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 תקציר

בביצוע  אשר עסקח "דו, ח וועדת דברת"החלטה לאשר את דו ממשלת ישראלקיבלה  3337בשנת 

והיא בוטלה , יושמהר זה התוכנית מעולם לא אישולמרות . במערכת החינוך בישראל רפורמה

הסכמי , בשנים האחרונות נחתמו שני הסכמי עבודה, זאתלמרות . באופן רשמי לאחר כשנה

 הסכמים אלו. בין נציגי ארגון המורים לבין נציגי הממשלה ,"עוז לתמורה"ו" אופק חדש"

עוז "ו" אופק חדש"תוכניות מדוע יושמו מחקר זה בודק . ח וועדת דברת"התבססו למעשה על דו

 ?כשל ח וועדת דברת"דויישום ואילו " לתמורה

אשר , התיאוריות המקובלות כיום לחקר שינויי מדיניות בעולם היא תיאוריית נקודות הוטואחת 

על פי תיאוריה . George Tsebelis אחד החוקרים המובילים אשר תרמו לפיתוח התיאוריה הוא

, מתתם להטיל וטו על קבלת החלטה מסויבמערכת הפוליטית מצויים שחקנים אשר ביכול, זו

כי שינויי מדיניות הם למעשה תוצאה של שינויי , גורסת התיאוריהעוד . ובכך להביא לביטולה

ואילו שחקנים במערכות , קנים הרלוונטיים במערכת הפוליטיתהסטאטוס קוו בעמדות השח

 .הסמוכות למערכת הפוליטית מהווים קבוצות לחץ בלבד

תיאוריית נקודות הוטו את האירועים אשר קדמו לביטול  התבסס על ניתוח לפיב ,זה בודקמחקר 

שערת המחקר המרכזית ה". עוז לתמורה"ו" אופק חדש"כן ליישום תוכניות ו, ח וועדת דברת"דו

וייתכן כי חשיבות זו עולה על , היא כי גם לשחקנים מחוץ למערכת הפוליטית ישנה חשיבות

 .ספרות הקיימת אודות תיאוריית נקודות הוטוהמיוחס לה בדרך כלל ב

אשר מהווים שחקן מחוץ , ארגוני המורים, פי הממצאיםעל . ממצאי המחקר מאוששים השערה זו

ניתוח  .ח וועדת דברת"היוו נקודת וטו אשר חסמה את האפשרות ליישום דו, פרלמנטארי

מלמד אותנו כי ייתכן והיכולת  "עוז לתמורה"ו" אופק חדש"האירועים שקדמו ליישום תוכניות 

  .בשיתוף הפעולה ביניהם ,בין היתר, שמש בתור נקודת וטו תלויהלני המורים של ארגו
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 מבוא

 מורים ואנשי חינוך הקוראים לבצע, הורים פעמים רבות נשמעו בשנים האחרונות קולותיהם של 

לשיפור תנאי העסקתם של  כוונו חלק מהקריאות הללו. ת במערכת החינוךשינויים ורפורמו

וחלק מהן , לביצוע הפרטה של מערכת החינוך כוונו מהן חלק, אנשי מערכת החינוךשל המורים ו

. את מערכי הלימוד הנלמדים בבתי הספר או לשנות להקטין את מספר התלמידים בכיתה ביקשו

 אולם. החינוך אשר תומך בביצוע רפורמות במערכת הלך רוח ציבורי קריאות מגוונות אלה מהוות

הרפורמות  פעול למעןל תמריץשאמור היה לספק לפוליטיקאים את ה, על אף מצע פורה זה

ציב סיבה הכל אחד מן המתנגדים . ביצוען נתקל לעיתים קרובות בהתנגדויות רבות, הנדרשות

, תעסוק בנקודה זועבודה זו . תקציביים, אידיאולוגיים, פרקטייםמניעים  –משלו להתנגדותו 

אינן , הרצויות והנחוצות לדעת רבים, מדוע הרפורמות במערכת החינוך לענות על השאלה ותנסה

 ?יוצאות אל הפועל

לא נענה בעבודה זו על  .עבודה זו לא באה לנתח מבחינה פדגוגית את טיבן של הרפורמות השונות

והאם  ?וייםמועדי החופשים הרצהם מה  ?ללמד שעות ביום ישכמה  ?כיצד יש ללמדשאלות כגון 

קבלת ההחלטה על ביצועה תהליך מתמקדת בעצם  העבודה ?המורים צריכים לעבוד גם מבתיהם

ישנה חשיבות להשוואה בין , האמור לעיללמרות . זו וכן במידת היישום של החלטה, של רפורמה

שכן השוואה שכזו יכולה להאיר את עינינו , זה הרפורמות וההסכמים השונים שבהם דן מחקר

הסכמי העבודה שאנו , בעבודה הרביעיכפי שנראה בפרק , למשל .אים הקשורים לעניינובנוש

מתבססים למעשה על מסקנותיה של וועדת "( עוז לתמורה"ו" אופק חדש"תוכניות )עוסקים בהם 

החינוך  הרפורמה הגדולה והשלמה ביותר במערכת התניע אתשהייתה אמורה לוועדה  ,דברת

לבין , ל"הנ הסכמי עבודה שנישל  יישומם יןמדוע קיים ההבדל ב. 30-מאה השל הבעשור הראשון 

למרות שזו אושרה בממשלה ועל אף הסמיכות הרעיונית , אי יישומה של רפורמה גדולה ומרחיבה

 ?ביניהם

, בעבודה זו ראשוןאשר תוצג בהרחבה בפרק ה נקודות הוטוניתוח התוכניות בעזרת תיאוריית 

, דברתוועדת תוכנית  אישוררמים את תהליך קבלת ההחלטות שהוביל למאפשר לנו לפרק לגו

נוכל לנתח בעזרת התיאוריה את , כןכמו . ליישמהלאור חוסר היכולת , ביטולה לאחר מכןלו

ניתוח ". עוז לתמורה"ו" אופק חדש"הסכמי העבודה  שניאישורם ויישומם של המהלכים שקדמו ל

האם ? מי התנגד ליישום התוכנית :ת למגוון שאלותיעזור לנו במתן תשובו ל"התוכניות הנ



5 

 

תפקידים השל בעלי החילופים הרבים  האם היו אלה ?לביטול התוכנית הובילההתנגדות זו היא ש

 ?יכולת משילות בקרב ההנהגה הפוליטיתבוחוסר , במערכת הפוליטית הישראליתרלוונטיים ה

האם תיאוריית  :עצמה נקודות הוטו ניתוח זה יעלה גם שאלות בכל הנוגע לשימוש בתיאוריית

האם היא רק מעלה שאלות ? להסביר את השתלשלות הענייניםהוטו יכולה לעזור לנו נקודות 

במהלך עבודה זו נגלה כי מספר ? או שמא היא כלל לא תקפה במסגרת הפוליטית בישראל, נוספות

לל אינם משתייכים כ, ואשר מהווים חלק ניכר ומשפיע במקרים אשר עומדים לפנינ ,שחקנים

כאשר הכוונה , למערכות הסמוכות למערכת הפוליטית משתייכיםאלא , למערכת הפוליטית עצמה

? קבלת ההחלטות בישראלתהליך מה המשמעות של ממצא זה על . היא בעיקר לארגוני המורים

  ?נקודות הוטותיאוריית  עלמה המשמעות של ממצא זה 

אפשריים  במחקר זה על פני מודלים ףמועדהוטו ת נקודותיאוריית ניתוח המקרים בעזרת 

אה גורס כי שינויי המדיניות מתקבלים כתוצ המודל התוספתי. כגון המודל התוספתי ,אחרים

או /ופשרה  לעיתים, לכן ."מהפכני"ונעשים באופן מדורג ולא , מהשגת פשרות בין שחקנים שונים

ככל , על פי המודל התוספתי, כמו כן". סיבובי משחק"לאחר כמה  להתקבל ותיכולרפורמה 

קל יותר להשיג הסכמה על יהיה כך , של שחקנים יותר תתקבל על ידי מספר מצומצםשההחלטה 

שלפנינו בעזרת  הסבר תהליך קבלת ההחלטות במקרים. (Lindblom, 1959) ביצוע רפורמות

הוטו מאפשר לנו הסקת  נקודותת אך ניתוח המקרה על ידי תיאוריי, המודל התוספתי הוא אפשרי

כפי שנראה בהמשך  ,בעיקר בכל הנוגע לתפקוד של ארגוני המורים, מסקנות מעמיקה יותר

רך מתאים יותר לצוכמודל הוטו  נקודותמודל ב זוהי הסיבה העיקרית שבעטיה אני רואה .העבודה

 .1שלפנינו יםניתוח המקר

הסכמים , הסכמים חדשים נחתמים .עבודה זו עוסקת בתהליכים אשר מתרחשים גם בימים אלה

ונפתח הפתח לסיבוב נוסף של משא ומתן בין השחקנים השונים המעורבים , ישנים מסתיימים

כמו גם משרדי הממשלה הרבים , הגברי התכופים במשרדי הממשלה הרלוונטיים חילופי. בנושא

קיומם של ארגוני עובדים מיליטנטיים אשר . עוד יותר מסבכים את התמונה מעורבים בנושאאשר 

תוך כדי עבודה על . על ניתוח האירועים אף הוא לא מקלמתחרים האחד בשני לעיתים קרובות 

הוגשו  צ"עתירות לבג. בין ארגון המורים לבין הממשלה" מורהעוז לת"מחקר זה נחתם הסכם 

בשנת  יפוגאשר נידון בהרחבה בעבודה זו " אופק חדש"הסכם תוקפו של . 3303-ו 3300 יםבשנ

                                                           
1
 .עוד על הנושא בפרק הסיכום של העבודה 
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אנו עומדים בפני סיבוב חדש של משא ומתן בין הסתדרות המורים לבין , כאמור, ונראה כי 3304

, מציאות מורכבת ודינאמית היאלהתמודד המציאות שעמה מתיימר מחקר זה . הממשלה

 .שחלקיה ממשיכים בתנועתם גם בימים אלו ממש

בחרתי לנתח את המקרים העומדים  ההפרק הראשון של עבודה זו יעסוק בתיאוריה שבעזרת

אסקור , אציג את העקרונות המרכזיים של התיאוריהזה בפרק  .נקודות הוטותיאוריית  -בפנינו

ביקורות שהוצגו  צייןכמו כן א. השלה ואת החוקרים אשר תרמו לפיתוחאת המאמרים הקנוניים 

. לאור הביקורות הללו, ה בשנים האחרונותאת התפתחות תארולאחר מכן א, כלפיי התיאוריה

את  פרוסבחלק זה א. הפרק השני יציג את שאלות המחקר המרכזיות ואת השערות המחקר

ר מצב שבו השחקנים אש חשוףם לייבפנינו עשוהמקרים העומדים  יאשר גורסת כ, תפיסתי

, זאת. מרכזייםחשובים ויתגלו כשחקנים , הוטו נקודותת יינחשבים כחיצוניים במסגרת תיאור

הוטו בכל הנוגע לתפקידיהם של  נקודותת יווחת בספרות הקיימת אודות תיאוריבניגוד לעמדה הר

, יעסוק במתודולוגיה של המחקר הפרק השלישי .החלטות ויישומןהשחקנים חיצוניים בקבלת 

הפרק . ל"צורת הניתוח של הנתונים הנב כןו, בצורת איסוף הנתונים שעל בסיסם נכתב מחקר זה

כפי . עומדות במרכזו של המחקרהרביעי יעסוק בניתוח השוואתי של התוכניות השונות אשר 

כל אחת ואחת פדגוגית  לא תהיה לבקר מבחינה הפרק הרביעימטרת , מוקדם יותרשהסברתי 

הדבר ייעשה מתוך . להציג את תכני התוכניות השונותמטרת הפרק היא אלא , מהתוכניות השונות

או שמא התוכניות  ?בין כל אחת מהתוכניותומהותי האם היה שוני ממשי על השאלה  כוונה לענות

על , "דוח דברת"מבוססות על עקרונות , אשר ייושמו" עוז לתמורה"ו" אופק חדש", המאוחרות

תוארו בפרק זה י. זוהעבודה ההפרק החמישי מהווה את ליבת  ?אף שזה האחרון לא ייושם

יוצגו השחקנים המרכזיים בכל . הממצאים וניתוח הממצאים עבור כל אחד מן המקרים השונים

האם הופעלו נוכל להבין בסופו של דבר  .השתלשלות הענייניםולאחר מכן תוצג , חד מן המקריםא

על ביצוע יישום החלטה מנעו  לחילופין אועל ביצוע רפורמה נקודות וטו שמנעו קבלת החלטה 

, כמו כן. במהלך עבודה זומיוחדת חשיבות  תגלה כבעלתתש שאלה ,שהתקבלה בממשלהרפורמה 

קנים השונים אשר שחהן ברמת ה, סעיף של ניתוח השוואתי בין שלושת המקרים פרק זה יכלול

והן , הן ברמת העמדות של כל אחד ואחד מן השחקנים השונים, היו רלוונטיים בכל מקרה ומקרה

הפרק השישי הוא . התוכניות שנדחו או שייושמו בפועל, ההחלטות שהתקבלו -ברמת התוצאות

סוג אחד של מסקנות הן  .לשני סוגים שוניםהמסקנות מתחלקות כאשר  ,רק הסיכום והמסקנותפ

מתייחסות לתפקודיהם של כלומר , מסקנות אשר נוגעות במקרים הספציפיים אשר עומדים בפנינו
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רפורמות במערכת השחקנים השונים אשר מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות והיישום של ה

. הוטו בכללותה נקודותשל מסקנות הן מסקנות אשר נוגעות לתיאוריית  הסוג השני .החינוך

 ,וכן הניתוח ההשוואתי ביניהם, מה הניתוח הספציפי של כל אחד מן המקרים אשר לפנינו, כלומר

האם אכן ניתן להסיק מן המקרים שלפנינו מסקנות  ?מלמד אותנו על טיב תיאוריית נקודות הוטו

 ?מה בדיוק תורמים המקרים שלפנינו לתיאוריה, אם כן? אשר נוגעות לתיאוריה עצמה
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 :נקודות וטו -מסגרת תיאורטית: 2פרק 

אופק "ת ותוכנימדוע בשאלה ו, במערכת החינוך ברפורמות המוצעותעבודה זו עוסקת כאמור 

מה גרם  ?לא יושמה ח דברת"התוכנית אשר עמדה בבסיס דוואילו  יושמו" עוז לתמורה"ו" חדש

א והמחקר המרכזיים בימינו בתחום המדיניות הציבורית ה נושאיאחד מ? ייםתלהבדל בין הש

האם ישנם פרמטריים שעל ? מה יכול לגרום לשינוי במדיניות: מאין זו מענה לשאלה הניסיון לתת

ת עבודה זו מספקת תשובה פרטני? נוכל לקבוע מהו הסיכוי שאכן יתרחש שינוי מדיניות םפי ניתוח

 וועדת דברתואילו במקרה , "אופק חדש"מה גרם לשינוי מדיניות במקרה . לשאלה כללית זו

 ?כיצד ניתן להסביר זאת? או בגורמים שונים, האם מדובר באותו גורם? השינוי נמנע

בעזרת . הוטו נקודותהיא תיאוריית , הללוות לתת מענה לשאל האחת התיאוריות אשר מנס

 ח דברת"העומדת בבסיס דותוכנית הלענות על השאלה מדוע , בהמשך העבודה, תיאוריה זו אנסה

בפרק זה אסקור את תיאוריית ? יושמו" עוז לתמורה"ו "אופק חדש"ת ותוכניואילו , לא יושמה

יות המרכזההתנגדויות  אציג אתוכן , תוך כדי הרחבה על המאמרים המרכזיים בה, הוטו נקודות

אציג את המסגרת , על יסודותיה ומערעריה, סקירה מקיפה של תיאוריה זו במהלך. לתיאוריה זו

ח "דואת המהלכים שקדמו לדחיית היישום של  בהמשך העבודהשבעזרתה אנתח  התיאורטית

 ".עוז לתמורה"ו" אופק חדש"את המהלכים שקדמו ליישום תוכניות  וכן, דברת

  :עקרונות מרכזיים

מה מאפשר שינוי מנסה לענות על השאלה  הוטו היא תיאוריה אשר נקודותתיאורית , כאמור

המוסכם , כל מדיניות מיושמת היא תוצאה של סטאטוס קוו מסוים, על פי תיאוריה זו ?במדיניות

שינוי במדיניות יתרחש כאשר אותו סטאטוס קוו אינו תואם עוד את . על מקבלי ההחלטות

, סטאטוס קוו חדש האפשרות לגבש נוצרתו, נות של מקבלי ההחלטותהאידיאולוגיה או את הרעיו

 אםוטו  ן בזירה הפוליטית ייקרא שחקןשחק .מקבלי ההחלטות בהתאם לעקרונותיהם של

או במילים , קוו ולבצע שינוי במדיניות הקיימת הסטאטוסנחוצה על מנת לשנות את  הסכמתו

         ובכך לטרפד אותה, ימתיות מסולהטיל וטו על יישום מדינ יש ביכולתו אם, אחרות

(Tsebelis, 2000.) 

פיתח למעשה  George Tsebelis .Tsebelisוהמשפיע ביותר על תיאוריה זו הוא  החוקר המרכזי

וכן במאמרים  "Veto Players: How Political Institutions Work" בעיקר בספרו, תיאוריה זו
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או נקודות , מחלק את שחקני הוטו Tsebelis. (Tsebelis, 2002) כתב במשך השניםאשר נוספים 

נקודות כלומר , (Institutional Veto Points) נקודות וטו מוסדיות: יםעיקרי ני סוגיםלש ,הוטו

 וכן נקודות וטו מפלגתיות, נוצרות כתוצאה מהמבנה המוסדי אשר קיים במדינה וטו אשר

(Partisan Veto Points) ,כוללות למעשה כל מפלגה אשר העדר הסכמתה תביא לעצירת  אשר

דוגמה לנקודות וטו מוסדיות . (Tsebelis, 2000) קוו על כנו הסטאטוסוהשארת , מדיניותבשינוי 

הסכמתו ש, כגון הסנאט, כולל מספר נקודות וטו מוסדיות אשר, ב"בארה שלטונימבנה המצויה ב

כך גם . היא אףאשר חתימתו נחוצה , והנשיא, דיניותמבשינוי  לעהחלטה דרושה על מנת להעביר 

אשר , הבית התחתון והבית העליון, שלה כולל שני בתים הפרלמנטאריאשר המבנה , בגרמניה

נקודת וטו  .על מנת להשיג שינוי במדיניות הקיימת ,מסוימיםבמקרים , הסכמתם נחוצה

ימת תביא לדחיית שינוי סוה מלגלמצב שבו העדר תמיכה של מפ, כאמור, מפלגתית מתייחסת

לבד מנקודות הוטו המוסדיות אשר יכולות , במשטרים אשר מתבססים על קואליציות. במדיניות

אשר מתרבות למעשה ככל שיותר מפלגות  ,ישנן גם נקודות וטו מפלגתיות, להיות כלולות בהן

טה על שינוי ולכן יש צורך בהסכמתן של יותר מפלגות על מנת להעביר החל, קואליציהבחברות 

ולעיתים , שבה הממשלות מתבססות על קואליציות, ישראלבכך הוא המצב . (Ibid) במדיניות

במילים . סכמתה על מנת לקדם שינוי מדיניותכוחה של מפלגה קטנה עולה בגלל הצורך בה

ניתוח מקרה על פי  .פוטנציאלית בגלל היותה נקודת וטוכוחה של אותה המפלגה עולה , אחרות

שכן יש צורך למפות את סט הרעיונות של כל אחת , הגישה של נקודות וטו מפלגתיות מורכב יותר

נמצא עד , לאחר יצירת סט רעיונות זה עבור כל מפלגה. קואליציהמהמפלגות המרכיבות את ה

נה אם נראה כי יש. כל אחת מהמפלגות של האופטימאליתקוו רחוק מהנקודה  הסטאטוסכמה 

ניתן לומר כי בפרלמנט זה ייתכן , קוו שבסטאטוסעל רעיון שונה מזה בין המפלגות הסכמה 

 .(Ibid) ויתבצע שינוי במדיניות הנהוגה

לידי ביטוי בדרך שבה אנו מנתחים  בא, סדית לבין נקודת וטו מפלגתיתהבדל זה בין נקודת וטו מו

נהנית מרוב המפלגה  תשולטבו אשר פרלמנט  אנו באים לנתח מקרה שלכי  נניח .מקרה כלשהו

לאחר קיום כי נניח . לנקודת וטו מוסדית אחת, בניתוח על פי נקודות וטו, בית כזה ייחשב. מוחלט

וכעת הוא מורכב ממספר רב של , נה באופן מהותי הרכב הפרלמנטתהש, בחירות באותה השנה

לא נתייחס לפרלמנט , כעת. על מנת לשלוט אשר יכולות לכונן מספר קואליציות שונות, מפלגות
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כמספר , בפרלמנט זה כמכיל מספר רב של נקודות וטו נראהאלא , אחת כאל נקודת וטו מוסדית

 .(Ibid) שינוי במדיניות עלהמפלגות אשר דרושות על מנת להעביר החלטה 

Tsebelis  במסגרת באים לידי ביטויכיצד הם מסביר ו, אפשריים שוניםממשיך ומנתח מצבים 

ה אחת מוכל בתוך לגכי כאשר סט הרעיונות של מפ הוא קובע, כך למשל. הוטו נקודותיית תיאור

כי  טועןעוד הוא . נקודת וטוכהמפלגה המוכלת לא תחשב , של מפלגה אחרתהרעיונות סט 

יש , נקבע באופן חיצוני לתיאוריה זוהדבר , נדה הפוליטית'למפלגה אשר שולטת בקביעת האג

הבחנות . אותה המפלגה לתקבע לפי עמדותיה ש שכן נקודת הסטאטוס קוו, יריבותיהיתרון על פני 

 ייהנה, מוליכות אותנו גם למסקנה כי שלטון שיהיה מורכב מקואליציית מיעוט ו ואחרותאל

, גדולה יותר מאשר שלטון אשר יהיה מורכב מקואליציה רחבה מיכולת משילות והעברת החלטות

 על שינוי במדיניות ההקואליציה על מנת להעביר החלט ותמחבר תצורך בתמיכת כל אח ישבה 

(Ibid). 

