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 תודות ופרולוג

בודת המחקר אבקש להודות למנחה שלי ד"ר ענת גופן על ההנחיה האקדמית והליווי בפתח ע

המקצועי. מעבר לכך, עבודת מחקר זו נולדה "דה פקטו" בקורס ניתוח מדיניות אותו העבירה ד"ר 

נולדה לה עבודת חקר זו. אין לי  -גופן. משאלה תמימה בשיעור ותשובה מתומצתת של המרצה

סיוע, החשיבה וה"דחיפה קדימה" של ד"ר גופן, עבודת מחקר זו , לא ספק, שלולא הקורס, ה

 הייתה באה לעולם ולא הייתה מוגשת כלל.

במהלך עבודת המחקר נחקר נושא הרפורמה לבריאות הנפש. נושא זה הינו קרוב לליבי מאוד 

וזכיתי להיות חלק מקבוצת אנשים שסייעה ביישומה. זוהי זכות גדולה בשבילי לחקור את 

רפורמה מנקודת המבט האקדמית מחקרית, ולבטח היא תשפיע עליי בעבודתי המקצועית ה

 בהמשך.

ברצוני להודות לכלל המרואיינים שהסכימו להתראיין ולהגיד את אשר ליבם. שיתוף הפעולה אינו 

מובן מאליו. הנושא הינו רגיש מקצועית ופוליטית ושיתוף הפעולה של קובעי המדיניות 

 גם כאשר מדובר על חיסיון מלא. ,מובן מאליו כלל שהתראיינו אינו
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 תקציר

קובעי מדיניות בבואם להחיל מדיניות חדשה ולשנות את מדיניות הקיימת, נתקלים לעיתים 

 Street Levelה )מצד עובדי קצלמדיניות, איומים בחוסר היענות בחוסר היענות, או 

Bureaucratsיניות ואי היענות מצידם עלולה לחבל אמונים על יישום המד ,(. עובדי קצה אלו

 קובעי מדיניות להגיבכאשר אלו לא נענים למדיניות, נדרשים ביישום המדיניות הנקבעת. לפיכך, 

, לא נחקרה באופן מלא בספרות של קובעי המדיניות, והגורמים לה לעובדי הקצה. תגובתם זו

מדיניות לאי היענות מצד עובדי  כיצד מגיבים קובעיהמחקרית. לאור זאת, מחקר זה מבקש לבחון 

 ?הקצה וכיצד הם מסבירים את תגובתם

בבריאות הנפש". רפורמה זו, הינה אחד  רה בוחן, יישום "הרפורמהלצורך מחקר זה נבחר מק

מצעדי המדיניות המשמעותיים ביותר במערכת הבריאות הישראלית מאז חקיקת חוק ביטוח 

בריאות הנפש", נתקלו קובעי מדיניות בצורות שונות בריאות ממלכתי. במהלך יישום ה"רפורמה ב

רואיינו קובעי מדיניות  ,של אי היענות ואיומים לאי היענות מצד עובדי קצה. במסגרת המחקר

אי  מקרים של 15אשר היו שותפים ליישום ה"רפורמה בבריאות הנפש". קובעי המדיניות תיארו 

קצה, אשר התרחשו במהלך יישום הרפורמה היענויות ואיומים לאי היענות שונים מצד עובדי 

בבריאות הנפש. בנוסף, קובעי המדיניות תיארו את תגובותיהם שלהם ושל קובעי מדיניות נוספים 

התגובות שתוארו על ידי קובעי המדיניות  לאותם אי היענויות ואיומים לאי היענות שתיארו.

 נותחו ועובדו לכדי מאגר נתונים אחד.

של קובעי מדיניות השונות תגובות הציע מודל תיאורטי לחלוקה ואפיון המחקר מבהמשך לכך, 

של עובדי קצה. המודל התיאורטי מציע כי ניתן לחלק את תגובותיהם של למדיניות לאי היענות 

שינוי המדיניות  -"בעד)" מגיבים מהבו נקבע  -הציר התוכניקובעי המדיניות כנעים על שני צירים: 

(. פסיביתאו אקטיבית מגיבים ) בצורה  כיצדבו נקבע  -יהציר הטקטו( ניותאי שינוי המדי -"נגד"ו

פוסים של תגובה של קובע מדיניות כאשר כל אחד שני הצירים הללו מייצרים ארבעה אבטי

בפירוט מוצגים מהאבטיפוסים הללו מכיל מגוון דגמים שונים של תגובות. אבטיפוסים אלו 

 במחקר זה.

גדיר בין היתר שלושה גורמים שונים אשר משפיעים על אופן התגובה בנוסף, המודל התיאורטי מ

של קובע המדיניות והם: מאפייניו של קובע המדיניות המגיב, תפיסת קובע המדיניות את 

הסקטור של עובדי הקצה המבצעים אי ההיענות והטיעון שעובדי הקצה משתמשים בו להצדקת 
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אופן הכב ממאפיינים משניים, אשר משפיעים על . כל אחד ממאפיינים אלו מורשלהם אי היענות

בהמשך לכך,  של עובדי קצה. ,איומים לאי היענותלאו  ,בו יבחר קובע המדיניות להגיב לאי היענות

המחקר גם מציע להמשיך את המחקר ולנסות לאבחן ולמצוא תבניות של תגובות קובעי מדיניות 

 המתפתחות לאורך זמן.  
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 מבוא

ציבורית כתהליך נפרד העומד המדיניות התהליך היישום של  הספרות המחקרית מעמידה את

לו ים לאבחן כיצד מיושמת מדיניות ואיבמשך השנים נעשו מחקרים רבים המנסכך ש ,בפני עצמו

בהמשך לכך,  .(Pressman & Wildavsky, 1973)יתרמו ליישומה המוצלח אשר לבצע יש תהליכים 

 Streetהמחקרית רבות בסוגיית עובדי הקצה ) במשך שני העשורים האחרונים התעסקה הספרות

level Bureaucrats ובתפקידם ביישום מדיניות. נמצא, כי קשה שלא להפריז בתפקידם של עובדי )

וקרים רבים ח. בשטח על יישומה כמעט בלעדייםבהיותם האחראיים ה ,ביישום המדיניות הקצה

ה כי נתון להם שיקול דעת רחב בבואם מהעובדפעה הגדולה של עובדי הקצה נובעת כי ההשציינו, 

היא לעיתים מנוסחת באופן כזה , כך שמטבעה מעומעמת ,מדיניותליישם את המדיניות בפועל. 

-Lipsky, 1980 ; Maynardהמותיר לעובדי הקצה מרחב תמרון ניכר לממש את שיקול דעתם )

Moody & Musheno,2000 .),א מנוסחת על יכפי שהפער בין המדיניות  םקייפעמים רבות  לפיכך

ידי קובעי המדיניות לבין המדיניות כפי שהיא מיושמת בפועל על ידי עובדי הקצה. פער זה מוגדר 

 ,Hogwood& Gunn, 1984 ; Sabatier& Manzmanian)אי היענות על ידי החוקרים בפשטות 

להסביר מהם  נעשה מאמץותופעה זו , של אי היענות של עובדי קצה, נחקרה רבות בספרות  (.1979

שלהם ולבצע אי ההסברים והסיבות שבעטיים בוחרים עובדי הקצה להשתמש בשיקול הדעת 

, למדיניות הרבים העוסקים בעובדי קצה ובאי היענותם . חרף המחקרים(Gofen, 2013) היענות

של למדיניות לאי היענות  בתגובה של קובעי מדיניותלא קיימת ספרות ענפה מקבילה העוסקת 

ההבנה כי התגובה של קובעי מדיניות הינה חולייה משמעותית וייתכן אף קריטית  הקצה.עובדי 

 הינה המוטיבציה העיקרית למחקר זה. ,ביישום מדיניות

 לאי מדיניותבספרות המחקרית לתגובה של קובעי  ת מקוםלהמשיג, להגדיר ולת מבקשמחקר זה 

מבקש גם  מחקרהנוסף, מצד עובדי קצה. ב ,איומים לאי היענות למדיניותלמדיניות, או ל היענות

 להגיב. בו יבחרו קובעי המדיניות האופןמשפיעים על אשר ייתכן ו ,לאבחן את הסיבות והגורמים

עובדי הקצה  מצדכיצד מגיבים קובעי מדיניות לאי היענות  במחקר זהשאלת המחקר לפיכך, 

 ?וכיצד הם מסבירים את תגובתם

וניתוח  איונות עומקר על בחירת מקרה בוחן, ביצועהמבוסס איכותני  הינו מחקר ,זה מחקר 

 ,אשר נבחר במסגרת המחקר היה "הרפורמה בבריאות הנפש" ,מקרה הבוחן. מסמכים רשמיים

עם  נערכו ,במסגרת מחקר זה ראיונותה. 2112-2114אשר יישומה הראשוני התרחש בין השנים 

. בבריאות הנפש" רפורמה"ה מה שלביישובכירים בהווה ובעבר במשרד הבריאות אשר לקחו חלק 
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גוף ניהולי שהוקם במקביל, נעשה ניתוח של פרוטוקולים של "מינהלת הרפורמה בבריאות הנפש", 

 העלו הללו . מקורות המידעזו רפורמהישומה של אשר ליווה את י ,2112במשרד הבריאות בשנת 

במערכת בריאות  ד עובדי קצהמצ למדיניות ואיומים לאי היענות היענותאי של שונים מקרים 

ם אותן ע של קובעי מדיניות ההתמודדותדפוסי , ממקורות המידע עלו גם הנפש בישראל. במקביל

מודל ל היוו את הבסיס מקרי אי ההיענויות השונים ודפוסי ההתמודדות עימם,  .אי היענויות

 .תיאורטי המוצע במחקר זהה

קיימות מספר אסטרטגיות תגובה שונות  דיניותקובעי המכי ל ,גורס המוצע, המודל התיאורטי

, הציר התוכני: הראשון, של עובדי קצה הנעות על שני צירים ,או איומים לאי היענות ,לאי היענות

מלא שינוי  -"בעד. ציר זה נע בין "שלו היה תוכן התגובהי מהההחלטה של קובע המדיניות 

ההחלטה של קובע , הציר התוכני. השני, תאי שינוי של המדיניו -"נגדל" ,או ביטולה המדיניות

 אסטרטגיות "."פאסיבי" לאופן פעולה אקטיביבין אופן פעולה " ציר זה נע. לפעול כיצדהמדיניות 

המכילים כל אחד של תגובה,  אבטיפוסים המטריצה של ארבעגדירות הפעולה בשני הצירים מ

, פאסיביבעד וה אקטיבי,ו עדבהינם: ה אבטיפוסיםארבעת ה דגמים רבים ושונים של תגובות.

יניות התגובה של קובע המדכי  בנוסף, המודל התיאורטי מציע .אקטיבינגד ווה פאסיבינגד וה

נע על שני צירי כאשר הוא הוא משנה לעיתים את תגובתו מתפתחת לאורך זמן, כך שלעיתים 

 התגובה שצוינו מעלה.

המשפיעים על  ,תנים עיקרייםשלושה משומפרט  החלק המשלים של המודל התיאורטי מציע

 השני,מאפייני קובע המדיניות,  הראשון,. לאי ההיענות האופן בו יבחר קובע המדיניות להגיב

 והטיעון לאי ההיענות, כפי שמתאריםההסבר והשלישי, תפיסת קובע המדיניות את עובדי הקצה 

 .המגיבקובע המדיניות על ידי ים אלו נתפס כיצדוובדי הקצה ע זאת

זה הינו המשך ישיר למחקרים הרבים שנערכו בעשורים האחרונים על יישום מדיניות. הוא  מחקר

המיישמים  מעמיד כאבן יסוד את מערכת היחסים בין קובעי המדיניות השונים עם עובדי הקצה

מהטיעון של כי  תגובת קובעי המדיניות אינה מושפעת רק  ,. בנוסף, מחקר זה מחדדאת המדיניות

אלא היא גם מושפעת מהתפיסות השונות של קובע המדיניות את הגורמים השונים  ,עובדי הקצה

 המצויים בחלל בו מתרחשת אי ההיענות.

צה, מיהם יכיל סקירה של הספרות המחקרית העוסקת בעובדי הק לעבודת מחקר זושני ה חלקה

ניות על ידי ביישום מדיהאתגרים המובנים הקיימים  ותפקידם ביישום מדיניות. כמו כן, יוצגו
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לסיכום הסקירה תוצג גם והסיבות לכך.  הקצה אי היענות של עובדי עובדי קצה ובכלל זה

מערכת היחסים בין קובעי המדיניות ועובדי הקצה וסקירה של הספרות המחקרית העוסקת ב

תוצג  בחלק השלישי,הכלים בהם משתמשים קובעי מדיניות על מנת לאכוף את יישום המדיניות. 

מקרה הבוחן שנבחר למחקר זה ואת מקורות גם  יוצג בחלק זהחקר ושיטת המחקר. שאלת המ

, יוצגו הממצאים שעלו מכלל מקורות המידע. בחלק הרביעיהמידע שנאספו במסגרת המחקר. 

במסגרת מחקר זה.  מוצגהתיאורטי אלו גובשו למודל  , אשרניתוח של הממצאיםיוצג  ,בנוסף

 הצעה למחקר המשך.  המחקר ויציע ובתרומת קנותיעסוק בדיון במס חלק החמישי,ה

 סקירה תיאורטית .1

 עובדי קצה וחשיבותם ביישום מדיניות .1.1

הוא השאיפה של משרתי הציבור  ,אחד מעמודי הטווח של שירות ציבורי טוב ומועיל לציבור

       (. לאור זאת,Wilson, 1989העובדים בסקטור הציבורי לעשות את עבודתם על הצד הטוב ביותר )

התיאורטית העוסקת במדיניות ציבורית ,עשירה במחקרים וניתוחים הדנים  -הספרות המחקרית

(. מחקרים אלו מציינים את עובדת היותם Street level Bureaucratsבתפקידם של עובדי הקצה )

של עובדי הקצה בעלי השפעה קריטית הן על גיבושה של המדיניות והן על הטמעתה ויישומה של 

 (. Lipsky 1980 ; weaver, 2013)המדיניות 

כל   ,במערכת הציבורית, בעיקר, מהווים עובדי הקצה, השופר לקידום ומימוש המדיניות הנקבעת

זאת לצד מתן השירותים לאזרח.  עובדי הקצה הינם ה"קו הראשון" של מיישמי המדיניות של 

רופאים, שוטרים ומורים  הממשלה על שלוחותיה השונות, דוגמת: חינוך, בריאות רווחה. אחיות,

הינם דוגמאות קלאסיות של עובדי קצה במערכות ציבוריות, דהיינו עובדים בעלי פרופסיה 

(. יחד עם זאת, הספרות Ellis, 2007; Maynoard- Moody& Musheno, 2003 מקצועית  )

  המחקרית דנה גם בעובדי קצה אשר אינם בעלי פרופסיות מקצועיות כגון: פקידי מס הכנסה

(Fineman, 1986; Cohen& Gershgoren, 2013.) 

עם או  ,הספרות המחקרים מגדירה את עובדי הקצה כעובדים הנמצאים בקשר ישיר עם האזרחים

מקבלי שירותים ממשלתיים אחרים )חברות או עסקים(. אופי הקשר בין עובדי הקצה למקבלי 

או  מים יחסים ארוכי טווח )מוריםיכול להיות שונה בין עובד קצה למשנהו. כך קיי ,השירותים

משפחה( או יחסים קצרי טווח )שמאים, שוטרים ופקידים(. כמו כן, קיימים יחסים בהם  ירופא

הקצה  ילמקבל השירות )עובדים סוציאליים, אחיות( ויחסים בהם עובד יםהקצה מסייע יםבדוע
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השוני באופי הקשרים בין על מקבל השירות )פקחי חניה, סוהרים(. חרף סנקציות  יםדווקא מפעיל

עובדי הקצה השונים למקבלי השירותים, הספרות המחקרית מסתכלת ברוב המקרים על עובדי 

 (.Gofen, Sella&Gassner, 2016בתוך השירות הציבורי ) ואחידה הקצה כקבוצה מאובחנת

על העובדה שהחלטות ופעולות הנעשות  הינה ,עיקרון יסוד בתאוריה המגדירה את עובדי הקצה

ידי עובדי קצה הופכות להיות, או לכל הפחות מייצגות, את המדיניות של משרדי הממשלה אליהם 

או מקבלי השירותים, ברוב מוחלט של  ,שייכים עובדי הקצה. הסיבה לכך היא ,שהאזרחים

נתקלים במדיניות כפי שהיא באה לידי ביטוי בפעולותיהם של עובדי הקצה במקרה  ,המקרים

(. דהיינו, מבחינת האזרחים, המדיניות הינה  Brodkin, 1997,Lipsky ;1980)הספציפי שלהם 

התועלת או הסנקציה שמפעילים עליהם עובדי הקצה ולא בהכרח זו המשתקפת אליהם על ידי 

 ;Meyers,Glaser &MacDonald, 1998קובעי המדיניות )בנאומים או בפרסומים וכו'( )

Maynard- Moody &Musheno, 2000 .) 

 אתגרים ביישום מדיניות על ידי עובדי קצהה .1.1

( Policy fictionבין המדיניות אשר נקבעה ) קיים פערכי במקרים רבים  ,חוקרים רבים מציינים

 Policy facts( )Lipsky, 1980; May & Winter , 2009פקטו בשטח )-למדיניות אשר מתרחשת דה

; Brodkin, 2003וון שעובדי הקצה מבצעים שיקול דעת (. פער זה, נובע בחלק מן המקרים מכי

מהעובדה  השתמש בשיקול דעת שלהם, נובעלשל עובדי הקצה ביישום המדיניות. האפשרות 

שונות  כך שהיא מאפשרת לעובדי הקצה לקבל החלטות ,שבחלק מן המקרים המדיניות מנוסחת

המקרים  העובדה כי חוקים והחלטות מדיניות מתקבלים ברובביישומה. הסיבה לכך, הינה 

כלל הטענות  ,בזמן עיצוב וגיבוש המדיניות ,כך שלא תמיד באים לידי ביטוי  ,בסביבה "סטרילית"

כפועל יוצא  א של הגורמים המבצעים אותה.האפשריות של הגורמים המושפעים מהמדיניות ול

מלא עם פרקיטות  ת באופןמתחברכך שהיא אינה  מנוסחת באופן עמום מטבעהמכך, מדיניות 

ום בשטח. במצב מעין זה, עובדי הקצה נתקלים בבעיות ואתגרים רבים ביישום המדיניות. על הייש

מחסור במשאבים, עובדי הקצה  ,מנת להתמודד עם האתגרים המובנים בתפקידם, כגון: לחץ

משתמשים בשיקול הדעת שלהם בעבודתם היומיומית ולעיתים אינם מיישמים את המדיניות כפי 

-May & Winter, 2009;  Brehm & Gates, 1997 ; Lipsky, 1980 ; Maynard) שהיא מנוסחת   

Moody & Musheno,2000ל המדיניות ותהליכי ך, ניתן לומר כי מעצם מאפייניה ש(. לפיכ

( כאשר Policy takersקביעתה, נוצר פער בו עובדי הקצה יכולים לפעול ולהיות עושי המדיניות )

 & Majoneמעצבים אותה מחדש )הם אף עיתים לומחדדים את מדיניות  הם דה פקטו
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Wildavsky,1978 ; Lipsky, 1980; Brodkin, 1997, 2003,2011; Sandfort ,1999,2000; מצב .)

, ניתן לומר כי אם כןPolicy fiction (Brodkin, 2003 .) -ל  Policy fact-זה נקרא  "מעבר מ

 ומשתנה כאשר היאחיים עצמאיים היא בעלת מיד לאחר גיבושה, אלא מדיניות אינה שלמה 

 ,Gofen , 2013; Maynard- Moody & Musheno ,)  האמונים על יישומה נפגשת עם עובדי הקצה

2000.) 

כיצד ומתי עובדי הקצה משתמשים בשיקול הדעת שלהם.  ,הספרות המחקרית דנה רבות מדוע

או הסוכנות  יש להבין כי עובדי הקצה נמצאים כחוליה המקשרת בין הממשלה ,ראשית

של עובדי  העבודה עם ומול האזרח הינה בסיס התנהלותם היומיומיתהממשלתית לבין האזרח. 

עובדי של (. מצב זה, מייצר דואליות בנאמנות Weatherly& Lipsky, 1977; Lipsky, 1980) הקצה

 הם נאמנים לארגון ולמדיניות אותם הם מבצעים, אך מצד שני הם נאמנים ,הקצה, כאשר מחד

נובעת  ,(. נאמנות זו לאזרחMaynard- Moody& Musheno, 2000לאזרח אותו הם רוצים לשרת )

ומהרצון האמיתי והכן של עובדי  ם של עובדי הקצה את עצמם כמשרתי ה'אזרח תחילה"מתפיסת

 ;Tummers& Bekkers, 2014הקצה לעשות שינוי בחייהם של האזרחים עימם הם באים במגע )

Tummers et al, 2015לעיתים מייצר מצב בו עובד הקצה  ,(. קשר זה בין האזרח לעובד הקצה

רית. דהיינו, הוא "מלכלך את ידיו" 'כורה הפחם' של המדיניות הציבו , כפי שמתואר בספרות,הינו

, הוא מאמין, אשר על מנת לעזור ולשרת את האזרח בצורה ,תוולעיתים אף מסכן את מקום עבוד

(. לאור זאת, עובדי Maynard- Moody& Musheno, 2003ותר לאזרח )הטובה והמועילה בי הינה

הם נוטים להפעיל שיקול דעת מאפייניו וומ שירותמהם הקצה מושפעים רבות מהאדם הבא לקבל 

להתאים את המדיניות המוצהרת לכל אחד ואחד מהאזרחים על מצוקותיהם  במטרה

לא ברור מהם  (. יחד עם האמור,;Lipsky, 1980 Brehm&Gates, 1997) השונים ומאפייניהם 

עבור אזרחים מסוימים בעוד המאפיינים המניעים את עובדי קצה לשנות את המדיניות עבור 

 (.   Goodsell, 1981 Maynard-Moody& Musheno, 2003אחרים לא  )אזרחים 

תם . בהשתייכופרופסיונליתברובם בעלי מומחיות הינם שנית, כפי שצוין מעלה, עובדי הקצה 

של הממשלה  הלפרופסיה מסוימת, עובדי הקצה רואים את עצמם מיישמים לא רק את מדיניות

והאתיקה  םאלא גם אמונים על יישום מלא של הערכי ,או של הארגון אליו הם משתייכים

 Hope&Hill, 2007, Guagine, Lefortהמקצועיים הרלוונטיים לפרופסיה אליהם הם שייכים )

&Lamb, 2011ות זו, מייצרת מתח מתמיד כאשר עובדי הקצה הללו באים ליישם (. דואלי

אינה עולה בקנה אחד עם הערכים והאתיקה המקצועית של הפרופסיה אליה הם  אשר ,מדיניות
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. יים וערכייםמוסרבעלי מאפיינים מצוקות אצל עובדי הקצה יכול לייצר  זהמתח  משתייכים.

, מתנגשת עם פו עובדי הקצה לפרופסיהאשר בהשראתה הצטר ,כאשר השאיפה והמוטיבציה

על מנת  ,עובדי הקצה נוטים להפעיל שיקול דעת המדיניות עליה החליטה הממשלה או הארגון,

עיני עובדי הקצה. נוסף מדיניות הנדרשת בל המוחלטת להתמודד עם הפער הקיים בין המדיניות

ן עובדי בעלי אותה "זהות אינטרסים" בי לעיתים על האמור, השייכות לפרופסיה מייצרת

 יכולה לעיתים להעמיד את ,או בארגונים מקבילים. זהות אינטרסים זו ,פרופסיה בתוך הארגון

אלית לבין המחוייבות הארגונית ייכות הקולגיתשהה עובד הקצה במצב בו עליו לבחור בין

 ,Brehm&Gates,1997; Brodkin) אותו הם מעוניינים לשרת בין המחוייבות לאזרחאף לעיתים ו

2003  .) 

 אי היענות של עובדי קצה .1.1

בפועל מוגדר על ידי הספרות כאי המתרחשת למדיניות  ,בין המדיניות שעליה הוחלטהפער 

רבות  זו, נדונההיענות  אי תופעת( של עובדי קצה למדיניות. Non- Complianceההיענות )

 ה לשני אשכולותק את יחס החוקרים אליבספרות המחקרית וניתן לחלבעשורים האחרונים 

עיקריים: אלו הרואים באי היענות זו כ"סירוב רע" ואלו הרואים באי היענות כחלק מבורך 

 מתהליך העיצוב והיישום של המדיניות. 

