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 תקציר

ושיתוף של האמונים על יישום מדיניות נתקלים לעתים בחוסר היענות מעצבי מדיניות וגורמי ממ

מיישמי המדיניות נדרשים להתמודד עם חוסר היענות . של ציבור או פרטים עם מדיניותם פעולה

 . זה והם פועלים לשם כך בדרכים שונות ומגוונות

חקר זה  לרדת מנסה מ, על בסיס תפיסות שונות הקיימות במחקר אודות תופעת חוסר ההיענות

המחקר ינסה להמשיג את . לעומקם של אופני ההתמודדות השונים של הממשל עם התופעה

המחקר יפרוש את מגוון התגובות . תהליך ההתמודדות של הממשל עם תופעת חוסר ההיענות

האפשריות של הממשל וינסה לעמוד על הגורמים המשפיעים על הבחירה שלו באשר לאופן 

 . ת חוסר ההיענות והתפיסות השונות אודות תופעת חוסר ההיענות ככללההתמודדות עם תופע

המחקר יעלה השערות בדבר השיקולים המנחים את הממשל בהתייחס לשתי בחירות שונות 

במידה והממשל בוחר למגר את תופעת , האחת. ומנוגדות של אופני התמודדותו עם חוסר היענות

 .ת מדיניותו לאור חוסר ההיענותבבחירתו לשנות א, חוסר ההיענות והשנייה

ניתוח מעמיק . לשם ביצוע המחקר נערכו שנים עשר ראיונות עומק עם בכירים במערכת הממשל

סייע בהצעת מסגרת , דוגמאות לחוסר היענות וארבעאשר העלה ארבעים , של ראיונות אלה

. ות למדיניותומסקנות אודות אופני ההתמודדות של השלטון עם חוסר היענתיאורטית ואף מספר 

 :המסקנות העיקריות הנובעות מן המחקר הן

 להצלחת הכרחיכ ציבור עם מדיניותה של  פעולהה שיתוףמקבלי החלטות בכירים תופסים את   .0

 ערך עם האזרחים נתפסת כבעלת ואמתית מלאה שותפות, ויותר מכך, היא באשר מדיניות כל

 . אחרת או זו ותמדיני ומה הספציפי שליישהצלחת ל עבר מ  אינהרנטי

אלא התאגדויות ומגזרים ספציפיים , כאשר מושאי המדיניות אינם פרטים הפזורים באוכלוסייה .2

מיישם המדיניות יבחר כמעט תמיד להשפיע על התנהגותם של מושאי מדיניותו ,  בתוכה

ולא , (הגברת הרגולציה וכדומה, חקיקה)יותר " קשים"הנחשבים פה באמצעות כלי אכי

  .יותר" רכים"הנחשבים כלים , לי הסברה והידברותבאמצעות כ

 אם ובין יישומה אופן שינוי באמצעות אם בין, למדיניות היענות חוסר עם להתמודד הבחירה .3

. אידיאולוגי הינו ההיענות לחוסר המניע כאשר יותר רווחת, עצמה המדיניות שינוי באמצעות

לתפיסת מקבלי ההחלטות  ההיענות חוסר ,האלה הדרכים משתי אחת נבחרה בהם המקרים בכל

 אידיאולוגי מפער או, המדיניות מושאי של האמונות ובין המדיניות בין אידיאולוגי מפער נבע

 .הפרטי במרחב כמתערב השלטון של ללגיטימיות באשר
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 רקע תיאורטי

מחקר זה מנסה לעמוד על אופני ההתמודדות השונים של הממשל עם תופעות של חוסר היענות 

עימה והתפיסות אופן ההתמודדות בחירת למדיניותו ולבחון  מהם הגורמים המשפיעים על 

 . השונות אודות מקומה של תופעת חוסר ההיענות למדיניות ככלל

נעמוד על , מהו חוסר היענות, נגדיר תחילה מהי היענות, את התופעה הנחקרתעל מנת להבין 

התפיסות השונות באשר לתופעת חוסר ההיענות וננסה לשרטט מהם הגורמים המשפיעים על 

 . הבחירה של אזרח או ציבור בין שתי אפשרויות אלה

 הגדרות -היענות וחוסר היענות  .1

ות של פרטים או של קבוצות על ידי התערבות של קביעת מדיניות מטרתה  להשפיע על התנהג

במטרה להביא לכך שפרט או קבוצה יבחרו בחירה , הממשל במרחב הבחירה האישי או הציבורי

. שונה מזו שהיו בוחרים לולא אותה מדיניות או במטרה לאפשר להם לבחור בחירה שונה שכזו