לפי שני פרמטרים  תקבענקוו  הסטאטוסשל  ויציבות, הוטו נקודותניתן לומר כי לפי תיאוריית 

יציבות כך תגדל , ככל שיהיו יותר שחקני וטו. הוא מספר שחקני הוטו הפרמטר הראשון: עיקריים

הוא , עוד דבר שנובע מכך. שכן יותר מכשולים יעמדו בדרכו של שינוי מדיניות, הסטאטוס קוו

זאת המערכת הוהיעילות של , הכוח שיש לכל שחקן וטו בנפרד יורד, שככל שיש יותר נקודות וטו

קוו לבין הרעיונות  הסטאטוסהשני הוא המרחק בין הפרמטר . יורדת גם היאבשמירה על היציבות 

כך גדל , קוו יהיה רחוק יותר ממספר גדול יותר של מפלגות שהסטאטוסככל . של המפלגות

ויפעלו על מנת , קוו חדשה אשר המפלגות השונות יתלכדו סביבה סטאטוסהסיכוי שתמצא נקודת 

 .(Ibid) בצע שינוי במדיניותל

לחשיבות של הפקידות הביורוקרטית במערכת  Tsebelisתשומת לב מיוחדת מופנית על ידי 

אולם . קוו חזקה יותר הסטאטוסכך יציבות , ככל שיש יותר נקודות וטו, כאמור. תהפוליטי

שבנקודות אלה של , הסיבה לכך היא. יש יותר סיכוי לביורוקרטיה לבוא לידי ביטוי, בנקודה זו

והבירוקרטיה מסוגלת למלא ואקום , ין וואקום בקבלת ההחלטותענוצר מקיפאון הסטאטוס קוו 

החלטות אשר מהוות למעשה חלק שוטף מהעבודה הפקידותית המסורתית זה על ידי קבלת 

 When Does Policy"  םבמאמר, Clarck ו  Bernhard, Broz .(Ibid) שהבירוקרטיה ממלא

Reform Work? The Case of Central Bank Independence" ,יםומביא, בטענה זו כיםתומ 
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חוקר נוסף אשר מציג את כוחה של  .(Bernhard, Broz, Clark, 2002) םראיות לכך במחקר

טוען כי  Thomas Hammond.  Hammond הוא , הוטונקודות הבירוקרטיה באמצעות תיאוריית 

, ככל שהדעה הציבורית נטתה יותר ויותר לכיוון של שלטון נציגים נבחרים, פרדוקסאליבאופן 

, ם בחרו להעביר חלק מכוחםהרי שבפועל יותר ויותר נציגים נבחרי, כלומר דמוקרטיה ייצוגית

אשר אינם עומדים כל פרק זמן , בירוקראטייםוחלק מיכולת הפעולה והשינוי שלהם לגורמים 

כי כאשר נציגי הציבור , טוען Hammond. (Hammond, 1997) מוגדר למבחנו של הבוחר

נוצר סדק דרכו יכול , ביניהם בנוגע לדרך הפעולה הציבורית הרצויה הסכמהמפולגים ואין 

 והציבור עצמו להשפיע ולהתוות מדיניות בניגוד לרצון נבחרי הציבור ,לנצל את המצברוקרט והבי

(Ibid) .כזכור ,Tsebelis של סט של נקודות שווי משקל בכל מערכת פוליטית  וטען לקיומ

רוקרט לפעול ושהחופש של הבי, היא Hammondנתו של טע. המורכבת מנקודות וטו שונות

כי לא ניתן לומר כי ככל שיש יותר , עוד הוא טוען. י סט זה של נקודות שווי משקל"מתוחם ע

 אלא חופש זה, של הבירוקרטיה לשנות ולהשפיע בשדה הפוליטי כך גדל החופש, נקודות וטו

 .  (Ibid)בהתאם ליחסים שבין שחקני הוטו השונים משתנה

ותרמו גם הם הבחנות ,  George Tsebelisחוקרים נוספים חקרו את תיאוריית נקודות הוטו לצד

אשר עוזרים לנו להבין בצורה טובה יותר את הפרקטיקה אשר נמצאת  מקרי בוחןוכן , בהקשרה

שוויץ ושבדיה  ,ההבדלים בין צרפת חקרה את Ellen Immergut, כך למשל. מאחורי התיאוריה

מההבדלים , בין היתר, נובעים בין המדינותבדלים הה, לטענתה. בכל הנוגע למדיניות הבריאות

כלומר מהמוסדות השונים אשר היה צורך , המשטריםמבמספר שחקני הוטו הקיימים בכל אחד 

הרכב שינויים בשחלו רק לאחר , לעיתים.   (Immergut, 1990)חוקיםבהסכמתם על מנת לשנות 

, ועל כן שינוי בעמדות של מקבלי ההחלטות, שחקנים אשר מהווים את קבוצת מקבלי ההחלטותה

השינויים הייתה ברורה  ם שלף שנחיצותאעל , זאת. חלו שינויים במשטר הקיים בתחום הבריאות

נקודה נוספת . םורק קיומם של מתנגדים בנקודות הוטו השונות גרם לדחיית, כןקודם לזמן רב 

לטענת . לחץקבוצות בין מתייחסת אליה היא ההבדל בין נקודות וטו ל Immergutאשר 

Immergut,  ליטיפושדה הלמחוץ , וטו נקודתלהתייחס לעוסקים במקצועות הרפואה כהיה נהוג ,

למעשה מי שמנע שינויים אולם . נוגדות את האינטרסים שלהםהאשר יש בידם לחסום החלטות 

אלא שחקנים בתוך המערכת , וטו נקודתואית לא היו הרופאים כשינויים במערכת הרפ אפשראו 
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 ציגהמ Immergut, בכדי להוכיח טענה זו.  (Ibid)נקודות וטואשר מילאו תפקיד של , הפוליטית

רופאים הצליח למנוע אשר בחלקם הלחץ של קבוצות ה, מקרי בוחן מרחבי אירופה שלושה

כי נקודות , Immergut  כל אחד מהמקרים מראהבעזרת ניתוח . מים ולקדם אחריםשינויים מסוי

וכי קבוצות , הוטו נמצאות למעשה במוסדות הפוליטיים השונים בכל אחת מהארצות הנבחנות

אך אינן מהוות נקודת וטו , ות להשפיע על נקודות וטו אלהלהלחץ של הרופאים אמנם יכו

 Markמאמרו שלמאמר נוסף המתמקד בתיאורית נקודות הוטו הוא  .(Ibid)ן לכשעצמ

.Hallerberg Hallerberg  הוטו יכולה לעזור לנו להבין את מדיניות  נקודותטוען כי תיאוריית

ועל כן גם , ישות עצמאיתל ידי ההבחנה אילו בנקים מהווים ע, הריבית של בנקים מרכזיים בעולם

ועל , פוליטיתואלו בנקים אינם עצמאיים אלא נשלטים על ידי המערכת ה, נקודת וטו פוטנציאלית

מחקר נוסף אשר תומך בממצאים אלו הוא  .(Hallerberg, 2002) כן אינם מהווים נקודת וטו

נקודות ת יתיאורי חקרם אודותמ .Acemoglu, Johnson, Querubin & Robinson מחקרם של

    Hallerberg.למסקנות המחקר של  למסקנות דומות יעגהוטו והבנקים המרכזיים מ

(Acemoglu, Johnson, Querubin & Robinson, 2008).  מאמר חשוב נוסף הוא מאמרו של

Markus Haverland , בצרפת ובהולנד, אשר חקר את תהליך הקבלה לגוש היורו בבריטניה .

Haverland   מהתאמה בין  הלא נבעהמדינות הללו לגוש היורו של הצטרפות הכי למסקנה הגיע

ניתן להסביר את  ,לטענתו. בהןנהוגות המסורות הרעיונות ובין הלהרעיונות שגוש היורו מייצג 

 ,ממשלותה שלהזדמנויות הניצול על ידי הסבר המתמקד ב הצטרפותה של כל מדינה לגוש היורו

הכרות טובה שלהן עם נקודות לצד , כנס לגוש היורוילה ים שוניםאינטרס שלכל אחת מהן היו

 םבספר Weaver & Rockman  םג (Haverland, 2000). מבעוד מועד ונטרולן, הוטו האפשריות

"Do institutions matter" , כי המוסדות הם אלה אשר מעצבים את הדרך שבה טוענים

                      ודרך זו משפיעה בסופו של דבר על המדיניות הננקטת, ההחלטות מתקבלות

(Weaver & Rockman, 1993) .והיא , כל מערכת מוסדית בנויה בצורה שונה, במילים אחרות

בסופו של דבר ישפיעו במידה רבה על אלו שהן  הללונקודות וטו . בעלת מספר שונה של נקודות וטו

 .התוצאה הפוליטית עצמה
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 :ביקורת

: במחקריהם ןלתיאוריית שחקני הוטו ישנן גם כמה חולשות אשר חלק מהחוקרים מצביעים עליה

מתי אנו . וסיווגם שחקני הוטו הרלוונטיים זיהויהבעיה המרכזית בתיאוריה היא , שיתרא

האם נוכל ? מפלגתיתתייחסים אליה כאל נקודת וטו ממתי אנו ? מתייחסים לנקודת וטו כמוסדית

. יש לנו קושי לזהות את השחקנים כנקודת וטו? לזהות שחקן אשר למעשה הוא נקודת וטו מוכלת

האם הוא באמת הופך את השחקן לחשוב ? ה אפקטיבי הוטו שהשחקן יכול להטילעד כמ, כמו כן

יש לנו קושי למפות את מכלול ההעדפות של , שנית .(Ganghof, 2003)? יותר למערכת הפוליטית

, והרלוונטיות קוו האפשריות הסטאטוסנקודות כל ועל כן לא נוכל למפות את , השחקנים השונים

הנקודה השלישית  .קוו הקיים מהסטאטוססטייה בהכרח לא נוכל לדעת האם תהיה ולכן 

האם ייתכן שיש הבדל בין נקודות ? האם כל נקודות הוטו הן זהות בחשיבותן מתייחסת לשאלה

אם אכן יש נקודות וטו ? ולא כולן משפיעות על ההליך הפוליטי באותה המידה, הוטו השונות

                      ?"נקודות וטו"האם נוכל לקרוא לכולן , ת שונהבעלות חשיבו, מסוגים שונים

(Crepaz & Moser, 2004). 

. טוען כי קיימים שני סוגי שונים של נקודות וטו  Crepaz,אשר מחזק תהיות אלה, במאמר נוסף

אשר , המאופיינות על ידי שיתוף פעולה בין מפלגות שונות, נקודות וטו קולקטיביות, האחד

להן יש אינטרס . מדיניותהשינוי בנושאות בנטל הכישלון של מדיניות או נהנות מפירות השגת 

, אלא מנקודת המבט הקולקטיבית, כמפלגה, צרהלבחון את הדברים לא רק מנקודת המבט ה

ביחס לעמדותיה  יוטוה המפלגה ההחלטות של אותקבלת , לכן. כקואליציהנט או כפרלמ

מנע ככל הניתן מלקיחת יפעולה על מנת לה יעדיפו לשתף ההמפלגות בקואליציכלל ו, המקוריות

ניתן להתייחס לזה , אי לכך. םשינוי מדיניות מסויהסיכונים הכרוכים בעל  באופן בלעדיות אחראי

והיא , נקודת וטו תחרותית היאסוג נקודת הוטו השני . (Ibid) אחתכאל נקודת וטו קולקטיבית 

כלומר , האלי כווניםשמרבית הכותבים על נקודות וטו מוסדיות מת, Crepazלפי , סוג נקודת הוטו

נקודת וטו אשר מתייחסת למוסדות השונים אשר יש צורך באישור שלהם על מנת לבצע שינוי 

כי ההבדל בין נקודות הוטו  Birchfield & Crepazטוענים  חרבמאמר א . (Ibid) במדיניות נהוגה

חקני וטו אשר מהווים ש, לטענתם. הללו בא לידי ביטוי בגישה של שחקני הוטו כלפי בוחריהם

כלומר ינסו לקבל , "חציוני"יטו ללכת לקראת רצונו של הבוחר הקולקטיבית וטו חלק מנקודת 
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שחקנים בנקודות וטו , תלעומת זא. הבוחריםהחלטות בהתחשב בעמדותיהם של מרבית 

רב הבוחרים ינויים במדיניות מתוך התחשבות במיטו פחות לקבל החלטות ולבצע שתחרותיות 

על ידי הבחנה זו מסבירים . םהיות שלאלא יותר מתוך התחשבות בעמדות הבלעד, האפשריים

Birchfield & Crepaz וטו קולקטיביות ביחס לאי  את ההבדל בין נקודות וטו תחרותיות לנקודות

לפנות לקהל רחב ככל  יםנקודות וטו קולקטיביות מנס שחקנים אשר מהווים :במשק שוויון

ואת חוסר האיזון בחלוקה  השוויוןתהיה להקטין ככל הניתן את חוסר  םולכן נטיית, האפשר

כל הנוגע בהן נקודות וטו תחרותיות בקיימות עמדתן של מדינות אשר , לעומת זאת .התקציבית

ולכן סביר שנראה בהן אי שיווין , "החציוני"למדינת רווחה תסתמך פחות על עמדתו של הבוחר 

 . (Birchfield & Crepaz, 1998)גדול יותר

 Dan Carpenter .ביקורת נוספת על הגישה המוסדית של נקודות הוטו מגיעה מכיוונו של 

Carpenter ורך גם ציש , אשר יכולות להוות נקודות וטומוסדיות של נקודות  ןכי לצד קיומ, טוען

הופכות  האחרת נקודות וטו אל ,בשחקנים אשר יש להם את הרצון להפעיל את נקודות הוטו הללו

 וכמובן גם מבחינת ניתוח תהליך שינוי המדיניות, להיות חסרות חשיבות הן מבחינה פוליטית

(Carpenter, 2010).  אפשר לראות שגםCrepaz  גם וCarpenter מצביעים על בעיה שTsebelis 

עמדותיהן של המפלגות יכולות להשתנות כתוצאה מהאינטראקציה של : לא התייחס אליה

מתייחס אליו הוא לא בהכרח סט  Tsebelisסט הרעיונות אשר , כלומר. הפעילות הקואליציונית

 . הרעיונות בפועל שכל מפלגה מציבה לאחר שהפרלמנט נבחר

Sean D. Erlich ,ספרו בAccess Points: An Institutional Theory of Policy Bias and Policy 

Complexity ,אשר נטוו על ידי  העקרונות ובייחוד את , מבקר את תיאוריית שחקני הוטו

Tsebelis.  עיקר הביקורת שלErlich ישנה כך , ככל שיש יותר שחקני וטו מופנית לטענה שלפיה

תיאוריית שחקני , Erlichלטענתו של . ופחות רפורמות צפויות להתבצע, יותר יציבות שלטונית

 היא איננה מסבירה את תוכנם של אך, להסביר שינוי במדיניות זו או אחרת מסוגלת אמנםהוטו 

 םיהעמדות ,Erlichטוען , על פי תיאורית שחקני הוטו. הסיבות שהובילו לשינוייםאת ו, השינויים

, לכן. שהתיאוריה לא דנה בומשתנה אקסוגני  נתונות ומהוות למעשהשל השחקים השונים 

האם "או ? "את מי הרפורמה משרתת"לא יכולה לתת מענה לשאלות כמו  תיאורית שחקני הוטו
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וא עניינה של תיאוריית שחקני הוטו הכל ". '?או לרפורמה מסוג ב' מה מסוג אוריש סיכוי לרפ

, של הרפורמות התוכןד שמביט גם על מימ, Erlichשל  ולדיד, ואין בה, לטותבצורת קבלת ההח

 (.Erlich, 2011)על קבלת ההחלטות , למשל, וגם על אפשרויות ההשפעה שיש לקבוצות לובי

, לטענתו.  Isaac Martinנוסף אשר מבקר את תיאוריית נקודות הוטו הוא מאמרו של מאמר

ההסתכלות על המערכת הפוליטית המכילה נקודות וטו רבות כמערכת אשר צפויה לקיפאון 

נקודות הוטו הללו אינן מהוות חסם בפני  טוען כי Martin. ולחוסר בשינוי מדיניות היא שגויה

 מאיןככל שיש יותר נקודות , לכן .אלא מהוות נקודות גישה אל מקבלי ההחלטות, שינויי מדיניות

, להניח לפתחם הצעות לשינויי מדיניות, להשפיע על מקבלי ההחלטות יםכך יש יותר סיכוי, זו

 .(Martin, 2005) קוו הסטאטוסולגרום להם לקבל החלטות אשר מהוות שינוי של 

 

 :הרחבת התחום

ואשר התמקדה בקשיים , ת נקודות הוטוות שמתחו חלק מהחוקרים על תיאורילצד הביקור

אשר ניסתה להוסיף נדבכים של חוקרים קבוצה  התפתחה, יותר בפרק זה שפירטתי מוקדם

 .ת ולמצוא בה נקודות תורפהות נקודות הוטו ולאו דווקא להתנגד אליה או לנסלתיאורי

שאת הביקורת שלו על תיאורית נקודות הוטו הצגתי , Daniel Carpenterהדוגמה הראשונה הוא 

מהסוג , תיותכי לצד נקודות וטו מוסדיות ומפלג, הראותניסה ל Carpenter. מוקדם יותר פרק זה

אשר המקור שלהן , מסוגים אחריםנן נקודות וטו שי, George Tsebelis  עליהן דיבר בהרחבה

היא נקודת וטו שכזו סוג אחד של נקודת וטו  .(Carpenter, 2010) מוסדי או מפלגתי איננו

מהתנגדות  אלא, להצעת השינוי עצמהפוליטית נובעת מהתנגדות נקודת וטו שאיננה , תרבותית

אלן , רל ריזרב לשעברהפד יושב ראששל  ונתן כדוגמה את התנגדות Carpinter. למציע עצמו

אשר , ן כי התנגדות זו של שחקן במערכת הפוליטיתועטהוא  .גרינספן להצעותיה של אליזבת וורן

כי אם מהתנגדות , להצעותיה של וורןלא נבעה מהתנגדות עקרונית ורעיונית , מהווה נקודת וטו

יש כאן , מרכלו .שאיננה כלכלנית במקצועה, לעצם העובדה שהצעות אלה באות מכיוונה של וורן

תחת חסותה מפני התערבות של  מה שנמצאאשר מנסה להגן על , ימתהתנגדות של אליטה מסו
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למהות הרעיונות אשר  ללא קשרואך ורק מפני שאותם הגורמים הם חיצוניים , גורמים חיצוניים

 .הם מציעים

אשר טוען , Christopher Simonהוא מאמרו של  Carpenterמאמר נוסף אשר תומך בעמדתו של 

עריך כהלכה העל מנת ל, לכן .כי למכשולים תרבותיים ישנה השפעה רבה על המערכת הפוליטית

אם כי , דיותוסלנקודות הוטו המ בהתייחסותאת הסיכויים לשינויי מדיניות אל לנו להסתפק 

עלינו להבין במהלך הניתוח שלנו גם את החסמים התרבותיים אשר עומדים בפני מקבלי 

 .לפי אנרגיה גרעיניתכב "כדוגמה לכך הוא מביא את היחס של מקבלי ההחלטות בארה. ההחלטות

החלטות לכך שקבלת  ר גרמווההיסטוריים אש םאת החסמים התרבותיי Simonבמאמרו מפרט 

, לכאורה, ועל אף שמבחינה פוליטית לא הי, בדבר הכנסת אנרגיה גרעינית לשימוש התעכבה

 .(Simon, 2009) ת וטו אשר יעמדו מנגדואו נקוד יםמכשול

היא תיאוריה אשר גורסת , דוגמא נוספת לתיאוריה על נקודות וטו שהן מעבר למערכת הפוליטית

, אנשים רביםשל  יםצגמייבהיותם . בתור חסמי רפורמותיכולים לשמש  כי גם איגודים מקצועיים

הם ייתכן וולכן , ליצור משברים כלכליים אשר ייפגעו בממשלותשל איגודים מקצועיים  כוחםיש ב

 בהקשר של התאגדויות הרופאים  Immergutתיאוריה זו מוצגת על ידי. יכולים להוות נקודות וטו

  Immergutעמדתה של, במהלך פרק זה אולם כפי שכבר ראינו .במדינות שונות ברחבי אירופה

באה לידי ביטוי על  םאולם ההשפעה שלה, כוח רב יבעל יםמקצועי איגודים םהיא כי אמנם ישנ

  .םנקודות וטו לכשעצמ יםמהוו םאינ םוה, ידי הפעלה של נקודות וטו בתוך המערכת הפוליטית

, זיים אשר עומדים ביסוד תיאוריית נקודות הוטוהצגתי את העקרונות המרכזה פרק ב, לסיכום

עיקריים עמדתי על כך שישנם שני סוגים . George Tsebelisובראשם , ו על ידי הוגיהגכפי שהוצ

עוד עמדתי . תמפלגתי שנייה היא נקודת וטוואילו ה, תמוסדי ת היא נקודת וטואח, של נקודות וטו

מתי הן מהוות נקודות וטו ומתי  -הצורות השונות שבהן ניתן להתייחס לנקודות וטו מפלגתיותעל 

הבאתי דוגמאות ממאמרים של חוקרים אשר , בנוסף. 'האם הן יכולות להיות מוכלות וכו, לא

הצגתי את תפקידה , כמו כן. הוטו נקודותית ורההשערות של תיאמציגים מקרים המחזקים את 

הבאתי את , לאחר מכן. ותה במסגרת תיאוריית נקודות הוטויבואת חש, השל הביורוקרטי

ובראשן את הקושי להחליט מה הן נקודות הוטו הרלוונטיות , הביקורות המרכזיות על התיאוריה

ניתן לייצר מהן , אם בכלל, וכיצד, מה הן העמדות השונות של השחקנים השונים, במקרה ספציפי
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הצגתי תהיות נוספות  כןכמו  .קוו הישן לסטאטוסאלטרנטיבה אשר יהווה , קוו חדש סטאטוס

האם ייתכן שלא כל נקודות הוטו הן  כמו השאלות, העולות כביקורת כנגד תיאורית נקודות הוטו

ועל כן היחס , אשר החשיבות שלהן היא שונה, נקודות וטו שונות נןישהאם ייתכן כי ו ?זהות

אשר איננה , הבאתי עמדה נוספת,לבסוף  ?אחר ותצריך להיאליהן מבחינת ניתוח המדיניות 

אלא מנסה להוסיף , ני הוטוחקמתנגדת למסקנות הגישה המוסדית והמפלגתית של תיאוריית ש

אשר גורסת כי לצד נקודות הוטו המוסדיות , נקודות הוטו התרבותיות עמדה זו היא עמדת .עליה

ם תרבותי אשר עומד בפני מקבלי ישנן נקודות וטו אשר המקור שלהן הוא בחס, והמפלגתיות

  .ולא חסם פוליטי, ההחלטות
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 :השערות המחקרשאלת המחקר ו: 1פרק  

 :שאלות מחקר

מדוע התוכנית האופרטיבית , כפי שהצגתי בפרקים הראשונים של עבודה זו, מחקר זה בודק

טות לאחר שנים מעואילו , יושמהלעריכת רפורמה במערכת החינוך לא ח דברת "שבבסיס דו

ת על ואשר מתבסס, "עוז לתמורה"ו, "אופק חדש", תות אחרותוכנייושמו , דחיית יישום תכנית זו