קבוצת החוקרים הראשונה, מתייחסת לאי ההיענות כתופעה שלילית ומתארים אותה כ"חריגה" 

"(Divergence"או לחילופין "חבלה" או "השתמטות )" "(Shirking של עובדי הקצה )"

ככזה המנוסח ומעוצב על ידי  ,מהמדיניות.  חוקרים אלו מדגישים את תהליך עיצוב המדיניות

קובעי המדיניות בלבד )"מלמעלה למטה"(. בתהליך מעין זה, עובדי הקצה באים ודורשים שינויים 

בגיבושה של מדיניות  במדיניות על מנת שיתאפשר להם לממשה אבל הם אינם שותפים כלל וכלל

(. Hogwood& Gunn, 1984 ; Sabatier& Manzmanian, 1979ולא בבחירת כלי המדיניות )

חלק הסיטואציה בה נמצאים עובדי הקצה כ מתפיסתנובעת  ,הסיבה להצגה זו של החוקרים

ב"מגדל  המדיניות מתעצבת . בסיטואציה זו,(Principal- Agent problemמנהל )-בעיית סוכןמ

מתארים  אלונדרשים רק ליישמה. בנוסף, כנגזרת מתפיסה זו, חוקרים  ן" ואילו עובדי הקצההש

מעלה, סיטואציה זו  טין ראש". לפיכך, בהמשך למתוארשואפים ל"הקכאלו האת עובדי הקצה כ

את לקדם בכדי בו עובדי הקצה יכולים להשתמש בסמכויותיהם  ,כשל שוק מובנהמעין מהווה 

ת. דבר זה, לטענתם, יוביל בהכרח על חשבון יישום המדיניו שלהם, "גילדתי"האינטרס אישי או ה
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האזרח והוא  הקצה" של המדיניות -פגיעה ביעילות השירות הציבורי ובשירות הניתן ל"לקוחל

(Brehm&Gates,1997; Brodkin, 2003,  .) 

יובית והיא מתייחסת לאי היענות של עובדי קצה דווקא כתופעה ח ,קבוצת החוקרים השנייה

המקדמת את  אשר היא בהכרח ,מתוארת על ידי החוקרים לעיתים כ"סרבנות יצירתית"

מדגישים את תהליך עיצוב המדיניות ככזה  ,. חוקרים אלו(Haynes & Licata, 1995) המדיניות

כל זאת יחד עם קובעי המדיניות  ,הימיישמאשר הם  ,המנוסח ומעוצב על ידי עובדי הקצה

מתארים את עובדי הקצה  ,(. חוקרים אלוBovans& Zouridis, 2002ה"( ))"מלמטה למעל

 ,של מדיניות יישומהאשר מקיימים התמודדות חיובית עם לחצים הנובעים מ ,"כמגדילי ראש"

לאור זאת, התאמתה לשטח של המדיניות עמומה ולא יורדת לפרטים.   , כאמור,מטבעה אשר

בהכרח טובה לאזרח  , לשיטת חוקרים אלו,ההינ ,בצורה המתפרשת על ידי עובדי הקצה

(Tummers et al. 2015; Carey and Foster, 2011 .)כאשר קיים פער בין לפי חוקרים אלו ,

אומר כי בהכרח קיים כישלון אין הדבר , המדיניות המנוסחת למדיניות בפועל )אי היענות(

המדיניות, המתגבשת אט אט  מדובר בתהליך בריא בעיצובה של . לשיטתם,של המדיניות ביישומה

(. Hill, 1997 ; Hjern& Porter, 1981ומביאה לידי ביטוי את כלל הגורמים הרלוונטיים למדיניות )

אלא כהזדמנות של עובדי הקצה  ,אין להתייחס לאי היענות כבעיה אותה יש לפתור ,לפיכך

 Guerrillaאת המונח " (. בהקשר זה, חשוב לצייןGofen, 2013המדיניות ) ה שללהשפיע על עיצוב

Government המתאר קבוצות של עובדי קצה הפועלות באופן מודע )אך נסתר בדרך כלל( כנגד "

 ,O'Learyכל זאת מתוך מוטיבציה פנימית להיות משרתי ציבור טובים יותר )   ,המדיניות הנקבעת

2006 ,2010  .) 

 הסיבות לאי היענות של עובדי קצה .1.1

דוע עובדי קצה בוחרים להיענות או לא להיענות למדיניות וכיצד הם הספרות דנה רבות בשאלה מ

כי יש להבדיל ולחלק בין חמישה הסברים אשר מספקים עובדי הקצה  ,מסבירים זאת. גופן מציעה

בכדי להצדיק את  אי ההיענות שלהם. ההסבר הראשון הינו אי היענות הנובעת מאתיקה 

הקצה, מתוך מחוייבות ל"לקוחות" שלהם או לחילופין ( כך שעובדי Ethical decisionמקצועית )

 ,O'leary,2006 ; Evans&Harris, 2004לציבור הכללי, מחליטים לפעול בניגוד למדיניות הנקבעת )

Loyens & Measschalcks, 2010 הסבר זה מתכתב באופן בולט עם התפיסה של עובד הקצה .)

לא עולים בקנה אחד עם  לעיתים ים אשרם אתיפסיה המגלמת בתוכה עקרונות וערכיכבעל פרו

 (. Hupe& Hill, 2007, Guagine, Lefort &Lamb, 2011המדיניות הנדרשת )



 
 

13 
 

המובנית של עובדי הקצה אשר היא  ההסבר השני, הינו שאי ההיענות נובעת מסביבת העבודה

עמומה  הינהלעיתים מדיניות  . בנוסף,בעלת מחסור במשאבים שונים )זמן תקציב וכו'(ולחוצה 

מחייבת את עובדי הקצה לקבל החלטות אשר לא בהכרח עולות בקנה אחד עם המדיניות והיא 

(. Brodkin 1997; Heynes & Licata, 1995; Carey & Foster 2011, Lipsky 1980הנקבעת )

שעובדי הקצה אינם מביעים בהכרח את עמדתם  הינה העובדה ,המשמעות העיקרית של הסבר זה

, את המדיניות אשר נקבעהאלא הם בעצם מביאים  ,ית או מהותית על המדיניותערכית, מקצוע

 ב"מגדל השן" לכדי יישום, אשר הם תופסים כטוב ביותר. 

הינו שאי ההיענות נובעת כבחירה רציונאלית המושפעת מאינטרסים של העובד  ,ההסבר השלישי

 ,Hill 2006; Brodkinמנהל )-)מיקסום זמן, מיקסום שכר ועוד( כפי שצוין מעלה כבעיית סוכן

2011; Breham & Gates, 1997; Riccucci,2005 הסבר זה מתכתב גם עם התפיסה של קביעת .)

 המדיניות מ"למעלה למטה" בה עובד הקצה הינו מגיב לקביעת המדיניות ואינו חלק מגיבושה. 

עובדי הקצה  הגורסת כי אין ביכולת ,ההסבר הרביעי, מתחבר לגישת הרציונאליות המוגבלת

אין להם את הידע הרלוונטי או לחילופי המיומנויות מכיוון ש ליישם את המדיניות הנקבעת

מתבניות  הינו שאי ההיענות נובע ,(. ההסבר החמישיJones, 2003; Keiser, 2010הנדרשות לכך )

נוצרו לאורך שנות המדיניות הקודמת או לאור מבנים תרבותיים ומשמעויות חברתיות אשר 

 ;Hill, 2003; Yanow, 1996ולכן קשה לשנותן ) ,קיימים במדינה בה מתרחשת המדיניותה

Cohen, 2018 .) 

מעבר לסיבות הללו, הנעוצים בעיקר בדמותו ומאפייניו של עובד הקצה ומאפייניו של 

להשפיע רבות על היענות של עובדי  מציינת כי המדיניות עצמה, יכולה הלקוח/אזרח, הספרות

לדוגמא,  כאשר מטרות המדיניות אינם ברורות או עמומות עובדי קצה נוטים ליישמה  הקצה.  כך

 Loyense&  Maesschalk, 2010; Keiserיותר ) ותבהתאם למטרות אשר הם תופסים אותם כנכונ

2010, Smith at al. 2011 בנוסף, מדיניות אשר תהיה מושתת בצורה מובהקת על נתונים, עובדות .)

יות תוביל ברוב המקרים להיענות רבה יותר מאשר כזו המבוססת על העצמת ונורמות מקצוע

 (. Andersen & Jakobsen, 2017השירות לאזרח או התייעלות כלכלית )

 מערכת היחסים בין קובעי המדיניות לעובדי הקצה .1.1

חלוקה  ,ניתן לזהות בספרות המחקרית הדנה במערכת היחסים בין קובעי מדיניות לעובדי הקצה

אשר בה  ,רואה במערכת יחסים כהשלמה ליחסי עובד מעביד ,י גישות. הגישה הראשונהלשת
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-Barהכוחות הפוליטיים של כל אחד מהצדדים מובילה ומקדמת את אותה המערכת היחסים )

bash, 1972ככזו הדומה לשותפות  זו יחסים, רואה את מערכת (. לעומת זאת, הגישה השנייה

אפשרות להביע את  נהמטרה משותפת ובה לכל אחד מהצדדים ישבה לשני הצדדים ישנה  עסקית

 (. Kochan & Litwin 2011)ולהשפיע על ההחלטות המתקבלות דעתו 

כך  ,הינו כי כפי שהעובד מחויב לבצע את עבודתו מול מעסיקיו ,עיקרון המפתח בגישה הראשונה

ך, עובד הקצה מתנהל אף גם עובדי הקצה מחויבים לבצע את המדיניות של קובע המדיניות. מאיד

כך שבראיית עולמו הוא "בורג קטן" מהארגון ואינו משפיע  ,הוא בצורה קונקרטית ולא מרחיבה

 ,Hogwood& Gunn, 1984 ; Sabatier& Manzmanianעליו אלא בנושאים הרלוונטיים אליו )

הנגזרת  הוצגה מעלה.אשר (. גישה זו, משתקפת בשיטת ה"למעלה למטה" ביישום מדיניות 1979

בצורה הבולטת  ,הינה צורת ההתנהלות אשר באה לידי ביטוי הזו, האופרטיבית במערכת היחסים

הן בתנאי העסקתם והן בגמישות  ,הטבות לעובדיםובארגוני העובדים הדורשים תוספות  ,ביותר

 (. Greenstone ,1969; Brehm and Gates,1997; Brodkin, 2003העסקתם )

וחם הפוליטי של ארגוני העובדים נובע בעיקר מהתפיסה של קובעי כי כ ,המחקרים מראים

המדיניות, אשר הם ברוב המקרים פוליטיקאים, כי הארגון הינו מייצג את שוק העובדים ולפיכך 

(. מעבר להשפעה ישירה זו, קובעי Lawis, 1963הם מייצגים גם את המאזן הכלכלי בשוק )

עלי יכולת לשנות את המציאות המשפטית הקיימת המדיניות תופסים את ארגוני העובדים כב

(. כתוצאה מכך, המחקרים מראים כי לארגוני Sibelman & Durden, 1976בשוק העבודה )

עובדים ישנה השפעה בפועל על עמדות פוליטיות של נבחרי ציבור בנושאים הקשורים לשוק 

ה(, ובנושאים חברתיים בכלל העבודה בפרט )כגון: שכר המינימום, שוויון הזדמנויות בשוק העבוד

 (. Kau & Rubin, 1981)כגון: הפרטת שירותים, ביטוחי בריאות ממלכתיים( )

בניגוד לגישה הראשונה, הגישה השנייה רואה בארגוני העובדים חלק מעיצוב החברה והמרחב 

 כאשר אנו מדברים על שירותים חברתיים. לפיכך, ,הציבורי. הדבר בה לידי ביטוי באופן נרחב

עיקרון היסוד של גישה זו הינו, העובדה שקובעי המדיניות אינם יכולים להכיר את "השטח" 

 Kochan) באופן מלא ולפיכך נדרש להם לקיים שיח שותפים עם נציגי העובדים, ארגוני העובדים  

& Litwin 2011; Bovans& Zouridis, 2002 גישה זו, משתקפת בשיטת ה"למטה למעלה" ביישום )

 כפי שהוצגה קודם לכן.  מדיניות

 תגובתם של קובעי מדיניות לאי היענות למדיניות של עובדי קצה
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עוסקת רבות בעובדי הקצה  ,כפי שתואר עד עתה, הספרות המחקרית בשדה המדיניות הציבורית

ביישום מדיניות. בנוסף, הספרות המחקרית דנה לאורך השנים במערכות הייחודי ותפקידם 

העומדים לרשות קובע המדיניות בכלים השונים אף קצה וקובעי המדיניות והיחסים בין עובדי ה

לא נמצא בספרות המחקרית עיסוק, או לכל הפחות עיסוק את מדיניותו. חרף האמור,  לאכוף

רואה בתגובה  ,בתגובה של קובעי המדיניות לאי היענות למדיניות של עובדי קצה. מחקר זה נרחב,

שיר לספרות המחקרית הקיימת ת למדיניות של עובדי קצה, המשך ישל קובע המדיניות לאי היענו

ספרות זו, מהווה את נקודת היציאה  המחקרית והבסיס התיאורטי  .בפרק זה אשר פורטה

  למחקר זה.

 המחקרמערך  .1

 ואסטרטגית מחקר כללית המחקרשאלת  .1.1

צד עובדי קצה היענות למדיניות מאי מחקר זה עוסק באופן ההתמודדות של קובעי מדיניות עם 

(street level workers .הכפופים להם בפועל ואמונים על יישום המדיניות בשטח ) ,ספציפית

קבלת לאחר המחקר ייבחן את ההתמודדות של קובעי המדיניות עם אי היענות המתרחשת 

שאלת המחקר הינה כיצד מגיבים קובעי , לאור זאת ובתהליך יישומה. על המדיניות ההחלטה

לאי היענות מצד עובדי הקצה וכיצד הם מסבירים את תגובתם? על מנת להתמודד עם מדיניות 

מחקר נוקט בגישת מחקר איכותנית, המאפשרת לחקור תופעה מוגדרת ותחומה השאלה זו, 

(. מתודולוגיית המחקר הינה חקר מקרה בוחן, במסגרתו נבחר מקרה בודד Ragin, 1994לעומקה )

שני מקורות מקרה הבוחן נותח באמצעות  .יותר כללית הסקה תמבוצע מנותח לבדו וממנו אשר

מסמכים רשמיים. מטרת ו .2 ;עם בעלי ענייןפנים אל פנים ראיונות עומק . 1מידע משלימים: 

קובעי בקרב השיקולים המנחים את הניתוח של מקורות אלו הינה לבחון את דפוסי הפעולה ו

ובאמצעות , דפוסי הפעולהס התמות שזוהו אודות על בסימדיניות לבחירה בדפוס פעולה מסוים. ה

  זה. במחקר המוצע התיאורטי המודל , גובשדפוסים אלו ניתוח אנליטי של

 בוחן הבחירת מקרה  .1.1

היענות, והן של  איהמדיניות ל ימתוך שאיפה ליצור תמונה ברורה הן של דפוסי התגובה של קובע

ימוש במתודולוגיה של מקרה בוחן. מכלול הגורמים המשפיעים על דפוס התגובה, נעשה ש

מתודולוגיה זו מאפשרת לחוקר לבחון מקרה אחד לעומקו, להתמודד עם תפיסות שונות של 

אובייקטים רבים לגבי אותו המקרה ועל ידי כך להסיק מסקנות והכללות גם על מקרים אחרים 
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בעיקר  נבעהמחקר כשיטת ההבחירה במקרה בוחן ספציפית, (. Yin, 1989בעלי מאפיינים דומים )

לבחון את השונות בתגובה של קובע מדיניות הינה  ,אחתמוטיבציה  משתי מוטיבציות משלימות.

את היא לבחון  ,. המוטיבציה הנוספתעובדי קצה שונות של קבוצותבקרב מספר היענות  איאחד ל

די קצה. של עוב קבוצה אותהבקרב היענות  אילשונים קובעי מדיניות  השונות בתגובה של מספר

מקרה בוחן המתפרס לאורך תקופת זמן, עולה בקנה אחד עם התפיסה, כי  ביתירה מזו, בחירה 

חלק מתהליך או לחילופין חלק ממשחק רב שלבי בין קובעי  ןההיענות והתגובות אליו" הינ אי"

 (. Gofen, 2014המדיניות ועובדי הקצה )

"הרפורמה בבריאות הנפש" והתהליכים לאור האמור, במסגרת מחקר זה, נבחר מקרה הבוחן של 

היענות למדיניות מצד  אייישומה. במהלך רפורמה זו, קובעי מדיניות שונים נתקלו בלשהובילו 

, אחיות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים מספר קבוצות עיקריות של עובדי קצה ובכללן רופאים

הרפורמה  והיישום של גיבושה . יודגש, כיהפסיכיאטריים בבתיה"ח אדמיניסטרטיביים עובדיםו

בתהליכים  אולם מחקר זה יתמקד(, 1994-2114כמעט שני עשורים ) נמשךבבריאות הנפש 

בשנים אלו החלו הגורמים השונים מערכת הבריאות ליישם את  .2112-2118בין השנים שהתרחשו 

אי פעים של מו 15במסגרת תקופת זמן זו התרחשו כי  ,יודגש הרפורמה כפי שיפורט בהמשך. עוד

  , אשר אפשרו מחקר מעמיק של התופעה.או איום לאי היענות היענות למדיניות

 הרפורמה בבריאות הנפש .1.1.1

"הרפורמה בבריאות הנפש" הינה שם נפוץ לתהליך העברת האחריות הביטוחית על שירותי 

בריאות הנפש מהמדינה לקופות החולים. דהיינו, הגדרת קופות החולים כ"מבטח" בתחום 

. הרעיון להעברת האחריות הביטוחית המדינהבמקום  אות הנפש של כלל אזרחי מדינת ישראלברי

 ועדת"וכן בתחום זה מהמדינה לקופות החולים הינו תולדה ישירה של מסקנות "ועדת נתניהו" 

, דנו בהגדרת מבנה מערכת הבריאות 1966-2112. ועדות אלו, אשר התקיימו בין השנים "אמוראי

אפשר מתן שירות איכותי ומקצועי לאזרחי ישראל. ועדות אלו המליצו בין היתר כי כך שי ,הרצוי

רפואיים לגורם מבטח -יש להעביר את האחריות הביטוחית לכלל השירותים הרפואיים והחצי

 אחד, ציבורי, שאינו המדינה, דהיינו קופות החולים. לעניין בריאות הנפש ציינה ועדת נתניהו כי: 

 החולים קופות בין האחריות ופיצול המבטחים חובות עירפול של הנוכחי המצב"

, זאת עם. הנפש ולחולי לקשישים נזק גורם, מטושטש ביניהן החלוקה כשקו, והמדינה
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 לא גם זה ובכלל, לפרט בריאות שירותי ולממן לספק צריכה המדינה שלא סבורים אנו

 גריאטריים" או פסיכיאטרים שירותים

 (394, עמ' 1991)        

 :כי, ח"בדו צוין כן

 כי אף. והפסיכיאטריה הכללית הרפואה בין יותר הדוק לקשר ארגונית ערךילה חייבים" 

, הגריאטרית הרפואה כמו, הרי, בכללותה מהרפואה נפרד בלתי חלק היא הפסיכיאטריה

 הדוק באופן לשלבה לשאוף יש, בחולים השירות שיפור למען. הרפואה בשולי נשארה היא

 "הכללית פואהבר יותר

 (511, עמ' 1991)                

 :כי נתניהו ועדת המליצה לסיכום

 זה ובכלל (במקור הדגשה) הנפש בריאות שירותי מכלול לאספקת האחריות את להטיל"

 ברפואה הנפש בריאות שירותי את לשלב... הקופות על, ושיקום פסיכוסוציאלי טיפול

 השירותים בהם שישלבו כוללניים בריאות רותישי ליצור יש. (במקור ההדגשה) הכללית

               "כאחד והקהילתיים האשפוזיים, הפסיכיאטרים

  

 (511-512,  עמוד 1991)                   

הכנסת את חוק  החוקק 1995בהתאם להמלצות אלו והמלצות נוספות של ועדת נתניהו, בשנת 

זה הגדיר המחוקק את מכלול השירותים אותם ביטוח בריאות ממלכתי )חבב"מ(. במסגרת חוק 

מחויבות קופות החולים להעניק למבוטחיהן. במקביל לכך, באותו החוק הגדיר המחוקק את 

מכלול השירותים אשר האחריות לאספקתם לאזרח תישאר, או לחילופין תוטל, על המדינה. לאור 

, החולים קופותאיים על הצורך בהחלה מדורגת של האחריות הביטוחית לכלל השירותים הרפו

 אשפוז", "בריאות הנפש"שירותי  כי התחומים הבאים:( 1995) החקיקה בעת זמני באופן הוגדר

 של הביטוחית האחריות תחתיהיו  ,1"וניידות שיקום מכשירי אספקת"ו ממושך גריאטרי יסיעוד

 להעברת םשני שלוש של זמנים לוח ,החוק לשון בתוך במפורש הוגדר, במקביל לכך. המדינה

                                                           
1
 מתן פורטזות ואורטזות לנכי גוף 



 
 

16 
 

 ולבסוף הפועל אל יצא לא זה זמנים לוחלקופות החולים.  האחריות הביטוחית על שירותים אלו

 .החוק מלשון הוצא

במהלך השנים שלאחר חקיקת החוק ניסתה המדינה להעביר לא אחת את האחריות הביטוחית על 

 החלטת התקבלה 28.1.2113 ביום ה,שירותי בריאות הנפש מהמדינה לקופות החולים. כך לדוגמ

 לקופות הנפש בריאות שירותי עלהביטוחית  האחריות העברת על הוחלט בה, 2914' מס ממשלה

 לבית עתירה הוגשה אףלאור אי ביצוע ההחלטה . הפועל אל יצאה לא זוהחלטה אולם, . החולים

 ץ"בג)" השירותים העברת את ולבצע הממשלה החלטת את לממש בדרישה" העליון משפטה

. ('ואח הבריאות שר נגד' ואח מוגבלויות עם אנשים של אדם לזכויות המרכז, בזכות 4222/14

לאור עתירה זו, הוציא בית המשפט העליון צו על תנאי הדורש מהמדינה לממש את החלטה. יצוין, 

שנים  2כי צו זה נשאר תלוי ועומד על ליום ההחלטה החוקית על העברת האחריות הביטוחית 

 לאחר מכן. 

 החלטה את תיקנה אשר, נוספת ממשלה החלטת התקבלה 12.2.2118 יוםבנים לאחר מכן, שלוש ש

. במהלך התקופה שבין החלטת 1.1.2112 -ל ההחלטה ליישום היעד תאריך את וקבעה 2914' מס

בו הוגדרו  והאוצר הממשלה המתוקנת לתאריך היעד ליישום, נחתם הסכם בין משרדי הבריאות

ביטוחיים של העברת האחריות. בעקבות מהלכים אלו החל תהליך של כלל התנאים הכלכליים וה

חקיקת תיקון לחבב"מ אשר יעביר "דה יורה" את האחריות הביטוחית לקופות החולים. תהליך 

חקיקה זה נתקל בקשיים רבים אשר הגיעו מגורמים שונים. בראש המתנגדים עמדו שני גורמים 

 - ב ראוי למהלך, וארגוני עובדים ואיגודים מקצועייםאשר דרשו תקצו - עיקריים: קופות החולים

איטיות לאור הקשיים והשונים. על בסיס טיעונים אשר התנגדו רעיונית לביצועה של הרפורמה 

 הבריאות שרי החליטו, כנסות ושתי שנים שלושתהליכי החקיקה, אשר נמשכו על פני יותר מ של

 פעולה דרך אלא, ראשית חקיקה באמצעות אשל הביטוחית האחריות להעברת לפעול דאז והאוצר

 לאפשר מנת על. 2112צו זה נחתם והוצג לממשלה בחודש יולי  ".צו פרסום" והיא מהירה מינהלית

 היה מיום ת הצו של תחולתו כי הוחלט - שכזה גודל בסדר רפורמה לביצוע מתאימה ערכותיה

"תקופת היערכות"  -בפני הממשלה כ. שנים אלו הוגדרו יותר מאוחר שנים שלוש כלומר, 1.2.2114

 לרפורמה.

