקידום הבריאות משרד מדיניות. 6.6.01, הילד מעמד לקידום הוועדה

 לתלמיד. הבריאות שירותי לסגירת סכנה. 2.7.03, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת

 במוסדות התלמיד לבריאות המונע השירות חיסול על האיום. 1.3.04, והתרבות החינוך ועדת
 הציבור. בריאות אחיות מאות החינוך ופיטורי

 בריאות ושירותי החלב טיפות את להעביר הנסיון. 3.11.04, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 החולים. לקופות התלמיד

 במוסדות התלמיד לבריאות המונע השירות חיסול על האיום. 21.9.05, הילד לזכויות הוועדה
 הציבור. בריאות אחיות מאות ופיטורי החינוך

 לתלמיד.  בריאות שירותי צמצום. 20.6.06, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת

 הציבור.  בריאות של ורופאים אחיות פיטורי. 4.7.06, הילד לזכויות הוועדה

 הרווחה, העבודה ועדת של משותפת ישיבה. 16.10.07, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 לתלמיד. בריאות שירותי: בנושא והספורט התרבות, החינוך וועדת והבריאות

 שירותי – תיקון) ממלכתי בריאות ביטוח חוק הצעת. 21.1.08, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 (.2416/17/פ) 2007-ז"התשס(, לתלמיד הבריאות ושירותי המונעת הרפואה

 שירותי – תיקון) ממלכתי בריאות ביטוח חוק הצעת. 25.3.08, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 .2007-ז"התשס(, לתלמיד הבריאות ושירותי המונעת הרפואה

 שירותי -תיקון) ממלכתי בריאות ביטוח חוק הצעת. 23.7.08, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 .2007-ז"התשס(, לתלמיד הבריאות ושירותי המונעת הרפואה

 שירותי תיקון) ממלכתי בריאות ביטוח חוק הצעת. 28.7.08, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 לפי( רביזיה) מחדש דיון( 2416/פ - 2007 ז"התשס( לתלמיד הבריאות ושירותי המונעת הרפואה

 אלדד. אריה כ"וח חנין דב כ"ח של לתקנות 110 סעיף

 .2009-2010 שנת לקראת לתלמיד הבריאות שירותי. 9.6.09, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת

 הלימודים שנת פתיחת לקראת – התלמיד בריאות. 26.8.09, והספורט התרבות, החינוך ועדת
, הספר-בתי במזנוני מזון על פיקוח(, ועוד ותפריט טיב, אלרגיה, פיקוח) הזנה: גם כולל, ע"תש

 ובריאותיות. חינוכיות סייעות

: התלמיד בריאות אחיות שירות הפרטית השלכות. 30.11.10, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 תלמידים. בדיקות של יומיות במכסות לעמוד מהאחיות הדרישה

"" נטלי"" חברת(: מהיר דיון) היום לסדר הצעה. 1. 4.7.11, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 מהתלמידים 30% – ביעדים העמידה כישלון למרות התלמיד בריאות שירותי את לספק תמשיך

 פנה הבריאות משרד(: מהיר דיון) היום לסדר הצעה .2 .אדטו רחל הכנסת חברת של, חוסנו לא
 בעיות למרות – עימה ההתקשרות להמשך האפשרות נשקלת כי לה והודיע"" נטלי"" לחברת

 .אבקסיס לוי אולי הכנסת חברת של, האחרונה בשנה שהתגלו הקשות התפקוד

 שירותי הפרטת(: מהיר דיון) היום לסדר הצעה. 22.11.11, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת
 .תלמידי ישראל של לבריאותם סכנה – לתלמיד הבריאות

 התלמיד. בריאות לשירותי מכרז. 17.1.12, והבריאות העבודה, הרווחה ועדת

 איך - תשע״ג הלימודים שנת לקראת התלמיד בריאות. 30.7.12, והספורט התרבות, החינוך ועדת
 ?התלמיד בריאות שירותי הפרטת של האסוני מהמהלך חוזרים
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 דוגמאות לתגובות בהן המשרד הודה/הכחיש את קיום הבעיה ':גנספח 