 ? מה גרם להבדל בגורלן של שתי התוכניות ?אותם עקרונות וקווי פעולה

במערכת הפוליטית  אנסה להשיב על שאלה זו בעזרת ניתוח האירועים, כפי שהצגתי בפרק הקודם

תוך כדי שימוש , "עוז לתמורה"ו" אופק חדש"אשר קדמו לדחיית תוכנית דברת ויישום תוכניות 

מחקרנו יעסוק למעשה בשאלה מה היו נקודות הוטו אשר מנעו את  .הוטונקודות בתיאוריית 

 םהוטו שלה יכולת הטלתלא מימשו את וטו אלה נקודות השחקנים בומדוע , ח דברת"יישום דו

 ?"עוז לתמורה"ו" אופק חדש"מאוחר יותר ואפשרו את יישום תוכניות 

יהיה עלינו למצוא מענה לשאלות משנה אשר , על מנת לענות בצורה מיטבית על שאלת מחקר זו

 :עולות משאלת המחקר המרכזית שלנו

 :"עוז לתמורה"ו" אופק חדש"ח דברת ותוכניות "דו

השתתפו במהלך קבלת ההחלטות על יישום מי היו השחקנים במערכת הפוליטית אשר  .0

מה היו ? דוח דברת מחברי רפורמה במערכת החינוך הישראלית כפי שהוצעה על ידי 

 ?ואיזו מהן הופעלה, היכן היו ממוקמות נקודות הוטו הפוטנציאליות? עמדותיהם השונות

מי היו השחקנים במערכת הפוליטית אשר השתתפו במהלך קבלת ההחלטות על יישום  .3

" אופק חדש"פורמה במערכת החינוך הישראלית כפי שהוצעה על ידי מחברי תוכניות ר

היכן היו ממוקמות נקודות הוטו ? מה היו עמדותיהם השונות? "עוז לתמורה"ו

 ? פעלוומדוע הן לא , הפוטנציאליות

ם היוותה גורם בקבלת תמחוץ למערכת הפוליטית אשר עמד, האם היו שחקנים נוספים .0

או רק ? עצמםלאם שחקנים אלה היוו נקודות וטו כשה? ההחלטה על יישום התוכניות

 ?סייעו להפעלת נקודות וטו בתוך המערכת הפוליטית עצמה
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 שלושעלינו לעסוק בהשוואה בין נקודות הוטו השונות של , לאחר מענה על שאלות הללו

על כן עולות השאלות ? ומדוע, וטו הופעל או לאוהאם ה, נקודת וטו תהמי היוו -התוכניות

 :הבאות

 :השוואת התוכניות

מה הם ההבדלים בין נקודות הוטו אשר היו רלוונטיות לקבלת ההחלטות בנוגע ליישום  .0

" אופק חדש"נקודות הוטו אשר היו רלוונטיות בנוגע להחלטה על יישום  ביןל, דוח דברת

 ? "עוז לתמורה"ו

ודות הוטו ובהפעלתן נבעו משינויים אשר התרחשו במערכת האם ההבדלים במספר נק .3

האם השינויים נבעו ? (קרי בחירות או שינויים בקרב חברות הקואליציה)הפוליטית עצמה 

אך , ח דברת"כתוצאה מקיומן של נקודות וטו חוץ פרלמנטאריות שהופעלו במקרה של דו

 ?"עוז לתמורה"ו" חדשאופק "במקרה של , או שמא לא היו קיימות כלל, לא הופעלו

 :השערות המחקר

ח דברת היו חברים "השחקנים אשר לקחו חלק בהחלטה האם ליישם את תוכנית דו .0

לסגל הפקידותי הבכיר במשרד , בנוסף .בקואליציה אשר שלטה בכנסת באותם שנים

, במילים אחרות. האוצר ובמשרד החינוך היה חלק בקבלת ההחלטה לדחות את התוכנית

הן נקודות וטו , הרלוונטיות לניתוח הליך קבלת ההחלטות במקרה זה נקודות הוטו

כלומר כמספר המפלגות אשר היו חברות בקואליציה בהתאם לכל אחד , מפלגתיות

השפעה גדולה על ההחלטה הייתה לראשי הסתדרות המורים וראשי , כמו כן. מהמקרים

ל מחקר זה את בכך אני מאמץ למעשה בתור המסגרת האנליטית ש. ארגון המורים

אשר הוצגו בהרחבה בפרק , Ellen Immergutושל  Dan Carpenterעמדותיהם של 

היא שגם לגורמים אשר אינם נמצאים בתוך המגרש  תמצית העמדות הללו .הקודם

כיוון שעמדותיהם יכולות להשפיע על השחקנים בתוך המערכת , הפוליטי יש חשיבות

 לושתהניתוח של ש, על כן. לדיוננו יםרלוונטי ניםולכן הן מהווים שחק, הפוליטית

 .המקרים חייב להתייחס גם לעמדות של השחקנים אשר מחוץ למערכת הפוליטית

מתוך אימוץ ההשערה כי נקודות וטו מפלגתיות הן נקודות הוטו הרלוונטיות נובע כי  .3

רכב השינויים בה, ד יותרוקובאופן ממ, השינויים במרכיב השחקנים במערכת הפוליטית
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. השפיע השפעה מכרעת על עתיד התוכניות, המפלגות המשמשות חלק מהקואליציה

 מחזיקותאשר , למעשה ממפלגות שונות ומתוקף העובדה כי נקודות הוטו הורכב ,ראשית

ולכן הן יהיו בעלות אינטרס , עשויות להיות שונות מהסטאטוס קוו הקייםעמדות הב

, ואיתו מספר נקודות הוטו הרלוונטיות, הכי גודל הקואליצי, שנית .מובהק לשנותו

ועל , על היציבות השלטונית, הוטונקודות לפי תיאוריית , הדבר משפיע. השתנה אף הוא

 . היכולת לבצע רפורמות

ה מטבע הדברים את טיב הקשרים שבין תשינ חילופי המפלגות בקואליציה, כמו כן .0

. כגון ארגוני העובדים, וליטיתהגורמים הפוליטיים לבין הגורמים אשר מחוץ למערכת הפ

המפלגות אשר חברות בהרכב אם כתוצאה משינוי , הבדל זה יכול להיות מכריע

משתנה גם העמדה של ארגוני העובדים כלפי רפורמה מוצעת במערכת  ,בקואליציה

ייתכן כי נקודות וטו רלוונטיות מחוץ למערכת הפוליטית הפכו להיות לא , כלומר. החינוך

לכן עבודה זו תיתן דגש . קב חילופי השלטון והשינויים בתוך הקואליציהרלוונטיות ע

ותנסה למפות לא רק את עמדותיהם , מיוחד לעמדות ארגוני המורים וארגוני העובדים

ואיך , אלה גם את טיב קשריהן עם המערכת הפוליטית, בנוגע לרפורמות המוצעות

. ר נקודות וטו רלוונטיותתובקשרים הללו השפיעו על עצם האפשרות כי ייחשבו ה

, מהשערה זו נובע כי לעיתים המפתח לשינוי המדיניות טמון לא רק במערכת הפוליטית

ובקשרים שבין המערכת הפוליטית , אלה בעיקר במערכות הסמוכות למערכת הפוליטית

לא מספיק שנכיר  םישנם מקרים שבה, כלומר. לבין מערכות משפיעות הסמוכות אליה

גדול יותר  למעשהייתכן כי כוחם , למערכת הפוליטית כשחקני וטובשחקנים מחוץ 

 . אשר מהווים חלק מן המערכת הפוליטית הנבחרת, מכוחם של שחקני הוטו הנבחרים
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 :מתודולוגיה:  3פרק 

בפרק זה אבחן את המתודולוגיה שנבחרה לצורך בדיקת השערות המחקר כפי שפורטו בפרק 

הראשון הוא אופן איסוף הנתונים אודות השלב : שני שלבים מרכזייםבבחינה זו תוצג .  הקודם

והשלב  ?מה היא עמדתם בכל אחד מן המקרים העומדים בפנינוו ?מי הם, השחקנים הרלוונטיים

 .השני היא אופן הניתוח של הנתונים אשר ייאספו בשלב הראשון

 :איסוף הנתונים

 הכוונה היא. איתור השחקנים הרלוונטייםו המשימה הראשונה היא איסוף החומרים הרלוונטיים

מהוות נקודות וטו פעילות  מפלגותוהאם ה, המפלגות המרכיבות אותה, מיפוי הקואליציהל

עלינו , בנוסף. ולכן עמדתן פחות חשובה לעצם המחקר, ורלוונטיות או שמא הן נקודות וטו מוכלות

, לאחר מכן ?למערכת הפוליטית מחוץוהפוטנציאליות לבדוק מה הן נקודות הוטו הרלוונטיות 

אנסה , וכפי שהצגתי בפרק הקודם, עלינו להציג את העמדות השונות של השחקנים הרלוונטיים

גם לנתח את היחסים שבין המערכת הפוליטית לבין הארגונים הסמוכים למערכת זו ורלוונטיים 

העוסק , מחקרנו. ארגוני העובדיםמקרה שלפנינו מדובר בעיקר בארגוני המורים ובב .למחקרנו

ניתוח מסוג , John Gerring -ו  Jason Seawrightלפי הגדרותיהם , הוא, מקרים שלושהבניתוח 

diverse cases ,ואנסה לבחון כיצד מקרים אלה הושפעו , מקרים שונים לושהכלומר אציג כאן ש

 . (Gerring & Seawright, 2008)על ידי גורמים חיצוניים 

וחלק מן השחקנים אשר עמדו , על סדר היוםעדיין נמצא  אשרהעומד בפנינו הינו נושא  הנושא

יש  ,לכן. עדיין מהווים חלק מהמערכת, במרכז העניינים בזמן התרחשויות שמחקר זה עוסק בהם

וגם כלפי עמדתם בזמן , גם כלפי הנושא)צורך לבצע הפרדה בין העמדות של השחקנים כיום 

אשר השפיעו באופן ישיר על קבלת , דות השחקנים בזמן ההתחרשויותלבין עמ, (הרלוונטי

הנתונים אשר יובאו  ,לכן. "עוז לתמורה"ו" אופק חדש", ח דברת"ההחלטות לפני יישום דו

זמן ההתרחשויות בהמשך מחקר זה יתייחסו אך ורק לעמדות כפי שהוצגו על ידי השחקנים ב

על ידי אותם  מוצגותעמדות אשר . או אחרת אלוהחלטות כעל בסיסיהן התקבלו ואשר  ,עצמן

יכולות להיות , על אף שיכלו לתרום תרומה מסוימת לדיון שבפניו אנו עומדים, השחקנים כיום

עמדות השחקנים הנתונים אודות  ,על כן. נגועות באינטרסים אחרים אשר יפריעו למחקרנו

 .זמן ההתרחשויות עצמןיהיה מבסס על מקורות באשר המידע  הרלוונטיים יובאו על בסיס



22 

 

, הנתונים אשר על בסיסם יערך מחקר יילקחו גם מגורמים ראשוניים וגם מגורמים שניוניים

 :כאשר תינתן כמובן העדפה לנתונים אשר מקורם הוא ראשוני

עם השחקנים תקשורת בלא מעט ראיונות  התקיימובמהלך התקופה המדוברת  -ראיונות .0

. הן פוליטיקאים והן בעלי תפקידים בארגוני המורים והעובדים הרלוונטיים ,הרלוונטיים

ואלו יהוו , מתוך ראיונות אלה ניתן לחלץ את עמדות השחקנים כלפי הרפורמות המוצעות

 .את הבסיס לנתונים של מחקרנו

עמדו במוקד  "עוז לתמורה"ו" אופק חדש"ותוכניות , ח דברת"דו -דיווחים בכלי התקשורת .3

והעיסוק התקשורתי בהצעות הללו לרפורמה במערכת , ת בימים שבהם פורסמוהחדשו

כל אחד מן הדיווחים הללו מכיל בתוכו ציטוטים והתייחסויות של  .רב ההחינוך הי

אשר יכולים לתרום רבות להבנתנו את העמדה של כל , הגורמים הרלוונטיים לנושא שלנו

איפה תהיה להביא ציטוטים כמובן שהש. שחקן ושחקן בזמן שההחלטות התקבלו

דבר אשר , כך שאותו הציטוט יובא ביותר מכלי תקשורת אחד, והתייחסויות באופן צולב

כי מחקרנו לא עוסק באופן שבו סיקרה התקשורת , חשוב לציין. יגביר את מהימנות הדיווח

ולכן מכל כתבה שעסקה בנושא נשאף לקחת רק את הציטוטים אשר , את המאורעות

ונשאף להשתמש כמה שפחות על ציטוטים , אחד מן השחקנים הרלוונטייםמיוחסים ל

 .הנסמכים על מקורבים ומקורות עלומי שם

בין אם , השחקנים השונים הרלוונטיים במחקר זה  -הודעות רשמיות והודעות לעיתונות .0

מחזיקים דוברים אשר , ארגוני עובדים או משרדי ממשלה, מפלגות, מדובר בחברי כנסת

. חלק מהחומר הרלוונטי למחקר זה יגיע ממקור זה. מעת לעת הודעות לעיתונות מוציאים

. של אותם הגורמים רשמייםעדכונים באתרי אינטרנט , עמדות רשמיות, הודעות לעיתונות

שכן הם מגיעים ישירות מן השחקן עצמו או באמצעות , כל אלה יהוו מקור מהימן ואמין

 .א מסר ממקור ראשוןהמסר המועבר הו, ובכל מקרה, שליחיו

חלק מן הנושאים אשר עומדים בפנינו הוצגו   -פרוטוקולים של ישיבות וועדות הכנסת .4

אלה לעיתים גם , לא רק חברי הכנסת מוזמניםבוועדות אלה . בוועדות השונות של הכנסת

ועוד שחקנים אשר יכולים  מוריםארגוני ה, ארגוני העובדיםראשי ובהם , אורחים מן החוץ

מדובר במקור מידע מהימן בכל הנוגע לעמדות , בכל מקרה. רלוונטיים למחקרנולהיות 

 .השחקנים
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היו  "עוז לתמורה"ו" אופק חדש"תוכניות ח דברת והן "הן דו –מאמרים ומחקרים אחרים  .7

העיסוק בכלי , וקדם יותר בעבודה זוכפי שטענתי מ. נרחב תוכניות אשר עוררו דיון ציבור

, וכלל כמובן לא רק התעסקות במהלך האירועים עצמם, התקשורת בנושאים אלו היה רב

, כמו כן. וניסיון להבין את עמדתם, אלא גם התעסקות בפרשנות דברי השחקנים השונים

. דיונים וכתבו מאמרים אודות התוכניות הללו, מכוני מחקר וחוקרים ערכו מחקרים

ויהוו מקור , יעזרו רבות בניתוח העמדות של השחקנים השוניםמחקרים ומאמרים אלה 

אשר עשויות לשפוך אור על העמדות השונות , לידיעות ועמדות חיצוניות לשחקנים עצמם

 .אשר השחקנים השונים הציגו

 :ניתוח הנתונים

יהיה בידינו די חומר , לאחר איסוף הנתונים מן המקורות כפי שפירטתי בסעיף הקודם לפרק זה

מחקר זה יהיה מחקר מסוג , כפי שהזכרתי מוקדם יותר בחלק זה. ל מנת לערוך מחקר זהע

diverse cases ,המקרים הושפעו על ידי הגורמים  לושתועל כן אנו נרצה לבחון כיצד ש

קודם כל יהיה עלינו לברור מבין כלל השחקנים במגרש הפוליטי את השחקנים , כלומר. החיצוניים

הוטו שבאמצעותה  נקודותואת השחקנים אשר בהתאם לתיאוריית , יננואשר רלוונטיים לעני

ציטוט או , כל פיסת מידע. ולכן הן מעניינו של מחקר זה , מהווים נקודות וטו, ננתח את המקרים

הודעות דוברים או הודעות לעיתונות ייחשבו כבעלות  . הודעה צריכות להבחן לפי מהימנות המידע

ר מכן מידע אשר מקורו בציטוטים בכתבות עיתונות כאשר הדובר לאח. אמינות גבוהה ביותר

או מקורות עלומי שם יזכו לעדיפות " מקורבים"מידע שמקורו בציטוט מפי  .מזוהה לפי שמו

 .ואף המגמה במחקר זה תהיה לא להשתמש בהם כלל, נמוכה

 :ניתוח הנתונים יתבצע בכמה שלבים שונים

מחקרנו יתבצע על פי המקרים ביוון שניתוח מכ :איתור נקודות וטו פוטנציאליות .0

נמפה , פרלמנטאריותבשילוב עם השפעות חוץ , תיאוריית נקודות הוטו המפלגתיות

כן ו, הקואליציה השלטת העניין יצריך מיפוי של .את המפה הפוליטית הרלוונטית תחילה

 .ארגוני העובדים והמורים הרלוונטייםשל 

עלינו לבדוק את העמדות של כל אחד מן השחקנים אשר , לאחר מכן :מיפוי העמדות .3

למן הרגע שהתוכנית הוצעה ועד שנדחתה , מכיוון שמדובר בתהליך. רלוונטיים לעניינו
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עוז "ו" אופק חדש"במקרה של )או יישומה החל ( ח דברת"במקרה של דו)באופן סופי 

. ל אחת מן התחנות אשר בדרךכבנצטרך נתונים עבור השחקנים הרלוונטיים , ("לתמורה

האם השחקן , למשל: כלפי התוכנית הרלוונטית השחקנים הנתונים יסווגו לפי עמדות

סיווג דומה של הנתונים . ח דברת"או האם השחקן התנגד לדו, ח דברת"תמך ביישום דו

האם השחקן  -"עוז לתמורה"ו" אופק חדש"לייעשה כלפי השחקנים הרלוונטיים בנוגע 

וזאת בכל אחת מן התחנות השונות שניתוח  ?ם התוכנית או התנגד להתמך ביישו

 .האירועים יעלה

נוכל לגלות על סמך הנתונים שלפנינו היכן נתקלה , לאחר מכן :מיפוי נקודות הוטו בפועל .0

ח "במקרה של דו, כך. כיצד נעשה הדברהאם התנגדות זו נפתרה ו, התוכנית בהתנגדות

למעשה מנעה את יישום וייתה נקודת הוטו אשר הופעלה נוכל לגלות מה ה ,וועדת דברת

ואיך , "עוז לתמורה"ו" אופק חדש"לכן נוכל לבדוק מה היו ההתנגדויות כמו  ?ח"הדו

ובין , נוכל לערוך השוואה בין עמדות השחקנים לבסוף ?התגברו על התנגדויות אלה

 . נגדות שבהן נתקלה כל אחת מהתוכניותתנקודות הה

הוטו יכול לתת לנו מענה על שאלת המחקר כפי שהוצגה בפרק  נקודותניתוח בעזרת תיאוריית , כך

האם הן היו מחוץ למערכת הפוליטית או  ?נוכל להבין מה היו נקודות הוטו הרלוונטיות. הקודם

 ?מה מנע את הפעלתן, או לחילופין, ומדוע הן הופעלו ?בתוכה
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עוז ", "אופק חדש", ח דברת"דו: וההסכמים במערכת החינוךעקרונות הרפורמות  :4 פרק

 ":לתמורה

בחינת המהלכים אשר הביאו להבדלים ביישום רפורמות , כאמור, עניינו של מחקר זה הוא

על מנת להראות שהסיבה . והסכמים שונים במערכת החינוך בישראל לאורך השנים האחרונות

התוכניות  מהותהשחקנים הרלוונטיים ולא ב להבדל בתוצאות המהלכים נעוצה בעיקר במהלכי

נוכל , כך .של עקרונותיהןונבדוק את מידת ההתאמה , נבחן את תכניהן של שלוש התוכניות, עצמן

מתבססים על " עוז לתמורה"ו" אופק חדש"האם אכן ניתן לומר כי הסכמי לענות על השאלה 

הרי שההבדל בין התוצאות של  ,אם התשובה לשאלה זו היא חיובית? ח וועדת דברת"מסקנות דו

 .שונות לא נעוץ בשינויים שחלו בתכניהןהתוכניות ה

 :ח דברת"בדונקודות מרכזיות 

לבחינת , י שרת החינוך לימור לבנת"י וועדה שמונתה ע"ח אשר נכתב ע"ח וועדת דברת הינו דו"דו

י "ע ראלהחינוך ביש ערכתמלשיפור  לגבש הצעה מטרת הועדה הייתה. מצב החינוך בישראל

חברי . הן במימד החינוכי והן במימד התקציבי, הן במימד הפדגוגי, עריכת רפורמה רחבת היקף

 חינוךאנשי עסקים וכן אנשי , אנשי כלכלה ואנשי משפטוכללו , הוועדה הגיעו מתחומים רבים

 כוח המשימה הלאומי) י ראשי הוועדה עצמה "תתי קבוצות שאורגנו ע 03-שרוכזו בעיקר ב, רבים

 (.3337, לקידום החינוך בישראל

המטרה המרכזית של התוכנית הייתה להביא לידי שיפור בתוצאות התלמידים בכלל התכנים 

. וכן להביא לצמצום הפערים בין שכבות החברה השונות במדינת ישראל, הנלמדים בבתי הספר

דרך בית , ילדיםאשר מתחיל מגן ה, חינוכי-בלב התוכנית עומדת הכרה כי יש ליצור רצף פדגוגי

יצירת הרצף הזה יוכל להביא . הספר היסודי וכלה בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים

 .ולביסוס שאיפות המצוינות העומדות בבסיס תוכנית זו, למיצוי יכולות הלימוד של התלמידים

עד , ח דברת ממליץ להחיל את תוכנית יום הלימודים הארוך בבתי הספר"דו, ברמה המעשית

גם לאחר , "מוקד העשייה החינוכית" מתוך ראיה של בית הספר כ, אחרי הצהריים 06:33השעה 

אשר תהווה את ליבת , תגובש תוכנית לימודים מרכזית, כמו כן. שהשיעורים עצמם מסתיימים

מבתי ספר בתמיכה . בכל הזרמים של החינוך המוכר והנתמך על ידי המדינהתוכניות הלימודים 

וכן יותר להם ללמד בנוסף לתוכנית הליבה הנדרשת , חלקית יידרש לימוד חלקי של נושאי הליבה
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ולימודי , למשל לימודי דת בחינוך החרדי)אשר אינם כלולים בתוכניות הליבה , גם נושאים אחרים

יוגדרו סטנדרטים לימודים ומקצועיים שעל כל בית ספר , בנוסף(. רביתרבות ערבית בחינוך הע