 יותמתבססים על הנחות התנהגות להובציפייתם כי הציבור ייענה  בבואם ליישמה קובעי מדיניות

היענות למדיניות או אי  (.Schneuder & Ingram 1990 ;Weaver 2013) על תיאוריות בחירהו

 .היענות אליה היא בהכרח התנהגות פוליטית

לפעול באופן שאינו עולה בקנה , תופעת חוסר ההיענות היא בחירת של פרט או קבוצהבהתאמה 

הספרות הקלאסית נוטה להציג את תופעת . יבות שונות ומגוונותמדיניות מסוימת מסאחד עם 

כבעיית , חוסר ההיענות למדיניות ככזו אשר נתפסת בקרב מקבלי ההחלטות כתופעה שלילית

זרז במקרים מסוימים להוות דווקא תופעת חוסר ההיענות עשויה , אולם. שיש לפתור" יישום"

 (. Gofen 2014)ולהיות מעורב בקביעת המדיניות  לשינוי מדיניות ודרך נוספת של האזרח להשפיע

ישנם , אולם. מרבית הספרות מתייחסת לחוסר היענות למדיניות כאל תופעה אחידה והומוגנית

סוג אחד מאופיין  בחוסר היענות מפורש המתבטא במעבר על . סוגים שונים של חוסר היענות

למשל , ג את הנורמות המקובלות בחברהבסוג זה ניתן להבחין בין מעבר על חוק אשר מייצ. החוק

, ובין מעבר על החוק אשר אינו נתפס בהכרח כמפר משמעותית את הנורמות המקובלות גניבה

סוג אחר של חוסר היענות מתבטא . לדוגמא נסיעה במהירות הגבוהה מזו המותרת בחוק

כך . תבהתעלמות מתמריצים ומהמלצות שונות של השלטון שמטרתם לעודד התנהגות מסוימ

חוסר . נגיף הפוליו נגד החיבחיסון למשל אי היענות להמלצת משרד הבריאות לחסן ילדים 
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 Gofen)ולהתבצע באופן מודע או באופן בלתי מודע , ההיענות עשוי להיות אקטיבי או פסיבי

המתבצעות , מחקר זה יתמקד בתופעות של חוסר ההיענות למדיניות אקטיבי ופסיבי(. 2014

 .צד מושאי המדיניותמ באופן מודע

 ים או קבוצותאזרח ם שלמשפיעים על בחירתהעוסקים במוטיבציות ובגורמים רבים מחקרים 

הנחת היסוד אשר עומדת בבסיס מחקרים אלו היא . להיענות או שלא להיענות למדיניות מסוימת

יות או שלא להיענות למדינהמוטיבציות להיענות מקבלי ההחלטות את שהבנה מעמיקה יותר של 

 & Alford)לעצב מדיניות אשר תזכה להיענות רחבה יותר  להםעשויה לסייע הננקטת על ידם 

Speed 2006 .)תופעת הבנת לנוספת ה מסגרת ניחמחקרים בודדים מציעים חשיבה חדשנית המ

מעיד למעשה על אי חוסר ההיענות . משינוי בערכי החברה תנובעתופעה זו על פיה וחוסר ההיענות 

התגובה של במקרים אלה ניתן לצפות כי ועל כן , ובין אותה מדיניות ן ערכים אלההתאמה בי

  (.Gofen 2014)בהכרח הגברת האכיפה לא תהיה בפועל  ממשלה

מן הצד האחד נתפסת תופעה זו , התפיסות אודות תופעת ההיענות וחוסר ההיענות שונות ומגוונות

מבצעים את  מצידם להיענות והפרטים בו הרשויות מנסות לגרום לפרטים, כתהליך היררכי

על פי תפיסה זו . ועל פי האינטרס האישי שלהם, בחירותיהם בתוך מרחב זה באופן רציונאלי

בקצה האחר (. Edelman & Talesh 2011)האזרח  נתפס כשחקן אקסגוני לקביעת המדיניות 

בה האזרח משמש , תופעות ההיענות וחוסר ההיענות נתפסות כתופעה פוליטית של ייצור משותף

ובחירותיו במרחב המדיניות משפיעות עליה ומושפעות ממנה , כשחקן אנדגוני ביצירת המדיניות

(Schneuder & Ingram 1990.) 