)"בדיקת איברי המין בכיתה א'  14.2.2005בכתבה בעיתון ידיעות אחרונות מתאריך  .1

משפילה"( מוצגות טענות לפיהן בדיקת איברי המין של תלמידים בכיתה א' משפילה 

ומפחידה את הילדים, ולפיכך יש לבצעה במסגרת שאינה בית הספר. בתגובה אומר מנהל 

המחלקה לאם לילד ולמתבגר במשרד הבריאות כי "משרד הבריאות מבצע את הבדיקות 

ות רופאים ואחיות מיומן... מדובר בבדיקה התפתחותית חשובה, שמטרתה באמצעות צו

היא לזהות בעיות שונות שעלולות להיווצר באזור איברי המין של ילדים וילדות". בתגובה 

זו דוחה למעשה המשרד את הביקורת המופנית כנגדו בטענה כי היא מתגמדת לעומת 

 יתרונות הבדיקה.

"(, מובעת חיסונים אין, אחיות אין)" 26.4.2006ת מתאריך בכתבה בעיתון ידיעות אחרונו .2

ביקורת לפיה כרבע מהילדים לא קיבלו בשנה זו את החיסונים הנדרשים. המשרד מסר 

בתגובה כי "בשנים האחרונות קוצץ תקציב המשרד, דבר שהביא לקיצוץ משמעותי בכוח 

את לשכות הבריאות האדם הסיעודי בבריאות התלמיד... עם זאת, מנכ"ל המשרד הנחה 

לעשות את מרב המאמצים כדי להגיע לכיסוי החיסוני המקסימלי". בתגובתו מודה 

 המשרד כי ישנה בעיה בהיקף הכיסוי של החיסונים.

והתרבות  החינוך והבריאות, ועדת הרווחה העבודה ועדת של משותפת ישיבה בפרוטוקול .3

, ביקר חבר הועדה ח"כ טלב אלסאנע את 1.3.04 הילד מתאריך מעמד לזכויות והוועדה

משרד הבריאות על כך שבאזורים מרוחקים ופריפריאליים שיעור גבוה של ילדים אינו 

מקבל חיסונים. בתגובה אומר ד"ר בועז לב, מנכ"ל המשרד דאז, כי "זה פשוט לא נכון... 

 אני, ציבורה בריאות לשירותי שנוגע מה... ילד כל ומחסנים רחוקים למקומות מגיעים הם

 הוא זה מקרה...". המצב וזה, חיסון כל לתת כדי ילד כל מול מאמץ כל שנעשה לומר יכול

 הילדים חיסון אי לגבי האמירה כי טוען המשרד ל"מנכ שכן, הבעיה להכחשת דוגמא

 .עובדתית נכונה אינה בפריפריה

, טוענת חברת 4.7.2011בפרוטוקול ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת מתאריך  .4

הועדה ח"כ עינת וילף כי הפרטת שירותי בריאות התלמיד, שנעשתה על דעת משרד 

הבריאות, הייתה טעות ופגעה באיכות השירות. פרופ' רוני גמזו מנכ"ל המשרד מגיב כי: 

 שמיעה לבדיקות, ראייה לבדיקות, לחיסונים מכרז להיות צריך היה, המכרז"