ייבחן בית הספר בעיקר לפי הישגי , כמו כן. וכן יעדים עבור הישגי התלמידים, לעמוד בו

יינתן לכל מנהל חופש , לצורך כך. וכן לפי מידת הניצול היעיל של התקציב שלו, התלמידים בו

וכן תינתן לו אוטונומיה ארגונית ופדגוגית על , של בית הספרבחירה בכל הנוגע לניצול התקציב 

מנהל בית הספר יהיה אחראי על קבלת המורים , בנוסף. מנת להשיג את היעדים שנקבעו לו

ית הספר במסגרת הנהלים ועל סיום עבודתם בב, על הערכת עבודתם במסגרת בית הספר, לעבודה

 .המקובלים

 בין ההמלצות נמצא. נוגע לשינוי תנאי העסקתו של המורהח דברת מכיל שורה של המלצות ב"דו

חלוקת  ,(שעות שבועיות 43כלומר )כל יום מעבר לחמישה ימי עבודה שבועיים בני שמונה שעות ב

שעות , (שעות שבועיות 30-36בין )שעות העבודה של המורים בין שעות לימוד פרונטאליות בכיתה 

, ישיבות -כן עיסוקים אחרים בין כותלי בית הספרו, לימוד פרטניות במסגרת קבוצות קטנות

ותיק , כי המורים ייבחנו לאורך כל הדרך, ח"עוד קובע הדו. 'השתלמויות וכו, פגישות עם הורים

ח דברת "כן ממליץ דו. הערכות אודותיהם ילווה אותם לאורך הקריירה שלהם במערכת החינוך

ושכרם הממוצע של , ₪ 7,733מתחיל על והעמדת שכרו של מורה , על שדרוג שכרם של המורים

ותשונה שיטת , ייקבעו תוכניות לתגמול מורים לפי הישגיהם, בנוסף. ₪ 7,433כלל המורים על 

 .הגיוס של מורים ושיטת הכשרתם

 -יעד של שלוש דרגות ניהול בלבד ומציב, ארגון מחדש של כלל המערכתח דברת מציע גם "דו

, תקצוב מערכת החינוך, קביעת מדיניות, כניות ארוכות טווחשיהיה אחראי על תו, משרד החינוך

אשר ייפקחו על המוסדות במסגרת התחום הגיאוגרפי , מינהלי חינוך אזוריים ;קביעת יעדים ועוד

 ;החינוך והמטרות אותם המשרד מתווה וכן ייקשרו בינם לבין משרד, וינהלו אותם, שלהם

יינתן למנהלים יכולת אוטונומית לקביעת צורת  ,כפי שהזכרנו, שבהם, ומוסדות החינוך עצמם

, (ה"ראמ)תוקם הרשות הארצית למדידה והערכה , בנוסף. חלוקת התקציב ועוד, הארגון הפנימית

שתפקידה יהיה להוביל את המדידה ואת ההערכה של בתי הספר בכל הנוגע לעמידה ביעדים 

ייפרט את קצב העמידה ביעדים  ח אשר"הרשות תפרסם פעם ברבעון דו. אותם קבע משרד החינוך

 .של כל בתי הספר
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פעולות  בשתיממליצה ועדת דברת לנקוט , על מנת לממש את כלל ההמלצות אשר ניתנו על ידה

את כלל , בסופו של תהליך החקיקה, אשר יחליף, "חוק החינוך הציבורי" " ..., תהאח: שונות

, לאומי לקידום החינוך בישראלכוח המשימה ה.." ).החקיקה העוסקת בחינוך הקיימת כיום

תנאי השכר הינה המלצה לשינוי  ההמלצה השנייה. כלומר שינוי באמצעות חקיקה, (04'ע, 3337

עיגון התנאים בהסכמים קיבוציים בין משרד החינוך לארגוני  באמצעות, והעבודה של המורים

 .זה אישיכאשר תינתן האפשרות להעסיק מספר מצומצם של מורים על בסיס חו, המורים

 ":אופק חדש"נקודות מרכזיות בהסכם 

אשר נחתם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות המורים , הינו הסכם קיבוצי" אופק חדש"הסכם 

שעל פיו אמור להסתיים יישום  שנה, 3304שנת ותוקפו עד , 3338באוגוסט שנת , בישראל

שר קדם לחתימת ההסכם אמ "המו. הרפורמה בבתי הספר העל יסודיים ובבתי הספר היסודיים

וכתוצאה מכך  , נוהל מתוך כוונה של ממשלת ישראל לבצע רפורמה במערכת החינוך העל יסודיים

על תנאי ההעסקה של המורים הייתה התדיינות כאשר ה, הסתדרות המורים נוהל מולמ "מוה

 .רים בלבדהשייכים להסתדרות המו

כאשר סך השעות השבועיות , ימים בשבוע 7המורים בבתי ספר יסודיים יעבדו , על פי הסכם זה

שעות לימוד  7, שעות לימוד פרונטאליות מול כיתה 36: לפי הפירוט הבא, 06-שלהם יסתכמו ב

שעות שבועיות יעסקו בין כותלי בית ספר  7-ו, תלמידים 7פרטניות מול קבוצות שלא יעלו על 

 06המורים יעבדו , חטיבות הבינייםב. ישיבות ועוד, פגישות עם הורים, בפעולות כגון השתלמויות

 7-ו, שעות מול כיתה מצומצמת 4, שעות לימוד פרונטאליות 30לפי חלוקה של , שעות שבועיות

 .שעות בין כותלי בית הספר בעיסוקים שונים

לתואר , בהתאם לוותק שלהם, יקבלו המורים תוספת שכר לפי רמות שונות, בתמורה לכך

(. מחנכת כיתה וכדומה, אם הם רכזי שכבה, למשל)ממלאים  וכן לתפקיד אותו הם, שברשותם

ומה הוא פרק הזמן , שכרכמו כן מפורטים התנאים שבהם על המורה לעמוד על מנת לקבל תוספת 

 .ל"הנדרש לקבלת תוספות השכר הנ

במסגרת ההסכם נדרשים כלל המורים אשר משתייכים לרפורמה זו להחתים כרטיס , בנוסף

נקבע כי במידה ויהיו הסכמים קיבוציים  עוד. בכל יום, ציאה מבית הספרנוכחות בכניסה ובי

תוך ב ויילקחו בחשבון, במסגרת מיוחדת יובאו לדיון הם, כלל עובדי המגזר הציבוריחדשים ל
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בתקופת " שקט תעשייתי"גם בהסכם זה ישנה דרישה ל". אופק חדש"מדרגות התגמול של הסכם 

בהסכם קיים עוד . י שתדון במקרים של מחלוקות עתידיותוישנה הסכמה לוועדת היגו, ההסכם

סעיף האומר כי משרד החינוך יקבל מעתה לתפקיד מורה רק מורים אשר יצטרפו לפי תנאי 

 .ורק מורים בעלי תארים אקדמיים, הרפורמה החדשה

 :"עוז לתמורה"נקודות מרכזיות בהסכם 

בין מרכז השלטון  3300לאוגוסט  04-באשר נחתם , הסכם עוז לתמורה הינו הסכם שכר קיבוצי

המשא ומתן בין מרכז השלטון המקומי , על פי ההסכם. לבין ארגון המורים העל יסודיים, המקומי

והוא נובע , משרד החינוך ומשרד האוצר" סיוע ובהנחיית"לבין ארגון המורים העל יסודיים בוצע ב

ל רפורמה במערכת החינוך ובמסגרת זו להחי, להשקיע בחינוך"מתוך רצונה של הממשלה 

, 3306כי ההסכם תקף עד שנת , נקבע(. 0' ע, 3300, "עוז לתמורה"הסכם " )בחטיבות העליונות

לרפורמה הוא הצטרפותם של ההסכם  תקפותותנאי הכרחי לכי , עוד נקבע. ויישומו יהיה הדרגתי

כל סוכם כי כן  וכמ. אשר מועסקים טרם כניסת הרפורמה לתוקפהממורי ארגון המורים  37%של 

ים לאחר תחילת היישום של הרפורמה יצורפו על פי תנאי המורים אשר יצטרפו לארגון המור

 .הרפורמה בלבד

שעות שבועיות  34ובהם , ההסכם מפרט את תנאי העבודה הנדרשים מהמורים במסגרת הרפורמה

 03-ו, תלמידים 6שעות שבועות לימוד פרטני עם קבוצות של עד  6, לימוד פרונטאלי מול כיתה

הכנת , ויעסוק בעבודות כגון ישיבות, שעות שבועיות שבהן המורה יימצא בין כותלי בית הספר

בתמורה . יחויבו המורים בהחתמת שעון נוכחות, כמו כן. השתלמויות ושיחות עם הורים, חומרים

יב שכר במסגרת רכ,  43%-שכרו של המורה יועלה ב, לעבודה בהיקפים הנדרשים על פי הרפורמה

בהסכם מפורטות תוספות שונות , בנוסף". תוספת עוז לתמורה"בתלוש המשכורת שייקרא בשם 

, הכברכז ש, מנהל ניתכגון סג, שיינתנו בגין ביצוע תפקיד בנוסף לשעות הלימוד הפרונטאליות

ות בהסכם צורות ההערכה המקובלות לפיהן ייבחנו המורים ורטעוד מפ. מחנכת כיתה וכדומה

וכן ייצברו נקודות זכות אשר יביאו יקודמו הם ואשר על פי הערכות אלה ( התפקידים במגוון)

יינתנו למורים מענקים בגין הישגים בתי הספר באופן יחסי , בנוסף. לזיכוי בתוספות שכר נוספות

יהיה זכאים לתוספת שכר בהתאם להסכמי שכר במגזר הציבורי הם וכן , להישגי שאר בתי הספר

 .כולו
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בהסכמי שכר ( הכולסך ב)מורים  0,733ההסכם מאפשר למנהלי בית הספר להעסיק עד , כמו כן

ולפי ראות , מענקים ותוספות מעבר למה שמובטח בהסכםל הם מוקצה תקציב מיוחדול, אישיים

דהיינו שנת , מועד סיומומצד מורי ארגון המורים עד " שקט תעשייתי"ההסכם מבטיח . עיניהם

3306. 

 

 :השוואתיניתוח 

וכן , שלושת המקרים העומדים בפנינומבין רחב ח דברת הוא המקיף וה"אנו רואים כי על אף שדו

עוז "ו" אופק חדש"הסכמי , הוא היחיד אשר מהווה רפורמה אמיתית ומקיפה במערכת החינוך

 הסכמי, ח דברת"בניגוד לדו. ואף נשענים על אותם עקרונות ,אינם שונים ממנו מהותית" לתמורה

אשר באים להסדיר את תנאי , הינם הסכמי שכר קיבוציים" עוז לתמורה"ו" אופק חדש"

ניתן לראות בהחלט , ככאלה. ל"ההעסקה ואת תנאי השכר של המורים אשר חברים בארגונים הנ

ח ועדת דברת בכל הנוגע לתנאי ההעסקה והשכר של המורים למעשה מיושמות "כי המלצות דו

יותר שעות עבודה של המורים  שני ההסכמים מדברים על .ןמלואאם כי לא ב, בהסכמים אלה

גבוה תגמול על העברת ו, "מרכז לעשייה חינוכית"במסגרת ראיית בית הספר כ, בבית הספר

אולם שני הסכמי שכר אלה לא התיימרו להוות מהפכה . למורים במסגרת שיפור מעמד המורה

ר אשר משתקף בהמלצות אשר את חלקן דב, תוכנן להיותדברת ח "כפי שדו, במערכת החינוך

 .ר משווים בין התוכניות השונותשמציגה פרמטרים נבחרים א 0טבלה . הצגתי בפרק זה

 עוז לתמורה אופק חדש ח דברת"דו 

תוספת לפי , עלייה בשכר שכר

 הישגים

תוספת לפי , עלייה בשכר

 הישגים

תוספת לפי , עלייה בשכר

 הישגים

, שעות שבועיות 04 שעות לימוד

מחולקות בין לימוד 

 לאישי פרונטאלי

, שעות שבועיות 63

מחולקות בין לימוד 

 לאישי פרונטאלי

, שעות שבועיות 04

מחולקות בין לימוד 

 לאישי פרונטאלי

 מורים 0,544עד , יש אין יש אפשרות לחוזה אישי

 יש יש יש שעון נוכחות

התייחסות לשינויים בתכני 

 לימוד

 אין אין יש

 0טבלה 
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, כלומר לענייני שכר, ניתן לראות כי ישנו דמיון רב בין התוכניות בכל הנוגע לצדדים הכלכליים

" עוז לתמורה"ו" אופק חדש"אך אין התייחסות בהסכמי , ומספר שעות העבודה, סוגי תגמול

רצף "הסכמים אלה גם אינם מתייחסים לעיקרון ה .לשינויים מבניים במערכת החינוך כולה

. הנדבכים המרכזיים ביותר ברפורמה המוצעתח דברת את אחד "לפי דו אשר מהווה" הפדגוגי

הם הסכמי השכר עליהם דיברו " עוז לתמורה"ו" אופק חדש"אפשר לומר כי הסכמי , למעשה

היא חקיקת , כזכור, ההמלצה השנייה)בוועדת דברת כחלק משתי המלצות היישום המרכזיות 

" אופק חדש"אין לזלזל בשינויים המצויים בהסכמי השכר , יחד עם זאת(. חוק החינוך הציבורי

ת המורה ובתפיסת שינויים אמיתיים בתפיס, בסופו של דבר, פקיםסהסכמים המ, "עוז לתמורה"ו

, בשעות העבודה הרציפות בבית הספר עצמו, שנית, מורהבתגמול המוצע ל קודם כל: החינוך

לא אדון בכך מעבר להדגשת . ימוד פרטניות ואישיותשל שעות ל ןבהכרה בחשיבות, ושלישית

מטרת הצגתם של העקרונות . נקודות אלה כיוון שאין עניינו של מחקר זה בתחום החינוך

המרכזיים בכל אחד מההסכמים והשוואתם היא להבהיר כי אכן מקורם של העקרונות המצויים 

ח שכפי שנראה בהמשך "דו, ח דברת"דו הוא במסקנות" עוז לתמורה"ו" אופק חדש"בליבת 

רק כדי להיות מאומץ חלקית בהסכמי , 3337המחקר נדחה בבוז על ידי ארגוני המורים בשנת 

 .השכר שנחתמו בשנים האחרונות

התקופה שחפפה  -מן התקופות תבפרקים הבאים נחקור את השתלשלות העניינים בכל אח

והתקופה שקדמה להסכם , "אופק חדש"התקופה שקדמה להסכם , ח דברת"לפרסום המלצות דו

 נקודותבמסגרת תיאוריית , ננסה להבין מי הם השחקנים אשר היו רלוונטיים". עוז לתמורה"

ואם , והאם נקודות וטו אלה הופעלו, מי הם השחקנים אשר היוו נקודות וטו פוטנציאליות, הוטו

האם  -בעים ממצאינוננסה לנתח את ההבדלים הנו, כמו כן? כיצד נוטרלו? לא מדוע הן לא הופעלו

? ממה נובע הדבר, אם כן? לא הופעלו בתקופה השנייה, נקודות וטו אשר הופעלו בתקופה אחת

, ואילו לאחר מכן לא הופעלו, ח וועדת דברת"מדוע נקודות הוטו הופעלו ומנעו את יישום דו

 לושההסכמים הלעל אף  ,וזאת? "עוז לתמורה"ו" אופק חדש"הסכמי  ואפשרו את החתימה על

כיצד ניתן להסביר את מהלך העניינים במסגרת ? ח דברת"מסקנות דובאופן חלקי  על מבוססים 

 ?הוטו נקודותתיאוריית 
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 :ממצאי המחקר: 5פרק 

ניתן . בפרק הקודם הצגנו את העקרונות המרכזיים של שלוש הרפורמות אשר נידונות במחקר זה

, לראות כי חלק מהשינויים המוצעים במסגרת הרפורמות השונות משותפים לכל שלוש התוכניות

 "אופק חדש"ואילו תוכניות , דבר אשר מחדד את השאלה מדוע תוכנית וועדת דברת לא יושמה

על ידי הצגת השחקנים הרלוונטיים , פרק זה ינסה לענות על שאלה זו ?ייושמו "עוז לתמורה"ו

עמדותיהם בכל הנוגע , אשר היוו חלק מתהליך קבלת ההחלטות בכל אחד מההסכמים האמורים

ניתוח התנהגות זו . וניתוח התנהגותם לאור כל זאת ודרך פעולתם, להסכמים ולשינויים המוצעים

תוך התמקדות , השונות נקודות הוטועל תיאוריות , ים הקודמיםכפי שציינתי בפרק, יתבסס

אשר רלוונטיים למקרים , חשובים בתיאוריה זוהמאמרים מן הכמה בהמובעים בעקרונות 

 .הנידונים במחקר זה

לאחר מכן אציג את . אציג את השחקנים הרלוונטיים בניתוח המקרה של וועדת דברת, תחילה

אישורו בממשלת , ח וועדת דברת"נים אשר הובילה לכתיבת דועמדותיהם ואת השתלשלות העניי

אנתח את הממצאים הללו , בהמשך לכך. וזניחתו בהחלטת ממשלת אולמרט, כישלון יישומו, שרון

ואנסה לראות כיצד ניתן להסביר את הממצאים לאור עקרונות  ,נקודות הוטובעזרת תיאוריית 

אעבור להצגת השחקנים הרלוונטיים , מכן לאחר. התיאוריה כפי שהוצגו בפרקים הקודמים

וניתוח האירועים בהתאם לעקרונות , מהלך העניינים, הצגת עמדותיהם, "אופק חדש"למקרה 

 אפרוס, "עוז לתמורה"אציג את השחקנים הרלוונטיים למקרה  ,בנוסף .נקודות הוטותיאוריית 

 .נקודות הוטות תיאוריית ואנתח ממצאים אלו לפי עקרונו, את עמדותיהם ואת מהלך העניינים

 . ניתוח השוואתי של הממצאים אשר יתקבלו במהלך פרק זה אבצע ,לבסוף

עת לעת בהתאם מכי עמדות השחקנים משתנות , אקדים ואומר כבר בשלב זה של המחקר

חלק . ולעיתים אף מתוך התפתחות פנימית שלהם, להתפתחויות בפועל של שחקנים אחרים

בעוד אחרים הופכים להיות , לא רלוונטיים בשלבים מוקדמיםמהשחקנים הופכים להיות 

על ציר  ,בצורה כרונולוגיתהצגת עמדות השחקנים תעשה , לכן .רלוונטיים בשלבים מאוחרים

 .בהתייחסות לאותה נקודת זמן, כך שייתכן כי עמדותיהם של מספר שחקנים יוצגו במקביל, הזמן

ומה היו , אם היו כאלה, לנסות ולאתר את נקודות השינוי בעמדות השחקנים על ידי כך נוכל

 .הסיבות אשר הביאו לכך
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אחת החלוקות . תיאורית נקודות הוטו על גווניהאת , כאמור, בפרקים הקודמים הצגתי

, המקובלות לניתוח מקרים בהתאם לתיאוריה זו היא חלוקת השחקנים לנקודות וטו מוסדיות

ובהתאם למקרה שלפנינו אשר עוסק בשינוי מדיניות , בניתוח זה. מפלגתיותולנקודות וטו 

, מפלגות בכנסתהלניתוח עמדות  נשתמש בהגדרה של שחקני וטו כשחקני וטו מפלגתיים, בישראל

כאשר נתאר את הניסיונות לערב את , וכן נשתמש גם בהגדרת שחקני הוטו כשחקני וטו מוסדיים

את , ככל שנידרש במסגרת המחקר, כך נתאר. יית הרפורמהבתי המשפט בהליך קבלת או דח

 . תפקודם של ארגוני המורים כנקודות וטו מוסדיות

 

 :דוח וועדת דברת -ניתוח מקרה

 :שחקנים רלוונטיים

לבצע רפורמה במערכת  30-בתחילת המאה הח וועדת דברת היה הניסיון היומרני ביותר "דו

במהלך הצגת הרעיונות המרכזיים של כל אחד , םכפי שראינו בפרק הקוד, החינוך בישראל

מכילים עקרונות " עוז לתמורה"ו" אופק חדש"כי הסכמי , ראינו. מהמקרים הנידונים במחקר זה

אין להתעלם מכך שוועדת דברת , למרות זאת. ח וועדת דברת"משותפים לעקרונות המצויים בדו

לא מפתיע כי , לכן. ערכת החינוךמציגה מערכת שלמה ומקיפה הרבה יותר לביצוע רפורמה במ

מספר השחקנים שכן מדובר במקרה שבו , ניתוח המקרה של וועדת דברת הוא המורכב ביותר

היבט נוסף אשר מוסיף למורכבות הניתוח הוא . יותר מאשר ביתר מהמקרים הרלוונטיים גדול

 .ב מיוחדתתשומת ל ולכך יש להקדיש, של השחקנים השונים משתנה תוך כדי התהליךהעמדתם 

השחקנים  .רת מצריך התייחסות לגורמים רביםח וועדת דב"ניתוח המקרה של דו, כאמור

שבזמן אישור מסקנות הוועדה מנתה את , קואליציההממשלה והראשונים אליהם נתייחס הם ה

שבו התקבלו ההחלטות , בשלבים הראשונים. ואגודת ישראל, העבודה, הליכוד: המפלגות הבאות

, שינוי. ל והאיחוד הלאומי"המפד, שינוי, היו שותפות בקואליציה הליכוד ,וועדת דברתעל הקמת 

העבודה ובו בזמן מפלגות , ל והאיחוד הלאומי פרשו טרם התקבלו המלצות וועדת דברת"המפד

, שר האוצר ושרת החינוך שחקנים רלוונטיים נוספים הם. ואגודת ישראל הצטרפו לקואליציה

יעת הליכוד בזמן קבלת מסקנות חברים בסבנוסף היו אשר , בהתאמה, בנתבנימין נתניהו ולימור ל

שכללה גם , ההתעסקות בנושאי חינוך, לצד שחקנים במערכת הפוליטית עצמה. וועדת דברת
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ה את ארגוני מערבת למעש', תנאי עבודה וכו, שעות עבודה, התעסקות בנושאים כגון שכר עבודה

ארגון : ובעיקר שני ארגוני המורים, במידה פחותה, ההסתדרות הכללית: העובדים הרלוונטיים

נראה , כמו כן. והסתדרות המורים שבראשה עומד יוסי ווסרמן, שבראשו עומד רן ארז, המורים

וצת אם בתור קב, היוו גורם אשר היה בכוחו להשפיע, חוץ פרלמנטאריים, גם כי שחקנים נוספים

אשר , הכוונה היא בעיקר לשלטון המקומי. על מהלך העניינים, לחץ ואם בתור נקודת וטו פעילה