לביצוע  תבתקופת ההיערכות פעל משרד הבריאות במספר מישורים ל"הכנת הקרקע" הנדרש

, ביצוע חדשות בקהילה הרפורמה, אם זה על ידי הקצאת תקציבים ייעודיים להקמת מרפאות

 מינהלת"הייתה הקמת  אשר בוצעה, - הניהולית – הכשרות ועוד. יחד עם זאת, הפעולה העיקרית
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אשר עמד בראשה.  ,דאז פרופ' רוני גמזו ידי מנכ"ל משרד הבריאות על "הנפש לבריאות הרפורמה

רציף ושוטף מעקב ביצוע ו של כלל בעלי העניין תחת פורום אחדז וכיר היהמינהלת התפקידה של 

 נכתבכך לקראת העברת האחריות הביטוחית.  וספקי האשפוז השונים אחר היערכות קופ"ח

 בסיכום הדיון הראשון של המינהלת: 

ישיבות יתנהלו באופן סדיר אחת לחודש  .פורום המנהלת ינוהל על ידי המנכ"ל או משנה"

    "בימי א'. נושאים יוצגו לפני קיום הישיבה

 ( 4.6.12)סיכום דיון מינהלת הרפורמה מיום      

נערכו בה דיונים בשלל נושאים כדוגמת ו 2112-2112פעמים במהלך השנים  24מינהלת זו נפגשה 

טיפוליים לקופות -פיזור השירותים בפריפריה, הכשרת כ"א, מחסור בכ"א מטפל, יעדים קליניים

 החולים ועוד.

עברה האחריות הביטוחית על תחום בריאות הנפש מהמדינה אל  1.2.14בהתאם לצו האמור ביום 

 המועד המקורי להעברת האחריות. –שנים לאחר חקיקת חבב"מ  21קופות החולים, זאת 

 אחד נדבך נההי, "הביטוחיתבבריאות הנפש אשר נקראת גם "הרפורמה כי הרפורמה  יש לציין

 ביצועהאשר  הנפש בריאות בתחום כוללת רפורמה יחדיו המרכיבים, נדבכים שלושה מתוך בלבד

 הןו עצמן בפני דותהעומ רפורמותהינן , הנוספים הנדבכים שני. התשעים שנותמהלך ב כבר החל

 2."המבנית הרפורמה"ו "השיקומית הרפורמה"

הרפורמה בבריאות הנפש עירבה גורמי מקצוע רבים ובכלל זה עובדי קצה ממקצועות ודיספלינות 

פסיכולוגים  ,ובכלל זה פסיכיאטריים, אחיות, עובדים סוציאליים ,שונות בעלי מומחיות שונה

שנה,  21-לאור התמשכות תהליך הרפורמה לאורך יותר מועובדים אדמיניסטרטיביים. במקביל, 

לאורך התקופה  ה,זהות קובעי המדיניות ובעלי העניין התחלפה מספר רב של פעמים. כך לדוגמ

ם. יצוין, כי תחלופות ישרים ומספר דומה של מנהלים כללי 11-התחלפו במשרד הבריאות יותר מ

                                                           
 הגיע אשר נפשי בקהילה שיקום שירותי פיתוח של תהליך החל, התשעים שנות מאמצע החל -השיקומית הרפורמה 2

נכי נפש הזכויות הקיימות ל את זה קובע ". חוקבקהילה "חוק שיקום נכי נפש של עם חקיקתו, 2111 בשנת לשיאו
   הנמצאים בקהילה, דהיינו לא בבית החולים.

הנפש  בבריאות ואמבולטוריים אישפוזיים שירותים פריסת לתכנון הוועדה" בהתאם להמלצת -המבנית הרפורמה
 והעברת הפסיכיאטרי האשפוז מיטות מספר של הדרגתי צמצום הכוללת רפורמה (", אשר עיקרה הינו ביצוע2111)

צמצום יזום של כשליש ממיטות האשפוז  2114-2111בקהילה, בוצע בין השנים  לטיפול, שפוזמא – הטיפולי הדגש
מיטות בלבד(. צמצום המיטות התרחש בד  3311 -מיטות אשפוז לכ 11,111 -הפסיכיאטרי בבתי חולים בישראל, )מכ

 בבד עם הרחבת מערך השירותים הקהילתיים אשר קלטו את החולים אשר טופלו במיטות אלו.

 



 
 

21 
 

לשינוי במאפיינים המקצועיים של קובעי  פרסונאליות של קובעי מדיניות הובילו בהכרח גם

כיהן כמנכ"ל משרד הבריאות רופא גניקולוג,  2112בשנת  ה,המדיניות במשרד הבריאות. כך לדוגמ

כלכלן אשר היה בעברו סגן לממונה על התקציבים במשרד  2118רופא פתולוג ובשנת  2115בשנת 

 האוצר.

ה יתהי בבריאות הנפש בגלגוליה השונים רפורמהההחלטה על יישום הכי  ,תיאור לעיל מבהירה

לאורך כל הדרך נרשמו לה מתנגדים כי  ,. אחת הסיבות לכך היאה פעמים רבותתנדחו תמורכב

הביעו כוונה  ,רבים. מתנגדים אלו, אשר כללו גם עובדי קצה האמונים על יישום המדיניות

באו לידי ביטוי על ידי ארגון  ,מדיניות. התנגדויות אלושינוי השלא להיענות ל , לא אחת,מפורשת

כנסים מקצועיים נגד הרפורמה, מפגשים עם שר הבריאות ועם פוליטיקאים נוספים, ראיונות 

בתקשורת ואף באמצעות הכרזה על סכסוכי עבודה רשמיים או איומים להכרזה על סכסוכים 

ות שונות לנקוט באסטרטגי ,משרד הבריאות לאורך השניםזאת, נאלצה הנהלת מסוג זה. לאור 

 . כפי שיוצג במסגרת מחקר זה הללוההתנגדויות כדי להתמודד עם 

 בוחןהבבריאות הנפש כמקרה  הבחירה ברפורמה הצדקת .1.1.1

לבחירה ברפורמה בבריאות הנפש כמקרה בוחן ישנם יתרונות רבים. כאמור, הרפורמה בבריאות 

רפואיים -כלכלנים, פרא רבים מדיספלינות שונות )רופאים, אחיות, קובעי מדיניותהנפש עירבה 

כאשר לעיתים קיימת שונות בהתמחות המקצועית שלהם )לדוג' פסיכיאטרים אל מול  ,ועוד(

בעלי התמחויות  בעובדי קצהרופאים בעלי התמחות אחרת(. יתר על כן, הרפורמה התאפיינה גם 

. ם וכו'(דים סוציאליים ופסיכולוגישונה )רופאים, אחיות, עוב "גילדאית"שונות והשתייכות 

מקרים אפיון באמצעות  ,תניתמונה כוללמאפשרת לשרטט הרפורמה לבריאות הנפש בנוסף לכך, 

. אפיון המקרים אליה תגובה של קובע מדיניותהו ,היענותלאי או איום  ,היענותאי מובחנים של 

 ;של קובע המדיניות הרלוונטי "גילדאית"שתייכות הפרמטרים הבאים: הב עושה שימוש

זמן המבצעים את אי ההיענות )או האיום לאי היענות( ו של עובדי הקצה "גילדאית"הת שתייכוהה

 .אי היענות

היענות מצד קבוצות שונות של עובדי  אילהגיב להעובדה לפיה קובעי מדיניות שונים נדרשו בנוסף, 

 שונים קובע המדיניות מול סקטורים)א( קצה איפשרה לבחון את השאלה משני צירי התבוננות: 

. נוסף על כך, של עובדי קצה מול מספר קובעי מדיניותספציפי  וסקטור( ב) ;של עובדי הקצה
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לאורך זמן, ניתן גם לבצע הצלבות על שינויים בהתמודדות  התרחשבדה כי הרפורמה הוהעבהינתן 

 '(.א תרשים ראה)סיבות לכך ת עם אי היענות לאורך ציר הזמן ולזקק את השל קובעי מדיניו

 'א תרשים

 

                  

 

                                                  

 

 ביצוע ראיונות עומק כמקור מידע ראשי .1.1

 כמוזכר לעיל, כלי איסוף הנתונים המרכזי במחקר זה הינו ביצוע ראיונות עומק מובנים למחצה.

היא נתפסת, מתוארת ומוסברת מפי ללמוד על התופעה הנחקרת כפי שכלי זה מאפשר לחוקר 

קובע אמצעי עם לתי מפגש במאפשר לחוקר  בראיוןהשימוש  .(2113הנחקרים עצמם )שקדי, 

את את התנהלותו במקרי אי ההיענות השונים ולשמוע ממקור ראשון  ל זאת על מנתכ המדיניות,

ן עומק חצי מובנה, ראיו. (Berg, 1998; Patton, 2002הסיבות שהובילו אותו לפעול כפי שפעל )

מאופיין בכך שהוא מורכב גם משאלות פתוחות וגם משאלות שהן מובנות ומכוונות. מקובל 

ציפיות איון בשאלה פתוחה לתיאור כללי של התופעה, ובהמשך לשאול שאלות ספילהתחיל את הר

. מושאי המחקר  (Rudestam & Newton 2001) ר בהתאם לנדרשיותר המכוונות לנושא הנחק

אשר היו מעורבים בקידום ההחלטה  ,נם קובעי מדיניות בעלי תפקיד בכיר במשרד הבריאותהי

. עובדי קצההמחקר שואף לאפיין את דפוסי הפעולה שלהם לאי היענות של . וביישום הרפורמה

ביותר לצורך ההבנה  יםחיוני םדפוסי הפעולה ותפיסת המציאות של קובעי המדיניות אלו, הינ

 יכותי של פעולותיהם, הלבטים שלהם והגורמים המשפיעים על התנהגותםהעמוקה וניתוח א

(Berg, 1998; Patton, 2002). המחקר שואף לאפיין את תפיסתם של קובעי מדיניות אלו בנוסף ,

 'קובע מדיניות א

עובד קצה סקטור  
 'א

עובד קצה סקטור  
 'ב

עובד קצה סקטור  
 'ג

 'קובע מדיניות ב 'קובע מדיניות א

 'עובד קצה סקטור א

 'קובע מדיניות ג

 'קובע מדיניות א

 'עובד קצה סקטור א

 'קובע מדיניות א

 'עובד קצה סקטור א

 'קובע מדיניות א

 'עובד קצה סקטור א

 )ב( )א(

  0220     0222     0221   

 לאורך זמן

 ן מ ז ה    ר י צ
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בכל הנוגע לפעולות שביצעו קובעי מדיניות אחרים ובכלל זה המקבילים להם או הממונים עליהם. 

תיאורית על מושאי המחקר, ירחיב את יריעת המחקר למקרים  אפיון זה, המסתמך על תצפית

   כלי שני. ות, גם אם זו מתוארת מיענפים של תגובות קובעי מדיניות לאי הנוס

 אוכלוסיית המחקר .1.1.1

 שלהם הבכירות ברמת השונים מדיניות קובעי 11" המחקר אוכלוסיית"כ נבחרו המחקר במסגרת

סווגה לשלושה דרגים של  קבוצה זו. שלהם פסיונאליתהפרו בהשתייכותכמו גם  הבריאות במשרד

 פוליטי ודרג"ל( מנכ אוקובעי מדיניות: דרג בינוני )מנהל אגף או דרג מקביל(, דרג בכיר )סמנכ"ל 

אתר שונות בין תגובות המרואיינים לאי היענות נסות ולהינה ל סיווגה(. מטרת שר סגן או)שר 

 קובעישל  השונות הפרופסיות לפי סווגה בנוסף גם קבוצה זו. בארגון שלהם בכירותל בתלות

 אחיותרפואי,  מינהל אנשי, נים)פסיכיאטריים ושאינם(, כלכל רופאיםהמדיניות, ובכלל זה 

 המשתייכיםקובעי מדיניות . המטרה בסיווג זה, הינה לבחון פערים בהתמודדויות של םופסיכולוגי

 יודגש כי. מאותה פרופסיה או מפרופסיה שונה עובדי קצההיענות מצד אי עם  ,פרופסיות שונותל

( 2112-2118) התקופה כל לאורךבהנהלת המשרד  התפקיד באותו כיהנו המרואיינים מבין חלק

הבנה זיהוי ו מאפשרת. שונות זו שונים דרגים בין ואף שונים תפקידים בין זו בתקופה נעו וחלקם

 תפקיד של רטרוספקטיבית תפיסהם לשל גורמים נוספים המשפיעים על קובע המדיניות ובכל

  .זמן תקופת לאורך מלא תהליך ראייתו ,קודם

לדרג הבכיר ואילו  ארבעה, בינוניהמתוך המרואיינים משתייכים לדרג  ארבעהלאמור,  בהתאם

 כאשר, רופאים הינם המרואיינים מתוך ארבעה - פוליטי הלא הדרג מתוך. הפוליטי לדרג שניים

 מינהל איש אחד ואילו פסיכולוג הינו דאח, כלכלה אנשי הינם שניים, פסיכיאטרים מהם שניים

שבעה נעו בין תפקידים שלושה מבין המרואיינים כיהנו באותו התפקיד באותה התקופה, . רפואי

 (1 טבלה ראה). במשרד הבריאות ואילו אחד נע בין משרדי הממשלה

 

  נע/לא נע בתפקיד התמחות דרג ניהול בארגון  

 נע בתפקיד - דרג פוליטי  מרואיין

 אותו תפקיד - דרג פוליטי מרואיין 

 אותו תפקיד מינהל רפואי דרג בכיר מרואיין 

 נע בתפקיד כלכלן דרג בכיר מרואיין 

 נע בתפקיד רופא דרג בכיר מרואיין 

 אותו תפקיד רופא דרג בכיר מרואיין 
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 אותו תפקיד כלכלן דרג ביניים מרואיין 
 נע בתפקיד רופא פסיכיאטר ביניים דרג מרואיין 
 נע בתפקיד רופא פסיכיאטר דרג ביניים מרואיין 
 נע בתפקיד פסיכולוג דרג ביניים מרואיין 

 : פירוט מאפייני מרואיינים במחקר(1 טבלה)         

של מאפיינים אלו של המרואיינים: אוכלוסיית המרואיינים מהדרג הבכיר מתפלגת כך  בהצלבה

כאשר שני אלו אינם  -הינו איש כלכלה, אחד איש מינהל רפואי ושניים מהם רופאים  שאחד מהם

אוכלוסיית המרואיינים מהדרג הבינוני כוללת שני רופאים פסיכיאטרים, איש  פסיכיאטרים;

 '(ב תרשים)ראה  .דופסיכולוג אח כלכלה אחד

 'ב תרשים

 

 

 ,ע פרקטי. מבחינה מהותית, למעט אחדהיה מניע מהותי ומני לבחירה במרואיינים הספציפיים

מהמרואיינים כיהנו במהלך ביצוע ראיון העומק בתפקידי מפתח במערכת הבריאות  לכל

כל אחד מהמרואיינים היה שותף בצורה מלאה ביישום ובגיבוש של הרפורמה כמו כן, הישראלית. 

ה בחשיבותה היה בעת הרלוונטית הדמות האחראית הבכירה או השנייואף  בשלביה השונים

(. בנוסף לכך, וסגנו משנה למנכ"ל, ראש שירותי בריאות הנפשומנכ"ל לדוגמה: לנושא הרלוונטי )

זאת כדי להרחיב את  ,נעשה מאמץ לראיין בעלי תפקידים ממגוון רחב ככל הניתן של דיסציפלינות

ר הינו טית, לאור העובדה כי החוקק. מבחינה פראפשריכולת המחקר להיות אינדוקטיבי ככל ה

לאפשר  בכדיעובד משרד הבריאות, נבחרו מרואיינים אשר החוקר מקיים עימם יחסי עבודה 

 יותר. כמה שומעמיק ראיון פתוח 

 מהלך המחקר .1.1.1

 קובעי 6 עם מובנים חצי עומק ראיונות( נערכו 2116לבין יוני  2118אוקטובר  יןמהלך כשנתיים )בב

 דקות 81 -כל אחד מהראיונות ארך בממוצע כ. רקע מרואיינים נערכו שיחות 2ואילו עם  מדיניותה

 רופא פסיכיאטר כלכלן

 פסיכולוג רופא פסיכיאטר

 רופא כלכלן

 רפואי מינהל רופא

 התפלגות דרג בינוני התפלגות דרג בינוני
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 ושיחות הרקע . ישנה שונות בין אורך הראיונותדקות 21-ואילו כל אחת משיחות הרקע ארכה כ

מסיבות שונות התלויות בעיקר בגורמים סביבתיים )אילוצי זמן, קטיעה של ראיון לקראת סופו 

עם המרואיין. ישיר חות שבוע בתיאום וכו'(. כל הראיונות נקבעו מראש בהתרעה של לכל הפ

בתחילת הריאיון התבקש המרואיין להציג את תפקידו כיום ותפקידיו הרלוונטיים לרפורמה ומיד 

אשר היו מעורבים בגיבוש ויישום הרפורמה.  ,בעלי הענייןהתבקש לספר על הגורמים מכן לאחר 

 החשש של המרואייניםמו גם , כלאור רגישות הדברים, הפוליטיקה הארגונית במשרד הבריאות

, בחלק מן המקרים לא התבקשו המרואיינים במפורש לספר על מקרי אי ההיענות להיחשף

שהתרחשו. רק לאחר שעלו באופן טבעי על ידי המרואיין נשאלו שאלות מכוונות, אשר מטרתן 

עליהם הייתה לחשוף לפרטים את אופן ההתמודדות של המרואיין, או של קובעי מדיניות אחרים 

. למרות חששות ראשוניים, השימוש בשיחה קולחת שהועלו על ידוסיפר, עם מקרי אי ההיענות 

וחופשית ללא הכוונה דווקנית לנושא אי היענות, הוביל לכך כי כל המרואיינים סיפרו על אי 

 נתקלו באופן טבעי. ןהיענויות בה

 ניתוח הראיונות .1.1.1

אחת לאורך כל נרשמו הערות על ידי החוקר  הרקעבמהלך שיחות ו כל הראיונות הוקלטו ותומללו

יש להפיק לפיה נותחו בשיטת "תיאוריה מעוגנת בשדה" ושיחות הרקע . הראיונות ות הרקעשיחמ

 &Glaserתמות מרכזיות מהסיפורים והחוויות של המרואיינים ועל ידי כך ליצור תשתית לניתוח )

Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990ראשון בוצע "קידוד פתוח" בו קובצו אמירות (. בשלב ה

כך  ,(לאי היענות ואיומים וסיפורי המרואיינים לכדי מקרים ספציפיים )בעיקר מקרי אי היענות

 ההיענות-אי המרואיינים השונים לגבי מקרישל  םוסיפורי םשיהיה ניתן להשוות בין היגדי

מקרי אי היענות  יוו קובצו יחדרתמסגבוצע קידוד צירי ב ,והנושאים הספציפיים. בשלב השני

 בין מקריוהשונה  נעשה ניסיון להשוות ולאתר את המשותף ,לאחר מכן .()והאיומים לאי היענות

 השונים. ההיענות-אי

ו קובצו היגדי המרואיינים לגבי תפיסותיהם בנוגע לאי מסגרת"קידוד פתוח" ב רךבנוסף לכך, נע

בפרט, לתמות מרכזיות הרלוונטיות למחקר. לאחר  תהיענות בכלל, ולגבי אי ההיענות הספציפי

 , על מנת להצליב את התמות המרכזיות בין המרואיינים.  בהקשר זהגם ניתוח צירי  מכן בוצע

אשר הובילו את המרואיינים לפעול  ,ניתוחים מקבילים אלו סייעו לחשוף את התמות הרלוונטיות

 יל לטיעונים המופיעים במחקר זה.כפי שפעלו. השילוב בין הסיבות והתמות שעלו הוב
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 ניתוח מסמכים רשמיים כמקור מידע משני .1.1

מקור נתונים נוסף למחקר זה הינו פרוטוקולי דיון של "מינהלת הרפורמה לבריאות הנפש" אשר 

 24. 2112-2112פעמים במהלך השנים  24. כפי שצוין, מינהלת זו נפגשה לעילהוזכרה 

קריים אשר הוצגו בה מפורסמים באתר משרד הבריאות. הפרוטוקולים שלה וגם החומרים העי

 מינהלת זו הוגדרה על ידי אחד מהמרואיינים כ:

 הוא. ההתנגדויות עם להתמודד כדי כלי [ל"המנכ מבחינת] מבחינתו היה[ המינהלת] זה"

 אולי. כזה משהו או. לדעתי שבועיים.. ל אחד הרפורמה מנהלת את עקבי באופן כינס

 ולא. עמדתם את יביעו שכולם ודאג. אותם ניהל עצמו והוא. דיונים יהיוש  והקפיד. חודש

 אין הערבי במגזר או. לילדים פסיכולוגים אין שבצפון טען שמישהו. ..טענה משום התעלם

 חושב ואני...מטופל לוהכ כאילו.. ש המסר את להעביר ניסה והוא. מה יודע לא אני או. זה

. זה את מוביל אני. רפורמה תהיה של בסגנון משהו היה הזה הפורום של העיקרי שהמסר

 מי. כך אחר בטענות יבוא שלא פה אומר לא מישהו ואם. דבר כל להגיד המקום זה כאן

  . "ברצינות לזה מתייחסים...  שכן

 (3 מספר מרואיין)

 תצפית יסיון לייצרננערך מתוך  "מינהלת הרפורמה לבריאות הנפש"ניתוח הפרוטוקולים של 

)בין אם מדובר באי היענות  היענות לאי איומים או, היענות לאי המדיניות קובעי תגובת על נוספת

 תיאור כאשר, אותה תיארו קובעי המדיניות בראיון, ובין אם מדובר באי היענות שלא תוארה(

. לאור המרואיין של המבט נקודתמסופר מתוך ואינו  יותר אובייקטיבי לכאורה הינו התגובה

תגובות לאי היענות ולבדוק  ,יסיון לדלות מתוך ההחלטות המופיעות בפרוטוקוליםזאת, נעשה נ

מקבלי או ו/כיצד התנהג, או לכל הפחות התכוון לנהוג, קובע המדיניות אשר ישב בראש הדיון 

נוספים אשר השתתפו בו. יצוין, כי יש להניח שהפרוטוקולים מטבעם אינם משקפים החלטות 

קובע הם יכללו התייחסויות למקרים בהם בדיון. בנוסף, לא צפוי שבאופן מלא את אשר אירע 

התייחסויות להחלטות , אלא רק המשקפות כוונה שלא להיענותמאמירות התעלם מדיניות 

את כי הפרוטוקולים עברו עריכה ולכן יש לקחת בערבון מוגבל גם סביר להניח שהתקבלו. בנוסף, 

יכול יחד עם זאת, הם מהווים מקור מידע נוסף אשר . עומק ורוחב המידע אשר ניתן להפיק מהם

 . הראיונותלחזק ו/או להבהיר אמירות שנאמרו במהלך 
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 מגבלות המחקר .1.1

 זהות החוקר.בשל למחקר זה מספר מגבלות הנובעות הן משיטת המחקר והן 

מעלותיה של שיטת המחקר האיכותנית המאפשרת תפיסה כוללת למרות  -המחקר שיטת מצד

מביא לידי ביטוי נקודת מבט  ,ערך ההתלבטויות של המרואיינים, השימוש בראיונותועמוקה של מ

בסופו של יום,  -סובייקטיבית בלבד. חרף הניסיונות לפתרון בעיה זו על ידי הצלבת מקרים שונים

 , והואמושפע מהסיפור אותו הוא מספר לעצמו. המרואיין הסיפור מסופר דרך עיניו של המרואיין

ביחס למכלול האירועים. נוסף על זאת,  ושלערכיות הסות המקצועיות והתפיסות מושפע מהתפי

. העלו בראיוןאותו שנים מאז אירע המקרה  3-5-אצל חלק מהמרואיינים עברה תקופה של כ

 &Politלפיכך יתכנו "פערי זיכרון שונים" או לחילופין "עיצוב העבר" על ידי המציאות העכשווית )

Tanato Beck, 2010.) 

החוקר הינו עובד משרד הבריאות ומקיים יחסי עבודה מקצועיים עם כלל  -החוקר זהות מצד

המרואיינים. יחסים אלו יכולים להיות מקבילים או לחילופין יחסי כפיפות. בנוסף, תפקידו של 

נים החוקר במשרד הבריאות מחייבו לעיתים לקיים עימותים מקצועיים עם חלק מהמרואיי

(. חרף היתרונות הרבים בדבר )היכרות מקצועית עם כלל הנושאים, משא ומתן)ובכלל זה קיום 

שפיעו על מי מהמרואיינים הן היה חשש כי העובדות האמורות לעיל יקלות קביעת הראיונות(, 

לחיוב )פתיחות יתירה שלא הייתה מתאפשרת עם חוקר אחר( והן לשלילה )חוסר רצון לענות על 

רים בהם היה חשש כי זהות החוקר תפגע במהימנות הריאיון, (. לאור זאת, במקכל השאלות

על  ,הועדף למצוא מרואיין רלוונטי אחר או לחילופין לקיים את הריאיון מחוץ למשרד הבריאות

 מנת ליצור אווירה ומערכת יחסים שונה בין המרואיין לחוקר. 