". ניותמרחב המדי"מה שמכונה חוסר ההיענות הן תופעות המתרחשות בתוך גם ההיענות וגם 

ופן היישום שלהם ואוכלוסיית היעד א, כולל לכלי המדיניות שנבחרו הוא שם" מרחב המדיניות"

ביניהם מידת , אופיו של מרחב המדיניות תלוי במספר גורמים(. Weaver 2013)של המדיניות 

ונורמות חברתיות בנוגע לאותה , פוטנציאל חוסר ההיענות, ההכרה בצורך להיענות למדיניות

 .מדיניות

מנגנוני , כך. יים של מנגנוני האכיפהמידת ההכרה בצורך להיענות למדיניות עשויה להשפיע על אופ

(. Weaver 2013)אכיפה קשים יותר צפויים כאשר ישנה הכרה כוללת בצורך להיענות למדיניות 
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ואופיו של מרחב , בשדה תעופה תידרש היענות טוטאלית לדרישה שלא להכניס כלי נשק ,למשל

ועתיר מנגנוני אכיפה  ההיענות הנוגע למדיניות הביטחון בשדה התעופה צפוי להיות מתערב

לעומת זאת מרחב המדיניות העוסק בתזונה נכונה לילדים צפוי לכלול כלי . וסנקציות חמורות

אלא נושאת , ומידת ההיענות הנדרשת אינה בעלת אופי בינארי ודיכוטומי, יותר" רכים"מדיניות 

 (. Weaver 2013;Edelman & Talesh 2011)יותר אופי מתון 

מנגנונים מתערבים יותר ". מרחב המדיניות"היענות משפיע אף הוא על אופי פוטנציאל חוסר ה

גם . לא התערבות ממשלתיתלמדיניות לצפויות שלא להיענות צפויים כאשר קיימות קבוצות אשר 

כך לדוגמא בשכונת  (.Weaver 2013)לחשיבות הפוליטית של אוכלוסיית היעד ישנה השפעה 

ובשכונות עוני עבירות אלו יזכו להתייחסות , "גרפיטי"דליזם ויוקרה ייאכפו בחומרה עבירות ונ

  (. Raymond 2002)ל אם בכל, מועטה

 גורמים משפיעים ומוטיבציות –וחוסר היענות היענות  .2

מרכזי לחוסר היענות למדיניות היא ההטרוגניות של אחד הגורמים המזוהים במחקר כגורם 

פרנציאלית שתיטיב להתמודד עם גיוון דיניות דיהממשל מתקשה להחיל מ. מושאי מדיניות שונים

בין השאר בשל עיקרון השוויון אשר מחייב פעמים רבות מדיניות ואכיפה שווה כלפי כל , זה

מצב , גיל: לא רק בנתונים הפורמאליים, מושאי המדיניות שונים אלה מאלה. מושאי המדיניות

הבחירות , (Compliance postures)שלהם " מצב ההיענות"אלא גם ב, מגזר וכדומה, תעסוקתי

גם תאגידים וארגונים שונים (. Alford & Speed 2006; Braithwaite 1995)וההתנהגות שלהם 

אלא גם , השוני אינו נעוץ רק בהבדלים  באופיים של  מושאי המדיניות. אלו מאלו בדברים רבים

מתקשה לרוב לייצר  הממשל. בשוני בין החסמים  להיענות אשר עומדים בפני כל אחד מהם

מדיניות אשר מצליחה להתגבר על החסמים המגוונים ולהיות מעוצבת באופן אופטימאלי עבור כל 

קושי זה הוא שמייצר או לכל הפחות מגביר פעמים רבות את תופעת . אחד ממושאי המדיניות

 (. Weaver 2013)חוסר ההיענות 

מתוך מחשבה שככל שניטיב , היענותשדה המחקר רווי מחקרים אודות המוטיבציות השונות ל

המחקר מעלה מספר . לרדת לעומקם נוכל לעצב את המדיניות כך שתביא להיענות מקסימאלית

רצון לשמר , (סנקציות והטבות)רב של מוטיבציות אשר המרכזיות שבהן הן מוטיבציות כלכליות 

החובה , טונומיהואו בעיות משאבים, מוניטין מסוים ולפעול על פי נורמה חברתית מסוימת
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. ומידת האמונה במטרות המדיניות, מוטיבציות הנוגעות ליחס לממשל, המוסרית לקיום החוק

 .להלן יפורטו המוטיבציות השונות המשפיעות על היענות

 מוטיבציות כלכליות  2.1

כלי מדיניות רבים מתבססים על הנחת היסוד הקובעת שהאדם הוא יצור רציונאלי ובחירותיו 

כלי המדיניות בהם יעשה . החברתית וכדומה, הכלכלית –באופן שיגדיל את רווחתו מתבצעות 

, מענקים וסובסידיות דוגמת תמריצים יכללושימוש על מנת להשפיע על המוטיבציה הכלכלית 

מחקרים רבים . העדפה בטיפול אדמיניסטרטיבי ועוד, הלוואות, זיכוי מס, עמלות וקנסות, פרסים