וכן בתי , ולכן הוא צד בכל הסכם שכר אפשרי, ישירה של חלק מהמוריםההעסקה האחראי על 

 .להתערב בקבלת ההחלטות ואף לפסול את חלקן, ם מסוימיםבמקרי, אשר יש בסמכותם, המשפט

גם פניות לבתי המשפט , המדוברים נוגעים ביחסי עבודה רועיםיאיוון שכאמור חלק מהמכ, כמו כן

ועל כן גם בית המשפט לענייני עבודה מהווה שחקן פעיל , לענייני עבודה היוו חלק מהתהליך

ניתן לראות כבר עתה כי שחקנים רבים ושונים היוו חלק חשוב ורלוונטי . ורלוונטי למקרה זה

דבר שמדגיש עוד טרם ניתוח המקרה את המורכבות , ים של דוח וועדת דברתבהשתלשלות העניינ

שחקנים  הניתוח המקרה כפי שנראה להלן מראה כי ישנם ארבע, לסיכום .שבפניה אנו עומדים

, העבודה, הליכוד)ם פלגתיים שחקני וטו משלושה מה, אותם ניתן לכנות שחקני וטו פוטנציאלים

נקודת  האשר מהוו, (כאל מקשה אחתנתייחס אליהם  י המשפטבת)ושחקן אחד , (יהדות התורה

בתור נקודות וטו " חשודים"ואשר , הרלוונטיים לעניינו שני שחקנים נוספים .וטו מוסדית

 . מוסדיות הם כאמור שני ארגוני המורים

 :עמדות השחקנים ההתחלתיות

. לגאווה במדינת ישראל שאבמשך שנים מערכת החינוך היוותה מו, כפי שהצגתי בפרק ההקדמה

כל . החל משנות התשעים החל להיווצר צורך גדול בקיום רפורמה מקיפה במערכת החינוך, אולם

, הן ארגוני המורים המאגדים אותם, דהיינו המורים עצמם, הן הגורמים המקצועיים -הגורמים

עמוק ומהותי  והן המערכת הפוליטית האמונה על ביצוע הרפורמות הסכימו לכך שיש לבצע שינוי

על , אולם(. 3337, גבאי)ולצאת לדרך חדשה , לאוורר את השורות ואת המטרות, במערכת החינוך

בתחילת הקדנציה של ממשלתו של אריאל . לא יצא אל הפועל, כאמור, דבר, אף תמימות דעים זו

ר הדב. נכללה רפורמה במערכת החינוך במסגרת קווי המדיניות הממשלתית, 3330שנת ב, שרון

מהווה ראיה נוספת לכך שעמדתה המוצהרת של ממשלת ישראל הייתה שיש לבצע רפורמה 

בעיקר  כללהו, הוועדה הורכבה על מנת להציע מתווה לרפורמה במערכת החינוך. במערכת החינוך

ואף לא , אך לא כללה מורים המשמשים בתפקיד זה בחיי היומיום, אנשי מקצוע ואנשי עסקים

ארגוני המורים לא בהכרח התנגדו לרפורמה במערכת . גי ארגוני המוריםכאמור את נצי, כללה
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פיטורי עובדים או שהרפורמה תוביל לחששם הגדול היה , עובדים ןאך כיאה לארגו, החינוך

, כמו כן. ולא גורפת, לכן גישתם לביצוע רפורמה הייתה זהירה יותר. פגיעה בתנאי העסקתםל

אודות התועלת שכל ארגון , מאבק סמויבדרך כלל תנהל ה חשוב להדגיש כי בין ארגוני המורים

כלפי דבר שיכול לגרום להקצנות העמדות על מנת להראות בצורה מושכת יותר , מביא לחבריו

שונים מתנהלים ה מ"והמו, ארגוני המורים אינם משתפים פעולה ביניהם, לרוב. ציבור המורים

אף הוא השלטון המקומי תמך . ן המוריםופעם מול ארגו, פעם מול הסתדרות המורים -בנפרד

אך התנה את תמיכתו בכך שהעלות של ביצוע הרפורמות לא , בביצוע רפורמות במערכת החינוך

גם משרד האוצר תמך . על כתפיהן השבריריות ממילא של העיריות והמועצות המקומיות תוטל

שהרפורמה תממן את  וביקש בעיקר, אך לא שש להקציב לכך תקציבים גדולים, בביצוע רפורמה

. וך התקציב הקיים של משרד החינוךמת יעשהרפורמה במערכת החינוך יה תקצובכלומר , עצמה

קיימת לטובת תקציב משאבים מהקצאה אחת  סירוב זה לתוספת תקציב משמעותה הפניית

התניית הרפורמה בפיטורי מורים וצמצום כוח פירושו של דבר הוא  ,ובמילים אחרות, הרפורמה

אנו נרחיב בניתוח עמדות כל השחקנים . אלו היו עמדות הפתיחה של השחקנים השונים. םהאד

במסגרת ניתוח , השינויים וההתפתחויות בעמדות שלהם בעמודים הבאיםנראה את ואף , הללו

 . הוטונקודות המקרה לפי תיאוריית 

 :מהלך העניינים

פורסמו מסקנות הביניים של  3334ביוני . וועדת דברת, כאמור, כונסה, על רקע עמדות אלה

, ר וועדת דברת"אמר יו, ח"במסגרת מסיבת העיתונאים שליוותה את הגשת מסקנות הדו. הוועדה

מבנה המשרה הזה מצריך ומאפשר לנו לעבוד עם פחות :"... מר שלמה דברת את הדברים הבאים

. מורים במערכתמורים לכן אנחנו נצטרך במספר השנים של יישום הרפורמה לצמצם את מספר ה

אבל איכותיים יותר וטובים יותר שיהיו מתוגמלים יותר ויהיה להם , אני חושב שפחות מורים

משרד " )יעשה שינוי מאוד משמעותי באיכות של מערכת החינוך במדינת ישראל, שכר תחרותי

דעות ישנם חילוקי , אנו רואים שכבר בתחילת הדרך(. 4' ע, 3334 ,אגף התקשורת, ראש הממשלה

 יםבעוד עמדת ארגוני המורים מתנגדת לפיטור .משמעותיים בין חלק מהשחקנים המעורבים

כבר עם הגשת מסקנות הביניים כי מבהיר , שלמה דברתר הוועדה "יו, ולפגיעה במעמד המורה

מ אריאל שרון מבין את הנקודה זו ובאותה מסיבת "רה. יישום הרפורמה יכלול גם פיטורי מורים

המבחן האמיתי שלה יהיה כמובן מבחן היישום ואני : ".... ומר את הדברים באיםעיתונאים א

אני רואה ביישום . מודיע לכם כי בכוונתי ובכוונת הממשלה לבצע את התכנית הזו במלואה
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מ מבין כי ארגוני המורים יתנגדו "רה(. 03 'ע, שם" )התכנית משימה לאומית ראשונה במעלה

כי יישומה אומר ולכן , רמה במתכונת המוצעת על ידי וועדת דברתבחריפות להחלת מסקנות הרפו

ועל כך הוא מתכוון להשליך את , ולא העברת הרפורמה בכנסת, א המבחן האמיתיושל התוכנית ה

אני יודעת , באשר ליישום"... גם שרת החינוך נושאת דברים באותה הרוח  . מלוא משקלו הפוליטי

אני רוצה כאן לומר באופן . יישם רפורמה כל כך עמוקהשרבים מאוד מטילים ספק ביכולת ל

אני מתחייבת להנהיג את , שר האוצר והממשלה כולה, בגיבוי ראש הממשלה –הברור ביותר 

וך השמיעה עמדה מאוד לא מתפשרת בנוגע נשרת החי(. 00' ע, שם" )המהפכה הזאת בכל תנאי

אותם , אותם כלים, מ"ת לא יהיה מואני רוצה כאן להדגיש על העקרונו"...  למסקנות הוועדה

וההמלצות שאומצו על ידי הממשלה למעשה עליהם לא , אותם דרכים שנקבעו כאן היום, עקרונות

כלומר ארגוני המורים יכולים (. 04' ע, שם..." )על הפרטים ועל היישום בהחלט, מ"יהיה מו

מ בנוגע לסוג "יה מויהולא , לתמונה על מנת להגיע להבנות כיצד הרפורמה תיושם סלהיכנ

, על פי דבריה של שרת החינוך, למעשה .'האם היא תכלול פיטורי מורים וכו, הרפורמה שתיושם

שר . ארגוני המורים אינם מהווים צד אשר עמדתו רלוונטית בכל הנוגע לקביעת מטרות הרפורמה

ל דה אינה שהבעיה שלנו בייסו"... ואמר כי , האוצר בנימין נתניהו הוסיף את ברכתו למהלך

ר הוועדה "בהמשך לדבריו של יו, כלומר(. 06' ע, שם)..." משאבים אלא אופן הקצאת המשאבים

לא יהיו תוספות ואלא הרפורמה תתקצב את עצמה , לא יהיה כאן תקציב חדש, שלמה דברת

 . לתקציבים הקיימים של מערכת החינוך

ומתחייבת לפעול על מנת , דברתמאשרת הממשלה את מסקנות הביניים של וועדת  3337בינואר 

, הממשלה החליטה להטיל על הועדה לסיים את כתיבה הדוח שלה"...  -ליישם מסקנות אלה

מתוך ראיה את , וכי הממשלה רואה לנכון ליישם את מסקנות הוועדה, ולהגיש את מסקנותיה

יישום עוד מטילה הממשלה על שרת החינוך את מלאכת . תחום החינוך כבעל עדיפות לאומית

הממשלה ממשיכה בתוכניתה , כלומר(. 3337, אגף התקשורת, משרד ראש הממשלה" )התוכנית

 עוד נאמר בהודעת הממשלה כי. לבצע את הרפורמה ללא תמיכה וללא שיתוף של ארגוני המורים

כן ואמיתי עם ארגוני   ,רצוף  מ"למו, ללא דיחוי  ,להיכנס  התרבות והספורט  החינוך  על שרת"

ליישם ולבצע את הרפורמה בהסכמה ובשיתוף   מתוך שאיפה, ם וההסתדרות החדשההמורי

במשרד האוצר לעמוד   העבודה  הממשלה מטילה על הממונה על השכר והסכמי, בהתאם  .פעולה

לית משרד החינוך התרבות והספורט ומעסיקים נוספים במערכת "את מנכ  שיכלול, צוות  בראש

ומתן -הממונה על התקציבים במשרד האוצר לצורך ניהול משאאשר יפעל בתאום עם , החינוך
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תנאי   ,היציגים הרלוונטיים בנושאי שכר  עם ארגוני העובדים, 3337במרץ  00מואץ עד ליום 

החלטת ממשלה ..." )להסדר קיבוצי  קיבוצי או  במטרה להגיע להסכם, ויחסי עבודה  עבודה

בן הנגף המרכזית ביישום מסקנות וועדת דברת הממשלה מבינה כי א(. 06/30/3337, 0363מספר 

מ "הממשלה מבקשת לפתוח במו, ובהתאם למסקנות וועדת דברת עצמן, לכן .יהיו ארגוני המורים

, אשר יהיו מוסכמים הן על הממשלה, עם ארגוני המורים על מנת להגיע להסכמי שכר חדשים

ובלבד שהם יאפשרו את יישום , והן על ארגוני המורים, באמצעות משרד האוצר ואגף התקציבים

בטרם יפעלו לבצע , מ"קבעה הממשלה יעד של חודש וחצי למיצוי המו, כמו כן. מסקנות הוועדה

חשוב להדגיש כאן . ללא תמיכתם והסכמתם של ארגוני המורים, את הרפורמה באופן חד צדדי

מהות מ על "לא מו -שוב את המימד המוגבל של שיתוף הפעולה שמציעה ממשלת ישראל

וגם משא ומתן זה מוגבל לתקופה של חודשיים , מ על תנאי העסקה בלבד"אלה מו, הרפורמה

גם כאן ניתן לראות כי הממשלה לא רואה בארגוני המורים פרטנר טבעי לרפורמה אשר . בלבד

 .אלא רואה בהם ארגונים בעלי אינטרסים כלכליים ותו לא, עוסקת במערכת החינוך

אומר דברים קשים מאוד בגנות ההסכם , רן ארז. ים לא מאחרת לבואתגובתם של ארגוני המור

-ח דברת אני לא יכול להימנע מלחשוב על תוכנית ריבנטרופ"כשאני חושב על דו" -והשרה לבנת

לבנת היא סדין שבא לכסות על מערומיה של -תוכנית דברת. שנועדה לפגוע באחרים, מולוטוב

שכפי שציינתי קודם , ארגוני המורים .(3337, זליקוביץ." )מערכת החינוך ולא לפתור שום בעיה

והתחרו על ההטבות ועל תנאי העסקתם , עברו עימותים רבים ביניהם על רקע ייצוג המורים, לכן

מבינים כי עליהם לשתף פעולה ביניהם על מנת לחזק את עמדתם אל מול עמדת , של המורים

בכל הנוגע , וני המוריםנחתם הסכם לשיתוף פעולה בין ארג 3334כבר באוגוסט , לכן. הממשלה

 .למאבק כנגד וועדת דברת ומסקנותיה

מצטרפת יהדות התורה , ח דברת"מעט אחרי שהממשלה מאשרת את דו, 3337בתחילת 

בין סעיפי ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לבין יהדות . לקואליציה של אריאל שרון

וזאת למרות , נוגע לחינוך החרדינמצא סעיף אשר מבטל את סעיפי וועדת דברת בכל ה, התורה

שבהודעת הממשלה על אישור מסקנות וועדות דברת נאמר כי הממשלה מאמצת את מסקנות 

 . וועדת דברת במלואן

אני מבקש : "...אומר יוסי ווסרמן את הדברים הבאים, בישיבה של וועדת החינוך, 3337במאי 

הושטנו יד של  -מגמתי בוועדת דברת  אף על פי שלא שותפנו באופן -להזכיר שאנחנו מלכתחילה 

ללא יוצא מן , בכל מקום בעולם שבוצעה רפורמה. שותפות לביצוע רפורמה אמיתית בהסכמה
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, במקום אחד. ולא בכוח, היא הצליחה רק כשנעשתה בהסכמה עם ארגוני המורים, הכלל

כך -ו אחרולקח שישה חודשים עד שהיא תתמוטט ויחזר, ניסו לעשות רפורמה בכוח, במקסיקו

כמו (. 03' ע, 00/30/3337-פרוטוקול ישיבת וועדת החינוך התרבות והספורט מיום ה..." )להידברות

אם  "... וולטענת, הצעותיהם לא נענו, נטען על ידו כי גם כשהוזמנו להיפגש עם אנשי הוועדה, כן

א קיבלנו שום ל -כל מה שביקשנו . אפילו לא פסיק אחד -אשאל מה השגנו בהידברות הזאת אומר 

אנחנו לא יכולים לנהל  "...לגבי קביעת דד ליין של חודש וחצי אומר וסרמן (. שם, שם..." )דבר

לא ראוי למקצוע שלנו . יהיה -כך שבעוד חודש וחצי הגרזן מורד ומה שיהיה , משא ומתן בסד

גון המורים ר אר"תוקף יובאותה הישיבה (. שם, שם" )זהו זלזול. שיתייחסו אליהם בזלזול שכזה

שלאחריו תצא הרפורמה לדרך בכל , מ מוגבל בזמן"ואת הכוונה לבצע מו, את ההסכם רן ארז

הוא  -מאשים רן ארז את אנשי האוצר במניעים נסתרים, בנוסף. ללא קשר למה שהוסכם, מקרה

עומד למעשה רעיון שתכליתו הוא להפריט את , טוען כי מאחורי המילים היפות והכתיבה היפה

אנו רואים בשלב זה את (. שם,שם)ולכך ארגוני המורים אינם יכולים להסכים , החינוך מערכת

מצד אחד הממשלה שמקבלת החלטה ליישם את  .חוסר ההסכמה העמוק בין השחקנים השונים

ומצד שני את ארגוני המורים אשר מתנגדים , בתמיכת משרד החינוך ומשרד האוצר, ח דברת"דו

הממשלה חסרה באמון  :בנוסף קיים גם חוסר אמון גדול בין הצדדיםאלא ש, לא רק זאת. למהלך

ואילו ארגוני המורים חושדים במניעים , כלפי ארגוני המורים בכך שהם יקיימו הסכם באם ייחתם

שכל תכליתם הוא לבצע הפרטה של מערכת  וטוענים, נסתרים של משרד האוצר ושל הממשלה

 .החינוך

כי , ר וועדת דברת שלמה דברת"אומר יו, 3337שנת דמוקרטיה בל יהישראל כוןבשיחה ביוזמת המ

אך לדעתו ארגוני המורים , ארגוני המורים הם הגורם החשוב ביותר ליישום מסקנות הוועדה

ואין להם כוונה , שכן הם מנסים להוכיח שלא ניתן לבצע דבר ללא הסכמתם, בחרו בנתיב מסוכן

פרוטוקול שולחן )משלה בנוגע למסקנות הוועדה אמיתית לקיים דיאלוג ולהגיע לפשרה עם המ

כי הוועדה לא המליצה על יישום , עוד הוא טוען(. 33/33/3337-עגול בנושא וועדת דברת מיום ה

ותוך כדי עיגון , מ מול ארגוני המורים"אלא באמצעות קיום מו, הרפורמה באמצעות חקיקה

 (.שם)הרפורמה בהסכמים קיבוציים 

ח וועדת דברת הוא פנייה של ארגוני המורים לבית המשפט על מנת "דוהשלב הבא של המאבק ב

בעתירתם טוענים . 3337טורי המורים שנעשו בסביבות חודש מאי ישזה יורה לממשלה לבטל את פ

, ההחלטה לפטר את המורים מקורה ברצון להפעיל לחץ על ארגוני המוריםארגוני המורים כי 
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ת בית הדין פסיק ) ח וועדת דברת"פעול לפי האמור בדועל מנת להביא אותם ל, בחוסר תום לב

מ "צדדים המנהלים מו"...וטוען כי , בית המשפט מחליט לא להתערב. (333374/37סק , לעבודה

כל עוד המדובר באמצעים . נוקטים לא אחת במהלכים שונים שמטרתם קידום ענייניהם, קיבוצי

אף , להתנהלות הצדדים" לחלק ציונים"ד מ"ימנע ביה, מ"לגיטימיים ובשיטות מקובלות של מו

. (333374/37סק , ת בית הדין לעבודהפסיק..." )אם מי מהם מבכר להחזיק בעמדת פתיחה כוחנית

אך , מ"כי המדובר בעמדת פתיחה נוקשה במו, אין לכחד "... עוד אומר בית המשפט בתגובתו כי

אין פסול בהפעלת , זאת ועוד. ום לבכי רק בשל כך היא פסולה או כי דבק בה חוסר ת, אין לומר

ההסכמים וההסדרים , בתנאי שהדבר נעשה במסגרת הוראות החוק, מ קיבוצי"לחץ במסגרת מו

 (.3' ע, שם" )כבמקרה דנן, הקיבוציים וההלכה הפסוקה

ומכשיר את , בית המשפט מסרב להתערב לטובת ארגוני המורים בעניין פיטורי המורים, אם כך

כי אין לבית המשפט שום עניין להתערב טוען ו, מ"ראוי ומקובל במסגרת ניהול מוההליך כהליך 

בית המשפט מסרב להתערב גם בעניין עתירה כנגד ההסכם הקואליציוני בין . ולעצור הליך זה

, אשר מותיר את החינוך החרדי כגורם אוטונומי במערכת החינוך, הליכוד לבין יהדות התורה

 (.036/37צ "בג)ות וועדת דברת בכל הנוגע לחינוך החרדי לא ייושמו כי מסקנ, למעשה, ומבטיח

נשק  -ופונים למה שהוא מבחינתם נשק יום הדין, ארגוני המורים מגיבים לפסיקת בית המשפט

ושנת הלימודים הבאה לא תפתח , הם מתחילים לאיים בכך שהלימודים יושבתו. השביתה

יוסי וסרמן אומר  .בסדרה של השבתות ספוראדיות ארגוני המוריםהחלו , כנהוג, תחילה. כסדרה

היא עסוקה בהצלת עתידה . כל זמן, על כולם' לעבוד בעיניים'שרת החינוך חושבת שאפשר "...