רלוונטיים למקרה החוקר נכח בדיונים רבים ה 2115העובדה כי החל משנת  בשל בנוסף לכך,

לה החשש כי תפיסותיו המקצועיות יבואו לידי ביטוי בעת ביצוע הראיונות. מגבלה זו , עהבוחן

החוקר הינו בעל זהות  . במחקר מסוג זההינה העצמה של הבעיה האינהרנטית למחקר האיכותני

קנות המשפיעות הן על ניסוח שאלת המחקר והן על אופן הניתוח במחקר והמס ,והשקפות עולם

על החוקר להיזהר בו על ידי ניסוח שאלות מדויקות טרם קיום הריאיון העולות ממנו. לפיכך, 

 ,מגבלות אלו (. חרף2113שקדי,  ; Merriam & Simpson, 1984ומתן תשומת לב רחבה לנושא זה )

 ביכולתל החסרונות ר עולות ענדמה כי יתרונות זהות החוק ,ניתן לומר כי לאחר קיום הראיונות

 היכרות המלאה של החוקר את המערכת. הכל זאת לאור  ,להביא תמונה מלאה יותר
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  ממצאים .1

 כללי .1.1

בפרק הממצאים יעסוק במאפייני התגובות של  החלק הראשון .חלקים ניש כולל הממצאים פרק

קובעי המדיניות. המודל התיאורטי המוצע בפרק זה יציג, כי ניתן לזהות ולאפיין ארבעה 

של  על שני צירים מרכזיים נעיםאלו אבטיפוסים גובה של קובעי מדיניות. של תאבטיפוסים 

"( מול אי שינוי של בעד: הראשון, התאמה או "כיול" של המדיניות )"אסטרטגיות תגובה

כל אחד  בתגובה של קובע המדיניות. אקטיביותבתגובה מול  פאסיביות"(; השני, נגדהמדיניות )"

בנוסף  מגוון רב של דגמי תגובה שונים הנעים על שני הצירים.מכיל  הללו מארבעת האבטיפוסים

המדיניות ולא על ידי לכך, המחקר מזהה כי תגובת קובע המדיניות אינה נתפסת, לא על ידי קובע 

(. במסגרת 5עובדי הקצה, כמשחק חד פעמי אלא כחלק מתהליך רב שלבי המתפתח לאורך זמן )

 אבטיפוסאחד ל אבטיפוסמיכולות להשתנות דיניות של קובע המהרב שלבי, התגובות  התהליך

 אחר באופנים שונים. 

של פרק הממצאים מפרט את הסיבות והמשתנים המשפיעים על הבחירה של קובע  החלק השני

של תגובה לנקוט מול עובדי הקצה. המודל התיאורטי המוצע בפרק זה  אבטיפוסהמדיניות באיזה 

הינו  הראשוןעים על התגובה של קובע המדיניות: מציג שלושה מאפיינים מרכזיים המשפי

ה"גילדה" אליה ובכירותו בארגון אליו הוא שייך הכוללים את  )"המגיב"(מאפייני קובע המדיניות 

המבצעים את אי  , הינו תפיסת קובע המדיניות את עובדי הקצההשניקובע המדיניות משתייך; 

את הפרופסיה בעיקר את ההון הפוליטי ו ,הסקטור"(תפיסת )" ההיענות או האיום לאי היענות

 עצמה אי ההיענות, הינו אופן ההצגה של השלישיאליהם הם משתייכים.  סקטורשל ה תהמקצועי

עובדי הקצה והמסגור )"פריימינג"( אשר מתבצע על ידי קובע המדיניות המגיב על ידי  "(טיעוןה)"

כי  ,עולה העולים מן הראיונות מצאיםמן המ (.    Gofen;2013גופן ) המוצע על ידיבהתאם למודל 

עובדי הקצה מציגים את אי ההיענות וכיצד זו נתפסת, ממוסגרת  האופן שבולעיתים קיים פער בין 

 ומתפרשת על ידי קובעי המדיניות.

 תבניותניתן לזהות ייתכן וכי את תרומת המחקר ויציג לאחר פירוט הממצאים, פרק הדיון יפרט 

 .לאי היענות למדיניות של עובדי קצה לאורך זמן חותגובות המתפתשל ת שונות

של עובדי למדיניות  היענותלאי ושל איומים  אי היענות של םמקרי 11 העלההראיונות ניתוח 

 למדיניות היענותלאי ואיומים  מקרי אי היענות 1העלה ניתוח פרוטוקולי הדיון  ,במקביל .קצה
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 11ל עלו ובשני מקורות המידע, כך שבסך הכזוהו . קיימת חפיפה בין המקרים אשר של עובדי קצה

יצוין, כי בכל פעם בו יוזכר בפרק זה תיאור  .ושל איומים באי היענות אי היענות ם שונים שלמקרי

   .פועללאי היענות וגם לאי היענות ב איומיםהשפעות של אי היענות הכוונה הינה גם ל

בניתוח התגובות של קובעי מדיניות עוסקים  ,המוצגים במחקר זהלאור האמור, הממצאים 

זאת לאחר קבלת  "(,Voice)" קובעי המדיניותאל של אי היענות מהשטח כלפי מעלה  "הצפות"ל

 השוניםמקרים קובעי המדיניות בניתוח התגובות של  .(Hirschman;1970) ההחלטה על המדיניות

התגובות אפייני ממאפשר להציע מסגרת תיאורטית המציבה השערות בדבר  ,שזוהו במחקר

ובילו הסבר לסיבות שה לזקק. בנוסף, המסגרת התיאורטית תאפשר מדיניותהקובעי של  השונות

  .את קובעי המדיניות להגיב כפי שבחרו להגיב

או  שמותבציטוטים מן הראיונות למען שמירת סודיות המרואיינים, בפרק הממצאים לא יוזכרו 

 אזכורם במפורשוככל ש מובהקת להבנת ההקשר , אלא רק כאשר הם נדרשים בצורהסקטורים

. "XXX"המוזכרים יבוא  או הסקטורים במקום שמות האנשים .לא יאפשרו את חשיפת המרואיין

בנוסף, במקרים אשר לדעת החוקר ציטוט מלא של דברי המרואיין יוביל לפגיעה בו או לחשיפתו, 

 .בגוף פרק הממצאים החוקר דבריו הובאו באופן חלקי וניתנה פרשנות של דבריו על ידי

 קובע המדיניות שלמאפייני התגובה חלק ראשון:  .1.1

 של תגובהאבטיפוסים ארבעה  .1.1.1

בין  חלק אינטגרלי בתהליך היישום והמשא ומתן ינםהלאי יישום מדיניות איומים של עובדי קצה 

כאשר מתגלה לקובע עולה כי,  מן המחקר (.Brodkin, 2003) עובדי הקצה לקובע המדיניות

שתי עומדות בפני קובע המדיניות  ,או אי היענות בפועל ,איום לאי היענותקיים המדיניות כי אכן 

 -נעות על שני צירים מרכזייםה ככאלוהללו אסטרטגיות האת להגדיר ניתן לתגובה.  סטרטגיותא

 .הטקטי צירוה כניוהת צירה

ן התגובה בעקבות תוכיהיה  מה קובע המדיניותשל הינו ההחלטה המהותית  כניוהציר הת

את משנה קובע המדיניות תוכן התגובה משקף האם קצה. העובדי צד אליו מ יםהמופנהטיעונים 

להשאיר יכול המדיניות קובע  ,לחילופין ."(בעד)להלן: "לטיעונים המועלים כך שתענה  ,המדיניות

, כך שהיא ה"בעד" יכולה להיות מגוונת בהיקפה תגובת ."(נגד")להלן:  את המדיניות על כנה

ממנה; "כיול" של רכיבים שונים של  חלקיםשל  שינוי יכולה להכיל: ביטול של המדיניות כולה או
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יחסית הינה צרה  פעולת ה"נגד" בניגוד לכך, .ועוד של כלי המדיניות ; "כיול"עצמה המדיניות

מפעולת  ציר זהכי ניתן למקם את התגובות על  ,יודגש .המדיניות שלוכוללת בפשטות אי שינוי 

)קבלה מלאה של הטיעון של עובדי  טהורה "בעד")אי שינוי המדיניות( ועד לפעולת  טהורה "נגד"

רוב קובעי המדיניות אשר רואיינו במסגרת מחקר זה  (.או ביטול של המדיניותהקצה ושינוי 

  קדמה להחלטה על הציר הטקטי. כי הציר התוכני וההחלטה כיצד לנהוג בו תיארו

ציר זה בלממש את החלטתו בציר התוכני.  כיצדהינו ההחלטה של קובע המדיניות   הציר הטקטי

לאכיפת החלטתו באמצעים  אקטיבילפעול או באופן האפשרויות בפני קובע המדיניות עומדות 

בגיוון של בציר זה ישנו פער מהותי גם  ציר התוכני,לבדומה  .פאסיביהעומדים לרשותו או באופן 

ת ומגוונ ןאפשרויות הפעולה האקטיבית של קובע המדיניות הינ . בעודלהתי האפשרויות לפעוש

, הפעולה הפאסיבית הינה יחסית אחידה והיא באה לידי ביטוי בדרך כפי שיפורט בהמשך ,יותר

גם בציר זה, ניתן למקם את התגובות  .או הסכמה שבשתיקה די הקצהמעוב כלל על ידי התעלמות

יבית בעלת עוצמה )כגון: בית דין משמעתי, מסיבת עיתונאים מפעולה אקט ,לפי עוצמת הפעולה

פאסיבית מלאה )כגון: התעלמות או הסכמה בשתיקה(.  הל שינוי המדיניות( ועד לפעולעהמודיעה 

 :לציר התוכנישלים רואים בציר זה כציר מציינו כי הם קובעי המדיניות כי   יודגש

מצד שני ]ו[ל את הרעיונות הטובים של להקשיב למטה לשמוע לקב  ]היא[תפיסת עולמי"

]להבין את  .ל פועל במסגרת המדיניות המקצועית כמו שקבע אותה המשרדולוודא שהכ

 אינטרסים ולאזן בין כולם" ה[

 (1)מרואיין           

של  מטריצה הפעולה בשני הצירים מייצר בפני קובע המדיניותאסטרטגיות בין שני השילוב 

למדיניות של עובדי להתמודדות עם אי היענות  תגובהת ושל אסטרטגישונים אבטיפוסים  הארבע

 כל אחד מארבעת האבטיפוסים הללו מכיל מגוון של דגמי תגובה שונים. .(ג' תרשים)ראה  קצה

  הינם:האבטיפוסים ארבעת 

  "אני לפחות מרוויח" - הדגם הבעד ואקטיבי .1

  שלא ידעו"רק " - הדגם הבעד ופאסיבי .2

  "שיצעקו אני עובד" - ביהדגם הנגד ופאסי .3

 "מי הבוס?" - אקטיבי"הדגם הנגד ו .5
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 'ג תרשים

 

 

 ם.והמאפיינים שלה במחקר שעלוהאבטיפוסים לתגובה  יפורטו להלן

 "אני לפחות מרוויח": אקטיביו בעד אבטיפוס

שהועלו נגד המדיניות לטיעונים זה קובע המדיניות משנה את המדיניות בהתאם באבטיפוס 

את השינוי הוא עושה על ידי פעולה אקטיבית וגלויה אשר ממנה ברור כי הוא שינה את המוצעת. 

שעלו. הוא יכול לעשות זאת על ידי פרסום חוזר, על ידי הודעה הטיעונים  שלהמדיניות ב

 ,לתקשורת או לארגוני העובדים או על ידי דרכים נוספות. מבין שתי אסטרטגיות ה"בעד"

 יותר על ידי קובעי המדיניות. זה נמצא כמועדף אבטיפוס 

קובע  ממילאהסבירו כי במצבים בהם  ,זהבאבטיפוס קובעי המדיניות אשר תיארו שימוש 

 או עקב לחצים אחרים, ,מקצועי גרידאהמדיניות נאלץ לשנות את מדיניותו, אם עקב צורך 

הוא פועל.  ןבזירות שונות בה יםרווח תרציקובת לטקובע המדיניות את  "ויתור" זה יכול לשמש

 ( 2בטבלה מספר )ראה דוגמאות למקרים מאבטיפוס זה 

 תיאור מוטיבציה 

אבטיפוס השימוש ב א.

קצירת מוביל ל

 תרווחים בזיר

 המדיניות הקיימת

"היה עוד דבר אחד שעמדתי על כך ומנעתי אותו וזה סגירת המרפאות 

הממשלתיות וזה אני אמרתי בכל מקום שהוא שאני מתחייב לא יסגרו 

 ]אלא[ תי לא בגלל שרציתי להתקפליזה הייתה דרישה שלהם אני נענ .מרפאות

כי הבנתי שזה משהו שאני לא יכול שהוא יהיה ברקע ואני אזכה לאהדה ואני 

  אזכה לכתף חמה ואני מבין שכל עוד זה ברקע יכניסו לי ויתקעו את הרפורמה"

 (3מרואיין מספר )

-נגד 
 אקטיבי

  -בעד
 אקטיבי

נגד 
 פאסיבי

בעד 
 פאסיבי

 נגד

 פאסיבי

 אקטיבי

 בעד
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ל נושא הסודיות הרפואית תסתכל עליהם אבל כ ,אחת שאני חוזר עליה הדוגמ"

עכשיו בינינו הקשבנו, הקשבנו אפשר היה לעשות מה משהו הגיוני לבטל את זה 

למה? כמו שאני אמרתי אין הבדלים בין שמירה על הסודיות רפואית של נערה 

לבין הסוד  HIVבת שש עשרה או חמש עשרה עשתה הפלה או מישהו שיש לו 

ובכל  ...זה אותו דבר וזה על זה הם  ,ה זה אותו דברהגדול שיש לו סכיזופרני

זאת הוצאנו חוזר כי גם להרגיע את הרוחות ולדעתי זה היה מאוד מאוד 

 אפקטיבי"

 (1מרואיין מספר )

 בטיפוסהשימוש בא ב.

קצירת מוביל ל

רווחים בזירות 

 אחרות של מדיניות

רגוני "מראיין: זאת אומרת הטענה הזאתי היא טענה של הפרטה? של א

 עובדים? או שזה מחסור בשירותים? 

 .. המתנגדים טענו את שתי הטענות. .. אני חושב.מרואיין: הטענה.

 ?ואיך מול משרד  מראיין:

.. חברי הכנסת .. אין לנו.מרואיין: ולדעתי הם ניסו לצייר את זה במידה רבה ב.

 וכולי .שאליהם פנו כפגיעה בעובדים ו..

 משרד תופס את הטענה הזאת?כמנכ"ל  XXXואיך  מראיין:

מרואיין: הוא הבטיח שגם אין שום סגירה בלי שום פגיעה בעובדים. והוא דאג 

להגיד את זה לכנסת שכולם ידעו. מה אכפת לו לספר? הוא יוצא אביר הזכויות 

   "העובדים

 (2)מרואיין מספר 

ה או לפני שנה, שנה וחצי בערך משהו כזה זה היה סוג של פעילות של השבת"

ואז ...עיצומים כנגד הרפורמה שטענו שלא נעשה עם האיגודים בהסתדרות

 כאקט של השבתה אמרו אנחנו נפגע על ידי זה שלא נרשום זה מהר מאוד

 ..ולא. אבחנה

 הייתה התערבות של המשרד?  מראיין:

הייתה התערבות של המשרד מול ההסתדרות ואז בעצם כינסנו גם  מרואיין:

נכנס לתמונה גם יושב ראש והשכר דיונים על שנה לממונה עם המ ממונהאצל ה

קורן כולל הפגנות של חלק מהסקטורים העובדים נגדו זה סנההסתדרות אבי ני

שהוא איתנו למהלך הזה אבל זה חלק מהתהליך שאתה מתמודד עם 

. אבל לפחות היה לנו רווח ואשראי מניסנקורן התנגדויות ומשלם במחיר מסוים

 לנושאים אחרים"

 (2)מרואיין מספר 

תי לא בגלל שרציתי להתקפל, כי הבנתי שזה שאני לא יכול, אני לא י"אני נענ

 יכול, שהוא יהיה ברקע ואני אזכה לכתף חמה"

 (3מרואיין מספר )

 דוגמאות למקרים מאבטיפוס בעד ואקטיבי(פירוט  :2טבלה מספר )       
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 שלא ידעו"רק : "פאסיביו בעד אבטיפוס

שעלו, אך הוא עושה לטיעונים קובע המדיניות משנה את המדיניות בהתאם  ,זהיפוס באבטגם 

ולטיעונים בצורה שאינה גלויה בהכרח, או לחילופין אשר לא ניתן לקשר אותה לאי היענות זאת 

 שעלו.

מוטיבציות שתי ישנן ונמצא כי  ,השימוש בדגם זה נמצא כפחות מועדף על ידי קובעי המדיניות

 :ימוש בועיקריות לש

כי החלטותיו לשינוי המדיניות נבעו  ,לעיתים קובע המדיניות נדרש להצניע את העובדה א. 

רצון של קובע המדיניות למנוע התגברות להצנעה זו הינה למשל סיבה ה. של עובדי קצהמלחצים 

 או אי היענות נוספת של אותם עובדי קצה. ,עובדי קצהצד קבוצות נוספות של משל התנגדויות 

 ,לכןולא עובדי הקצה.  מוביל בתהליךוא הכי ה ,שטחלאותת למעוניין לעיתים קובע המדיניות ב. 

אלא עקב של עובדי הקצה הוא לא שינה את החלטתו עקב אי ההיענות  כי חותר לסמןהוא 

 שיקולים מקצועיים שלו. 

 ( 3לה מספר בטב)ראה דוגמאות למקרים מאבטיפוס זה 

 

 

 תיאור מוטיבציה 

 אבטיפוסבימוש הש א.

 תעימנוביל למ

התעצמות של 

של אותם  התנגדות

עובדי קצה או עובדי 

 קצה אחרים

 

השגתי את הדבר העיקרי  ,הבנתי שאסור לי עכשיו ללחוץ אותם יותר מדי"

ציונים לאסור כרגע לעשות עוד צעדים רבו ,הרבה מאוד דברים היו באבולוציה

 שיגרמו איזושהי תסיסה לכן נתנו את זה " 

 (3מרואיין מספר )

חיסיון מידע זה, זה היה הייתה טענה שלא היה ברמה שהבהרנו את זה כמה "

פה שינוי מדיניות  [שהיה] שהייתה אמרנולא  ,פעמים והסדרנו את זה אבל לא

 .בגלל הטענה הזאת אלא חידדנו נהלים שיהיה ברור בגלל

 מראיין: למה לא אמרתם?

 "מרואיין: לא רצינו שימשיכו 

 (2ואיין מספר )מר
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 בטיפוסבאהשימוש  .ב

כי לשטח  אותת מ

קובע המדיניות הינו 

הגורם המוביל של 

 המדיניות

אבל איך הנהלת המשרד מתנהלת אל מול הטענות האלה? והאיומים  "מראיין:

 של הפסיכולוגים?

ל כאילו לא מקבלת ומרואיין: בוא נגיד ככה. היא עושה שני דברים. קודם כ

, שטויות, שטויות, שטויות, כאילו שהפסיכולוגים לא יגידו אומרת זה שטויות

לנו מה לעשות, אבל מנחה את הקופות במקביל לעשות מקצה שיפורים בנהלי 

אבטחת מידע. זאת אומרת היא מנחה את הקופות לעשות והקופות נערכות 

לזה, באמת נערכות לזה, עושות עבודה מאוד יפה, זאת אומרת אתה מדבר 

כים אתה יודע אני חושבת כמה אני הייתי מעורבת בכל נושא איתי על תהלי

 ונושא...

וכל הדברים האלה ואומרים להם אנחנו בסדר, אנחנו בסדר, בסדר כאילו 

 "דוחים את הטענות אבל במקביל מנחים את הקופות להיערך בהתאם

 (4מרואיין מספר )

 (פאסיבידוגמאות למקרים מאבטיפוס בעד ו: פירוט 3טבלה מספר )       

 
 
 

 "שיצעקו אני עובד" :פאסיביו הנגד אבטיפוס

הוא בא ואמר לי המון המון מקרים שמע הגיע אלי הפסיכולוג הזה אמרתי לו לא מעניין, "

 "אמרתי לו האחות הזו היא לא מעניינת אותי

 (8)מרואיין מספר         

ת העיקרית במקרה זה התגובה הפאסיביזה קובע המדיניות לא משנה את המדיניות. באבטיפוס 

ולהמשיך את  התעלמות, דהיינו, קובע המדיניות בוחר במודע להתעלם מעובדי הקצה –הינה 

כפעולה שאינה מתפרשת  גם פעולה פאסיבית הוגדרה ,. נוסף על כך, במודל זההמדיניות כפי שהיא

 -בלת החלטותקיום ישיבות עם נציגי עובדי הקצה ללא קלדוגמה כעשיית פעולה נגד עובדי הקצה )

זה תואר רבות על ידי המרואיינים כדגם ה"נוח"  אבטיפוס(. " בלשון אחד מהמרואייניםמריחה"

 .ביותר של התמודדות עם איומי אי היענות בתהליך היישום

לא להעצים אותה. "קול" נוסף להתנגדות ו המוטיבציה העיקרית לשימוש בדגם זה הינה לא לתת

 . ליטייםפו ת מרוויח רווחייםבמקביל נדמה כי קובע המדיניו

 ( 5 לה מספרבטב)ראה דוגמאות למקרים מאבטיפוס זה 
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 תיאור המוטיבציה 

 אבטיפוסבהשימוש  א.

 ה שלהעצמ מונע

 ההתנגדות

תי להם הסברים אמיתיים של החולשות י"הייתי יושב איתם ואומר להם...הרא

נח למה אתה שלהם...כי בסופו של דבר מישהו שהוא מתנגד אז אתה מנסה לפע

 "...הם באמת נתנו בי אמון לאחר מכןמתנגד...

 (3)מרואיין מספר 

וכל זה ואני פשוט ואז מה שאני החלטתי זה  ]אבחנות[ "הם עשו ולא רשמו

 פשוט להתעלם מהם

 מראיין: למה?

מרואיין: כדי לא לשחק להם לידיים, זה מה שהם רצו הם רצו לעשות בלאגן 

שבו שאם הם לא ישתפו פעולה הם יכשילו את הם ח .להכשיל את הרפורמה

הם חשבו שהם יפגינו שהם  ,הרפורמה אז הם לא רשמו...התעלמו טוטאלית

יוכיחו שאף אחד לא בא שמה שהם אמרו זה שאולם מפחדים הם ניסו לעשות 

 הייתה ירידה ממשלתית אבל העלייה באמתאז  ?מניפולציה. אז מה קרה

היא כיסתה על הירידה במערכת ממשלתית כל כך גדולה ש זהייתה א בקופות

גרמו לעצמם את הנזק בעצמם ונשברו בסוף ואף  .ורק גרמו והחריבו את עצמם

 להתעלם" -זו גם החלטה וזו הייתה ההחלטה שלי  התעלםל .אחד לא דיבר

 (1)מרואיין מספר 

"מרואיין: הייתי בקשר עם נציגים של כל אחד מאיגודי העובדים הרלוונטיים, 

 סיכולוגים, העובדים הסוציאליים. אפילו השקעתי לא מעט בקשר הזה.  הפ

 מראיין: למה השקעת בקשר הזה?

מרואיין: כי היה ברור שיש פה פוטנציאל גדול לבלגן בהמשך במידה ולא יהיה 

 שיתוף פעולה איתם. 

 מראיין: ומה הקשר הזה כולל?

  מרואיין: שיחות. 