 זה, מכרז ממש לא זה כי. סתם זה', התלמיד לבריאות מכרז' לו קוראים.  ולהתפתחות

 מאד, מקצועית עמדה זאת. זה את לבצע נכון היה לא זה. שהופרטו טכניות פעולות ארבע



61 
 

 הכל בסך ...שלנו הדעה זאת. אחרת חושבים לא אנחנו. במשרד אצלנו דומיננטית מאד

 מעקב, נפגע טיפולי רצף, נפגעת ההמשכיות, לשני מאחד מקל העברת של הוא התהליך

 מסגרת לא זו. קונה לך ויש רוכש לך יש. רכישה בעצם זה, כזו הפרטה של במסגרת ...נפגע

 מרגיש אני", נטלי" למול יושב כשאני. התלמיד בריאות בשירותי להיות שצריכה היחסים

 יכול לא שאתה דברים אלה. חיסון בשיעורי ששוכר חוזה הוא עצמו החוזה. בנוח לא

 35-ב תשלימו לא אתם – ולהגיד האטום לרמת לרדת יכול אני מה. האטום לרמת לרדת

...". בכך בעצמך זה את ולעשות עצמך על לקחת צריך שאתה הדברים מסוגזה ? קילומטר

בעיות בהמשכיות ואיכות מודה מנכ"ל המשרד כי הפרטת השירות הייתה טעות שיצרה 

 השירות, וכי, למעשה, היה צריך למנוע אותה.
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 דוגמאות לתגובות בהן המשרד לקח אחריות על הבעיה/הסיט אחריות לגורם אחר נספח ד':

)"משרד הבריאות: כשלים חמורים כתוצאה  23.10.2008בכתבה מעיתון גלובס מתאריך  .1

דו"ח שנכתב על ידי משרד הבריאות, מהפרטת שירותי הבריאות בבית הספר"(, מוצג 

 לבריאות האגודה י"ע לבריאות התלמיד השירות באספקת חמורים כשלים על צביעהמ

. במסגרת הכתבה מובעת ביקורת נגד משרד הבריאות, על כך שהסכים להעביר הציבור

 לשיפור הנחיות במתן משיךנאת השירותים למיקור חוץ. בתגובה מוסר המשרד כי: "

 בסיס על היתר בין, הציבור לבריאות האגודה ידי על הניתנים התלמיד יאותבר שירותי

". מחד, בתגובתו המצוטטת לוקח המשרד אחריות על תיקון ח"בדו המפורטים הממצאים

הבעיות שנחשפו. מאידך, מקריאת הכתבה משתמע באופן די ברור שהמשרד עצמו הוא 

ים בשירות ולקשרם למהלך שהדליף את הדו"ח לעיתונות, במטרה לחשוף את הכשל

ההפרטה שבוצע. במקרה זה בחרתי לקדד את התגובה כלקיחת אחריות, כיוון שעל אף 

שיתכן והיו מניעים סמויים בפרסום הדו"ח, הרי שהתגובה הרשמית היא המייצגת באופן 

 ברור יותר את האופן בו המשרד מעוניין שהציבור הרחב יתפוס את תפקידו.

 התרבות, החינוך וועדת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת של משותפת בפרוטוקול ישיבה .2

, מביע יו"ר הועדה ח"כ הרב מיכאל מליכאור ביקורת על 16.10.2007והספורט מתאריך 

מהלך ההפרטה והעברת הפעלת שירותי הבריאות לתלמיד לידי האגודה לבריאות 

 זה, הפיקוח על המופקדים אנשים 7 יש הציבור, וביחוד על היעדר תשומות הפיקוח: "אם

 כמה, חשבון לעשות יכול ילדים... אני 230,000 נמצאים מפקח כל של חסותו שתחת אומר

". ?כזה תפקיד עצמו על לוקח מישהו איך. ילד כל של לבעיה להקדיש יכול המפקח זמן

בתגובה משיב ד"ר אלכס לבנטל, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות כי: 

 ללמוד צריכים ואנחנו איתו להתמודד יודעת לא שהאגודה, חברתי בניסוי פה "מדובר

. הבריאות משרד כולל, בארץ המקצוע אנשי כל של לדעתם בניגוד נעשה הזה הנושא.  זאת

 את לעשות צריכים אנו עכשיו. הוועדות בכל דעתנו את הבענו אנחנו. נפל כבר הפור

 כ"חה של ההצעה שאם, בטוח שצריך... אני כמו טיפול יקבלו שהילדים כדי המקסימום

זה". ד"ר  על שיצטער אחרון יהיה הבריאות משרד, ליושנה תוחזר והעתרה תתקבל שרוני

לבנטל מתנער למעשה מאחריות ומטיל את האשמה, באופן לא מפורש, על משרד האוצר 

ד שהוביל את מהלך ההפרטה. ראוי לציין שמקריאת הפרוטוקול עולה אוירה עוינת מצ

המשתתפים כלפי משרד האוצר, כגורם שדחף את השירות למיקור חוץ באמצעות ייבוש 

 תקציבי וסגירת "דילים" עם משרד הבריאות בתמורה.
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 והרביעי השלישי במודל הביטחון מרווחי כולל, בעיתונות הכתבות במאגר להגיב הבריאות משרד נטיית של לוגיסטית רגרסיה ':נספח ה