בשל החלטת מספר ראשי ... הפוליטי במקום בטיפול מיידי בבעיות הבוערות של מערכת החינוך

יחלו , שי החינוך ועובדי ההוראהם של אנהללא שיתופי, צדדיים-ישובים לבצע שינויים חד

מוציא , משרד החינוך בתגובה(. 3337, זליקוביץ" )03:33הלימודים בישובים אלה מחר בשעה 

יוסי וסרמן ורן ארז לא הפנימו את העובדה שהרפורמה יצאה היום לדרך וכל  "...הודעה לפיה 

ערכים , ת קטנותתכליתם היא למנוע מתלמידי ישראל לקבל תוספת של שעות לימוד בקבוצו

(. שם" )רלקבל חינוך איכותי יות' וב' הם מונעים את ההזדמנות מתלמידי כיתות א. והעשרה

 .וכל דרך לפשרה נראית כחסרת סיכוי, עמדותיהם מוקצנות, האיבה בין הצדדים כבר גלויה לכל

ים כאשר אריאל שרון מאושפז בבית החול, בשלב זה מתרחש שינוי משמעותי במערכת הפוליטית

מעט מאוחר יותר נערכות . ואהוד אולמרט מתמנה במקומו לראשות הממשלה, עקב מחלה

, מימד-העבודה, ומקים קואליציה שבה חברות מפלגות קדימה, אולמרט זוכה בהן, בחירות
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ומערכת היחסים , שרת החינוך המחליפה את לימור לבנת היא יולי תמיר. וגיל, ס"ש, ישראל ביתנו

נחתם , וכך. משתנה ללא היכר, המורים לבין משרד החינוך ומי שעמדה בראשו העכורה בין ארגוני

. ח דברת"כמעט הלכה למעשה את דו מבטלאשר , הסכם בין משרד החינוך לבין ארגוני המורים

וכן כל המורים , רשויות ולמשך שנה אחת בלבד 07-ח יישומו ב"חלק ממסקנות הדו, לפי הסכם זה

יוסי וסרמן (. 3336, גרוסמן)ה יחזרו לעבודתם במערכת החינוך אשר פוטרו במהלך אותה השנ

נעשה זאת במשא ומתן , מצבנו מחייב שינוי יסודי"...  3336-אומר בכינוס של הסתדרות המורים ב

אך אם האוצר לא ייענה . עמדתה דומה לשלנו, נראה לנו שיש שרה שאפשר לדבר איתה, ובהסכמה

הגדול היה " אויבם"ארגוני המורים עוברים משלב שבו (. 3333, הרפז" )נצא למאבק, לתביעותינו

לשלב שבו הדגש הוא על משרד האוצר ועל התקציבים אשר דורשים , משרד החינוך ושרת החינוך

 .המורים

, לטענתה. בפועלוקבירת מסקנותיו , מודיעה השרה יולי תמיר על ביטול דוח דברת 3336במאי 

עוד הוסיפה . ולא על ידי נקיטת מהלכים חד צדדים, פעולה רפורמות צריך לבצע תוך כדי שיתוף

לדעתה על הדבר ו, תוך שיתוף פעולה עם ארגוני המורים, ה לגבש רפורמה חדשהתהשרה כי בכוונ

 (.3336, מןגרוס)ונכון יותר  יטי יותרבקצב אלהתבצע 

 

 :מהלך העניינים בראי תיאוריית שחקני הוטו

קיימות מספר גישות שונות אשר רלוונטיות בבואנו , ודה זוכפי שראינו בפרק התיאורטי של עב

כפי שציינתי בתחילת הפרק . הוטו נקודותלנתח מקרה של שינוי מדיניות בעזרת תיאוריית 

וטו  נקודות מקרים הנידונים במחקר זה היא התיאוריה שלביותר להתיאוריה הרלוונטית , הנוכחי

, וכוחו נדרש על מנת להביא לשינוי במדיניות, בקואליציהכלומר כל שחקן אשר חבר , ותמפלגתי

עלינו לבדוק קודם כל את העמדות של השחקנים הללו אם ברצונו להסביר , לכן .נחשב לשחקן וטו

המפלגות החברות בקואליציה תמכו בביצוע רפורמה , כפי שראינו. במדיניותיציבות שינוי או 

הפוליטית נמתחה ביקורת מקצועית ואידיאולוגית זאת למרות שמחוץ למערכת . במערכת החינוך

לפי טענות , עקרונות הניאו ליברלייםלחלק גדול מהביקורת הופנתה . על רפורמת דברת המוצעת

נמתחה , כמו כן(. 3337, דאהן ויונה)של התוכנית האופרטיבית של וועדת דברת , המבקרים

. מורים או נציגים מטעם המורים ביקורת רבה על עצם העובדה כי בקרב חברי הוועדה לא היו

 בסופו של דבר, הממשלה ל ידיאל אף הביקורות הרבות וההתנגדות למהלך כפי שנרקם ע, אולם

אשר , וטו על מסקנות וועדת דברת הייתה מפלגת יהדות התורה ההמפלגה היחידה שהטיל
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כי בהתאם , מרניתן לו. הצטרפה לממשלה זמן קצר אחרי קבלת עקרונות הביניים של וועדת דברת

היה למעשה תאום בהשקפות של המפלגות אשר היו חברות בקואליציה , לעקרונות התיאוריה

 . ולכן הרפורמה יכלה לעבור בממשלה, ואשר היוו נקודות וטו פוטנציאליות

 

ההתנגדות של יהדות התורה להחלת מסקנות וועדת דברת על החינוך החרדי היווה את השלב 

התנגדותם להחלת , הוטו נקודותבהתאם לתיאוריית . הוועדה הראשון בכרסום מסקנות

ובכך , חברות הקואליציה שינתה את הסטאטוס קוו הרצוי מבחינתהמסקנות על החינוך החרדי 

ם להחלת רפורמה מצומצמת יותר ביחס למטרת המוצהרת של הממשלה טרם כניסתהם הביאו 

 . והיא יישום מלא של מסקנות וועדת דברת, אליה

 סיקורכפי שראינו בעת , ות למסקנות וועדת דברת הוצגיורוב ההתנגדו, ליהדות התורהפרט 

 -ובעיקר בקרב הארגונים אשר מאגדים את המורים, מחוץ למערכת הפוליטית, העמדות

רוב הגישות המתכנסות תחת , כפי שראינו בפרק התיאורטי .הסתדרות המורים וארגון המורים

המערכת הפוליטית שחקני בילות את עצמן לבדיקת העמדות של מג ,תיאורית נקודות הוטוהשם 

, אחריםו Immergutכפי שראינו אצל , גם כאשר הזרקור מופנה מחוץ למערכת הפוליטית. בלבד

טענתה היא , Immergutבמקרה של  .הפוקוס חוזר מהר מאוד אל תוך המערכת הפוליטית

אשר , אלה פועלים כקבוצות לחץ חיצוניות למערכת הפוליטית פרלמנטארייםחוץ שארגונים 

מטרתן היא להפעיל את אמצעי הלחץ שלהן על שחקנים בתוך המערכת הפוליטית ובכך להביא 

 יהם      מנוגדות לעמדותהאשר ימנעו העברת חוקים ורפורמות , להפעלת נקודות וטו

(Immergut, 1990) .כלומר  ,מעמד של שחקן וטו בפני עצמו אולם לארגונים חיצוניים כאלה אין

הטלות וטו היא פעולה . ולהטיל לבדם וטו על החלטות הדרג הפוליטי םלפעול בעצמ םאין ביכולת

אם . שמורה כמעט באופן בלעדי לחברים במערכת הפוליטית עצמה, Immergutאליבא ד, אשר

ח דברת "אטוס קוו שדוביחס לסט ל מיקום העמדות של ארגוני המוריםהיינו מנסים להצביע ע

אין כל  אלולעמדות , הוטו נקודותבתיאורית היינו מגלים כי לפי הגישות הקיימות , מכוון אליו

ולכן לא נלקחת חשבון בבואנו להסביר את כינונו , ת באופן ישירומיוצג ןכלל אינ הןשכן , חשיבות

 על ך ורק על ידי השפעה אלבוא לידי ביטוי עמדות חיצוניות אלה יכולות . של סטאטוס קוו חדש

אין לארגונים הללו סיכוי להטיל וטו , אך בלעדי שחקן כזה, שחקן וטו בתוך המערכת הפוליטית

 .על רפורמה אשר מנוגדת להשקפתם
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 קרבארגוני המורים לא מצאו אוזן קשבת ב, כפי שראינו בסקירה מוקדם יותר בפרק זה, ואכן

התחייבותה של ואת , ולא הצליחו למנוע את קבלת מסקנות הוועדה בממשלה, חברות הקואליציה

, בניגוד להצלחתה של יהדות התורה, זאת .הממשלה לפעול למען יישום רפורמת דברת במלואן

ניתן להסביר , מתוך מצוקה זו. להטיל וטו על מסקנות הוועדה, שהיא כאמור שחקן וטו מפלגתי

הוא ההסכם שנחתם ביניהם לשיתוף פעולה במסגרת , הראשון .של ארגוני המוריםשני מהלכים 

ויש  ,שני הארגוני מבינים כי הממשלה נחושה לבצע רפורמה. המאבק נגד מסקנות וועדת דברת

הממשלה סבורה כי ניתן יהיה להעביר את  ,לכן. קונצנזוס במסגרת הקואליציונית הקיימת לכך

, על ארגוני המורים לפעול בשיתוף פעולה, עקב כך. ארגוני המורים הרפורמה גם ללא תמיכתם של

המהלך השני . מתוך הבנה  כי שיתוף פעולה שכזה מגדיל את כוחם אל מול כוחה של הממשלה

לפנות לבתי  ישנה מגמה, במערכת הפוליטית בישראל. הוא המהלך של פנייה לבתי המשפט

או /את בית המשפט להתערב בהחלטות ממשלה והמשפט במגוון נושאים על מנת לנסות ולהביא 

מכיוון שמלכתחילה לבש הסכסוך בין ארגוני המורים לבין הממשלה גוון של , בנוסף. הכנסת

הפנייה לבית המשפט לענייני עבודה כנגד פיטורי מורים היה צעד כמעט בלתי , סכסוך עובדים

במונחים של . ים במאבקושעמד לרשות ארגוני המור המצומצםבתוך ארסנל הפעולות , נמנע

חסר , משמעות הפנייה היא ניסיון של שחקן מחוץ למערכת הפוליטית, הוטו נקודותתיאוריית 

אשר יש ביכולתו לפעול על , להכניס שחקן חדש למערכה, יכולת להטיל וטו על הרפורמה( לכאורה)

ם ארגוני המורים לחייב את הממשלה לקיים ע פנייה זו יכלה, לחילופין .מנת לסכל את הרפורמה

אולם בית המשפט . מ אמיתי ועל ידי כך לנסות ולשנות את התוצאות לטובת ארגוני המורים"מו

בתי המשפט , במונחים של תיאורית נקודות הוטו. סרב לנקוט עמדה כנגד עמדת הממשלהמ

ללא דומה כי ארגוני המורים נותרים . רלוונטי במקרה אשר עומד בפנינולא חקן להיות לש םהופכי

, אולם כאן מגיע. וליישם את הרפורמה, ם להוראות משרד החינוךאאלא לפעול בהת ותבריר

לא . אי היישום של מסקנות וועדת דברתל הבנת הסיבות שהובילובביותר החלק החשוב , לדעתי

אם המוציאים לפועל של הרפורמה מתנגדים התנגדות , ניתן ליישם רפורמה במדינה דמוקרטית

את , יוסי שריד, אמר שר החינוך לשעבר ומורה בעצמו, באחד מוועדות החינוך. נחרצת ליישומה

כל המסבים לשולחן צריכים להסכים שהרפורמה הזאת  :"...הדברים הללו בצורה מאוד ברורה

אני לא מכיר . לא יכולה לצאת אל הפועל ולא יכולה להתבצע בלי הסכמה של אנשי החינוך

פי -אלף מורים אנוסים על 130-140  יהיה כאן צבא של. רפורמה בחינוך בלי אנשי החינוך

פרוטוקול ישיבת וועדת החינוך ..." )?איך זה עומד להסתדר? אנשים יעבדו בכפייה? המסקנות
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המקרה אשר עומד בפנינו  וכמ, במקרים מסוימים(.  7' ע, 00/30/3337-התרבות והספורט מיום ה

עלינו לשקול להכניס אל תוך המערכת של שחקני הוטו גם שחקנים שהם לא חלק מהזירה , כעת

וטו אשר ה נקודותניתוח המקרה לפי תיאוריית . את ארגוני המורים, ובמקרה הזה ,הפוליטית

, יניותמכלילה את ארגוני המורים כשחקן משמעותי בעל יכולת להטלת וטו על שינויים במד

אשר יישום הרפורמה תלוי , המורים .מבהיר לנו כעת מדוע יישום הרפורמה נתקלה בקשיים רבים

, כמו כן. ומנעו את יישומה הלכה למעשה, ניסו להכשילה בכל עת, התנגדו לה בכל כוחם ,בהם

דבר זה קרה . בוטלו ועדת דברתהמלצות ו, בן ברית בתוך המערכת הפוליטית מייד עם מציאת

והביאו לכך  3336בתחילת שנת , כאמור, שינויים במערכת הפוליטית אשר התרחשו לאחר

טרם התפצלו ממנה חברי כנסת להקמת )אשר הביאה להקמת וועדת דברת , שמפלגת הליכוד

השרה  :כמו כן שרת החינוך התחלפה. איבדה את השלטון לטובת מפלגת קדימה, (מפלגת קדימה

מאזן כוחות חדש בתוך המערכת , אם כך, נוצר. ור לבנתיולי תמיר מונתה במקום השרה לימ

החדש חלק מהקונצנזוס הקואליציוני , לכאורה, אשר וועדת דברת ומסקנותיה לא היו, הפוליטית

אולם . הרפורמה בוטלה, הוטו נקודות תובהתאם לתיאוריי, כך .ושאי חינוךבכל הנוגע לעמדות בנ

לולא התנגדותם  .וני המורים בתור שחקני וטואל לנו להתעלם מהתפקיד הקריטי שמילאו ארג

והיה לממשלה החדשה קשה , יוצאת לדרך בצורה תקינה ומלאה ת דברתהנחרצת הייתה רפורמ

ניתוח המקרה של אי , במילים אחרות. לקדם רפורמה אחרתוולנסות מה יותר לעצור את יישו

הטיל וטו על מדיניות אשר יישום מסקנות וועדת דברת מראה לנו כי לארגוני המורים יש כוח ל

 .איננה תואמת את סל העמדות והדרישות שלהם

" אופק חדש"לאור הממצאים אשר יעלו בעקבות ניתוח המקרים של , בפרקים הבאים נבחן מחדש

נפנה , כעת. את המסקנות אשר נובעות מניתוח המקרה של מסקנות וועדת דברת" עוז תמורה"ו

 ".אופק חדש"לניתוח המקרה של 

 

 ":אופק חדש" -ניתוח מקרה

 :שחקנים רלוונטיים

הביאו לשינויים רבים  3336הבחירות אשר התקיימו בתחילת שנת , כפי שראינו בסעיף הקודם

כללה את אהוד אולמרט  הוקמהש 00-הממשלה ה. וממשלה חדשה הוקמה, במערכת הפוליטית

הקואליציה . ן כשר האוצראת יולי תמיר בתור שרת החינוך ואת רוני בר או, בתור ראש ממשלה

 (. מפלגת הגמלאים)ס וגיל "ש, העבודה, ישראל ביתנו, הורכבה מסיעות קדימה
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ויוסי , ר ארגון המורים"רן ארז כיו: ארגוני המורים המשיכו להיות מיוצגים על ידי אותם האנשים

לערב את אשר כשל גם במקרה הזה נראה כי היה ניסיון , כמו כן. ר הסתדרות המורים"וסרמן כיו

שנעשה בדומה לניסיון  ,"אופק חדש"בתי המשפט ולדרוש מהם ליטול חלק במניעת יישום תוכנית 

גם כאן ישנם מספר , ח דברת"כמו במקרה של דו .לערב את בית המשפט במאבק כנגד וועדת דברת

חלקם מהווים למעשה שחקני , שחקני וטו מפלגתיים חמישה: סוגים של שחקני וטו פוטנציאליים

ושני ארגוני המורים , המהווה נקודת וטו מוסדית בית המשפט, ולכן אינם רלוונטיים, טו מוכליםו

 .שמונה שחקני וטו פוטנציאליים הכולבסך . אשר תפקודם כשחקני וטו יתברר בהמשך העבודה

 :עמדות השחקנים ההתחלתיות

יעידו על כך . חברות הקואליציה תמכו באופן חד משמעי בביצוע רפורמה במערכת החינוך

 :"...וקווי היסוד של הממשלה אשר כללו את הסעיף הבאהשונים הקואליציוניים  מיםההסכ

הממשלה תפעל לביצוע רפורמה מוסכמת בחינוך שתעמיד במרכזה את התלמיד ואת מעמד 

, כמו כן(. 3336, 00-קווי ייסוד של הממשלה ה" )הכשרתם ומסלולי קידומם, שכרם, המורים

גם , נאמר כי עצמאותו של החינוך החרדי לא ייפגע, ס"בהסכם הקואליציוני שנחתם מול סיעת ש

במיוחד מודגש כי ללא . בהתאם לקווי היסוד של הממשלה, במערכת החינוךאם יחולו שינויים 

ל מה ישמור החינוך החרדי על עצמאות במיוחד בכ, ברפורמות אחרות במערכת החינוך תתלו

הסכם קואליציוני בין סיעת )ולא תהיה התערבות וכפייה של תכנים , שקשור לתכני הלימוד

 (. 38/34/3336-ס מה"קדימה לסיעת ש

עמדות אלו . עמדות ארגוני המורים היו דומות לעמדותיהם בימים שקדמו להקמת וועדת דברת

ולביצוע , להדברותלצד דרישה , כללו השלמה עם הצורך בביצוע רפורמה במערכת החינוך

כפי שקראנו . מ מוגבל בזמן"או ביצוע מו, ולא כפעולה חד צדדית, הרפורמה מתוך שיתוף פעולה

וכי , "ם מי לדברע"אמר כי לדעתו יש , ל הסתדרות המורים יוסי ווסרמן"מנכ, בסעיף הקודם

כדי שיתוף תוך , כאמור, ובלבד שרפורמות אלו יערכו, ארגונו מבין את הצורך בביצוע רפורמות

 .פעולה

 :מהלך העניינים

בתום שמונה , 3333ביולי . מ על כינון רפורמה חדשה במערכת החינוך"הצדדים השונים פתחו במו

במעמד הצגת . "אופק חדש"מושג הסכם , דרות המוריםמ בין הממשלה לבין הסת"חודשים של מו
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, דדית או במהלך הצהרתיהפעם לא מדובר בהכרזה חד צ "...מ אולמרט כי "אומר רה, ההסכם

אלא במתווה מוסכם על ממשלת ישראל והסתדרות המורים לחולל שינוי אמיתי במערכת 

הרפורמה תופעל באופן הדרגתי ."..אמר באותו היום כי , יוסי וסרמן(. 3333, קשתי" )החינוך

ואמר , את ההסכם ר ארגון המורים רן ארז"תקף יו, לעומתו(. שם) "בהסכמה -ובעיקר , ומבוקר

משרדי האוצר "..וכן , "אין כאן תוספת שכר ריאלית אלא תשלום על שעות נוספות. "...כי 

כי הם יודעים שאנו בקיאים בתחום וקשוחים במשא , והחינוך ניסו להרחיק אותנו מהדיונים

שיתוף הפעולה שבו נקטו (. שם) ."למקצועיות שלהם ולתלמידים, ההסכם הוא רע למורים. ומתן

החל לנהל את וכל אחד מארגוני המורים , ורים במהלך התנגדותם לוועדת דברת נמוגארגוני המ

 .המשא ומתן מול מציגי משרד החינוך והאוצר בנפרד

הם  מימון המקורות   רוב. כולל גם עיגון של מקורות הרפורמה, בניגוד לוועדת דברת, ההסכם

את " תממן"מר כאן כי הרפורמה אולם לא נא, כלומר לא תהיה תוספת תקציבית גדולה ,פנימיים

 (.3338, וורגן)אלה פורט כיצד הרפורמה וההסכם ימומנו , כפי שנאמר במקרה וועדת דברת, עצמה

מבשרת על ידי כך גם ו, "אופק חדש"מאמצת הממשלה באופן רשמי את , 3338בספטמבר , וכך

 4380לה מספר החלטת ממש)וועדת דברת ח "דוסופו של הניסיון ליישם את  הלכה למעשה על

 (.04/37/3338-מיום ה

ניסו במשרד החינוך לכפות את יישום ההסכם , לאחר החתימה על ההסכם מול הסתדרות המורים

וזאת על ידי ניסיון שלא להכיר בארגון המורים כארגון , גם על מורים החברים בארגון המורים

בשרת לא יכיר מאיים כי , בהבתגוארגון המורים . מייצג של מורים בחטיבות הביניים ובתיכונים

איומם היה כי הם יראו את שרת . חינוךהחינוך כמייצגת את כלל הארגונים השייכים למערכת ה

רן ארז כי  טועןבאותו , כמו כן(. 3338, שקד)של הסתדרות המורים בלבד  החינוך בתור השרה

 (. שם" )וועדת דברת בלבוש אחר"...זה " אופק חדש"

ן המורים לבית המשפט לענייני עבודה בדרישה למנוע ממשרד החינוך עותר ארגו 3337במרץ 

אשר נחתמה כאמור מול " אופק חדש"בארגון המורים להיכלל ברפורמת  לחייב מורים החברים

קיומו של למרות הניסיון לכפיית ההסכם על חברי ארגון המורים נעשה  .הסתדרות המורים בלבד

מורים החברים בארגון המורים  על פיו לא יחוייבוורים הסכם בין משרד החינוך לבין ארגון המ

טענה , נציגת ארגון המורים, ד סיגל פעיל"עו. להצטרף להסכם אשר אינו מקובל על ארגון המורים

לראשונה בתולדות יחסי העבודה בתחום החינוך בישראל פועל משרד החינוך כקלגס "...כי 
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עובדים אחר בו מעולם לא היו ל עולו של ארגון המנסה לכפות על מורים חברי ארגון המורים לקב

 בחופש ההתארגנות, בהתנהלות משרד החינוך יש פגיעה חמורה בחופש ההתאגדות...חברים

אופק 'שעה שהיא כופה תחת איומים על חברי ארגון המורים להצטרף לרפורמת , ובעקרון השוויון

בית המשפט דוחה את (. 3337, זמר)  ."למרות שאינם תומכים בה ואינם מחויבים אליה', חדש

וקובע כי יש למשרד החינוך את ההרשאה לחייב מורים המלמדים , עתירת ארגון המורים

באם בית הספר שבו הם חברים החליט להצטרף , "אופק חדש"בחטיבות הביניים להצטרף ל

וגם , א"עיעתור ארגון המורים כנגד יישום ההסכם לשנת הלימודים תש 3303גם בשנת . לרפורמה

כ "סק, פסיקת בית הדין לעבודה)באותם הנימוקים , לדחותית המשפט בעתיד זו העתירה האת 

0707-38-03.) 