 (5מרואיין מספר )                                                                                            

  
לא ראיתי את זה במין כזה זה יעבור זה מהדברים, אני מהתחושה מרואיין: "

שלי בסוף אתה אומר אוקי, זה הנתיב להצלחה זה מה שצריך לעשות עכשיו א' 

אתה  החסרים שייבדק ופשוטיש צריך לראות אם יש נתיב להצלחה ולזהות את 

 זה מה, אין מה לעשות  ויש לך הרבה  כאילו מטפס על הר

 .אבל יש לך מתנגדים  :מראיין

 ", פשוט ממשיךואני אתמודד עם זהמרואיין: 

 (8 )מרואיין מספר

 (נגד ופאסיבידוגמאות למקרים מאבטיפוס פירוט  :5טבלה מספר )                     
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 "מי הבוס?": קטיביאו הנגדאבטיפוס 

 ,אך בניגוד לדגם הפאסיבי, בדגם זה בע המדיניות לא משנה את המדיניות,קו ,זהבאבטיפוס גם 

פעילות  :נגד עובדי הקצה. פעולות אלו יכולות להיות אקטיביותמבצע פעולות קובע המדיניות 

 – יותמינהל ותתקשורתית נגד עובדי הקצה, פעילות בזירה הפוליטית נגדם ואפילו פעול

 ת.ומשמעתי

קובעי המדיניות  כל"נשק יום הדין". כמעין מדיניות הקובעי מתואר על ידי חלק  ,זה אבטיפוס

על ידי קובעי מדיניות נוספים, תיארו שימוש בו רק אם זה על ידם, או  אם זה שתיארו שימוש בו

 .של התזמון מדויקלאחר מחשבה רבה וחישוב 

)"מי  למתנגדים כי יש "בעל בית" יעהודל זה הינהוס באבטיפהמוטיבציה העיקרית לשימוש 

את לקובע המדיניות יש מוטיבציה נוספת והיא למצב למערכת. לעיתים אגב כך למדיניות ו הבוס"(

עצמו בעמדה טובה ביישום מדיניות נוספת או בשליטה על המערכת עליה הוא אחראי ולצרכים 

  פוליטיים חיצוניים.

 (4בטבלה מספר טיפוס זה )ראה דוגמאות למקרים מאב

 תיאור מוטיבציה 

 אבטיפוסבהשימוש  .א

 מראה כלפי כולם

 "מי הבוס"

"אני הייתי חצי סדין אדום לפסיכולוגים לקליניים...אז אני הייתי גם קצת 

  ".קשה להם מהרבה מאוד בחינות..

 (3)מרואיין מספר 

יעברו דרכי  נהלת שכל התהליכיםישאני קיבלתי זה שאני אהיה ראש המ"...

 ותהיה מנהלת כל חודש...השדר שלי במינהלת היה מאוד לוחמני"

 (3)מרואיין מספר  

 "מראיין: למה לא היה דיאלוג לדעתך?

כי אנחנו לא טובים בזה. אנחנו נכנסים ל...אני חושב, בתרבות שלנו, : מרואיין

את  [המתנגדים]על  אני ממש משחזר סצנות. אנחנו מהר מאוד הרמנו עליהם

עכשיו  אהקול. איכות ההקשבה... כי באמת, באמת, כשאתה אומר: אוקיי, בו

ננתח את הדברים. אז אין פה שחור ולבן, אין פה בדיוק צודק או לא צודק. יש 

 "פה איזה מישהו שצריך להבהיר מי מוביל את המערכת

 (5)מרואיין מספר 



 
 

38 
 

בכל מקרה זה היה נהלת הרפורמה... נדמה לי. אבל י"היה כבר לקיים את מ

מבחינתו כלי. לא משנה מתי זה בדיוק היה. אני חושב שזה אחד הדברים 

החשובים, זה היה מבחינתו כלי כדי להתמודד עם ההתנגדויות. הוא כינס 

. שבועיים לדעתי. או משהו כזה. .נהלת הרפורמה אחד ל.יבאופן עקבי את מ

אותם. ודאג שכולם יביעו  אולי חודש. והקפיד  שיהיו דיונים. והוא עצמו ניהל

את עמדתם. ולא התעלם משום טענה. שמישהו טען שבצפון אין פסיכולוגים 

לילדים. או במגזר הערבי אין זה. או אני לא יודע מה. והוא ניסה להעביר את 

ל מטופל. אבל תהיה רפורמה. זה היה הדרך שלו וכאילו הכ .המסר ש..

 .. .להתמודד עם ה

נתו הוא זה היה פורום ששומעים בו? ועובר לעשייתם או ולדעתך מבחי  מראיין:

 ?שומעים כי צריך לשמוע? איך הוא התייחס בעצם להתנגדויות שעלו

בין היתר זה שאתה  XXXל אני חייב להגיד שאני למדתי מוקודם כ מרואיין:

  .עושה פורום בשביל להשמיע לא לשמוע

 אוקי?   מראיין:

י של הפורום הזה היה משהו בסגנון של העיקרואני חושב שהמסר  מרואיין:

תהיה רפורמה. אני מוביל את זה. כאן זה המקום להגיד כל דבר. ואם מישהו 

.אבל זה לא היה פורום כדי בואו .לא אומר פה שלא יבוא בטענות אחר כך.

תגידו מה יש לכם להגיד. היה נושאים כל פעם דיון אחר. נושאים שהוצפו אליו 

ח לפתוח אותם...בשלבים מסוימים... ו...או שהיה לו נוהוא רצה לפתוח אותם

זה היה מין פורום לטיפול בדברים אבל המטרה לא הייתה לשמוע מה יש 

למישהו להגיד. לדעתי הייתה יותר להבהיר שדברים קורים ואם אתם רוצים 

ת או ישיתייחסו אליכם תביאו אותם לפה. אבל קחו בחשבון שהרפורמה קור

 "משהו כזה

 (2ין מספר )מרואי

השימוש  .ב

מובילה  באסטרטגיה

פוליטיים  לרווחים

 חיצוניים

 לא אני, האמת מן בה היה שכנראה הפצתי שאני התזה הייתה[[ היה [זו] זה"

 ... שלהם הטענות של העוקץ את לעקור צריך והייתי...מלאה הייתה שהיא בטוח

 (3)מרואיין מספר 

 נגד ואקטיבי(דוגמאות למקרים מאבטיפוס רוט פי :4טבלה מספר )                     

 חלק ממשחק רב שלבי - התגובה לאי היענות .1.1.1

יחסים הכי אין להסתכל על אי היענות של עובדי קצה במנותק ממערכת טוענים מחקרים רבים 

 ברוב מוחלט של מקרי אי היענות,"אקוסיסטם". יש להבין כי אותו בין השחקנים המצויים ב

מתוך מחשבה ארוכת טווח על  ,יענות. זאתם את צעדיהם טרם ביצוע אי המשקללי קצההעובדי 

 ,May & Wintersמערכת היחסים שלהם הן עם קובעי המדיניות והן עם מקבלי השירותים )

2009; Gofen, 2013בנוסף על המופיע זו.  (. גם במחקר זה נמצאו ממצאים התומכים בקביעה
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צאים עולה כי גם קובעי המדיניות שוקלים את במחקרים אלו, וכפי שצוין מעלה, מן הממ

 להם עם עובדי הקצה. שיש ומערכתית ארגוניתמערכת יחסים מקצועית,  תגובותיהם לאור

הייתה באה  ו"ר הסתדרות האחים והאחיות[ י] אילנה המראיין: הרי אם מצב לדוגמ"

  ה...לעבור או אני רוצה שז ]הזו[  לזהלרפורמה   תןא] אליך אומרת לך אני לא

 ז זה לא היה עובראמרואיין: 

 מראיין: למה?

. אם כי מול אילנה אני יודע באיזה מגרש אני נמצא ומה יחסי הכוחות אוקימרואיין: 

אני לא  ,יכול לקרות כי מבחינתי זה הפרטה הייתה אומרת תשמע הדבר הזה  לא אילנה

 מוכנה טיפות חלב לקופות חולים אז זה לא יקרה. 

  איגוד העובדים של הרופאים[ -הסתדרות רופאי ישראל -יו"ר הר"י]מראיין: ואם אידלמן

 היה בא אליך עם אותו דבר?

 "מרואיין: אז זה גם לא יקרה

 (8)מרואיין מספר 

 

 ,ית התגובהיקובעי המדיניות עושים באופן תדיר שיקולי רווח והפסד טרם הבחירה באסטרטג

עובדי הקצה ובהתאם לתהליכים נוספים הקיימים באותה  יחסי הכוחות בינם לביןבהתאם ל

עם רוב מוחלט של עובדי הקצה הם צפויים  כי ,העומדת בפניהם היא"אקוסיסטם". ההנחה 

כחלק מהמשחק  היענותהאי ל ה שלהםיש להתייחס לתגוב ,לכן. להיפגש בקונפליקטים נוספים

 .הללו יחסים שלהם עם עובדי הקצההמערכת ב הכולל

שינוי בבחירת אסטרטגיות תגובה לאורך  - ת תגובות קובעי המדיניותהתפתחו .1.1.1
 זמן

לאי היענות של קובעי מדיניות האבחנה בין תגובותיהם  נעשתה ממצאיםלאורך תהליך ניתוח ה

לאי היענות שהתרחשה  לבין תגובותיהם ,(2112בתחילת תקופת ההיערכות )יולי אשר התרחשה 

בניתוח התגובות של קובעי  .אף לאחריהו( 2114)יולי  פועלב כניסת הרפורמהטרם  תקופה קצרה

בין כך שהם נעים לאורך הזמן  משנים את תגובותיהםהמדיניות  יקובעלעיתים המדיניות עולה, כי 

בטיפוסים בין האהתנועה  .מדיניותהגם כאשר אי היענויות נגרמות מאותה , האבטיפוסים השונים

הציר התוכני, הן על גבי על גבי יכולה להיות הן שהיא סטרטגיות אינה בהכרח עקבית, כך והא

 ('ד תרשים) ראה המחשה של ההתפתחויות הציר הטקטי והן על שני הצירים. 
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 'ד תרשים

  

        

במקרה  לתהליכי התפתחות של תגובת קובעי מדיניות לאורך זמן להלן יפורטו מספר דוגמאות   

 :אשר עלו במהלך הניתוח הבוחן,

 תנועה על הציר הטקטיפתחות תגובה הכוללת הת .א

מציין קובע מדיניות כי השתמש  2112במהלך שנת  3"רפואיתה רשומהה" בנושאעל התנגדות 

 :פאסיביו הנגד באבטיפוס

 האובססיביות"והייתי מנהל איתם שיח מאוד הוגן מאוד אמיתי לא יכולתי לסבול את 

מגיעה ולא השארתי את הזירה  אבל למדתי אותה למדתי מאיזה מקומות היא ,שלה

 לאחרים"

 (3)מרואיין מספר 

השתמש כי שנתיים לאחר מכן הוא מציין אשר התרחשה  ,ועבור אי היענות הנגרמת מאותו נושא

 :אקטיביו הנגד באבטיפוס

                                                           
3

במסגרת יישום הרפורמה בבריאות הינה סיכום של כלל התהליכים הטיפוליים שעובר החולה.  -רפואית רשומה 
המתנגדים טענו כי  .יש להוסיף את כל סיכום הטיפול הפסיכותרפי לרשומהכי הוציא משרד הבריאות הנחייה הנפש 

כללי  של יש להוסיף לרשומה רק סיכום שלו. לפיכך, לטענתם,  מטופלסודיות היחסים בין מטפל והזו פגיעה ב
   מפגשים.ה

-נגד 
 אקטיבי

  -בעד
 אקטיבי

נגד 
 פאסיבי

בעד 
 פאסיבי

-נגד 
 אקטיבי

  -בעד
 אקטיבי

נגד 
 פאסיבי

בעד 
 פאסיבי

 'א התפתחות תהליך

 ב' התפתחות תהליך
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 קורןנ"ואני הלכתי ושמה הפעלתי את הפוליטיקה שלהם עם הקשרים שלי עם אבי ניס

 א יקום ולא יהיה"ואמרתי לו של ]יו"ר ההסתדרות[

 (3)מרואיין מספר 

 תנועה על הציר התוכניהתפתחות תגובה הכוללת  .ב

קובע כי אחד המרואיינים  תיאר 2112במהלך שנת  - Z"4קוד "כללת הלאי התנגדות ל באשר

 :אקטיביו הנגד באבטיפוסש ומהמדיניות עשה שי

 מראיין: למה לא היה דיאלוג לדעתך?"

בזה. אנחנו נכנסים ל...אני חושב, בתרבות שלנו, אני ממש  כי אנחנו לא טובים: מרואיין

את הקול. איכות  ]על הפסיכולוגים[משחזר סצנות. אנחנו מהר מאוד הרמנו עליהם 

עכשיו ננתח את הדברים. אז  אההקשבה... כי באמת, באמת, כשאתה אומר: אוקיי, בו

ה מישהו שצריך להבהיר אין פה שחור ולבן, אין פה בדיוק צודק או לא צודק. יש פה איז

 מי מוביל את המערכת"

 (5)מרואיין מספר 

מתאר קובע  ,לאחר מכן שלוש וחציהתרחשה ו מאותו נושא תאשר נגרמועבור אי היענות 

  ":אקטיבי-בעד"באבטיפוס שתמש וא הה המדיניות כי

  [מתנגדיםה] רוצה להוציא גם חוזר בנושא האבחנות הרפואיות האלה שירדומאוד אני "

 ועד אמריקה, כאןשמגיעים מהם להשטויות האלה ש .המטורף הזה Zוהקוד   Fם הקודע

אחרת אתה נתקל ויכולים לבלום לך תהליכים שלמים אתה מקשיב...אבל בסוף, בסוף 

 "בעולם הרפורמה

 (1)מרואיין מספר 

 תנועה על שני הציריםהתפתחות תגובה הכוללת  .ג

 באבטיפוסמציין קובע מדיניות כי השתמש  2113,במהלך שנת  חסיון רפואיעל התנגדות בנושא 

 :אקטיביו הנגד

                                                           
4

 אשר נקבע כי על ידי משרד הבריאות כי הוא אינו ,(DSMהינו קוד אבחנה בספר האבחנות להפרעות נפשיות) -Z קוד 
פקטו גריעה של שירותים שהציבור קיבל  -. המתנגדים טענו כי אי הכללתו בסל הינה דההבריאות הממלכתי בסלנכל 
 הרפורמה.ת תחילטרם 
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התזה שאני הפצתי שכנראה היה בה מן האמת, אני לא בטוח שהיא  ]הייתה[ היה ]זו[ זה"

 " הייתה מלאה...והייתי צריך לעקור את העוקץ של הטענות שלהם...

 (3)מרואיין מספר 

קובע כי  ,מהמרואיינים מתאר אחד ,ר מכןור אי היענות הנגרמת מאותו נושא חצי שנה לאחועב

 :פאסיביו הבעדבאבטיפוס השתמש המדיניות 

"מראיין: אבל איך הנהלת המשרד מתנהלת אל מול הטענות האלה? והאיומים של 

 הפסיכולוגים?

ל כאילו לא מקבלת אומרת זה ומרואיין: בוא נגיד ככה. היא עושה שני דברים. קודם כ

שטויות, כאילו שהפסיכולוגים לא יגידו לנו מה לעשות, אבל שטויות, שטויות, שטויות, 

מנחה את הקופות במקביל לעשות מקצה שיפורים בנהלי אבטחת מידע. זאת אומרת היא 

מנחה את הקופות לעשות והקופות נערכות לזה, באמת נערכות לזה, עושות עבודה מאוד 

ושבת כמה אני הייתי יפה, זאת אומרת אתה מדבר איתי על תהליכים אתה יודע אני ח

 מעורבת בכל נושא ונושא...

וכל הדברים האלה ואומרים להם אנחנו בסדר, אנחנו בסדר, בסדר כאילו דוחים את 

 "הטענות אבל במקביל מנחים את הקופות להיערך בהתאם

  (4)מרואיין מספר 

 המשתנים המשפיעים על תגובתו של קובע המדיניות .1.1

היא מהם הגורמים או המשתנים אשר הניעו את  ,קר זהאחת השאלות המרכזיות העולות ממח

ההיענות מצד עובדי הקצה. לאי  הגיבשבאמצעותו  התגובה באבטיפוסקובע המדיניות לבחור 

של המשפיעים על התפתחות התגובה  ,או המשתנים ,בנוסף לאמור, עולה השאלה מהם הגורמים

 בפרק הקודם. שהוצג  השונים, כפיהאבטיפוסים בין ולאורך זמן קובע המדיניות 

על בסיסם דע. במקורות המיכפי שצוין בתחילה, במסגרת המחקר נותחו כלל התגובות שתוארו 

המשפיעים על האופן בו יבחר קובע המדיניות להגיב  ,אובחנו שלושה משתנים עיקרייםשל אלו, 

להלן:  - גיבמאפייני קובע המדיניות המ הראשון,. "התגובה"להלן:  - ועל התפתחות התגובה שלו

 ;"הסקטורתפיסת "להלן:  - תפיסת קובע המדיניות את עובדי הקצה ומאפייניו השני,; "המגיב"

- לאי ההיענות כפי שזו מתוארת על ידי עובדי הקצה והתפיסה של המגיב לגביהההסבר השלישי, 

 (תרשים ה')ראה  ."יעוןהטלהלן: "
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 תרשים ה'

 

 . מהמשתניםכל אחד עבור ם להלן יוצג פירוט וניתוח של כלל הגורמי

 מאפייני קובע המדיניות .1.1.1

קובע המדיניות הינו ישות העומדת בפני עצמה, בעלת מאפיינים ייחודיים אשר ניתן לאבחנם. 

יינים הייחודיים של קובע המדיניות ניתן לזקק שני פבמסגרת הממצאים עלה כי מכלל המא

. המאפיינים הם: בכירותו של קובע מןוהתפתחותה לאורך ז מאפיינים המשפיעים על התגובה שלו

תוך כל זאת  - "גילדאית"והשתייכותו ה משרד הבריאות( -)במקרה החקר המדיניות בתוך הארגון

 של עובדי הקצה.  "גילדאית"השתייכות הדגש על ה

 בכירות קובע המדיניות .1.1.1.1

לכל  ונות.קיימות דרגות ניהול ש ארגונים בירוקרטיים בדרך כלל מאורגנים באופן הירארכי בו

העובדים אשר היא סך הסמכויות המצויות אצל כלל  ,אחת מדרגות הניהול ישנה סמכות ניהולית

מתווספות סמכויות . נוסף על סמכויות אלו, לכל אחת מדרגות הניהול דרגות הניהול מתחתיהו

 בראש כל משרד ה,לדוגמ(. 1992 ,דרי ונאור) הנובעות מהאחריות הניהולית שלה עצמה ,נוספות

הינה סך הסמכויות המצויות בידי הכפופים לו  ,האחריות הניהולית שלוד מנכ"ל. ממשלתי עומ

"ל מעל מנכבישראל ואליה מתווספת אחריות ניהולית נוספת הנובעת מהיותו מנכ"ל המשרד. 

כלל הסמכויות ב מחזיקהשר  .המהווה את הדרג הפוליטי ,שרהמשרד הממשלתי עומד 

חתימה על  מה,בעל סמכויות חוקיות נוספות הנובעות מתפקידו )לדוג כןהמקצועיות של המנכ"ל ו

תרשים של  – 'א ובתמונהתיאור כללי של משרד ממשלתי  - 'ו תרשיםב)ראה  .צווים ותקנות(

 המבנה הארגוני משרד הבריאות כפי שמופיע באתר המשרד(. 

 

 

 התגובה

 המגיב

תפיסת  
 הסקטור

 הטיעון
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 'ו תרשים

 

 תמונה א'

                               

ת התפקידים והן חלוקת הסמכויות בין הדרגים השונים בירוקרטיים קלאסיים הן חלוקבארגונים 

 (.1992 ,דרי ונאור) בחנה בין מאפייני התפקיד של כל אחד מהדרגים השוניםהפקטו -ת דהומייצר

 יבחרו לנהוג בצורות שונות. ,כי קובעי מדיניות הנמצאים בדרגות ניהול שונות בארגון צפוי ,לפיכך

צוין באופן ישיר על ידי אחד המרואיינים שכיהן במספר תפקידים ניהוליים שונים לאורך דבר זה 

 התקופה:

 שני תפקיד]  XXX ,]תפקיד ראשון[  XXXיש הבדל בפוזיציה שלך בתהליך?   מראיין:"

 ל לאורך...... [הבכיר מהתפקיד הראשון

 מרואיין: התשובה היא כן בטח...

 שר

 ל"מנכ

 'ראש חטיבה א

 'ראש חטיבה ב

 'ראש חטיבה ג
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אז  ]תפקיד ראשון[  XXXמגיעים אליך כ הסקטור המתנגד[  ]  XXX-האם נגיד בא   מראיין:

הבכיר מהתפקיד  ]תפקיד שני XXX כאתה עונה להם אחרת ממה שאתה עונה להם 

 ?[ הראשון

 "בטח מרואיין:

 (1)מרואיין מספר 

קובע  של בכירותהבמסגרת ניתוח הממצאים, סווגו כלל התגובות שתוארו לפי לאור האמור, 

. ניתוח מטריציוני של בכירות קובע המדיניות יחד עם במשרד הבריאות ("המגיב)"המדיניות 

מלמד כי מאפייני קובע המדיניות משפיעים באופן ישר על  ,הוא בוחראותו התגובה אבטיפוס 

אסטרטגיית התגובה שיבחר. כך ניתן לראות שוני בין אסטרטגיית התגובה של דרגות ניהול 

 ,ערכיים-או ציבורייםלמדיניות בעלת מאפיינים מקצועיים  שונות. כאשר אי היענות הינה בנוגע

לא נמצאה שונות . לעומת זאת, הטקטי צירה בתגובה שלהם על בין דרגי הניהולנראה שונות 

 . בין דרגי הניהול התוכני הצירעל  של קובעי המדיניות  בתגובותמובהקת 

 סוגיה ערכית מול סוגיה מקצועית :תנועה על הציר הטקטי

הוביל את במשרד הבריאות אשר כי הגורם תיארו  ,דול מן המרואיינים במסגרת מחקר זהחלק ג

ההיענויות, היה מנכ"ל לאי  הגורם המגיב העיקריהיה , ועקב כך גם בבריאות הנפש הרפורמה

של עובדי הקצה הגיע אל  הדרג הפוליטי  "Voice"-בחלק מן המקרים, כאשר ה ,לפיכך. המשרד

קומם )כאן חשוב מלתת למנכ"ל המשרד להגיב ב זה ,דרג בחר (, תה תקופההשרים הממונים באו)

מנכ"לים שונים ושני שרים  3לשוב ולהדגיש כי לאורך תקופת המחקר כיהנו במשרד הבריאות 

)הפוליטי  נרשמה תגובה של שני הדרגיםתוארו מספר מקרים בהם  ,על אף האמורשונים(. 

 .הטקטי הצירתגובותיהם להיות שונות על טו נ  . במקרים אלווהמקצועי הבכיר כאחד(

נטה לפעול באופן  הפוליטיהדרג  ,כאשר הטיעון אשר הגיע מעובדי הקצה נגע לסוגיה מקצועית

 :אחד מן המרואיינים תיאר את הסיבה לכך פאסיבי יותר מאשר המנכ"ל וגורמי המקצוע במשרד.

  דרך לא דיון מקיימים הם םא הפקידים הבריאות משרד כלל ובדרך. מקצועי בסיס זה"...

 לא] כאלה טיעונים.. ל פתוח הכי היה שהשר חושב אני גס באופן...שר ויש ל"המנכ

 . לא בכלל כמעט והפקידות. ל"המנכ  מכן לאחר. [מקצועיים

 ?קורה זה למה :מראיין
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, לא. ..את ולשמוע. לציבור להקשיב מחויב דבר של בסופו השר. התפקיד מאופי: מרואיין

-ו. מתנהל ככה הוא במהותו. תפקיד בהגדרת כאילו. שלו התפקיד כאילו שזה ללבג לא

XXX  והוא. אומרים אנשים באמת למה להקשיב לו חשוב מאוד הוא חושב אני במיוחד 

 את וראה. כזה קונפורמיסט נון כזה מאוד היה בעבר אבל פחות טיפה היום הינה.. .מאוד

 היה וכשהוא. הרפורמה נגד שהואע הוא אמר[ ]שהוא הגי מלכתחילה ...מבחוץ כבא עצמו

 נגד האלה הארגונים של הטיעונים כל את שמע הוא הכספים בוועדת כנסת חבר

 להגיד צריך למשרד הגיע וכשהוא. טובה רפורמה שזה התרשם לא והוא. הרפורמה

 של במהותו אם גם יותר או פחות בהגדרה אבל. מחדש דעתו את לשקול מוכן היה לזכותו

XXX על דיון לקיים ופחות. הציבור של התנגדויות לשמוע פתוח יותר הרבה כאילו הוא 

 או סוציאלי עובדת כזה טיפול לתת אפשר באמת זה, אוקי ]מקצועי, כמו לדוגמה[  בסיס

 טיפולים שבעה או בחינם טיפולים שלושה תקבל אתה התגרשת אם Z בקוד אז. לא

 לרמה יותר נכנס הוא. להם נכנס לא כאילו []אבל הוא האלה לדברים כאילו יהיו. בחינם

 .רפורמה לא רפורמה כן של

 (2 מספר מרואיין)        

הבחנה דומה ניתן למצוא בין התגובות של הדרג הבכיר במשרד לבין התגובות של דרג הביניים. 