וכך , ם של תמריצים חיוביים בהשוואה להשפעתם של תמריצים שלילייםעוסקים בבחינת השפעת

. גם בהשוואה בין השפעתם של תמריצים חומריים למול השפעתם של תמריצים סימבוליים

 & Alford)המחקר מעלה כי תמריצים חיוביים משפיעים לא פחות ואף יותר מתמריצים שליליים 

Speed 2006; Bardach & Kagan 1982 ; Grabosky 1995; ; May 2004  .) כמו כן עולה כי

 Bardach & Kagan 1982; May)סנקציות וכלי הרתעה הינם כלים אפקטיביים בהגברת ההיענות 

2005a  .) הניסיון להשפיע על היענות למדיניות באמצעות המוטיבציות הכלכליות של מושאיה

 Alford & Speed 2006; Ayres & Braithwaite)הוא מרכזי ביותר כמעט בכל יישום מדיניות 

1992; Bardach & Kagan 1982; Becker 1968; Grabosky 1995; May 2004; May 2005a; 

Schneuder & Ingram 1990; Stigler 1970; Winter & may 2001 .) 

 ההיענות כנורמה חברתית 2.2

עת הסביבה סט משמעותי נוסף של מוטיבציות להיענות למדיניות הן אלו הקשורות בהשפ

גם כאן . בנורמות החברתיות וברצון לשמור על מוניטין מסוים כלפי עמיתים וחברים, החברתית

, בדמות מעמד, אולם התגמול אינו כלכלי אלא חברתי, האזרח למעשה פועל להגדלת הרווחה שלו

 ;Alford & Speed 2006; Ayres & Braithwaite 1992)מוניטין והערכה של הסביבה החברתית 

Bardach & Kagan 1982; May 2004; May 2005a; Winter & may 2001  .) 

מחקרים . לסביבה החברתית ישנה השפעה רבה על היענותם של הפרטים החברים בה למדיניות

ועל כן התנהגות הסביבה היא , הראו כי המחויבות לנורמה חברתית גדולה מן המחויבות לחוק

 (.Weaver 2013; Raymond 2002)דים למדיניות גורם קריטי למידת ההיענות של היחי
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יש לכך השפעה על התנהגותו בשני , כאשר הסביבה  החברתית של הפרט אינה נענית למדיניות

הפרט נוכח שחוסר היענות למדיניות הינו אפשרי ואינו מביא בהכרח להפעלת , האחד: מישורים

ליצור נורמה על פיה חוסר היענות  המישור השני הוא שחוסר היענות של הסביבה עשוי. סנקציות

 (. Raymond 2002)למדיניות היא תופעה מקובלת ולגיטימית 

 ואוטונומיה בעיות משאבים 2.3

ישנם מקרים . השפעה משמעותית על ההיענות נודעה למידת היכולת של הפרט להיענות למדיניות

ההנחה היא . חוסר ידעבהם אי ההיענות היא פעולה לא רציונאלית הנובעת מחוסר יכולת או מ

הפרט יבחר באופן רציונאלי להיענות למדיניות ללא  צורך לעשות , שאם חסם היכולת ייפתר

 & May 2005a; Schneuder), מניפולציות נוספות על הבחירה שלו באמצעות תמריצים נוספים

(Ingram 1990 . 

בתחום הרצון  בעיותבעלי אצל  תתרכזנהשל אי היענות למדיניות בעצימות גבוהה  תופעות 

אך גם היעדר , משאבים עשוי להיות גם בעיות פיננסיותב חוסר. משאביםאצל חסרי אוטונומי וה

מושא המדיניות  כוללות מצבים בהםבעיות אוטונומיה . כוח פוליטי ורשת קשרים חברתית

 ,לעישון יםכורכגון מ, התייחס לתחומים מסוימיםאחראי במתקשה לפעול באופן אוטונומי ו

התמודדות ל משלהמלהם ייתכן והיו שמחים להיענות לתמריצים שמציע אלה  .סמים ואלכוהול

אולם התמכרותם מונעת מהם את האוטונומיה לבצע את ההחלטות הללו , עם התמכרותם

(Weaver 2013 .) לעיתים גם צעד פשוט של הנגשת המידע והעלאת המודעות למדיניות עשוי

 (. Alford & Speed 2006; Winter & May 2001)ות מסוימות לפתור בעיות יכולת באוכלוסי

 החובה המוסרית לקיום החוק  2.4

מחקרים אחרים מראים כי למעשה המוטיבציה , על אף מרכזיותן של המוטיבציות הכלכליות

העיקרית של מושאי המדיניות להיענות למדיניות אינה החשש מעונש או הרצון לזכות בתמריץ זה 