  

 והרביעי השלישי במודל הביטחון מרווחי כולל, בעיתונות הכתבות במאגר להגיב הבריאות משרד נטיית של לוגיסטית רגרסיה: 9 לוח

 

  

Model I Model II

Odds ratio (S.E) Odds ratio (S.E)

95% C.I.for 

Exp(B) - 

Lower Odds ratio (S.E)

95% C.I.for 

Exp(B) - 

Upper

95% C.I.for 

Exp(B) - 

Lower Odds ratio (S.E)

95% C.I.for 

Exp(B) - 

Upper

After Privatization 0.336 (.905) 0.95 (1.05) 0.142 0.881 (.93) 5.453 0.176 1.281 (1.01) 9.351

MOH Critisized 16.36 (.871)*** 20.083 (.912)*** 3.289 17.876 (.864)*** 97.152 4.512 40.519 (1.12)*** 363.881

Tressury Critisized 1.595 (.708) 4.679 (.98) 0.902 5.632 (.935)* 35.168 1.175 8.825 (1.02)** 66.296

Service Quality Subject 6.603 (1.15) 4.997 (1.17) 1.142 5.848 (.834)** 29.957 1.351 8.589 (.944)** 54.592

Service Budget or Scope Subject 2.131 (1.06) 1.317 (1.17)

Privatization Subject 0.509 (1.09) 0.444 (1.14)

Domain=School Health Services 1.042 (1.04) 0.955 (1.05)

After Privatization*Tressury Critisized 0.06 (1.59)* 0.003 0.049 (1.51)** 0.956 0.025 0.025 (1.66)** 0.647

Constant 0.066 (1.04) 0.054 (1.12) 0.047 (.907) 0.016 (1.24)

N 65 65 65 64

Model Chi Square (7)=30.11*** (8)=33.4*** (5)=32.21*** (7)=37.14***

Pseudo R square

Cox & Snell 37% 40% 39% 44%

Nagelkerke 51% 55% 54% 61%

*p <.1; **p <.05; ***p <.01

Model III Model IV
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  השלישי במודל הביטחון מרווחי כולל, הכנסת ועדות של הפרוטוקולים במאגר להגיב הבריאות משרד נטיית של לוגיסטית רגרסיה :'ונספח 

 

 : רגרסיה לוגיסטית של נטיית משרד הבריאות להגיב במאגר הפרוטוקולים של ועדות הכנסת, כולל מרווחי הביטחון במודל השלישי10 לוח

 

 

 

Model I Model II

Odds ratio (S.E) Odds ratio (S.E) 95% C.I.for Odds ratio (S.E) 95% C.I.for 

After Privatization 0.459 (.414) 0.195 (.549)*** 0.072 0.192 (.5)*** 0.512

MOH Critisized 2.597 (.401)** 2.34 (.411)** 1.088 2.362 (.396)** 5.129

Criticizer Type (ref=Committee Chaiman)

Committee member 0.558 (.49) 0.56 (.501)*

Labour union 0.296 (.873) 0.248 (.902)

Service provider 0.227 (.908) 0.331 (.924)

Outside organization 0.127 (.749)*** 0.102 (.785)*** 0.05 0.192 (.69)** 0.743

Other 0.382 (855) 0.31 (.909)

Tressury Critisized 0.253 (.43)*** 0.08 (.673)*** 0.027 0.096 (.644)*** 0.339

After Privatization*Tressury Critisized 9.144 (.872)** 1.718 8.859 (.837)*** 45.689

Constant 0.945 (.517) 1.615 (.567) 0.836 (.415)

N 207 207 207

Model Chi Square (8)=28.37*** (9)=35.12*** (5)=30.94***

Pseudo R Square

Cox & Snell 13% 16% 14%

Nagelkerke 21% 25% 22%

*p <.1; **p <.05; ***p <.01

Model III

      

  

  