דרג הביניים במשרדי הממשלה נחשב כדרג המקצועי. רובם הינם בעלי מקצוע והחלטותיהם 

. לפיכך, דרגי (1992 ,דרי ונאור)מושפעות מטיעונים מקצועיים בלבד  ,להיות בדרך כללצפויות 

נוטים להגיב יותר באקטיביות ביחס לתגובות הדרג הבכיר, כאשר מדובר על נושאים  ,הביניים

ניים מדרג הבי את התגובה של מנהל  ,בינייםמקצועיים. כך לדוגמה, מתאר אחד ממנהלי דרג ה

 :לות הנהלת המשרדאחר לעומת התנה

זאת אומרת אם הדיון אידיאולוגי או  ,"מראיין: למה הנהלת המשרד למה מתערבת? לא

 פרופסיונאלי...?

 מהדרג הבכיר ]אחד מהמנהלים   XXXמרואיין: אבל אף אחד לא קורא לזה אידיאולוגי, 

סל מח במשרד[ מדרג הביניים ]אחד מהמנהלים  XXX, ואז פרופסיונליקורא לזה במשרד[ 

 כל אמירה שלהם."

  (4)מרואיין מספר 
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לא להתערב בנושאים נטו ש אכן בשיחות רקע שנעשו עם הדרג הפוליטי, ציינו המרואיינים כי הם

יחד עם בין אם לחיוב ובין אם לשלילה.  ,בחרו בנושאים אלו בדרך פעולה פאסיביתמקצועיים ו

הם  ,ציבוריים-עיקר בנושאים ערכייםב ,או הפרלמנטרית כאשר הגיע הדיון לזירה הציבוריתזאת, 

נטו לפעול בצורה ההפוכה ולהיות אקטיביים הרבה יותר מגורמי המקצוע במשרד. תיאור זה עולה 

 בקנה אחד עם התיאור של אחד המרואיינים מדרג הביניים:

 ממשלה וחבר כנסת חבר דבר של בסוף הוא.. .כאילו ברור להיות צריך גם השר אגב דרך"

. ..שלו הפוקוס כאילו גם ולכן. בכנסת קרו העיקריות ההתנגדויות.. .הכנסת חברי

 אבל. שם שעלו לביקורות קשוב יותר היה ולכן. הזאתי לזירה הייתה שלו לב התשומת

 חושב ואני. הגדול בחלקן רציניות לא הם הטענות זה.. .ש מאוד מהר הבין הוא לדעתי

 לכנסת הגיעו נושאים כאשר להבין ךצרי אבל. הכנסת חברי של העמדה על השפיע גם שזה

 " ]המתנגדים[  XXX-ה את ומשתיק מתייצב היה השר

 (6 מספר מרואיין)

סיבית יותר מהדרגים מעליהם  כאשר אלהגיב בצורה פנטו מאידך, גורמי המקצוע מהדרג הבינוני 

 .מדובר  על נושאים ציבוריים או ערכיים היה 

נטו גורמי המקצוע  ,בעלת מאפיינים מקצועייםכאשר העילה לאי היענות הייתה לסיכום, 

-בסוגיות ציבוריות. לעומת זאת, מהםאקטיבי יותר מהגורמים הבכירים הזוטרים לבחור במענה 

כאשר העילה לאי היענות הייתה בעלת כך,  הפוכה. יתההי מציאותה ,ערכיות או סוגיות מאקרו

ור במענה אקטיבי יותר מהגורמים ערכיים נטה דווקא הדרג הפוליטי לבח-בורייםמאפיינים צי

 ('ז תרשיםהבכירים מהם. )ראה  

 'ז תרשים

 

 

 

 

 

 

 פסיבי אקטיבי הציר הטקטי

 :ערכית–ורית סוגיה ציב

 דרג                  בכיר מקצועי דרג            בינוני מקצועי דרג :סוגיה מקצועית
 פוליטי

 מקצועי דרג                      בכיר מקצועי דרג           פוליטי דרג
 בינוני
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 נועה על הציר התוכני ת

מקרה בו היה שוני לא נמצא  ,הציר הטקטיבניגוד להשפעת בכירות קובע המדיניות בארגון על 

 יניות.דרג אליו השתייך קובע המדדווקא מהאשר נבע בתגובות של קובעי מדיניות  בציר התוכני

הם לא שינו את עמדתם בגלל קובעי מדיניות אשר התקדמו במהלך התקופה ציינו כי יתר על כן, 

 היותם בדרג בכיר יותר ממה שהיו בעבר. 

... או התנהלות ]תפקיד ראשון[  XXXניהלת כששל נושאים  ה"מראיין: יש לך דוגמ

]תפקיד  XXXלם הגיע זה ג[וכש]בצורה אחת  ]תפקיד ראשון[ מסוימת כראש מינהל רפואה

 התנהגת בצורה אחרת? שני[

כמו להגיד  התנהגותי ששניתי חושב לא אנישאני שיניתי התנהגותי?  ]מקרה[אז מראיין:

 XXXעסקתי בפן המקצועי כאשר   ]תפקיד ראשון[  XXXכ ,שעסקתי בדברים שונים

את עוסק בהרבה מאוד דברים אחרים, בהבניה פוליטית של העשייה ז ]תפקיד שני[

צריך להבין את מה עושה מנהל בכיר מה עושה המנהל  ...]תפקיד שני[ XXXאומרת... כי 

ובודק שכל מי שמתחתיו  ]המדיניות[ יה שלבהבנל הוא עוסק והכי בכיר בעולם? קודם כ

 "הולך לכיוון הנכון זה ההבדל

 (1)מרואיין מספר         

היענות היו מספר קובעי מדיניות בדרג לאותה אי ה ןבה ,מספר דוגמאות , נמצאולאמור בנוסף

ת מדרגים שונים הגיבו יואו לחילופין מקרים בהם קובעי מדינ ,אשר הגיבו בצורה שונה ,זהה

 בצורה זהה. 

 של קובע המדיניות "גילדאית"השתייכותו ה .1.1.1.1

אמנם המחקר אינו מתמקד בהבנה של תפיסת הגילדה במערכת הרפואית, אך על מנת להבין את 

עבור  המשמעות של הגילדהמהי תחילה יש להבין  ,ההשתייכות ה"גילדאית" ההשלכות של

המשתייך אליה. כאשר אנו מדברים על מערכת הבריאות לכל אחת מהגילדות העיקריות יש 

תפיסה אתית של אופן  גם לכל אחת יש ,תפיסה פרופסיונאלית של הטיפול בחולה. כנגזרת מכך

לידי  א. הדבר ב(Hupe& Hill, 2007, Guagine, Lefort &Lamb, 2011) אותו הוא מבצע התפקיד

אשר היא  ה,היפוקרטס לדוגמכל אחת מהגילדות )שבועת בביטוי במסורות שונות הקיימות 

דרישה למומחיות מעבר ( או תהליכי התפתחות מקצועיים שונים )הצהרת האמונים של הרופאים

, חשוב הרפואיות גילדותין ההקיים ב . מעבר לשוני(Oberle&Hughes, 2008) למומחיות הבסיס(

 שאינן רפואיות להזכיר כי במערכת הבריאות, וכנגזרת מכך גם במחקר זה, ישנן פרופסיות אחרות
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 ,תוהטיפולי ותתפיסהמגוון בומכורח זה גם  ,המגוון הרחב של הגילדות כך שהמגוון הינו רחב. -

אחד המרואיינים  .ת את המדיניותשוני בתפיסה של בעלי הפרופסיות השונו ,גוזר באופן ישיר

גם  ,תיאר כי השייכות הפרופסיונאלית אינה פגה והיא נשארת חלק מהתפיסה של קובע המדיניות

 אינו עוסק במקצוע ביום יום:  עובר לתפקידי ניהול והוא כאשר הוא

המקצוע שלי. הרקע שלי הוא הרקע שלי  ]זה["מרואיין: אני מנהל אני עוסק בניהול כי 

... אז אתה תישאר  שתהיה מנהל [שאתה )המראיין(כ]ו ]של המראיין[רקע לך כמו ה

 "לעולם ברקע איש בריאות הציבור וכלכלה זה הרקע המקצועי

 (1)מרואיין מספר 

 ביןנמצא קשר ישיר בין ההשתייכות הגילדאית של קובע המדיניות ל ,במסגרת מחקר זה

למנות מספר גורמים המסבירים זאת כפי ניתן  .בציר התוכני בלבדהתגובה שלו  תאסטרטגיי

 שהסבירו זאת המרואיינים במחקר.

כך שכאשר  והיסטוריה משותפת, דאית מייצרת תחושה של שותפותראשית, ההשתייכות הגיל

באי היענות יש סיכוי רב יותר שהוא יגיב אליהם  בצעיםעובדי קצה מהגילדה של קובע המדיניות מ

 .הבעדלפי אסטרטגיית 

כי בסוף זה מגיע מבתי החולים הפסיכיאטריים. בטענה שבתי החולים  מרואיין:"

הם. אנחנו רוצים להיות הם כשנהיה גדולים.  הם משלנו.הפסיכיאטריים הממשלתיים 

ראש ]ו[אז זה משהו  ]משהו חשוב[  אומר שזה ... ]מנהל בי"ח פסיכיאטרי[  XXXוהינה זה 

פסיכולוגית  [תבוא]ש אחרת משזה זה תופס את  ]שהוא פסיכיאטר[ריאות הנפש האגף לב

שהם ] ואני עובד חצי משרה בירושלים ואומר משהו. המעמד של הנהלת בתי חולים

 "באגף בריאות הנפש של משרד הבריאות הוא הרבה יותר חזק [פסיכיאטריים

 (2)מרואיין מספר

 &Oberle) משותפת " ייחודיתשפהשנית, ניתן לומר כי אופי הטיפול של הגילדה גוזר גם "

Hughes, 2008)מדברת ב"שפה" שלו שאינה מגילדה  ה. כאשר קובע המדיניות נתקל בטענה המגיע

משתייך על ידי מרואיין אשר אינו  תוארהדבר  .הנגדלאסטרטגיית יותר יטה הוא צפוי כי אזי 

 הטיפוליות כך: פסיותלאחת מהפרו



 
 

56 
 

היום   המתנגדים[]ם אמרו ה ...זה כלומר ככה עובדים רופאים ככה עובדות אחיות אבל "

אנחנו לא נותנים מספיק זמן לכל בנאדם, אנחנו לא באים עם איזשהו ספר אבחנות 

צ'קליסט משהו שאיתו אנחנו עובדים. אנחנו עובדים בצורה מאוד רב מולטי דיספלינרית 

הזה  המכבשרק שיטתי רק עבודה בלי איזשהו הבנייה. במיוחד מכניסים את כולנו לתוך 

אבל אתם כאילו  ,גו את הנשמה של המקצוע. ונפש זה עניין שנורא מורכבאתם תהר

. אבל הרופאים לא , זה טיעון אגב הוא לגיטימי...תהרגו פה את הדבר הזה ותפגעו בזה

 יכולים להבין את זה, כי הם ממש עובדים אחרת מהם" 

 (8)מרואיין מספר         

 משתייך לאחת מהפרופסיות הטיפוליות: הדבר גם תואר במפורש על ידי מרואיין אשר כן 

 "באותה שפה]מדבר[ איתו דובר להתמודד כי אני יותר קל כי לדבר איתו  מרואיין:"

 (1 )מרואיין מספר    

 

 ובארגון והשתייכות ושל בכירותובעיקר ה ,ניתן לראות שמאפייניו של קובע המדיניות לסיכום,

בעוד בכירות קובע הארגון . חר קובע המדיניותיבשהתגובה  אבטיפוסמשפיעים על  ,""גילדאיתה

יר צבה"גילדאית" משפיעה על בחירתו  ו, השתייכותבציר הטקטימשפיעה על התגובה הנבחרת 

 התוכני.

 תפיסת קובע המדיניות את עובדי הקצה .1.1.1

. "(Labor Unions)"כלל דרך ארגוני עובדים עובדי קצה במערכות הציבוריות מאוגדים בדרך 

ים מתפקדים ברוב המקרים כגוף הנושא ונותן מול המעסיק בנושאי שכר ותנאי ארגוני העובד

. במערכות הציבוריות (Freeman& Medoff, 1984) העסקה של העובדים המאוגדים תחתיו

ארגון יציג הייעודי לסקטור תחת מאוגד  עובדכל השונות בכלל ובמערכות בריאות בפרט, 

במערכת  של ארגוני עובדים סקטוריאליים . הייחודיות(Ahlquist, 2017) אליו הוא שייך המקצועי

איגודים מקצועיים למעין לכך כי לאורך השנים הפכו ארגוני העובדים הובילה  הבריאות,

 השואפים להתוות מדיניות מקצועית הרלוונטית לסקטור המאוגד תחתיהם. לעיתים הוקם איגוד

המקצועי בתוך ארגון  יגודיתים הוקם האולע והנשלט על ידו מקביל לארגון העובדיםה מקצועי

לכל ארגון העובדים והאיגוד המקצועי מהווים שלוחה אחד של השני, או ל דהיינו,העובדים עצמו. 
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במערכת  . מצב זהמקיימים זהות אינטרסים מובנית ברמה המקצועית והפוליטית הפחות,

מול ארגון העובדים  מתןכך שהממשלה לאורך השנים מנהלת משא ול הוביל הבריאות הישראלית,

 נמצאים באחריותבאופן מהותי אשר  נושאים מקצועייםעל אלא גם  ,לא רק על תנאי העסקה

נון, ברלוביץ' -)בן המדינה )כגון: רישיון המקצוע, הרשאות ביצוע טיפוליות(דהיינו  – "רגולטור"ה

  . (2111ושני, 

יש להבחין בין שני סוגי תפיסות.  ,הכאשר מדברים על תפיסתו של קובע המדיניות את עובדי הקצ

המבצעים את אי ההיענות )כגון:  םספצפייה האחת, תפיסת קובע המדיניות את עובדי הקצה

פסיכולוגים הבאים לדבר בכנסת(. השנייה, תפיסת העובדי המרפאה המסרבים לרשום אבחנות, 

החלוקה בין שתי . הספצפייםהמקצועי אליו משתייכים העובדים  סקטורקובע המדיניות את ה

 תפיסות הינה קריטית להבנה מדוע בוחר קובע המדיניות להגיב כפי שבחר להגיב:ה

]פסיכולוגית שעמדה בראש   XXXוזה כאילו אסימון שנפל לי דווקא מהשיחות עם "

ואני כן  ]אותה[ מעריך כן אניאני כן,  ...כאילו באמת ש, אני יודע שאולי כל זה המאבק[

בסוף אתה אבל ...מקום טוב ורוצה לעשות טוב. והיא עושה טובחושב שהיא מגיעה מ

אנשים  ניהול ריכוזי... ריאות הישראלית למוצלחת...מסתכל מה הופך את מערכת הב

לעולם לא  ]הגדרה מחודשת של ספר האבחנות[זה  []כמו הפסיכולוגית הנ"ל טובים

אתה לא יכול שיהיה לך מסוים  אם המערכת עובדת בדפוס]בסופו של יום[ כאילו  יהיה...

   "שעובד בדפוס אחר ]המתנגדים[  XXXכמו ה [סקטור]מישהו 

 (8)מרואיין מספר 

כפי שעולה מן הממצאים, קובעי מדיניות אינם מסתכלים על עובדי הקצה כפרטים אלא כחלק 

בבואם להגיב לאי היענות מצד עובדי קצה הם פועלים לפי חד. לפיכך, מתוך סקטור מקצועי א

 עובדי הקצה המבצעים את אי ההיענות משתייכים ואליהמקצועי כלפי הסקטור סה שלהם התפי

 .הם את העובדים הפרטנייםולא לפי התפיסה של

אשר נמצא כי הם  ,בפרק זה יפורטו שני מאפיינים עיקריים של סקטורים של עובדי קצה 

של  ההון הפוליטי: םוה ,לאי היענות של עובדי קצה משפיעים על תגובתם של קובעי מדיניות

זה על יד קובע  סקטור של הפרופסיה המקצועיתתפיסת ו המבצע את אי היענות הסקטור

 . כפי שיוסבר בהמשך המדיניות
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ההון הפוליטי של הסקטור המקצועי של את תפיסת קובע המדיניות  .1.1.1.1
 עובדי הקצה

ובדים המייצגים עובדי הקצה ברוב מוחלט של המקרים מאוגדים תחת ארגוני ע ,כפי שצוין מעלה

פוליטי  הוןולאורך השנים צברו  21-הוקמו במהלך המאה ה ,אותם בפני המעסיק. ארגונים אלו

רב. מחקרים שנעשו במהלך השנים מצאו כי ארגוני עובדים משפיעים רבות על המדיניות 

נמצא שכוחם של ארגוני  ,כלכלית. כך-כלכלית והן ברמה המאקרו-ה המיקרוהן ברמ ,הממשלתית

  ועוד. בחלוקת ההכנסות במדינה השוויוןבדים משפיע על חקיקה כלכלית, צמיחה במשק ורמת עו

ספציפי,  ארגוןנמצא כי לכוחם הפוליטי של איגודי עובדים בתוך מערכת ספציפית, או  ,במקביל

לעיתים עד כדי  ,ההחלטות באותה מערכת או ארגוןישנה השפעה משמעותית על אופן קבלת 

 & Ahlquist, 2017; Rosenfeld ,2014; Bennett) הכלכלי של אותו ארגוןהשפעה על הערך 

Kaufman ,2007 ; Kau& Rubin, 1981.). 

 ,הפוליטי של ארגוני העובדים יכול להתבטא בצורות רבות םכוחבמערכת הבריאות הישראלית, 

 כאשר הצורה הקיצונית ביותר הינה השבתה של מתן השירותים על ידי הסקטור המקצועי

 5צורות ביטוי נוספות הן השתייכות מפלגתית של ראשי הארגונים למפלגות פוליטיותהרלוונטי. 

או קשרי עבודה רציפים מול שרים בכירים, חברי כנסת וועדות הכנסת. בנוסף, ארגוני עובדים 

 יאו בת , הפגנותנגד מדיניות הממשלה דרך רשויות אחרות כמו התקשרותלעיתים פועלים 

 ה,כך לדוגמ .ם מגישים לעיתים תביעות משפטיות בבג"ץ נגד מדיניות הממשלההכך שהמשפט 

עתירה לבית המשפט העליון בשבתו  )הר"י( דרות הרופאים הישראליתתהגישה הס 2116בשנת 

 כבג"ץ בטענה כי:

מיטות אשפוז כללי בבתי החולים  341מדוע לא יפעלו להוסיף באופן דחוף ולכל הפחות, "

מיטות  1.6וכך מדי שנה, וזאת לשם שמירה על שיעור  2116שנת ברחבי הארץ החל מ

 ". איש בהתחשב בקצב גידול האוכלוסייה ובקצב הזדקנות האוכלוסייה 1,111-אשפוז ל

                   

 ('ואח הבריאות שר' נ בישראל הרפואית ההסתדרות 1925/16)בג"ץ                      

על מנת מערכת הבריאות הישראלית שווים בכוחם הפוליטי. חרף האמור, לא כל הסקטורים ב

גודלו של כל  ורים במערכת הבריאות יש להבין תחילה אתסקטלהבין את השפעתם הפוליטית של 

  ('חתרשים )ראה . והיחסית סקטור ברמה המספרית

                                                           
5
 מטעם מפלגת" עם אחד".18-יו"ר הסתדרות האחיות אילנה כהן הייתה חברת כנסת בכנסת ה 
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 'ח תרשים

 

                                   

 (2114, הבריאות משרד", 2115 הבריאות במערכת אדם: "כוח הסטטיסטי השנתון מתוך)                                      

( של סקטור 38.24%( וגם חלקו היחסי )אלף 39.2מספרו המוחלט ) 2115כי נכון לשנת  ,ניתן לראות

הינו הגדול ביותר מבין הסקטורים המטפלים במערכת הבריאות )דהיינו, בניקוי  ,האחיות

בנוסף, סקטור הרופאים,  .(ים" שהם בעיקר מקצועות מנהלה ואדמיניסטרציה"מקצועות אחר

שאר של  וחלקם היחסי מספרםבהתאמה(.  24.4% -ו אלף 22.2הינו הסקטור השני בגודלו )

איומי שביתה או סכסוכי עבודה  ,לפיכך משמעותית משני סקטורים אלו.נמוך  הינו ,סקטוריםה
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נון, -)בן ראשי המערכת -של קובעי המדיניות ה יותרמסקטורים אלו יקבלו תשומת לב רחב

 .  (2111ברלוביץ' ושני, 

של פריסה הפוליטי של הסקטור נגזר גם מהההון  בנוסף לגודלו של הסקטור המקצועי,

כאשר קובע מדיניות בא  6הסקטורים המקצועיים בתת המערכות השונות במערכת הבריאות.

 םגהוא יביא בחשבון צפוי כי  ,ר הפרוס בכלל המערכתלהתדיין בנושא בתת מערכת אחת עם סקטו

 אחרותתת מערכות מערכות היחסים שלו עם אותו הסקטור בעל של דיון זה ההשלכות  את

  .(Gofen, 2014)כמעין משחק רב שלבי כפי שתואר קודם לכן הבריאות.  במערכת

אשר פעלו במסגרת  עיקרייםה המקצועייםרים סקטוהתייחסו לארבעת ה ,במחקר זה המרואיינים

שני  ,מעלה שפורט כפי .: רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים ופסיכולוגיםמקרה הבוחן

הינם הגדולים במערכת הבריאות הישראלית. ביחס  - רופאים ואחיות - הסקטורים הראשונים

הפסיכולוגים והעובדים  של שני הסקטורים האחרים,במערכת הבריאות אליהם, גודלם 

סקטור האחים  בנוסף, אלף בהתאמה(. 2.6 -אלף ו 6.2הינו נמוך משמעותית ) ,הסוציאליים

לעומת זאת, מערכת הבריאות. פרוסים כמעט בכל , הרופאיםכמו גם סקטור  ,והאחיות

המוחלט במערכת בריאות  םמצויים בעיקר ,העובדים הסוציאליים והפסיכולוגיםשל  םסקטוריה

יהיה גדול יותר מאשר  ,הרופאים והאחיות ם שלסקטוריהשל צפוי כי ההון הפוליטי  ,לפיכך .הנפש

 עו"סים ופסיכולוגים. - של שני הסקטורים האחרים המופיעים במחקר זה

בהתאם לכך, במסגרת המחקר התייחסו המרואיינים מספר פעמים להון הפוליטי של ארגוני 

 הרופאים והאחיות:

הייתה באה  האחים והאחיות[ ]יו"ר הסתדרות  אילנהה לדוגממראיין: הרי אם מצב "

 לרפורמה לזה לעבור או אני רוצה שזה...  [תןא]אליך אומרת לך אני לא 

 ז זה לא היה עוברמרואיין: א

 מראיין: למה?

. אם כי מול אילנה אני יודע באיזה מגרש אני נמצא ומה יחסי הכוחות אוקימרואיין: 

מבחינתי זה הפרטה אני לא אילנה הייתה אומרת תשמע הדבר הזה לא יכול לקרות כי 

 מוכנה טיפות חלב לקופות חולים אז זה לא יקרה. 

                                                           
6
לתתי מערכות: מערכת בריאות הנפש,  הבאופן הצגה של הכותב. דוגמ איצוין כי לא מדובר בהגדרה רשמית אל 

 מערכת הקהילה, מערכת האשפוז הכללי, מערך השיקום הכללי.
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 איגוד העובדים של הרופאים[  - הסתדרות רופאי ישראל -]יו"ר הר"ימראיין: ואם אידלמן

 היה בא אליך עם אותו דבר?