האמונה  עלו , היא מושתתת על מחויבות  פנימית מוסרית לציית לחוק ולשלטוןאו אחר אלא 

 & Alford & speed 2006; Ayres) רגולציה ולהפעיל חוקים להכתיב השלטון של לגיטימיותב

Braithwaite 1992; May 2004; May 2005a; Winter & may 2001   .) מוטיבציה זו זכתה

מחויבות "כינו זאת Burby and Paterson (0223 ): במחקר לכינויים ומסגורים שונים
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כינתה זאת היענות אידיאולוגית או Levi (0288 ,022/ ), (normative commitment" )נורמטיבית

 .כינו זאת היענות המבוססת על חובה אזרחיתScholz and Pinney (022/ )-היענות מוסרית ו

ומדות בבסיסן של המוטיבציות הכלכליות האזרח ע7הנחות יסוד שונות באשר למהותו של האדם

בעוד שבבסיס הרעיון של הפעלת מוטיבציות כלכליות ניצב האדם . והמוטיבציות המוסריות

כישות כלכלית הפועלת למקסום רווחתו הרי שבבסיס הרעיון של המוטיבציות המוסריות ניצב 

הרשויות  בבואן  ,בשל כך. האדם כישות מוסרית שמקיימת את החוק מתוך חובה נורמטיבית

מתמודדות עם  , ליישם מדיניות ולבחור את הכלים באמצעותן ישפיעו על היענותם של האזרחים

הצבת תמריצים חומריים עשויה לבטל או להפחית את . המתח הקיים בין התפיסות הללו

המוטיבציות המוסריות הפנימיות ולפגוע בנורמה המוסרית הבסיסית לשמור על החוק ולהיענות 

ויש צורך , אין עוררין על כך שהמוטיבציה המוסרית אינה מספיקה, מאידך. דיניות הרשויותלמ

 & Grabosky 1995; Schneuder)להשפיע גם על המוטיבציות הכלכליות על מנת לזכות בהיענות 

Ingram 1990 .) באופן שונה למושאי מדיניות להתייחס  ניתן היהיישוב המתח היה אפשרי לו

 & Alford)ל תמריצים וסנקציות רק על אלו שאינם מונעים ממוטיבציות מוסריות ולהפעי שונים

Speed 2006 .)יחס דיפרנציאלי אינו עולה בקנה אחד עם עיקרון השוויון ועל כן , אולם כאמור

ולרשויות לא נותר אלא לבחור את האיזון הנכון בין הגברת ההיענות באמצעות , בעייתי ליישום

ת כלכליות ובין שימור מלא של תחושת החובה המוסרית של האזרח השפעה על מוטיבציו

 .להיענות

 היחס לשלטון 2.2

מידת האמון שרוכש לו האזרח ומידת הלגיטימיות שלו להפעיל סנקציות ולקבוע , היחס לשלטון

מידת האמון (. Tyler 1990; Tyler 1994)מדיניות משפיעים אף הם על מידת ההיענות למדיניות 

שפיעה על ההיענות ולו בשל האמונה שהשלטון אכן יממש את הסנקציות ויפעיל את בשלטון מ

תהליך בהיעדר אכיפה או שיבושים (. May 2005a)מנגנוני האכיפה במידה ולא תהיה היענות 

האכיפה עשויות להפחית את מידת האמון בשלטון ועקב כך להפחית את מידת ההיענות 

(Dickson, Gordon & Huber 2009; Natapoff 2006) . 
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. על מידת ההיענות למדיניות ים אף הםאופי ואיכות הביצועים של הרשות הרגולטורית משפיע

אם בשל העלאת כמות הזמן , תפקוד לקוי של הרשות עשוי להעלות את עלות ההיענות למדיניות

הנדרשת כדי להיענות ואם בשל הצורך להתמודד עם מערכת הנתפסת כמזלזלת לעיתים באזרח 

(Alford & Speed 2006 .) גם אופיו של עובד הקצה אשר בא במגע עם האזרחים משמעותי למידת

לפעמים , אופן התנהלותו של עובד הקצה עשוי להשפיע על מידת ההיענות באופן דרמטי. ההיענות

מחקרים שונים הראו תגובות שונות לסגנון אכיפה קשוח לעומת סגנון . יותר מתמריץ זה או אחר

מידת השקיפות של אמצעי האכיפה והענישה (. May 2004; Winter & may 2001)גמיש אכיפה 

כאשר נמצא כי הגברת השקיפות מגבירה את ההיענות , עשויה גם היא להשפיע על מידת ההיענות

(Ayres & Braithwaite 1992 .) 