, ומוקמת ממשלה חדשה, עת מתקיימות בחירות חדשות לכנסת, הקלפים נטרפים שוב 3337שנת ב

, נזכיר. האוצרעם גדעון סער כשר החינוך ויובל שטייניץ כשר , תו של בנימין  נתניהואשוהפעם בר

הסכם שהושג , כי בשלב זה הסתדרות המורים חתומה על הסכם רפורמה אל מול משרד החינוך

וללא , בעוד ארגון המורים מצוי עדיין בסכסוך אל מול משרד החינוך, י הממשלה הקודמת"ע

 .רפורמה בתוקף

ניות שרת תוקף השר החדש גדעון סער את מדי, 00/37/3337בישיבה בוועדת החינוך בתאריך 

וטוען כי אין הוא כופר בהסכם שנחתם בין משרד החינוך ולבין הסתדרות , החינוך אשר קדמה לו

שנים לטובת  7על פני ₪ מיליארד  7-כלומר ייעוד כ, אבל יישום ההסכם במתכונתו, המורים

פרוטוקול ועדת החינוך " )החרבת משרד החינוך"כמוהו כמו , ללא תוספת תקציבית "אופק חדש"

כי הסכומים הללו הוסתרו מפני , טענתו הייתה(. 4' ע, 00/37/3337-תרבות והספורט מיום הה

, כתוצאה מכך(. שם, שם)ולכן ההסכם למעשה איננו קביל , על ידה ועל כן לא אושרו, הוועדה

על כך עונה . בתי ספר 333-כבתי ספר ל 683-מ, מורה שר החינוך על הקטנת היישום של אופק חדש

, חברי הכנסת, לא יעלה על הדעת שראשי הרשויות המקומיות" וסרמן באותה הישיבה לו יוסי 

כי זה היסוד לקידום " אופק חדש"שר החינוך והמשרד יסכימו לצמצם את , משרד האוצר

עליו אפשר לבנות עוד ועוד . אלא זה היסוד הראשוני של הרפורמה, זה לא הרפורמה. המערכת

אך בניגוד לנעשה במסקנות וועדת (. 03' ע, שם" )לילדי ישראלרפורמה גדולה ואמיתית ומלאה 

" אופק חדש"ומשרד החינוך איננו מבטל את , כאן הסתדרות המורים לא יוצאת למאבק, דברת

בה קיבל משרד החינוך מחמאות על , OECDח "בישיבה אשר כונסה לכבוד דו, 3303בשנת . כליל
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אופק "החלטתי להמשיך בתוכנית  : "הבאים אומר שר החינוך את הדברים, יישום אופק חדש

אני חושב שזה גם מהלך נכון במובן של העלאת שכר ...אני חושב שהיא תוכנית חשובה". חדש

. לא בצורה מסודרת, זאת רפורמה שהיא בוצעה תוך כדי תנועה, יחד עם זאת. המורים

ת ועדת החינוך התרבות פרוטוקול ישיב..." ).כשהתחלתי לבחון את הדברים גיליתי בעיות בביצוע

 (.03' ע, 07/30/3303-והספורט מיום ה

 :מהלך העניינים בראי תיאוריית שחקני הוטו

במהותו הסכם עבודה ולא רפורמה הוא , כפי שהצגנו בפרקים הקודמים, "אופק חדש" הסכם

אנו רואים , יחד עם זאת. הייתה קטנה יותר, מטבע הדברים, וועל כן ההתנגדות אלי, מקיפה

וכן " אופק חדש"התנגדה ליישום תוכנית , ס"מפלגת ש, שלפחות אחת מחברות הקואליציה

. ודאגה מראש לוטו שלה על כוונה כלשהי לבצע שינוי, לביצוע רפורמה כלשהי בחינוך החרדי

דומה למצב " אופק חדש"ישום תוכנית המצב בקואליציה ערב קבלת החלטה על י, מבחינה זו

כלומר קונצנזוס בקרב חברות הקואליציה באשר לצורך לבצע רפורמה , בוועדת דברתהמתואר 

כאשר נקודת הוטו היחידה המוטלת מתייחסת לאפשרות לבצע רפורמה כלשהי , במערכת החינוך

דרישה להתערבות בית גם הפעם עתר ארגון המורים לבית הדין לעבודה ב, כמו כן. בחינוך החרדי

בתי המשפט , כמו במקרה ועדת דברת, ושוב, ומניעת כפיית ההסכם על חברי ארגון המורים, הדין

מצב זה , יהפכו להיות נקודת וטו בתי המשפטעל כן למרות האפשרות ש .סירבו להתערב בנושא זה

 .נמנע בסופו של דבר

כזכור מהוות מבחינת מחקר זה  שרא, לעומת דמיון זה במצב הדברים בקרב חברות הקואליציה

בניגוד . המצב שונה באשר לעמדות ארגוני המורים, את נקודות הוטו הפוטנציאליות המרכזיות

, בה שני הארגונים היו מאוחדים בעמדה אחת, למצב ששרר בעת ההתמודדות מול וועדת דברת

כי , ין הארגוניםהפעם לא היה איחוד ב, וחברו בהסכם על מנת להתמודד מול החלטות הממשלה

וליישם , מ עם הממשלה בכוונה להגיע להסכם"בעוד הסתדרות המורים ניהלה מו .אם פילוג חריף

ארגון המורים נלחם בממשלה ובמשרד , אשר הייתה מקובלת עליה" אופק חדש"את תוכנית 

 בניגוד לתוצאה, אולם. ארגוןב םהחינוך על הכוונה ליישם את התוכנית על המורים אשר חברי

. ארגון המורים כשל במקרה זה, כלומר אי יישומה של התוכנית ,הסופית של מסקנות וועדת דברת

" אופק חדש"מורים חברי ארגון המורים אשר לימדו בבתי ספר אשר הצטרפו ל, חרף התנגדותו

, כלומר. ובכך נחל הארגון כישלון, להצטרף לתוכנית, בתמיכת בתי המשפט, חויבו על ידי המדינה
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, נקודת וטו" אופק חדש"לאור תפקודו במהלך פרשת , נו יכולים לקרוא לארגון המוריםאין א

לא רק בקרב חברי , התוכנית עברה ויושמה, והוטו לכאורה שהטיל, כיוון שחרף ההתנגדות

, בנוסף. כי אם גם המורים חברי ארגון המורים אולצו להצטרף לתוכנית, הסתדרות המורים

מכיוון שהיה זה , אופן כללי על ארגון המורים כלל לא עמדה על הפרקב" אופק חדש"שאלת יישום 

הסכם ארגון המורים לא יכול היה לנסות ולמנוע את יישום ה, לכן. הסכם מול הסתדרות המורים

משרד , ייתכן כי לאור התפתחות הדברים בנושא וועדת דברת .2אל מול מורי הסתדרות המורים

יהפוך את הארגון " אופק חדש"החינוך הבין כי ניסיון להכריח את ארגון המורים להצטרף ל

אופק "ותוכנית , ולכן הניסיון כלל לא נעשה, ויימנע את המהלך כולופוטנציאלית לנקודת וטו 

 .נןלא באופן מלא כפי שתוכ ם כיא, יושמה" חדש

דה חשובה נוספת היא שגם החלפתה של ממשלת אולמרט בממשלת נתניהו לא הביאה לשינוי ונק

היה מקובל גם על הממשלה " אופק חדש"ניתן לומר כי הסטאטוס קוו שיצר יישום . במצב

ועל כן לא התעורר צורך לשנות את הסטאטוס קוו , ועל חברות הקואליציה החדשות, החדשה

שבו יש דבר אשר יצר מצב , בלבד מול הסתדרות המורים נחתם" אופק חדש"הסכם  , ואולם. הזה

בעוד הסטאטוס קוו מול , לכן. אך אין הסכם מול ארגון המורים, הסכם מול הסתדרות המורים

המצב אל מול , הסתדרות המורים תאם את הסטאטוס קוו הרצוי של חברי הממשלה החדשה

הן זו , בחרו שתי הממשלות, לאור זאת. ועדת דברתארגון המורים נותר כפי שהיה לפני הקמת ו

, של אולמרט והן זו של נתניהו שלא ללכת שוב בדרך של ניסיון לכפות הסכם על ארגון המורים

לא ניתן יהיה להכריח את ארגון המורים להצטרף , ברמה הארגונית, אלא הסכימו כי באופן כללי

אשר תספק את הסטאטוס קוו הרצוי , נוספת היה צורך בתוכנית, לכן. לרפורמה במערכת החינוך

נולד ההסכם האחרון שבו נדון , כתוצאה מכך. מבחינת המערכת הפוליטית גם מול ארגון המורים

 ".עוז לתמורה"והוא הסכם , במחקר זה

 

 

 

                                                           
2
היה על מורים בתיכונים ובחטיבות הביניים החברים בארגון " אופק חדש"נדגיש את הנקודה שכפיית הסכם  

לא התייחס למורים בבתי הספר  "אופק חדש"הסכם . והמלמדים בבתי ספר שהצטרפו לרפורמה, המורים
 .המוריםאשר מהווים את רוב חברי ארגון , היסודיים
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 ":עוז לתמורה"ניתוח מקרה 

 :שחקנים רלוונטיים

הוא " עוז לתמורה"קרה של ניתוח המ, המורכב ביותר ואבעוד ניתוח המקרה של וועדת דברת ה

הסתדרות . וארגון המורים, הממשלה :יש בו שני שחקני מרכזיים, למעשה. הפשוט ביותר

בניגוד למקרים  .איננה צד במקרה זה" אופק חדש"שכזכור חתמה לפני כן על הסכם , המורים

לא של  ,שכן לא הייתה פנייה, בית המשפט כלל אינו מתפקד בתור שחקן וטו פוטנציאלי, האחרים

בקואליציה ישבו . ושדרשו את התערבותהאחרות ארגוני המורים ולא של הממשלה או המפלגות 

וכן שחקן נוסף שתפקודו כשחקן וטו , שהיוו נקודות וטו מפלגתיות פוטנציאליות, חמש מפלגות

 .שש נקודות וטו פוטנציאליות הכולבסך . ארגון המורים והוא, עומד בסימן שאלה

מפלגות היו  ,כאמור, הקואליציה ותחבר. 3337של בנימין נתניהו הוקמה בשנת ממשלתו החדשה 

שינויים שחלו במהלך הקדנציה בקרב חברות . הבית היהודי וישראל ביתנו, ס"ש, הליכוד

נושאי התפקידים . הקואליציה לא שינו במאומה את עמדת הממשלה בנוגע לנושאי החינוך

שר האוצר יובל שטייניץ ושר , בנימין נתניהו הממשלההחשובים לעניינו בממשלה זו היו ראש 

נמצא גם בעת מקרה זה , כפי שראינו כבר בסעיפים הקודמים, ארגון המורים. החינוך גדעון סער

ההבדל המשמעותי הוא העדרה של  .ר ארגון המורים הוא רן ארז"כאשר יו, באור הזרקורים

אופק "לאור חתימתה על הסכם , ההסתדרות המורים משדה השחקנים הרלוונטיים למקרה ז

 ".חדש

 :עמדות השחקנים ההתחלתיות

ונאמר כי , חינוךממשלה לנושא הה שלה הודגשה מחויבות 03-בקווי היסוד של הממשלה ה

הממשלה תעמיד את החינוך במרכז סדר העדיפות הלאומי ותפעל לקידום רפורמות במערכת "

בכל אחד מההסכמים הקואליציוניים , כמו כן (.6סעיף , 03-קווי יסוד של הממשלה ה" )החינוך

כפי , ס שוב הוחרג החינוך החרדי"כאשר בהסכם עם ש, צוין כי תיערך רפורמה במערכת החינוך

אופק "אשר היה רלוונטי להסכם , שהיה גם בהסכם הקואליציוני הקודם מול ממשלת אולמרט

הייתה כי יש להגיע , אשר משקפת את עמדת הממשלה, עמדת משרד החינוך, כמו כן". חדש

עון גד, שר החינוך. לאחר שהושג הסכם מול הסתדרות המורים, להסכם גם מול ארגון המורים

, ממנו נסיגהולא , "אופק חדש"הסכם  מדיניות של כיבודהייתה אמר כי עמדתו מלכתחילה , סער
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תרבות פרוטוקול ועדת החינוך ה)בוצעה על ידי הממשלה הקודמת  הסכםעל אף שהחתימה על ה

 (.7' ע, 00/37/3337-והספורט מיום ה

בארגון המורים לא היה שינוי עמדה של ממש ביחס לעמדות שהוא הציג לפני וועדת דברת , מנגד

ולפי עקרונות שעליהם , תוך שיתוף פעולה, מטרתו הייתה חתירה להסכם". אופק חדש"ובמהלך 

 .יסכימו משרד החינוך וארגון המורים

 

 :מהלך העניינים

ביום השגת . הושג ההסכם בין הממשלה ומשרד האוצר לבין ארגון המורים 3303באוקטובר 

ונאמר כי , ר הסתדרות המורים"ר ארגון המורים וכן יו"יו, ההסכם בירכו עליו שר החינוך

 אנו"... שר החינוך אמר במסיבת העיתונאים כי . התחילה דרך חדשה ביחסי הגומלין בין הצדדים

 הילדים מגני -רפורמות בתוך נמצאים הגיל שלבי כל שבו, החינוך במערכת דשח בעידן נמצאים

ר ארגון המורים רן "יו(. 3303, משרד החינוך, הדוברותלשכת " )הגבוהה ההשכלה למערכת ועד

 קיבוצי הסכם נחתם. מ"במו ביותר משמעותי פרק נגמר" אמר באותה מסיבת עיתונאים כי, ארז

 כי תצליח זאת רפורמה. החינוך במערכת אמיתית רפורמה גם אלא, שכר הסכם רק לא שהוא

 (.שם, שם) "הפרופסיה בעלי מורים הם יוזמיה

הסביר שר החינוך את מניעיו ללכת להסכם גם עם  3300בישיבה של ועדת החינוך לקראת בשנת 

יש מי  .היא דשדשה במקום .שנים ארוכות בלי רפורמה הייתההמערכת  : "...ארגון המורים

זו  ...למעמד של המורים בחברה הישראלית ,זה לא היה טוב למדינת ישראל .שיגידו נסוגה לאחור

פרוטוקול ישיבת ) ..."טעות לבצע רפורמה עם ארגון מורים אחד ובלי ארגון מורים שני הייתה

ון ר ארג"באותה הישיבה שיבח יו(. 4' ע, 38/36/3300-ועדת החינוך התרבות והספורט מתאריך ה

                 המורים רן ארז את שר החינוך גדעון סער ואפילו את נציגי משרד האוצר עליהם אמר

ל "אה של שר החינוך  ומנכלמלאורך כל השלבים שהזכרתי עד עכשיו הייתה לנו תמיכה ... "ש

ר שמשון שושני ולראשונה אני רוצה לציין שאנשי משרד האוצר לא הכניסו מקלות "המשרד ד

גם הם דחפו את העגלה הזאת של המשא ומתן בצורה מאד מאד , ההיפך הוא הנכון, גליםבגל

 (.7' ע, שם" )לב עניינית ולכן מגיע להם קודם כל לפני כל דבר תודה מקרב
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 :מהלך העניינים בראי תיאוריית שחקני הוטו

יותר מבין בהיה הפשוט " עוז לתמורה"היישום של רפורמת , כפי שהצגתי בתחילת סעיף זה

מהשחקנים כבר לא היוו חלק מהמשחק  חלק. שלושת המקרים אשר בהם אנו דנים במחקר זה

כבר  ,משרד החינוך ומשרד האוצר, כמו הממשלה, וכן שחקנים אחרים, (הסתדרות המורים)

על חתימת הסכם מול ארגון  ולכן הדבר הקל, התנסו בהסכם דומה מול הסתדרות המורים

 .המורים

הדגש היה על הליכה לקראת הסכם ולא על רפורמה חד , "אופק חדש"מו במקרה כ, גם הפעם

 הוא " אופק חדש"ממצא נוסף אשר מזכיר לנו את . ולכן לא היו היתקלויות בשחקני וטו, צדדית

, ס בכל הנוגע ליישום רפורמות במערכת החינוך החרדי"הוטל על ידי מפלגת שאשר הוטו היחיד 

 .והתערבות בתכניה

 

 :בדבר היחסים בין העומדים בראשי הארגונים הרלוונטיים הערה

הצגתי תהיה שמא יש משמעות ליחסים הבין אישיים של העומדים , בפרק הצגת מטרות המחקר

ומאפשרת , הסקירה המבוצעת בפרק זה שופכת אור על מערכות היחסים הללו. בראשי הארגונים

של הארגונים בתור שחקני וטו  תפקודהעל  אודות השפעתם לנו לנסות ולהסיק מסקנות

 . פוטנציאליים

היחסים בין ראשי ארגוני המורים עצמם לא היו יחסים חמים , שציינתי במהלך הסקירה כפי

ח וועדת דברת "מול דותחילת המאבק שאפיין את הפעולה בין הארגונים שיתוף . במיוחד

לעיתון גלובס זמן קצר אחרי כפי שרן ארז טוען בראיון , מוסס חזרה ליריבות בין הארגוניםהת

מציין ארז לטובה את שר החינוך אשר מולו , באותו הראיון". עוז לתמורה"החתימה על הסכם 

רואה את מערכת החינוך  ,גדעון סער ,איש הזה"ן כי עוטו, "עוז לתמורה"הוא חתם על הסכם 

הוא ראה . סער הוא בן של מורה: ואני אסביר לך למה, הוא רואה במורה שותף ולא פיון. אחרת

נוצרה פה שפה  ...שלו עובדת מדי יום וינק את החינוך יחד עם חלב האם שלו אימאאיך 

מצד שני אודי , סער ושושני כשמצד אחד. המנגינה השתנתה. וקונסטלציה שלמה של שיתוף פעולה

הם . שהוא פרופסור בעצמו, יובל שטייניץ, ניסן שהוא דוקטור ומרצה באוניברסיטה ושר האוצר

, גולדנברג) ."פתאום יש בינינו הידברות. און ונתניהו-לא באים מתחום הכלכלה כמו רוני בר

http://www.globes.co.il/news/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%A2%D7%A8.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%A2%D7%A8.tag
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עוז "מ אודות "המושכן רן ארז כורך כאן למעשה את הצלחת , ציטוט זה חשוב במיוחד(. 3300

, לעומת דברים אלה. מ"בהשכלה וברקע ממנו הגיעו האנשים אשר מולם התנהל המו" לתמורה

אותו , ח וועדת דברת"דועל זכורים לנו הדברים הקשים אותם אמר רן ארז על השרה לימור לבנת ו

 יש"תגובתם של השרה לבנת ושל שלמה דברת הייתה כי . הסכם ריבנטרופ מולוטובהשווה ל

גם הקמפיין לביטול וועדת (. 3337, זליקוביץ) "ראוי להיות מחנך בעצמו( רן ארז)לשאול האם הוא 

לאחר הכישלון של ארגון , בנוסף(. שם" )הילד שלך לא, לימור לבנת תתקדם"דברת לווה בכרזות 

 שרת החינוך)יולי תמיר "פתח הארגון בקמפיין אשר כותרתו הייתה , "אופק חדש"המורים בנושא 

בין , יולי תמיר כינסה בתגובה מסיבת עיתונאים ובה אמרה(. 3338, קשתי" )אכזבה גדולה( בזמנו

ארז אחראי לחלק גדול מהקשיים . ו סחיטה פוליטית מכוערת שצריך לשים לה סוףז "היתר כי 

 (.3338, ניר-בחור) "שמערכת החינוך מתמודדת איתם

למצוא התייחסות אישית לצד השני אשר מולו  ר הסתדרות המורים ניתן"גם אצל יוסי וסרמן יו

עמדתה , נראה לנו שיש שרה שאפשר לדבר איתה"... על יולי תמיר אמר  -מתנהל המשא ומתן

 .כפי שהצגתי בסעיף הקודם במחקר זה, "דומה לשלנו

אנו רואים כי סביר להניח שלקשרים הבינאישיים בין העומדים בראשי הארגונים אשר , אם כן

הוטו יכול להיות קשר לעמדות השחקנים  נקודותנים רלוונטיים לפי תיאוריית מהווים שחק

קשה להוכיח חד משמעית את הטענה , יחד עם זאת .ויכולים להשפיע על התוצאה הסופית, עצמם

כי שינוי ביחסים הבינאישיים ללא שינוי בעמדות  ראותמכיוון שהוכחה כזו תטיל עלינו לה, זו

עצמן של האנשים העומדים בראשי הארגונים היו מביאים לתוצאות אחרות מאשר התוצאות 

ההשערה הזו  אזי, וכז סיטואציהו דנים לא נתקלנו באנ הםאשר ב יםשבמקרמכיוון . שהיו בפועל

נו מספיק מידע ותנאים על מנת לספק ל יםהבוחן לא יכול יומקר, תישאר בגדר השערה בלבד

 .להכריע בנקודה זו

 

 :הבוחן יניתוח השוואתי של שלושת מקר

בסעיפים הקודמים עסקנו בניתוח פרטני של כל אחד משלושת מקרי הבוחן העומדים אל , כאמור

, ננסה לבצע ניתוח השוואתי של שלושת מקרי הבוחן, בחלק זה של העבודה, כעת. מול מחקר זה

 יולאחר מכן ננסה להגיע למסקנות אודות ההבדלים בין מקר, הוטו נקודותית בראי תיאורי
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לאור הממצאים העולים , הוטו נקודותבפרק הבא ננסה להגיע למסקנות אודות תיאוריית . הבוחן

 .במחקר זה

אשר היוו את נקודות הוטו שחקני הוטו הפוטנציאליים , בכל אחד משלושת מקרי הבוחן, כאמור

ם רפורמה במערכת וובייש קוותמכו בשינוי הסטאטוס , כלומר חברות הקואליציה, המפלגתיות

בהסכמים הקואליציוניים בין חברות , הדבר התבטא בין היתר בקווי היסוד של הממשלה. החינוך

אישור הצביעה הממשלה בעד  בכל אחד מהמקרים .בהחלטות הממשלה, ומעל לכל, הקואליציה

. בהסכמה בין אם היישום היה בכפייה ובין אם היישום היה, ךרפורמה או הסכם במערכת החינו

הממשלות השונות גורמת לכך שאין חשיבות לזהות שחקני הוטו  הסכמה גורפת זו של שלוש

 -כיוון שבכל מקרה התוצאה היא אחת, ל"הפוטנציאליים אשר בתוך כל אחת מהממשלות הנ

זאת בין המפלגות השונות במערכת אחדות הדעים ה. חתירה לביצוע רפורמה במערכת החינוך

את ההתעקשות על עריכת רפורמה , הוטו נקודותמתוך ניתוח תיאוריית , הפוליטית מסבירה

וגם למרות חילופי השלטון , גם לאחר הכישלון הראשון של וועדת דברת, במערכת החינוך

, ינוך שוניםשרי ח ארבעהשנים ו שבעמפרידות  "עוז לתמורה"בין וועדת דברת לבין . התכופים

גם אם לשרי החינוך השונים , ואולם. משנתייםפחות כהונת כל שר חינוך נמשכה בממוצע כלומר 

בסופו של דבר המוטיבציה בכל אחת , הםהייתה ביקורת על מעשי שרי החינוך אשר קדמו ל

כפי שהצגתי בפרק הניתוח ההשוואתי של  .מהממשלות הייתה לבצע שינוי במערכת החינוך

 .בסופו של דבר דומים מאוד עקרונותיהם היו, השוניםההסכמים 

היחסים בין ארגוני , בעוד תמימות דעים שררה בין נקודות הוטו המפלגתיות הפוטנציאליות

לא תמיד , ומשרד החינוך כנציגה, כלומר הממשלה, המורים לבין הגופים המחליטים בצד הפוליטי

והיא , יחסה של הממשלה אל ארגוני המורים היה יחס שלילי, במקרה וועדת דברת. היו חיוביים

או תוך כדי ניהול משא ומתן בתנאים לא הוגנים ותוך כדי , ה לבצע שינויים באופן חד צדדיתניס

הדבר הביא להתפתחות יחסי איבה . בעזרת לוח זמנים קצר טווחדחיקת ארגוני המורים אל קיר 

לבין , יוסי וסרמן מצד הסתדרות המורים ורן ארז מצד ארגון המורים, המוריםבין ראשי ארגוני 

ניסיון זה של כפיית רפורמה על ארגוני , כמו כן. שרת החינוך באותה התקופה לימור לבנת

אשר לפי רוב גישות שחקני הוטו אינם חלק מהמערכת הפוליטית ולכן אינם יכולים , העובדים

עמידתם  .הביא לשיתוף פעולה בין שני הארגונים, בוצות לחץאלא רק ק, להוות נקודות וטו

האיתנה של ארגוני המורים אל מול הניסיונות לכפות את יישום המסקנות של וועדת דברת 
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מ מול "ל מועל ניהוהחלטה ל וכן, לביטול הרפורמה שתוכננה, יחד עם החלפת הממשלה, הביאה