 "מרואיין: אז זה גם לא יקרה

 (8)מרואיין מספר 

שונות. ולכן ברור לי שאם איגוד  ןהינ"זה קשור לזה שהעוצמות הפוליטיות במערכת 

 האחיות היה מתנגד מסיבה כלשהי, לא בטוח שהיינו מנסים להביא בכלל את הרפורמה"

 (1)מרואיין מספר         

 

בחברי מים עשו שימוש בוועדות הכנסת, או מדיניות ציינו כי סקטורים מסויקובעי כי  ,יודגש

 . במקרים אלו, הם מבקשים לקדם ומדיניות אותעל מנת לקדם את השינוי ב ,כנסת ספציפיים

י של הסקטוררב הון פוליטי פעולה המעידה על קובעי המדיניות לא תפסו זאת בהכרח כ

כך תיאר מנהל מדרג הביניים את התייחסות קובעי המדיניות לאי היענות עקב  .הרלוונטים

 מאחריות המדינה: 7שואה לניצולי ההוסטליםהניסיון להעביר את 

 

ה והעוזרת של ומשלי יחימוביץ'מדוב חנין  קרדיט קיבלו ככה הרבה [ המתנגדים] םה"

. אבל זה לא עניין אגף בריאות הנפש בסופו יום שזה עלה הפרו עובדים וכל החברי כנסת

 בכנסת כי הייתה להם מדיניות משלהם"

( 2)מרואיין מספר               

י תגובותיהם מול סקטורים אותם הם תפסו בעלי מניתוח התגובות של קובעי המדיניות, עולה כ

. ביופאסי הנגדו אקטיביו בעדשונים: האבטיפוסים נטו להיות משני  ,הון פוליטי במערכת ובכלל

 . האבטיפוסיםקובעי המדיניות הסבירו כי ישנה שונות בשימוש בין שני 

ה"בעד" על פני  המקרים שתוארו, קובעי המדיניות נטו להשתמש באסטרטגייתברוב מוחלט של 

. יחד עם לוהפוליטי ש הוןבשיעשה הסקטור בעיקר לאור החשש מהשימוש  ,אסטרטגיית ה"נגד"

אשר הם יענות הייתה בנוגע לנושא מדיניות מקצועי הכי כאשר אי ה ,ציינו מרואייניםהזאת, 

( הגדרת מקצועות מטפלים מה,)לדוגתפסו כי ההחלטה בו הינה בליבת התפקיד של ה"רגולטור" 

 . הם לא חששו מהשימוש באסטרטגיית ה"נגד"

                                                           
7

 ניצולי בו מתגוררים היסטורית אשר ,הוסטלים קיימים הפסיכיאטריים ח"מבתיה בחלק -שואה לניצולי הוסטלים 
 לקופות עליהם הביטוחית האחריות את להעביר נסיון נעשה היישום תהליך במהלך. נפש מתמודדיאשר הם  שואה

 .החולים
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כאשר כבר  כך: על הציר הטקטי בתגובה את השונותקובעי המדיניות הסבירו במקביל לכך, 

לייצר  סיוןינ", נעשה בעדהוחלט על ביצוע שינוי, דהיינו, הוחלט על שימוש באסטרטגיית ה"

 :בעד ואקטיבי(אבטיפוס  רווחים בזירות נוספות במערכת )

ויתור, הם והיו קצת פחות מעורבות לפני זה, אבל אחרי שכולם שמעו על ה ]האחיות[ "הם

  הפכו להיות שופר למדיניות הזו"

 (2מרואיין מספר )

לאי היענות שעלתה, דהיינו,  באופן חיובי לחילופין, כאשר קובע המדיניות מחליט שלא להתייחס 

למזעור הנזק על ידי התנהלות פאסיבית ניסיון נעשה  ", נגדהוחלט על שימוש באסטרטגיית ה"

 :נגד ופאסיבי( אבטיפוס ולא מתריסה כנגד הסקטור בעל ההון הפוליטי )

 ,במין כזה זה יעבור [הדרישה של הרופאים לתקנים נוספים] לא ראיתי את זה"מרואיין: 

זה מהדברים, אני מהתחושה שלי בסוף אתה אומר אוקי, זה הנתיב להצלחה זה מה 

צריך לראות אם יש נתיב להצלחה ולזהות את החסרים ]ו[יש  .ות עכשיו א'שצריך לעש

 מה, אין מה לעשות זה ויש לך הרבה  אתה כאילו מטפס על הר שייבדק ופשוט

 אבל יש לך מתנגדים :מראיין

 , פשוט ממשיך"ואני אתמודד עם זה :מרואיין

 (8 )מרואיין מספר           

ציינים כי ההחלטה כיצד לפעול בציר הטקטי הינה נגזרת של של קובעי המדיניות, המ תיאור זה

 האומרת כי ,שהוצגה בתחילת פרק הממצאים טענההעולה בקנה אחד עם  הפעילות בציר התוכני,

את הציר התוכני כציר העקרוני אשר ההחלטה כיצד לנהוג בו קדמה  מתארים קובעי המדיניות

 להחלטה על הציר הטקטי.

של  של הסקטור תהמקצועיפרופסיה האת תפיסת קובע המדיניות  .1.1.1.1
 עובדי הקצה

או של קובעי  ,המדיניות ציינו את היחס והתפיסה שלהם יבמהלך הראיונות שנערכו, חלק מקובע

כך תיאר אחד המרואיינים את  צה הרלוונטיים.כלפי ה"מקצוע" של עובדי הק ,מדיניות אחרים

 :מקצוע הפסיכולוגיה
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  XXX-פלואידי, אתה יודע שהם מחולקים בתוך מועצת ה"זה מקצוע בסופו של יום מאוד 

 "קצת מפוזר... ?תת התמחויות 5-שלהם ל

 (6)מרואיין מספר               

תיאר גם את ההבדל בתפיסתו את העבודה הפרופסיונלית במרפאות לבריאות  מהמרואייניםאחד 

 הנפש כך:

הוא צריך לעשות מדד  הוא יודע מה ,"הרופא יש לו כמה דקות פגישה עם כל מטופל

הכול נורא מנוהל כל דקה בלוז שלו מנוהלת שיקול  ,תפוקה מדדים כאלה מדדים אחרים

הדעת שלו הוא בהבנה מלאה והפסיכולוגים זה כאילו אתה יודע באו עבדו עשו את 

 הכול היה כזה זורם ונוח ואוקי ניפגש ועשו ישיבות צוות חשבו לא .השיחות שלהם

  "הפנייהשום  היה  [הייתה]

 (8)מרואיין מספר          

מאוד התפיסה של קובעי המדיניות את הפרופסיה של  ולטתבכפי שניתן לראות מהמובאות לקמן, 

 המרואיינים אשר משתייך לסקטור הפסיכולוגים תיאר זאת כך: דסקטור הפסיכולוגים. אח

 ]מי[כי אם[ ]מנהל מרפאה "תראה זה לא חדש...תמיד היה ככה...בכלל לא ספרו אותו

להיות יושב ראש פורום של   XXXנבחרידברו? ידברו רק עם פסיכיאטר. אני באיזה שלב 

מנהלי המרפאות בקהילה. אז גם פסיכולוג, לא פסיכיאטר! מה הוא מבין בבריאות 

 הנפש?"

  (4)מרואיין מספר          

שבמהלך תקופת  ,הפער בין התפיסות של קובעי המדיניות את הסקטורים השונים הוביל לכך

אשר  ,"( כנגד אותם הסקטוריםנגדיישום הרפורמה קובעי המדיניות נטו לתגובות שליליות יותר )"

 קובע הבחירה שלכי  נמצא ,. דהיינוכ"פרופסיונלית פחות" םקובעי המדיניות תפסו את עבודת

ת של את הפרופסיה המקצועי שלו התפיסהמ מושפעת הציר התוכניכיצד להגיב על המדיניות 

. יחד עם זאת, לא ניתן לזקק מן הממצאים כי לתפיסתו המבצעים אי היענותסקטור עובדי הקצה 

של קובע המדיניות את הפרופסיה המקצועית ישנה השפעה על הבחירה של קובע המדיניות כיצד 

במפורש, לא כך  עלשאחדים מהמרואיינים נשאלו  אף על פי בנוסף לכך, . הציר הטקטילהגיב על 
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ן לזקק מניתוח הממצאים מה מוביל את קובעי המדיניות לאחוז בתפיסות שונות על נית

 הפרופסיות המקצועיות השונות.

משפיעים על כ ואשר נמצא ,כי ישנם שני מאפיינים עיקריים של סקטורים ,אם כן, ניתן לראות

שר תופסים א ,. קובעי מדיניותשל עובדי קצה למדיניות לאי היענות תגובתם של קובעי מדיניות

יטו להגיב באחד משני  ,הון פוליטייענות כבעל האת הסקטור של עובדי הקצה המבצעים אי ה

אשר תופסים את  ,מדיניות יקובע. פאסיביו הנגדו אקטיביו בעדהבאים: ה אבטיפוסיםה

יטו להגיב באחד  ,הפרופסיה המקצועית של הסקטור של עובדי הקצה כ"פרופסיונלית פחות"

  .ציר התוכניהשנמצאים על  "נגד"ה אבטיפוסימשני 

מתואר על ידי עובדי הקצה והתפיסה של פי שהוא ההסבר לאי ההיענות כ .1.1.1
 והמגיב לגבי

אשר נותנים עובדי הסברים כפי שצוין בסקירת הספרות למחקר זה, גופן במאמרה מציעה חמישה 

)א( חוסר היענות : חוסר היענות למדיניות או לבצע ג ממדיניות וחרל הם בוחרים ,הקצה כאשר

(, )ב( חוסר היענות אידיאולוגי-אתיטיעון  אידיאולוגית של העובד )להלן:-הנובע מהחלטה אתית

(, )ג( חוסר היענות הנובע יתועלתנטיעון  הנובע מאינטרסים תועלתניים של העובד )להלן:

אליות רציונטיעון המרציונאליות מוגבלת של עובדי הקצה )מיומנות, הרגלים וכו'( )להלן: 

)ה( חוסר -( וטיעון המקצועיותהחלטות מקצועיות )להן: (, )ד( חוסר היענות הנובע מתוך מוגבלתה

 (. 3Gofen, 201חברתיות שהתפתחו לאורך זמן )-היענות הנובע ממשמעויות תרבותיות

הטיעונים שהעלו עובדי הקצה בכל אחד  גופן, נעשה ניסיון לסווג את  העל בסיס ההסברים שהציע

, נעשה שנמצאו במחקר זה במקרי אי ההיענות כי ,אי היענויות שנמצאו. נמצא 15-מ יממקר

מההסברים שהציעה גופן. בנוסף, נמצא טיעון נוסף והוא טיעון ה"הקטנת ראש"  ארבעהב שימוש

"(shirking"( שמופיע רבות בספרות )Brehm& Gates, 1997  להלן פירוט סיווג אי היענויות. )

 (8 טבלה פירוט ב )ראהשל עובדי הקצה: לשונם לו בלטיעונים כפי שע

 מספר אי היענויות שנמצאו סוג הטיעון

 8 (אידיאולוגי-טיעון אתי)טיעון המשקף פער אתי 

 5 טיעון תועלתני() טיעון המשקף תועלתנות

 2 ("shirking") טיעון המשקף הקטנת ראש

 1  טיעון המשקף רציונאליות מוגבלת

 1 טיעון המקצועיות

 פירוט סיווג אי ההיענויות לטיעונים כפי שעלו בלשונם של עובדי הקצה( :8טבלה )                      
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כי הטיעון של עובדי הקצה מוצג פעמיים. פעם אחת  ,ניתוח מעמיק של מקרי אי היענויות מעלה

דיניות. ונתפס על ידי קובע המ "ממוסגר"של עובדי הקצה ופעם נוספת הוא  בלשונםהוא מוצג 

בין פער כך שנוצר  ,קובעי המדיניות מייצרים הסבר אלטרנטיבי להסבר המוצג לפניהם ,לעיתים

"מסגור" שקובעי המדיניות עושים בין כיצד מסבירים עובדי הקצה את אי ההיענות שלהם ל

כי הם נתקלו לפחות במקרה אחד בו  ,היענות. חלק מן המרואיינים ציינוה-לאישלהם להסבר 

לא היה לתפיסתם ההסבר האמיתי כפי שהוצגת בלשונם של עובדי הקצה, אי היענות ההסבר ל

 לאי ההיענות. 

בוודאי ששינוי בסדר גודל כזה כשהיו פה גם אינטרסים של סקטורים שונים ,מקצועיים "

 "שחלקם מסיבות שלא בדיוק נאמרות אבל אנחנו יודעים מה עומד מאחורי זה

 (2)מרואיין מספר              

"אבל אי אפשר ככה להתנהג, האינטרס לדעתי, הכלכליים שלהם, אחרת אני לא יכול להבין 

 את ההתנהלות הזאתי. אין לה שום בסיס מקצועי.

 ( 1)מרואיין מספר          

קיים פער בין ה"מסגור" שעשה קובע המדיניות היה נמצאו שני מצבים בלבד בהם במחקר זה, 

. האחד, מקרה בו עובדי הקצה טוענים לאי ההיענות עובדי קצה שלשהוצג בלשונם הסבר בין הל

טיעון  להלן:) תועלתניוקובע המדיניות עושה לו עושה מסגור לטיעון  אידיאולוגי-אתיטיעון 

. השני, מקרה בו עובדי הקצה טוענים טיעון (אידיאולוגי-תועלתני המסתתר תחת טיעון אתי

-אתיטיעון  להלן:) אידיאולוגי-אתיסגור לטיעון ואילו קובע המדיניות עושה לו מ תועלתני

 (.המסתתר תחת טיעון תועלתני אידיאולוגי

שהעלו עובדי הקצה משפיע על אסטרטגיית  סוג הטיעוןכי  ,עלה במסגרת ניתוח הממצאים

ההסבר לאי  בין פערכי כאשר קיים  ,. בנוסף נמצאהציר התוכניהתגובה של קובע המדיניות על 

קובעי המדיניות, פער  שעשו לו מסגורהלבין  לשונםב א מוצג על ידי עובדי הקצהההיענות כפי שהו

בלבד. )ראה  הציר הטקטי אך על ,זה ישפיע גם הוא על אסטרטגיית התגובה של קובע המדיניות

 ('ט תרשים

 

 

 



 
 

46 
 

 'ט תרשים

 

, "תועלתניבטיעון ו" "אידיאולוגי -אתיטיעון "שנמצא במסגרת המחקר ב בולטלאור השימוש ה

 8.נים אלוורק לשני סוגי טיעלהלן יפורטו סוגי התגובות  ,לעומת שאר הטיעונים

 אידיאולוגי"-תגובת קובע מדיניות לטיעון "אתי .1.1.1.1

 לא קיים פער ב"מסגור" שעושה קובע המדיניות לטיעון ה"אתי אידיאולוגי"

מה מסיבות במהלך הרפורמה לבריאות הנפש עלו בציבוריות הישראלית טיעונים רבים נגד הרפור

שונות כגון: הפרטת שירותים, פגיעה באוכלוסיות חלשות, גריעת שירותים תיות ואידיאולוגיות א

ניראל ועוד ) על מנת לקבל טיפול אבחנה הצורך בקבלת, קיימים מסל הבריאות הממלכתי

של עובדי  טיעוןבהם נמצא כי ה , אשררוב המוחלט של המקרים במחקר זהה(. 2113וסמואל, 

קובע מדיניות השייך לאחד  אתנסבו סביב הנושאים הללו. כך תיאר ז ,דיאולוגיאי-תיא נויהקצה ה

 עון זה:יט ןהסקטורים שטע

העבודה בקהילה, היא לא רק עבודת מניעה, העבודה בקהילה, זה לא לראות  "מרואיין:

את הפסיכיאטריה או את המחלת נפש, אלא לראות באמת את האדם, את המשפחה, את 

היא טיפול הוליסטי. לא על זה דיברנו באבחנות [הוא]שלו ולתת טיפול שהקהילה 

פסיכיאטריות, לא דיברנו על טיפול תרופתי. אבל הרפורמה עושה מדיקליזציה של ה..., 

 אדםשל ה

 אז בעצם כל ה... מראיין:

כל ההתנגדות היא התנגדות אידיאולוגית, כי זה דה מדיקליזציה, אז פתאום מרואיין: 

 אבחנות אבחנות אבחנות... באבחנות, מדברים בתרופותמדברים 

                                                           
8

"(, טיעון shirkingראש )" אחד מהטיעונים האחרים )טיעון המשקף הקטנתשבכל שבמסגרת המחקר נמצא מכיוון  
כך שאין ללמוד  של אי היענות, בודדים נעשה שימוש רק במקרים טיעון המקצועיות (והמשקף רציונאליות מוגבלת 

כי לא נמצאה  נצייןחרף זאת,  .מהם מחקרי, לא נעשה פירוט של התגובות לטיעונים אלו במסגרת גוף מחקר זה
מקרה הבודד בו נעשה שימוש בטיעון ". בשה הטיעון ה"הקטנת ראשעקביות בתגובה בין אי היענויות בהם נע

מקרה הבודד בו נעשה שימוש בטיעון ב .הרציונאליות המוגבלת נעשה שימוש בתגובה מאבטיפוס "בעד ואקטיבי"

 .  "פסיביהרציונאליות המוגבלת נעשה שימוש בתגובה מאבטיפוס "בעד ו

 הטיעון

אין פער  
 במסגור

 תגובה

יש פער  
 במסגור

 תגובה
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 בהתאם לכך... מראיין:

 ]במסגרת[ את תן]נ[יישזה לא אין מניעה, זה חלק מהאידיאולוגיה של המקצוע מרואיין: 

 "ממילא האידיאולוגיה שהרפורמה מייצגת ]זה[ הרפורמה

 (4)מרואיין מספר      

 , תפסו את הטיעוןאידיאולוגי-תיודדו עם טיעון אמעלה, קובעי המדיניות שהתמבהתאם לתיאור 

ניות כזה או אחר שלה. תפיסה זו יצרה נגד הרפורמה כולה ולא בהכרח כנגד כלי מדיככזה המופנה 

דיניות כמייצג שלה, עם מצב בו מתנגשת המדיניות של המדינה )"הרגולטור"(, וקובע המ דה פקטו

שני קובעי המדיניות להכיל. לא יכלו  ,זהמעין  מצבמנסים לקדם עובדי הקצה. המדיניות אותה 

 דרג הביניים תיארו כי זאת כך:קובעי מדיניות מ

כשני צירים נפרדים  : אז אני מתאר לך מצב מאוד מעניין שבו זה בעצםאייןור"מ

אתה תופס כאילו את האיומים כאיומים אידיאולוגים. ולכן אתה   []ולכן אידיאולוגים.

  ..." שהייתה שותפה לכל הגורמים במשרד או שחלק גרסו ש מנסה לכנס איזו תפיסה

  (5)מרואיין מספר             

ועי הבסיסי של המשרד, הם צטענות שיוצאות נגד כל הקונספט המק ]טענו[ הביאו "הם

 יותר מקצועיות...אבל הם מבוססות על תפיסת עולם שונה לחלוטין"

  (2)מרואיין מספר             

 ות מהדרג הבכיר תיאר זאת במילים חריפות יותר:קובע מדיני

 "יש רגולטור ויש ארגוני עובדים ולכל אחד תפקיד"

 (8)מרואיין מספר          

כל תפיסת  יעון נגדבו קובע המדיניות נאלץ להתמודד עם ט ,הסבירו, כי במצב זה המרואיינים 

א נאלץ להגיב באחד משני וט, הוו, גם כאשר לעיתים מדובר בנושא לכאורה פעהמדיניות של

כי ביצוע "ויתור" גם בנושאים קטנים, כאשר אלו  ,". קובעי המדיניות תיארונגדה" אבטיפוסי

על ידי עובדי הקצה ועל ידי קובעי , היה יכול להתפרש אידיאולוגי-אתי וןעיטמענה לנתפסים כ

 כ"ויתור" על האידיאולוגיה כולה. אחריםמדיניות 

צערי. כשדורשים אבחנה ומישהו אומר לך לא דורשים אבחנה, אז "אין מצב ביניים פה, ל

אז הכנסנו...זה היה האבחנה או חשד לאבחנה. זה היה התוספת ששמנו עוד  ניסיתי,
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שאין כמעט סבל אנושי שאי  ]להם[בהתחלה: "או חשד להבחנה." ובראייתי, אמרתי 

 -ברים מאוד רכים. באפשר להמיר אותו לחשד לאבחנה מאוד רכות. מבחינת הסתכלות. ד

elsewhere classified  יש כל מיני...אז היו מספיק מקומות נוחות להתקפה את מי

, אבל להגיד שבכלל בלי אבחנה... זה שמראש גם חשב שזה... אנחנו הרי לא רצים לטעות

 "  יכבר יותר מד

 (5)מרואיין מספר 

נובעת  י היענותם למדיניותה הסבירו, כי אבדומה לתיאור זה, בכל המקרים בהם עובדי קצ

 "בעד"". המקרה היחיד בו נרשמה תגובת נגד, קובעי המדיניות הגיבו "וגיאידיאול-אתי טיעוןמ

היה המקרה בו אי ההיענות הגיעה ממנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים והוא  ון מסוג זה,עילט

ות של תגובה מובהקת בין וין כי, לא נמצאה הבחנה. יצ"חריג ביותר"הוגדר על ידי הדרג הפוליטי כ

ות הן תגוב התגובות שנמצאו לטיעון זה היו , דהיינוהציר הטקטיל קובעי מדיניות לטיעון זה ע

 .אקטיביות והן תגובות פאסיביות

 קיים פער ב"מסגור" שעושה קובע המדיניות לטיעון ה"אתי אידיאולוגי" 

 אידיאולוגי-טיעון תועלתני המסתתר תחת טיעון אתי

היה פער בין ההסבר שניתן  ו מקרים בהםנמצאאחד ראיונות עולה כי רק עבור סקטור מניתוח ה

" שנעשה לו על ידי קובעי המדיניות. סקטור זה מסגור"לאי ההיענות לבין ה על ידי נציגי הסקטור

החל מהדרג הפוליטי ועד לדרג  ,. הטענה העיקרית של קובעי המדיניותפסיכולוגיםסקטור ההינו 

לא עומדת  ,אידיאולוגיים של סקטור זה-כי מאחורי הטיעונים האתים ,וני הייתההניהול הבינ

 אלא החשש לפגיעה כלכלית בהם.  ,הדאגה לציבור

 -אחת ממטרות הרפורמה בבריאות הנפש, כפי שצוין קודם לכן, הייתה הרחבת המענה הקהילתי 

בורי. הצלחה של דהיינו הגדלת מספר הטיפולים הפסיכותרפיים במסגרת סל הבריאות הצי

להוריד באופן  צפויה הייתה הרפורמה, ובכלל זה הגדלת מספר המטופלים במסגרת ציבורית,

ובמימון פרטי. מצב זה, כך  דרמטי את מספר המטופלים אשר יקבלו את הטיפול במסגרת פרטית

מכיוון שחלק  פגיעה כלכלית,אצל חלק מהפסיכולוגים חשש מהמרואיינים, יצר  טענו חלק מן

, טענו המרואיינים, תחת חלק במתן טיפולים פרטיים. לפיכךעד תחילת הרפורמה עסקו גדול ה

פגיעה בהכנסתם מטיפולים החשש ממד ע זהדאולוגיים של סקטור יא-מהטיעונים אתיים

 פרטיים:
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באופן רסמי הם חששו שזה יפגע בחולים זה בעצם גם מפחית מכוחם כי הייתה דרישה "

הם היו רגילים  ,הם יצטרכו לרשום דבר שהיה פחות קודםשבאמת גם תהיה אבחנה ו

לטפל בחולים שנים בלי בקרה בלי מישהו שמכוון ואומר אין היגיון לטפל טיפול ארוך של 

שלוש שנים צריכים להגיע קצר מועד או טיפולים יותר ממוקדים וזה פוגע בעצמאות 

למרות שזה לא נאמר  ]האלו[ מאחורי הדברים ]כי[ שני אין לי ספקזה מצד  .שלהם

שעצם העובדה שהפרקטיקה הפרטית מאוד, מאוד, מאוד שגשגה בגלל שהיו תורים 

מערכת הציבורית ]ה[מאוד, מאוד ארוכים במערכת הציבורית ולכן היה חשש שברגע ש

הסקטור הפרטי פחות ישגשג  ,תוכפל, תורחב ויהיה קיצור תורים מאוד מאוד משמעותי

אבל לי אין ספק  ]נאמר[ כמובן לא זה ,ם מבחינת הכמויותגם מבחינת המחירים שלו וג

 שזה אחד הנושאים שעמדו מאחורי ההתנגדות הזאת"

 (2)מרואיין מספר           

 טיעון של עובדי הקצה לטיעוןהפער הקיים בין הלא ראו בעין יפה את קובעי המדיניות שתיארו 

 : שלהם ה"ממוסגר"

ם לי את זה במעטה של דואג לשלום הציבור ובעצם ...זה משהו סביר? זה הגיוני לשי" 

 הוא דואג למשהו אחר?"