 אמונה במטרות המדיניות 2.2

 & Alford)ונה במטרות המדיניות מחקרים הראו כי מידת ההיענות קשורה גם במידת האמ

Speed 2006; Andersen 1998; Bardach & Kagan 1982; Tyler 1990; Winter & May 

מפער אידיאולוגי בין המדיניות ובין האמונות של שכן חוסר היענות עשוי לנבוע , (2001

ן היישום גם כאשר ישנה הסכמה על מטרות המדיניות אך קיימת מחלוקת על אופ. האינדיבידואל

כאשר המדיניות אינה משקפת פתרון , לכן(. Weaver 2013)שלה ניתן יהיה לצפות לחוסר היענות 

 (. Raymond 2002)נדה פוליטית עולים הסיכויים שלא תזכה להיענות 'אמיתי אלא מונעת מאג

 אופי היחסים בין המדינה והאזרחים .3

ים חשובים לאופייה הדמוקרטי אופן התגובה של המדינה לחוסר היענות מגלם בתוכו היבט

לאופן בו בוחרות רשויות , במובן זה. בין המדינה לאזרחים הדדיתהיחסים המערכת ולאופי 

מערכת היחסים העדינה  על, מדיניותאופי ההשלטון להגיב לחוסר היענות יש השפעה רבה על 

קביעת  מקומם של האזרחים להשפיע עלעל הנוצרת בין רשויות השלטון לאזרחים ובתוכה 

 (. Dickson, Gordon & Huber 2009)מדיניות 

כפי שהם משתקפים בתגובה לחוסר , ובין האזרחים המדיניות קובעי בין היחסיםחשוב לזכור כי 

להציגם  כפי שנהוג לרוב תגובה-פעולה של פעמיים חד אירועים ואינם תהליכיים הם ,היענות

(Gofen 2014).  
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ח את כובד המשקל בקביעת המדיניות על הרשויות בעוד התפיסה הקלאסית נוטה להני

רואה באזרחים וברשויות  שני להדגיש מודל שיתופי התפיסות חדשות יותר בוחרות , המוסמכות

צדדים שווים המעצבים ומגבשים יחד חוזה חברתי על פיו יפעלו לפתרון בעיות משותפות 

(Bardach & Kagan 1982 .)ונענה לחוק , צירת החוקהאזרח הופך להיות שותף בתהליך י

 ;Alford & Speed 2006)ולמדיניות ממניעים ערכיים ומתוך רצון למלא את חלקו בחוזה החברתי 

Ayres & Braithwaite 1992; Gofen 2012; May 2004; May 2005a.) 

Streeck & Thelen (211/ ) מ מורכבת החברהבמאמרם אודות שינויי מדיניות טוענים כי-Rule 

Makers מו החוקים את קובעיםה-Rule takers , בהתאמה . החוקים את לקיים מצופהמהם ,

 אופן ואת המשטראופי  אתהיא בעצם הקובעת  ן שתי הקבוצות הללו בי היחסיםמערכת 

 תיהןש – המתרס של צד מאותו למעשה שתי הקבוצות הן  על פי תפיסתם . החוקים היווצרות

 לא החוק עיצוב את קובעת Rule takers-ה שר קבוצת כא התנהגותהו החוקים בוציעשתתפות במ

במחקרם אודות היענות ארגונים Rule makers. Edelman & Talesh (2100 )-מפעולות ה פחות

, על החוקים, למדיניות טענו כי ההיענות של הארגונים היא משתנה אנדוגני המשפיע על המדיניות

מצמצמת את תפקידם של מושאי , ןהתפיסה הקלאסית אם כ. ועל נורמות המוסר בחברה

ורואה בהם שחקן רציונאלי שתפקידו מתמצה , במקרה זה הארגונים העסקיים –המדיניות 

 יצירת בתהליך אקטיבי שחקןהארגונים מהווים , בפועל. בבחירה האם להיענות אם לאו

לשתף  האם, ההחלטה של הארגונים העסקיים כיצד להתייחס למדיניות. ואופן יישומה ותדיניהמ