 .ארגוני המורים לקראת רפורמה חדשה

מקרה הבוחן של אופק חדש הציג וריאציה אחרת של יחסים בין שחקני הוטו שבממשלה אשר 

מ מול "ההחלטה במערכת החינוך הייתה ללכת למו, הפעם. תמכו ברפורמה לבין ארגוני המורים

ניתן היה לראות כבר בפרק הצגת , על כן. רפורמה בהסכמה מתוך כוונה לבצעארגוני המורים 

. בהרבה מאשר התוכנית המקפת של וועדת דברת" רזה"מציג הסכם " חדש אופק"התוכניות כי 

אך הסכם שכזה הושג רק , משרד החינוך אמנם חתר להשגת הסכם מול ארגוני המורים, ואולם

הדבר  .ואילו ארגון המורים לא הגיע לכלל הסכם מול משרד החינוך, מול הסתדרות המורים

בתפקיד כיהנה הפעם  כאשר, המורים לבין שרת החינוך ר ארגון"הוביל לסדרה של השמצות בין יו

חתימה על  אשר טען כיר ארגון המורים רן ארז "מעניין לקרוא את דעתו של יו. יולי תמיר השרה

" הפרד ומשול"מהווה למעשה צעד של  ,ללא ארגון המורים ,הסכם מול הסתדרות המורים

להבין כי ראשי משרד החינוך  רת הביא אתוועדת דב ח"ניסיון דו ניתן לומר כי(. 3303, פונדק)

בצורה , ההסכם על ארגוני המורים הביא להתלכדותם סביב מטרה משותפת הניסיון לכפות את

מ "בדרך של ניהול מוהחינוך  נקט משרד במקרים הבאים, לכן. שמנעה למעשה את יישום ההסכם

את " מחשקת"נים בעצם כאשר השגת הסכם מול אחד הארגו, להשגת הסכם מול כל ארגון בנפרד

אלא נקבעה בהסכמה מול ארגון  ,הארגון השני בתוך מסגרת של כללים שכלל לא נקבעה מולו

שהכריז בראיון לעיתון גלובס לאחר חתימת על , הדבר הזה היה מובן גם למר ארז. העובדים השני

ם נקבל את גם א(. 3300, גולדנברג" )יוסי וסרמן ואני לא מדברים.." ש" עוז לתמורה"הסכם 

בפועל נוצר מצב שבו ההסכם התקבל על ידי אחד , הפרשנות של רן ארז וגם אם נדחה אותה

שיתוף הפעולה אשר הביא לדחיית מסקנות וועדת  .מארגוני המורים ונדחה על ידי הארגון האחר

חרף החלפת , והביא ליישומו בהצלחה של ההסכם, "אופק חדש"דברת לא החזיק מעמד במקרה 

 ההשלמה הוא " עוז לתמורה"הסכם . זמן קצר לאחר החתימה על ההסכם, נוספתממשלות 

כפי , אלא שהפעם, ארגון המורים, נחתם כהסכם אל מול ארגון יחידהוא  ."אופק חדש"הסכם ל

בכל ". אופק חדש"הסכם קיומו של מ היה קטן יותר עקב "טווח המו, שהסברתי לפני כמה שורות

אלא שמתוקף . הנוכחית" רפורמה במערכת החינוך"את סאגת , לעת עתה, הסכם זה חתם, מקרה

ברור וגלוי , ולא רפורמות כוללות, מתוחמים בזמן, היות שני ההסכמים הללו בעיקרם הסכמי שכר

 .הוא לכולם שבזמן שהסיבוב הזה הסתיים נפתחה ההמתנה לסיבוב הבא
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, "שחקני הוטו"תיאוריית הרי לפי ? מה גרם להבדל בשאלת היישום של כל אחד מהמקרים הללו

, ביא לרפורמה במערכת הציבוריתיכול לההדבר , ברגע שמשתנה הסטאטוס קוו בתוך הקואליציה

כמובן שהדבר תלוי גם במספר . ולהשגת התאמה בין הסטאטוס קוו החדש לבין המדיניות בפועל

של שחקני הוטו  םובמרחק בין עמדותיה, בחוזקן היחסי, נקודות הוטו הפוטנציאליות

, כפי שהצגנו זה עתה, אולם. Tsebelis, 2000))קוו הרצוי החדש  הסטאטוסהפוטנציאליים לבין 

מקרה וועדת דברת מראה לנו כי למרות הרצון לבצע רפורמה . הדברים לא היו כך במציאות

 לאהרפורמה , ל"ולמרות קבלת האישור מהדרג הפוליטי לבצע את השינוי הנ, במערכת החינוך

ל בכדי להפריך או להחליש את כוחה של תיאוריית שחקני "אין בממצאים הנ, למרות זאת. בוצעה

והגורמים  -כיוון שלפי דעתי פעלו כאן שחקני וטו שגרמו לכך שהשינוי במדיניות לא יתבצע, הוטו

 . הללו הם ארגוני המורים

 "עוז לתמורה"הסכם  "אופק חדש"הסכם  ח וועדת דברת"דו 

י וטו מספר שחקנ

 פוטנציאליים מפלגתיים

6 5 5 

מספר שחקני וטו 

 פוטנציאליים מוסדיים

0 0 0 

תפקוד של ארגוני 

 המורים בתור נקודת וטו

 לא לא כן

שיתוף פעולה בין ארגוני 

 המורים

 לא לא כן

 כן כן לא יישום של הרפורמה

 2טבלה 

אשר  כאל קבוצות לחץ, וארגוני המורים בכללם, הגישות מתייחסות לארגוני העובדים מרבית

אך ברגע שמושג שינוי , יכולות לפעול על מנת להשפיע על הסטאטוס קוו מחוץ למערכת הפוליטית

העומד בפנינו ארגוני המורים  אולם במקרה .השפעה ותחסר ןמדיניות בתוך המערכת הפוליטית ה

             ראה, למשל Immergutכפי שהייתה מציעה )כקבוצת לחץ חיצונית ו תפקדלא 



55 

 

(Immergut, 1990)(, אלא כנקודת וטו אשר הופעלה וגרמה לאי יישום הרפורמה של וועדת דברת 

מחקר זה את דבריו של יוסי שריד אשר מציגים למעשה את לפני כן ב תיארתי. (3ראה טבלה )

לכפות את ההסכם על , בפועל, לא ניתן היה :היוו למעשה נקודת וטוהסיבה לכך שארגוני המורים 

פותח בפנינו צוהר חדש להבנת מערכת היחסים " אופק חדש"אולם מקרה . ארגוני המורים

והיא ההבנה כי ארגוני המורים מתפקדים בתור  ,המקרים הללו הלךהסבוכה אשר התפחתה במ

רק כך . כיחידה אחת בעלת מטרה משותפת ,ונקודת וטו כל עוד הם מאוחדים ועובדים יחדי

 3שמשתקף בטבלה כפי . למנוע את כפיית מסקנות וועדת דברת עליהםארגוני המורים הצליחו 

אשר , והדבר הביא לכך שההסכם, כל אחד מארגוני המורים פעל בנפרד" אופק חדש"ב ,שלעיל

מורים אשר מלמדים נכפה הלכה למעשה על חלק ממורי ארגון ה, נחתם מול הסתדרות המורים

כולל פנייה לבתי המשפט על , של ארגון המורים להתנגד לכך יוכל ניסיונות .בחטיבות הביניים

אכן תפקד ארגון המורים " אופק חדש"במקרה , למעשה. כשלו ,מנת למנוע את כפיית ההסכם

 ,משפטית של מדינת ישראל-מתוך היכרותה את המערכת הפוליטית, אשר ניסתה, כקבוצת לחץ

זאת . בקבלת ההחלטות הללומשפיע אולם הבינה כי היא לא צד , להשפיע על קבלת ההחלטות

שבה ארגוני המורים הצליחו לסכל בהצלחה מרובה את , בניגוד גמור למקרה של וועדת דברת

 .שחקן וטותפקיד של , כאמור, יישום מסקנות וועדת דברת ומילאו
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 :סיכום ומסקנות: 6פרק 

הניסיונות לביצוע רפורמות במערכת החינוך בישראל סיפקו מספר מקרי בוחן להתנהלות 

קרקע פורייה שעל  מקרי בוחן אלו מהווים .הללושינויים את ההמערכת הפוליטית בבואה לבצע 

סוגים  ינמתוך מחקר זה צומחים ש. הוטו נקודותלפי תיאוריית  םמצעה ניתן לבצע מחקר לבדיקת

הן מסקנות אשר נוגעות למקרים הספציפיים של ההתנהלות , הסוג הראשון: שונים של מסקנות

, מסקנות לגבי תפקודם של השחקנים השונים. "עוז לתמורה"ו "אופק חדש", בנוגע לוועדת דברת

וכן מסקנות לגבי , חשיבותם בכל הנוגע לקבלת ההחלטות וליישום השינויים המבוקשים

הסוג . הרלוונטיים למדינת ישראל, ע שינויים בעתיד לאור הממצאים הספציפייםהאפשרות לבצ

מסקנות הנוגעות לתיאוריית שחקני  ןה, השני של מסקנות אותן ניתן להסיק בעקבות מחקר זה

כולל , סקרנו בהרחבה את הגישות הקיימות בתיאוריית שחקני הוטובעבודה זו השני  בפרק. הוטו

 יםאפשרמ  עליהם מבוסס מחקר זהמקרי הבוחן  .ותה של התיאוריהפירוט הביקורות והתפתח

ואף להציע דרכים , ומצד שני לבקרה, התיאוריה מצד אחדטענות לנו לנסות ולאשש חלק מ

 .לשפרה על מנת שתוכל להתמודד גם עם מקרים כמו המקרים אשר עליהם מבוסס מחקר זה

 :לסיכום ומסקנות אודות רפורמות במערכת החינוך בישרא

המסקנה העיקרית אשר נובעת מניתוח שלושת המקרים של , כפי שהצגנו בסיכום הפרק הקודם

במקרים . נוגעת לתפקיד אותו מילאו ארגוני המורים "תמורהלעוז "ו "אופק חדש", וועדת דברת

ללא , היה תפקידם של ארגוני המורים תפקיד של קבוצות לחץ" עוז לתמורה"ו" אופק חדש" של

של וועדת דברת מילאו  במקרה, לעומת זאת .אפשרות להשפיע באופן ישיר על קבלת ההחלטות

שיתוף הפעולה שלהם נתן להם את העוצמה . ענייןוהארגונים תפקיד של שחקן וטו לכל דבר 

, אשר מנסה להשפיע על מקבלי ההחלטות בשדה הפוליטי, קבוצת לחץבכדי להפוך מהדרושה 

ייתר את לובכך , אשר מסוגל למנוע בעזרת פעולותיו את יישום הרפורמות, לשחקן וטו בפני עצמו

 םאשר גרסה כי לארגוני, מאוששת השערת המחקר, בכך. עצם קבלת ההחלטה לבצע רפורמה

לת ההחלטות אשר הביאה לאי יישום רפורמת החוץ פרלמנטרים היה תפקיד מכריע בעצם קב

אמנם תוכנית וועדת  .ואילו מצד שני הביאה ליישום שתי תוכניות אחרות, וועדת דברת מצד אחד

על אף שדבר , אולם, "עוז לתמורה"ו "אופק חדש"ה רחבה הרבה יותר מאשר תוכניות תידברת הי

לא היה זה הדבר , ל ההסכמיםעל ארגוני המורים לחתום בסופו של דבר ע, לדעתי, זה הקל

עצם המחשבה של ארגוני המורים כי הגיעו להישגים בתחומי השכר ושעות , לדעתי. המכריע
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מחייבת  ,וועדת דברת כמו במקרהבניגוד לכפייה חד צדדית  ,מ"לצד הבנה כי ניהול מו, העבודה

 . הביאה אותם לחתום על ההסכמים הללו, אותם לבצע פשרות

לא  ועל מנת שזלא מספיקה לרפורמה במערכת החינוך  של ארגוני המוריםעצם התנגדותם  אך

אשר מצויים בסכסוך על עצם ייצוגם של , מתחרים, קיומם של שני ארגוני מורים שונים .תיושם

מביא לכך שרק עמדה משותפת והחלטית שלהם כנגד , ובעיקר של מורי חטיבות הביניים, המורים

מכיוון שלארגוני המורים אין . יכולה להתקבל בתור נקודת וטוניסיונות להשית עליהם רפורמה 

מדרך הפעולה של  ותהפעולה שלהם כנקודת וטו שונ כידר, םכוח וסמכות לחוקק חוקים ולבטל

דרך הפעלת , האחד: אופנים שונים בשני שלהם באות לידי ביטוידרכי הפעולה . שחקן וטו רגיל

בדומה לדרך הפעולה של , צ"כמו למשל עירוב בית המשפט על ידי הגשת בג, נקודת וטו מוסדית

, דרך הפעולה השנייה של שחקן וטו מסוג זה היא הארכת הקונפליקט. קבוצת לחץ חיצונית

את הרפורמה  ימסמסשבעתיד יכונן הרכב פוליטי אשר  ומניעת יישום הרפורמה מתוך הנחה

. במקרים שלפנינו ארגוני המורים פועלים לפי שתי דרכי הפעולה המתוארות, למעשה. בפועל

וארגוני המורים פונים , צ מסרב להתערב"בג. צ ומבקשים את התערבותו"תחילה הם פונים לבג

עם שרת . ממונה שרת חינוך חדשהו, לשיבוש היישום של רפורמת דברת עד אשר מתחלף השלטון

בין  העמדות הזהפיצול  .נוך החדשה מתנהל משא ומתן בנפרד על ידי ארגוני המורים השוניםהחי

, בלבד להפוך לקבוצות לחץ חיצוניות, למעשה, להם גרםו, ביא להחלשת כוחםהשני הארגונים 

זה גרע מהם את היכולת , אך חשוב מכך .חסרות השפעה ישירה על תהליך קבלת ההחלטות

ברגע שהסתדרות המורים חתמה על , כך .הליך היישום של ההחלטות עצמןעל תלהמשיך ולהשפיע 

ארגון המורים נכשל במניעת כפיית ההסכם על חבריו המלמדים בחטיבות , "אופק חדש"הסכם 

כי אם גם בהקשר של , ממצא זה חשוב לא רק בהקשר של מערכת החינוך. הביניים ובתיכונים

אשר נמצאים בתהליכי סכסוך כאלה , בדים שוניםשלל היחסים בין המדינה לבין ארגוני עו

הסכסוכים בין המדינה לבין עובדי  ,למשל .ואחרים בכל הנוגע לרפורמות שונות במשק הישראלי

הדרך היחידה לבצע  :התמונה שעולה ממחקר זה היא ברורה. חברת החשמל ועוד, הנמלים

ולא כפיית , אמצעות משא ומתןרפורמות כאשר עומדים אל מול ארגון עובדים חזק ומלוכד היא ב

הבנה זו יכולה להועיל למשק הישראלי לא  .ארגוני העובדיםעמדתם של רפורמה מבלי להתחשב ב

 .מעט

השערת המחקר השנייה של מחקר זה גרסה כי יש קשר בין היחסים האישיים של העומדים בראש 

ושרי , ר ארגון המורים מצד אחד"ר הסתדרות המורים ויו"ובעיקר יו, הארגונים הרלוונטיים
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אמנם ראינו כי היו ליחסים . לבין שאלת היישום של הרפורמות הרלוונטיות, החינוך מצד שני

וכי ברגע שהיחסים היו טובים הייתה גם פשרה בין הניצים ונחתם , סוימתהללו משמעות מ

האם : לא ברור מה קדם למה, בנוסף. אך אין לנו דרך לברר האם מדובר בקשר חד משמעי, הסכם

או , בגלל חוסר ההצלחה להגיע להסכם נעכרו היחסים האישיים בין העומדים בראשי הארגונים

? תחילה והם אלה שהביאו לכך שהמגעים לא צלחו לידי הסכםשמא יחסים אלה היו עכורים מלכ

שכן לא מצאנו ראיות חד משמעיות לקיומה , השערה זו לא אוששה במסגרת מחקר זה, כך או כך

 .של השפעה ברורה בין היחסים האישיים ליישום ההסכמים השונים

, לות בישראלמערכת החינוך בישראל תמשיך לעמוד בשנים הקרובות במרכז עניינן של הממש

ויהיה מעניין לראות אם גם בעתיד יהיה בכוחו של ניתוח זה להסביר את העמדות של השחקנים 

קרי ארגוני , האם גם בהמשך שיתוף פעולה בין השחקנים החוץ פרלמנטאריים .השונים המעורבים

לאור  ?כפי שהוא הניב במקרה של וועדת דברת, יניב תוצאות חיוביות מבחינתם, המורים

אני מניח שלא יעבור עוד זמן רב עד שנתקל במקרה בוחן , בישראלה של מערכת החינוך כפכותהפ

שיאפשר לנו לנתח את מהלך האירועים מתוך הזווית הייחודית שבה הוצגו הדברים במחקר , נוסף

 .זה

 :סיכום ומסקנות אודות תיאוריית שחקני הוטו

ה להסביר את מהלך העניינים בכל הנוגע תיאוריית שחקני הוטו מצליח, כפי שראינו בעבודה זו

לרפורמות במערכת החינוך בישראל בצורה בהירה וניתן להניח כי מחקר זה מהווה אישוש נוסף 

אמנם , כפי שהסברנו בתחילת עבודה זו, ניתוח אלטרנטיבי בעזרת המודל התוספתי .לתיאוריה זו

לדעתי התוצאה המתקבלת  םולא, מצליח לתת הסבר משלו למקרים אשר הצגנו במהלך העבודה

ח דברת "ניתן להציג את ההבדלים בין דו. מניתוח המקרה על ידי המודל התוספתי לוקה בחסר

אחד מן כתוצאה מהקטנת מספר השחקנים הרלוונטיים בכל  "עוז לתמורה"ו "אופק חדש"לבין 

ולא כל אחת מהן , זאת בהנחה שחברות הקואליציה נספרות בתור שחקן אחד) המקרים הנבחנים

אולם לדעתי  .ל השגת הסכמה בין השחקנים השוניםהקלת האפשרות שועל ידי כך , (בנפרד

כפי שניתן היה להתרשם במהלך ניתוח המקרים באמצעות תיאוריית , התמונה מורכבת יותר

לא היינו יכולים , הוטו נקודותבאמצעות תיאוריית  האירועיםלולא הצגנו את . הוטו נקודות

 .אלא שיתוף הפעולה ביניהם חשוב לא פחות, להבחין כי לא רק מספר השחקנים הוא חשוב
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על אף  ושב, המודל התוספתי מתקשה להתמודד עם ניתוח מקרה כמו מקרה וועדת דברת, בנוסף

  .ועליישום הרפורמה לא מתבצע בפ, קבלת החלטה על ביצוע רפורמה

א וההראשון . ניתוח המקרים באמצעות תיאוריית שחקני הוטו נתקל במספר קשיים, למרות זאת

-רק קבוצת לחץ חוץ, בסופו של דבר, ומי מייצג, היכולת להכריע מי הם השחקנים הרלוונטיים

אם גם , פרלמנטאריות יש חשיבות-גם לקבוצות חוץתי כי יהראלאורך העבודה . פרלמנטארית

-התמקדות בארגונים החוץה. נעשית במסגרת הפרלמנטאריתעצמה לטות קבלת ההח

פרלמנטאריים -פרלמנטאריים במקרי הבוחן הביאה אותי למסקנה כי לעיתים ארגונים חוץ

ולמעשה במסגרת ניתוח זה חשיבותם לא פוחתת , יכולים לתפקד בתור נקודות וטו בפועל

ולהוסיף עליה , זוה את הטענהכמובן שיש לחקור עוד  .מחשיבותו של כל שחקן וטו מפלגתי אחר

על מנת שאכן נוכל לומר בפה מלא כי מדובר בסוג נוסף של , בלתי קשורים, מקרי בוחן נוספים

ולא במקרה ייחודי הנובע מהמבנה השלטוני ומבנה שוק העבודה בכל הנוגע למערכת , נקודות וטו

  .החינוך במדינת ישראל

הוטו לעניין היישום של  נקודותא חוסר ההתייחסות בתיאוריית ועלות השברצוני לה קושי שני

היום אין התייחסות ליישום הוטו הקיימת  נקודותאודות תיאוריית בספרות . הרפורמות

, ונראה כי עצם קבלת ההחלטה במסדרונות הפוליטיים אודות ביצוע רפורמה מספיקה, ותהרפורמ

ומחקר זה מביא מקרה שבו , אין כך הדבר לעיתיםולם א. או מניחה ביצוע בפועל של הרפורמות

אי יישום הרפורמה   .לם בפועל היא לא יושמהאו, ביצוע רפורמה אישרה אתהפוליטית  המסגרת

הרפורמה אלא , או שינוי בשחקנים הרלוונטיים ובעמדותיהם, לל שינוי בסטאטוס קוובג ארעלא 

את  פעלה ומנעהאשר , נית למערכת הפוליטיתבגלל קיומה של נקודת וטו חיצו לטענתילא יושמה 

ני סבור כי יש לחקור גם נושא זה ולהרחיב את היריעה בכל הנוגע א, לכן .יישומה של הרפורמה

את תחומי העניין של ולא לתחום , המסגרת של תיאוריית נקודות הוטו ליישום של רפורמות בתוך

עלינו לזכור כי ללא היכולת . מסוימתהתיאוריה למציאת סטאטוס קוו המשותף לחברי קואליציה 

 .לא תמיד יש משמעות הלעצם ההחלטה על ביצוע, ליישם רפורמה

א הקשר שבין שחקני הוטו ווה, הוטו נקודותהדבר מרמז על הקשר אפשרי נוסף של תיאוריית 

דבר אשר הספרות העוסקת בתיאוריית שחקני הוטו , ן יכולת המשילות של שלטון כלשהולבי

האם לקחי . 3 הובאו בפרק השני העולות מספרות זולקים מן המסקנות וח, לא מעטעוסקת בו 

                                                           
3
 .Martinושל  Hammondלמשל מחקריהם של  
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? הם תוצאה של יכולת משילות נמוכה ,אודות חשיבתם של נקודות הוטו החיצוניות, המחקר שלנו

האם ? יכולת משילות נמוכה פרלמנטאריות מצביעה על-של נקודות וטו חוץ ןקיומעצם או שמא 

ולכן , שאלות אלו חורגות מתחום המחקר? ות לבין מספר שחקני הוטויש קשר בין יכולת משיל

אלה נעוץ חלק כגון אני סבור כי בתשובות לשאלות אולם . אין בידי מחקר זה הכלים לענות עליהן

 .יכול וצריך לעסוק בהן והוא, מהעתיד של המחקר אודות שחקני הוטו
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