 (1)מרואיין מספר         

, כך הציר הטקטיל " עאקטיבית, קובעי המדיניות נטו להגיב בצורה יותר "אלו לפיכך, במקרים

הייתה טענה  אידיאולוגי-טיעון תועלתני המסתתר תחת טיעון אתי עבורשהתגובה שלהם 

 נגד ואקטיבי"." סאבטיפומה

 תגובת קובע מדיניות לטיעון "תועלתני" .1.1.1.1

 "תועלתנילא קיים פער ב"מסגור" שעושה קובע המדיניות לטיעון ה"

 ת היחסים בין מעסיקים ועובדים והם בדרך כלל נסוביםרבות במערכ יםמועל ייםתועלתנ יעוניםט

ערכת בריאות נפש, גם סביב תנאי העסקה, שכר וכדומה. כצפוי ממהלך בעל משמעות רבה על מ

מצד ארגוני עובדים ועובדי קצה פרטניים בדבר  וניםעיעלו ט ,במהלך יישום ותכנון הרפורמה

  הצורך בשיפור בתנאי העסקתם. 
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הסתדרויות האלה למיניהם שהעלו מידי פעם, חלקם העלו הכלל  ]של[היו היוועצויות "

ביטחון תעסוקתי  ,ראת הנושאים מבית מדרש הסתדרותי, יחסי עובד מעביד, שכ

וכו'...איתם כן היו דיונים לאורך הדרך כמובן אוצר, קופות חולים שהמעבר אליהם יש לו 

 השלכות בוודאי כלכליות בנושא הארגון הכולל.. בסופו של יום נחתמו איתם הסכמים"

 (2)מרואיין מספר         

דיניות נענו לדרישות או עלה כי קובעי המ בטיעון התועלתניבכלל המקרים בהם נעשה שימוש 

כל הסקטורים הפועלים בעולם בריאות  עובדי הקצה. ואכן מוללחלק מהדרישות שעלו על ידי 

או לחילופין נתינו הבהרות מסודרות  הנפש נחתם הסכם חדש המבטיח את תנאי העסקתם

 (בתמונה ב')ראה דוגמה . בעניינים אלו

 תמונה ב'

 

 ההסכם מתוך האתר של איגוד העובדים הסוציאליים()דוגמה של עיקרי                 

, קובעי טיעון תועלתניהיענותם באי בכל המקרים בהם הסבירו עובדי הקצה את אם כן, נמצא כי, 

כי  ,. קובעי המדיניות הסבירוהציר התוכני" על בעדה" אבטיפוסיהמדיניות הגיבו באחד מ

בדרך כלל כלכלי( הינו זניח, כאשר לוקחים )אשר הוא  , המענהתועלתני והינ יעוןבמקרים בהם הט

הם נטו להגיע להבנות עם במקרים אלו בחשבון כי מדובר על רפורמה בהיקף כה נרחב. לפיכך, 

כחלק  ון התועלתניעיכי הם תפסו את הט ,עובדי הקצה. יתר על כן, חלק מקובעי המדיניות ציינו

דים קובלים על תנאי העסקתם בה ארגוני עובחסים הקיימת במערכת הבריאות, ממערכת הי

כאי היענות בעיניהם לא נתפסה  אי היענות הנובעת מטיעון תועלתני באופן תדיר. דהיינו,

"חריגה", אלא כחלק מסך סכסוכי העבודה הקיימים במערכת הבריאות. לכן, קובעי המדיניות 

 די הקצה.ואף להעניק הבטחות כאלו ואחרות אשר יספקו את עוב יםנועינטו להתמודד עם הט
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 קיים פער ב"מסגור" שעושה קובע המדיניות לטיעון ה"תועלתני" 

 תועלתני יעוןתחת ט אידאולוגי המסתתר-אתי יעוןט

במסגרת המחקר נמצאו שני מקרי אי היענות בהם קובעי המדיניות נתקלו בטיעון מסוג זו. שני 

ר המקרה הראשון סגירת המרפאות הממשלתיות, כאשי אי היענות היו על נושא החשש ממקר

עובדי  . קובעי המדיניות ציינו כי אף על פי שההסבר שהעלו2114והשני במהלך  2112אירע במהלך 

כי עובדי הקצה חושבים כי יש לשמור על  ,, הם הבינוהקצה היה תועלתני )חשש מפיטורין(

מרפאות ממשלתיות חזקות ומשפיעות כדי שאלה יטפלו בחולים המורכבים יותר במערכת 

 .(אידיאולוגי-טיעון אתי)דהיינו,  יאות הנפש בישראלבר

"היה עוד דבר אחד שעמדתי על כך ומנעתי אותו וזה סגירת המרפאות הממשלתיות וזה 

ת זה הייתה דרישה שלהם אני אמרתי בכל מקום שהוא שאני מתחייב לא יסגרו מרפאו

 אני נעניתי..."

 (3מרואיין מספר )

ולכאורה היה צפוי  אידאולוגי -אתי ת תפסו את הטיעון כטיעוןקובעי המדיניולמרות העובדה כי 

זה תגובת קובעי  במקרה, נמצא כי , כפי שפורט קודם לכן"נגדכי יגיבו באחת מאסטרטגיות ה"

ובאחת  ציר הטקטי". יחד עם זאת, לא נמצאה שונות על הבעדהמדיניות הייתה דווקא "

 .ד ופאסיבי"בע" ופעם "בעד ואקטיבימהפעמים התגובה הייתה "

נתפס על ידי קובע המדיניות כ"חריגה" מכללי  אידיאולוגי–אתי טיעון הלסיכום נמצא, כי 

 "נגד"המשחק הקיימים ולפיכך הם הגיבו לטיעון מסוג זה  באחד מהאבטיפוסים באסטרטגיית ה

 . כאשר קובעי המדיניות עשו לטיעון זה מסגור לטיעון תועלתני אזי נרשמה גםהציר התוכניעל 

 ". נגד ואקטיבי, כלומר, קובעי המדיניות הגיבו "הציר הטקטיתנועה על 

תפסו קובעי המדיניות כחלק מכללי ה"משחק החוזר"  הטיעון התועלתנילעומת זאת, את 

הקיימים בין ארגוני העובדים ומשרד הבריאות. לפיכך, קובעי המדיניות הגיבו לטיעון מסוג זה 

-בטיעון האתילאמור . בניגוד הציר התוכניעל  עד""בבאחד האבטיפוסים באסטרטגיית ה

אידאולוגי, לא -אתי קובעי המדיניות עשו לטיעון התועלתני מסגור לטיעוןכאשר , אידיאולוגי

 (תרשים י')ראה .הציר הטקטינמצאה תנועה על 
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 תרשים י'

 

  

  

טיעון  
 תועלתני

אין פער  
 במסגור

"  בעד ואקטיבי"
 "בעד ופסאיבי"או 

יש פער  
 במסגור

או  " בעד ואקטיבי"
 "בעד ופסאיבי"

-טיעון אתי
 אידיאולוגי

אין פער  
 במסגור

או  " נגד ואקטיבי"
 "נגד ופסאיבי

יש פער  
 במסגור

 "נגד ואקטיבי"
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תגובתם של קובעי  מדיניות לאי היענות של עובדי -והמסקנות סיכום הממצאים .1.1
  הקצ

  כל אחד מהאבטיפוסים הללו תגובה הנעים על שני צירים לש אבטיפוסיםנמצאו ארבעה .

 :מכיל דגמים שונים של תגובה

 

 

 

 

   האופן בו יבחר קובע המדיניות באיזה דגם נמצאו שלושה משתנים עיקריים המשפיעים על

 :להגיב

 

 :כל אחד מהמשתנים מורכב מהפרמטרים הבאים 

                  

מי  "
 "?הבוס

אני "
לפחות  
 "מרוויח

שיצעקו  "
אני 
 "עובד

רק שלא  "
 "ידעו

 התגובה

המגיב 
 ואמפייניו

 תפיסת
הסקטור  
על ידי  
 המגיב

של  הטיעון 
עובדי 
 הקצה

 
 
 

 התגובה
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 המגיב

 
 
 
 

 
 הסקטור

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 נגד

 פאסיבי

 אקטיבי

 בעד

 י נ כ ו ת ה    ר  י צ ה

 

ה
צ
י
ר
 

ה
ט
ק
ט
 י

 הטיעון



 
 

88 
 

 דיון ומסקנות .1

 לאי קובעי מדיניותשל התגובות השונות של  ןנעשה ניסיון לרדת לעומק ,מחקר זהמסגרת ב

מצד עובדי קצה. בהמשך לכך, במחקר נעשה  ואיומים לאי היענות למדיניות למדיניות היענות

בהתאם  להגיב. האופן בו יבחרו קובעי המדיניותהמשפיעים על  גורמיםלחדד מהם ה ניסיון

היענות  עם אי קובעי המדיניותתמודדות של המטרת המחקר הייתה להמשיג את תהליך ה, אמורל

 משפיעים עלה הגורמיםהאפשריות ולהעלות השערות בדבר את מגוון התגובות  הציגלמדיניות, ל

 .לאי ההיענות של עובדי הקצה קובעי המדיניות בבואם להגיב

וכיצד הם עובדי הקצה  מצדות לאי היענות כיצד מגיבים קובעי מדינישאלת המחקר הייתה 

על בחירת ? כדי להציע תשובה לשאלה זו נערך מחקר איכותני המבוסס מסבירים את תגובתם

מקרה הבוחן אשר נבחר במסגרת . וניתוח מסמכים רשמיים איונות עומקר מקרה בוחן, ביצוע

בכירים בהווה ובעבר המחקר היה "הרפורמה בבריאות הנפש". בהמשך לכך נערכו ראיונות עם 

נעשה ניתוח פרוטוקולים של אשר לקחו חלק ביישום הרפורמה. במקביל, במשרד הבריאות 

על ידי מנכ"ל משרד הבריאות דאז,  2112אשר הוקמה בשנת  ,"מינהלת הרפורמה בבריאות הנפש"

יומים וא היענותאי למקרים של  רבות עלו דוגמאותוהפרוטוקולים ראיונות המפרופ' רוני גמזו. 

סייעו אלו דוגמאות  ם.עימ של קובעי המדיניות ההתמודדותודפוסי  לאי היענות מצד עובדי קצה

 .תיאורטי המוצע במחקר זההמודל הלגיבוש 

איומים לכי ניתן למקם את תגובתם של קובעי המדיניות לאי היענות או  ,המודל התיאורטי מציע

ההחלטה המהותית  הציר התוכני,ם: הראשון, לאי היענות מצד עובדי קצה על שני צירים עיקריי

אליו מצד עובדי  יםהמופנ יעוניםהטהיה תוכן התגובה בעקבות י מה לגבי של קובע המדיניות

דהיינו אי  "נגדל" ,עד כדי ביטולה לגמרי , דהיינו שינוי המדיניות"בעד. ציר זה נע בין "הקצה

לממש את החלטתו.  כיצדובע המדיניות ההחלטה של ק, הציר התוכני. השני, שינוי של המדיניות

השילוב בין שתי נמצא כי  "."פאסיבי" לאופן פעולה אקטיביבין אופן פעולה " ציר זה נע

 אבטיפוסים המייצר בפני קובע המדיניות מטריצה של ארבע ,הפעולה בשני הצירים אסטרטגיות

. יות מצד עובדי קצה, למדינאו איום לאי היענות ,אי היענותלת תגובה ושונים של אסטרטגי

נוסף  .אקטיבינגד ווה פאסיבינגד ו, הפאסיביבעד וה ,אקטיביבעד והינם: ה אבטיפוסיםהארבעת 

 ,על כך, נמצא כי התגובה של קובע המדיניות מתפתחת לאורך זמן והוא משנה לעיתים את תגובתו

 .ובין אבטיפוסי התגובה השונים שצוינו מעלה הוא נע על שני הציריםכך ש
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כי קיימים שלושה משתנים עיקריים המשפיעים על האופן בו  ,סף, המודל התיאורטי מציעבנו

מאפייני קובע המדיניות המגיב,  הראשון,יבחר קובע המדיניות להגיב ועל התפתחות התגובה שלו. 

והטיעון לאי ההסבר והשלישי,  תפיסת קובע המדיניות את עובדי הקצה ומאפייניו השני,

בלשונם, והתפיסה שלהם על ידם קובע  על ידי עובדי הקצה ו מתואריםההיענות, כפי שאל

 .המדיניות המגיב

מחקר זה שלוש תרומות משמעותיות לספרות המחקרית העוסקת בתופעת אי עניות דעתי, לל

ההיענות למדיניות של עובדי קצה. התרומה הראשונה ואולי המשמעותית מכולם, הינה ההדגשה 

במסגרת מערכת היחסים בינו  למדיניות, ובע המדיניות לאי היענותשל קהתגובה וההמשגה של 

לבין עובדי הקצה האמונים על יישום המדיניות. בעוד הספרות המחקרית כיום עוסקת רבות 

עבודות  א להיענות למדיניות, לא נעשוומדוע עובדי הקצה מחליטים להיענות או ל , כיצדבשאלה

. המענה השניוני(קובע המדיניות לאי היענות זו )להלן:  אשר נותנות מקום למענה של רבות מחקר

מחקר זה ממשיג את התגובות הללו, מדגיש את חשיבותן ומבצע אפיון שלהן. התרומה השנייה, 

הינה ההבנה שתגובת קובע המדיניות אינה מושפעת רק ממערכת היחסים, או מתהליכים במשחק 

. בגורמים נוספים גםיות, אלא, היא תלויה ה"רב שלבי" הקיים בין עובדי הקצה לקובע המדינ

ועל  המשפיעים על אופי התגובה של קובע המדיניות גורמים נוספיםמציע שלושה  המחקר

. יצוין, כי בעוד הספרות המחקרית הקיימת שמה דגש על ההסבר ההתפתחות שלה לאורך זמן

 האם קייםות לשאלה כי ישנה חשיב ה לאי ההיענות שלהם, מחקר זה מציע,שנותנים עובדי הקצ

. התרומה השלישית, הינה פתיחת צוהר פער בין הסבר זה ל"מסגור" שעושה לו קובע המדיניות

 "תגובות המתפתחות לאורך זמן" תבניות שונות שלשל  נוסף אשר יעסוק במיפוי ואפיון למחקר

להרחיב את  יכול ,. מחקר מסוג זהלמדיניות מצד עובד עובדי קצה של קובעי מדיניות לאי היענות

. אגב כך, המחקר יוכל למדיניות של עובדי קצה ההבנה של תגובות קובעי מדיניות לאי היענות

כיצד קובעי מדיניות מתמודדים עם אי היענויות  ,להוות תשתית לבחינה תפיסתית של השאלה

 לסוגי מדיניות שונים במשחקים רב שלביים.

 של חשיבותו ואפיון המשגה -קצה התגובה של קובע המדיניות לאי היענות של עובדי .1.1

 "השניוני מענה"ה

כפי שצוין לעיל, תרומתו של מחקר זה הינה ההמשגה והאפיון שהוא מבצע לתגובת קובע  

על אי  רות המחקרית הקיימת כיום דנהשל עובדי קצה. הספלמדיניות המדיניות לאי היענות 

כי  ,(. מחקר זה מציע"ענה הראשוניהמ"היענות של עובדי קצה, מה גורם לה וכיצד היא מוסברת )
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אלא יש להרחיב את היריעה ולעסוק בתגובה של קובע  ,אין לעצור רק בתגובה של עובדי הקצה

את  גמצי לפיכך, מחקר זה "(.המענה השניונישל עובדי הקצה )"למדיניות המדיניות לאי היענות 

 .ם שוניםלאבטיפוסי שייך אותםסט התגובות האפשריות של קובע המדיניות ומ

  

הוא מציע ו מהמוצע בספרות הקיימת מחקר זה מציע לתפוס את אי ההיענות באופן נרחב יותר

 לראות את קובע המדיניות כשחקן מגיב בעל אסטרטגיות תגובה מובנות ומובחנות. 

כלל התגובות הצפויות של  תהבנש כך. גורמי מחקר וניתוח של מדיניותאבחנה זו יכולה לשמש 

על שני צירים מרכזיים של  ובע המדיניות נעותקתגובות יניות ובכלל זה ההבנה כי קובע המד

מיושמת ומדוע היא מתפתחת ובהבנה כיצד מדיניות ח ותבני סייעל ותאסטרטגיות תגובה, יכול

 .בצורה כזו או אחרת

 תגובת קובע המדיניות מושפעת מגורמים שונים  .1.1

גורמים המשפיעים על התגובה של קובע כאמור מעלה, תרומה נוספת של המחקר נוגעת ל

 המדיניות. המחקר מציע שלושה מאפיינים עיקריים המשפיעים על התגובה של קובע המדיניות

הסיטואציה של אי  הללו נסובים סביב שלושת המאפיינים. ועל ההתפתחות שלה לאורך זמן

אליו הוא  קטורהסתפיסתו את , מגיבהמאפייני היענות עימה מתמודד קובע המדיניות והם: 

תייחסו לשלושה צירים, מתייחס. אבחנה זו, כי קובע המדיניות מגיב בההוא  והטיעון אליומגיב, 

 המדיניות.  ייתכן ומאפשרת לחזות את תגובת קובע

ייתכן (, Gofen, 2014) "משחק רב שלביקצה מבינים כי מדובר ב"בהינתן ההנחה שעובדי לפיכך, 

למדיניות  אי ההיענותב המתחילצד יתנהל המשחק הרב שלבי כי חזות,קצה יכולים ל עובדיו

דהיינו, מעבר לפירוט המאפיינים המשפיעים על התגובה, מחקר זה יכול להניח אבן דרך  .שלהם

כי על מנת  ,כאשר אלו באים לסרב לבצע מדיניות. מחקר זה מציע ,פרקטית בהתנהלות עובדי קצה

קצה יכולים לנקוט במספר פעולות: לבחון מול מי להצליח במאבקם לשינוי המדיניות עובדי ה

ו של ההון ות)חשיבעדיף לבצע את אי ההיענות, לבחור עם איזה "סקטור" הם יוצאים למאבק 

קובע  עובדי קצה
 מדיניות

 המענה הראשוני

 נה השניוניהמע
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(, ולבחון יעוןשל הט וחשיבות, לבחור הסבר לאי היענות אשר נוח יותר לקובע המדיניות )הפוליטי(

 להסברים אותם ממציאים לאי ההיענות.כיצד להתמודד עם "מסגור" שעושה קובע המדיניות 

לאי היענות למדיניות  מחקר המשכי: תבניות שונות של תגובות קובעי המדיניות .1.1
 המתפתחות לאורך זמן של עובדי קצה

כי התגובה של קובע המדיניות יכולה להשתנות לאורך זמן. ייתכן כי  ,במסגרת מחקר זה נמצא

י היענויות ומקרי בוחן, היה ניתן לאבחן תבניות בהינתן מדגם גדול יותר של: מרואיינים, א

(Patternsשל התפתחות "תגובות קובע מדיניות )  לאי היענות למדיניות של עובדי קצה" לאורך

. כך לדוגמה: תבנית א' תציג כי בהינתן סקטור א' וקובע מדיניות ב' התגובה תהיה בהכרח זמן

 כך:

     

 ,תגובה לאי היענות עומדת בפני עצמה, מחקר המשך כזהבעוד התפיסה הרווחת כיום היא כי כל 

לשנות את התפיסה בדבר מערכות יחסים בין קובעי מדיניות ועובדי קצה במערכות  אולי יוכל

 ציבוריות וארגונים גדולים.

מידול של היחסים של קובעי  ופקט-דהיות של תגובות מעין אלו, יאפשרו יצירת תבנו ייתכן בנוסף,

בדי קצה בהנחלת רפורמות או ביצוע שינויי מדיניות. אגב כך, התבניות יוכלו לשמש מדיניות עם עו

 חזותאת קובעי המדיניות מחד ועובדי קצה מאידך, בתהליכי מימוש ויישום המדיניות שלהם ול

 כיצד יגיב השחקן השני.

  

 בעד ופאסיבי נגד ופאסיבי נגד ואקטיבי
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 סיכום אישי ואפילוג .1

ת והתובנות המקצועיות לסיום עבודת מחקר אבקש לסכם במספר מילים את התחושות האישיו

 אשר עלו במהלך עבודת מחקר זה. 

עבודת מחקר זו מוגשת במסגרת תואר שני ב"מדיניות ציבורית" בבי"ס למדיניות ציבורית 

באוניברסיטה העברית בירושלים. כבר במהלך שנתי השלישית ללימודי לתואר ראשון, ידעתי כי 

את, מתוך שאיפתי להיות חלק מהעשייה את התואר השני אבחר לעשות במסגרת בי"ס זה, כל ז

י, נחשפתי יבמהלך לימוד פקידותית.-הציבורית במדינת ישראלית, בדגש על העשייה הממשלתית

כיצד מתגבשת מדיניות  ,רבות לתכנים תיאורטיים ופרקטיים הנוגעים לשאלות העומק היסודיות

י עבדתי במשרד ית לימודוכיצד היא מיושמת. יחד עם האמור, לאור העובדה כי במהלך כל שנו

רטית ממשלתי, לא יכולתי שלא להציג בפני מוריי את הפער הקיים בין כיצד הספרות התיאו

 כיצד הם מתרחשים בפועל. מתארת תהליכי מדיניות לבין 

שהתקיים בין מורתי ד"ר ענת גופן וביני במהלך שיעור  דיוןהינה תולדה של  ועבודת מחקר ז

איתגרה אותי ד"ר גופן  בשולי אותו שיעור. של עובדי קצהדיניות למתיאורטי על אי היענות 

מחקר, דרשה ממני הואכן כך היה. עבודת  -ת "התזה"ודלחקור את השאלה שלי במסגרת עב

וללבוש  ממשלהאצל חלק מעובדי להסיר מעליי את כל יסודות "הפרקטיות" הקיימות לעיתים 

ייתה המשימה, אבל היא השתלמה, לכל הפחות עליי את גלימת החוקר "התיאורטיקן". לא קלה ה

להיפגש  כי למדתי להכיר לעומק נושא אשר זכיתי להיות חלק ממנו, זכיתי ,לי. מעבר לעובדה

אשר כל חייהם נטועים עמוק בשירות הציבורי ובשליחות הציבור.  ,מקובעי מדיניות מחדש וללמוד

אות כיצד מנהלים בכירים במדינת ולר לבטיהם, את הדילמות עימם התמודדוזכיתי לשמוע את 

רכתי אל כלל ע  . עוד טרם ביצוע הראיונות, ה  המשפיעות על חיינו כולנו ישראל מקבלים החלטות

המרואיינים במחקר זה הייתה רבה, אך הערכה זו גדלה עוד יותר לאחר ביצוע הראיונות וניתוחם. 

 צאתי נשכר.על כך י

הצורך להסתכל על הסיטואציה "מבחוץ" ולהפריד בין אתגר גם ברמה האישית.  עבודה זו היוותה

לא שיערתי  אשר ,, היו משימה לא פשוטהעמדותיי כנוטל חלק מן המדיניות לבין הניתוח האנליטי

כיצד יש אותי , לימדה דות זו, אשר סבורני כי עמדתי בהבתחילת הדרך כמה קשה היא. התמוד

 ת בקידום מדיניות במדינת ישראל.לנתח מדיניות וכיצד יש להתמודד עם דילמות שונו
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כן, אבקש להודות לכל אלו אציין שוב את תודתי לד"ר גופן על עזרתה והדרבון התמידי. כמו 

 שעודדו אותי לסיים עבודת מחקר זו )והם רבים( להם אני חב תודה גדולה.

ום בעודי הן עדין רלוונטיות היאותי מאז היותי נער ו לסיים במילים מן המקורות, המלוות אבקש

 בשירות הציבורי: עובד

 "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה"הוא היה אומר, 

 )מסכת אבות ב',ט"ז(        

 את המילים המודגשות מפרש רבי עובדיה מברטנורא: 

 רך הקב"ה לגמור את כולה כדי שתפסיד שכרך אם לא תגמרנה"כ  לא ׂש"

 , אינם מתרחשים מהר ואינם יכוליםפורמות בעלות השפעהמלאכות, מעשים או ר ,מטבעם

בו שותפים רבים וטובים הפועלים לטובת  אדם הינו חלק מתהליךלהיעשות על ידי אדם אחד. כל 

המקל עובר מאדם למשנהו. יחד עם ההבנה הזו, אין אדם  ,הציבור, הקהל והמדינה. בתהליך זה

בשנות זמן. הבנה זו ניחמה אותי הלאורך  יניותאו למד רשאי להיבטל מן המחוייבות שלו למעשה

 .אחדיכולים להיכבש על ידי אדם אשר מטבעם לא בהכרח  ,רים וגבעותלכבוש ה אז ברצוני נערותי

 עתה הבנה זו, הינה חלק מהותי משגרת יומי.

ואולי  -של תהליכים בעיצוב וגיבוש מדיניותלהבנה נוספת  יביאבהמשך לכך, אשמח אם מחקר זה 

  ו חיים.מקום הקטן בו אנביא לתועלת ממשית לאנשים באף י
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