היא חלק מתהליך יצירת המדיניות , פעולה עם קובעי המדיניות והאם להיענות לה או לא

לאחר הגדרת המדיניות ואופן יישומה כפי שנהוג היה  המתרחש כתגובהולא רובד נפרד , כשלעצמו

 . לחשוב בתפיסה הקלאסית

 . Osborne (2112)חיזוק נוסף למעמדו של האזרח בתהליך קביעת המדיניות ניתן למצוא אצל 

Osborne הציבורי המנהל תקופת: ויישומה המדיניות קביעת בהתפתחות עידנים שלושה מציג ,

חלוקה זו  (.NPG) New Public Governance-וה( NPM) New Public Management-ה תקופת

ממחישה את המעבר בתפיסת מערכת היחסים בין האזרח למדינה מתפיסה ריכוזית לתפיסה 

 בקביעת הבלעדי המשקל כובד כי ההנחה על מתבססת הציבורי המנהל תפיסת. ותרשיתופית י

 מקור, זאת לאור. בלבד למדינה שייך, לאוכלוסייה שירותים במתן זה ובכלל, ויישומה מדיניות
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 ביותר והנכונה הטובה שהדרך היא ההנחה כאשר, היררכימבנה הה הוא זו בשיטה העיקרי הכוח

 הבאים אלו כאשר, הנבחרים של וקביעותיהם החלטותיהם ידי על היא להתנהל המדינה עבור

 תאוצה תפסה אשר NPM-ה תפיסת. בלבד ההוראות אחר למלא תפקידם, ההיררכית בשרשרת

 קביעת עולם תוך אל החופשי השוק עקרונות את למעשה מאמצת ,שבעים והשמוניםה בשנות

יש , השוק וכוחות היעילות מתוקף רכאש, הרגולציה הינו השלטון של העיקרי הכוח. המדיניות

 זו שיטה מיישום מסקנות. בעצמו השירותים ספק את מהווה אינו המרכזי השלטוןעדיפות לכך ש

 של להתפתחותה האחרונות בשנים הביאו האזרחית החברה של בהשפעתה התפתחויות וכן

, ה ארגוניתבתיאוריית סוציולוגיששורשיה נעוצים , זו תפיסהעל פי . NPG-ה, אחרת תפיסה

כמו כן . לאספקת השירותים הציבוריים אחראים מספר שחקנים בלתי תלויים ולא המדינה בלבד

ומושפעת מתהליכים , וגורמים ארגונים של רשת באמצעות נעשית ויישומה המדיניות קביעת

 הוא זו בתפיסה הדגש. ולא רק על ידי מקבלי ההחלטות המסורתיים, שונים המתרחשים במקביל

 החדשה המגמה זוהי, Osborne ולטענת, ארגוניים-ובין מגזריים-בין תהליכים להניע כולתהי על

 .ויישומה המדיניות קביעת בתחום

 תפקיד האזרח בשינוי מדיניות .4

אם בכלים שנבחרו לשם , אם במדיניות עצמה –כל מדיניות עשויה לטמון בחובה כשלים וטעויות 

השאלה העיקרית , לכן, תמיד היו ותמיד יהיו וטעויותכשלים . אופן תהליך היישוםיישומה ואם ב

אינה  כיצד להימנע מהכשלים והטעויות  אלא האם לרשויות  יש מנגנונים המאפשרים לתקן 

נדון כעת באותם מנגנוני (. Bardach & Kagan 1982) לצורך אותם ולבצע שינויי מדיניות בהתאם

השאלה . מושא המדיניות ביצירת שינויים אלובדגש על מקומו של , שינוי כפי שהם עולים במחקר

האם מקורם בשינויים ? מעסיקה רבות את חוקרי התחום היא כיצד מתרחשים שינויי המדיניותה

מה המקום של מושא ו ?Streeck & Thelen 2005))כלשהו אנדוגניים או בשוק אקסוגני 

 ? וכיצד, האם יש בידיו לשנות ולהשפיע –המדיניות 

וככאלה  הם יכולים להשפיע , מושאי המדיניות נתפסים כשחקן פסיבימדיניות בשדה שינויי ה

Hirschman (02/1 )באופן מוגבל על המדיניות באמצעות שתי דרכים עיקריות אותן הגדיר 

שיבטא " קול"הדרכים להרמת מבקש לשפר את המצב הקיים ו" קול"מנגנון ה". קול"ו" אקזיט"כ

השתתפות  באמצעות: דיניות מסוימת הן יחסית מגוונותאת העדפותיו של האזרח בנוגע למ
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, (Moore 1995) ההחלטות קבלת בתהליך השתתפות, (Kingdon 1995) נדה'האג קביעתב

 תשומת והסבת מידע סיפוק, (Sabatier & Jenkins-Smith 1999) תמיכה קואליציותהשתתפות ב

שבו המדיניות נקבעת לא רק על , משותף ייצור ובאמצעות, (Jones & Baumgartner 2005) הלב

מנגנון נוסף (. Alford 2002) אלא בשיתוף עם מושאי המדיניות, ידי מקבלי ההחלטות המוסמכים

כלומר בחירה באלטרנטיבה אחרת , אקזיט הוא מושאי המדיניות לביטוי אי שביעות רצון מצד

בר מאזור גיאוגרפי מע, מעבר מבית ספר ציבורי לבית ספר פרטי: לדוגמא. מתוך אלו הקיימות

משמע עזיבת , "אקזיט יזמי"צעד מרחיק לכת יותר הוא נקיטת . אחד לאחר וכדומה

מעבר מחינוך ציבורי : האלטרנטיבה הממשלתית המוצעת והקמת אלטרנטיבה חלופית כגון

בלילות במקום הישענות על כוחות " סיירות הורים"הקמת ארגוני הגנה כגון , לחינוך ביתי

 (. Gofen 2012)ה המשטרה וכדומ

של האזרח  האפשרותאולם , עשויים מושאי המדיניות להשפיע בהןהמחקר דן בדרכים שונות 

.  Gofen, 2014)) לשנות באמצעות חוסר היענות כשלעצמה לא נדונה באופן משמעותי עד היום

מתוך , מחקר זה יתייחס לתופעת חוסר ההיענות כתופעה השייכת למרחב שינויי המדיניות

ולא בהכרח תופעה שלילית , יסה שתופעה אי ההיענות מהווה לעיתים טריגר לשינוי מדיניותהתפ

 .לצמצםאותה יש 

 והשפעתו על מערכת היחסים בין האזרח לשלטון" האזרח"ארכיטיפ  .2

ם ומניעיהם של טומנת בחובה הנחות אודות התנהגותמסוים ולא באחר הבחירה בכלי מדיניות 

השימוש בכלי סמכות , וש בתמריצים מניח התנהגות רציונאליתהשימ, כך לדוגמא. האזרחים

בעוד ששימוש בכלים , מניח שמושאי המדיניות מקבלים את המערכת ההיררכית( תקנות וחוקים)

שנבחרים  כלי המדיניות. מניח שמושאי המדיניות פועלים מתוך אמונות וערכים" סימבוליים"

שימוש , כך. האזרח אך בד בבד גם משפיעים עליהמייצגים הנחות שונות על אופי התנהגותו על 

ימשוך את האזרחים לעבר התנהגות רציונאלית וינטרל במידה , לאורך זמן בתמריצים לדוגמא

 (. Schneuder & Ingram 1990)מסוימת פעולה מתוך ערכים 

כך , כשם שהבחירה בכלי המדיניות טומנת בחובה הנחות מוקדמות אודות התנהגותם של אזרחים

 מושאי המדיניותגם תגובת הרשויות לחוסר היענות מושפעת מהנחות מוקדמות אודות התנהגות 

אם נקודת המוצא של השלטון אודות התנהגות האזרחים היא , לדוגמא. בקרב קובעי המדיניות
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 יטה להגיב לחוסר היענות על ידי הגברתהשלטון , שאלו תמיד ינסו להתחמק מהיענות למדיניות

פעילות משותפת של שתי מתרס ולא תיווצר היא של מאבק בין שני צדי מיקה שאכיפה והדינא

סקירה (. Ayres & Braithwaite 1992; Bardach & Kagan 1982)משותפת מטרה ישויות בעלות 

ת בהקשר של קביעת מדיניות נעות בין תפיס תפקיד האזרחהתפיסות אודות מעלה תובנה לפיה 

(. Gofen 2013)שותף ואף כיזם מדיניות -ן תפיסת האזרח כיצרןביהאזרח כפסיבי או ריאקטיבי ל

וסביר , מגוונותהתפיסות אודות מידת השותפות הרצויה של האזרח בתהליך קביעת המדיניות הן 

    .לחוסר היענות למדיניות רשויות על תגובת ה כי אף הן נוטלות חלק בין  הגורמים המשפיעים

Ayres & Braithwaite  בספרם"Responsive regulation" (0222 ) מציעים מנגנון אכיפה המבוסס

, בתחתית הפירמידה נמצאים כלי מדיניות המבוססים על שכנוע ויידוע. על שיטת הפירמידה

במעלה . אשר מכוונים למרבית האוכלוסייה שצפויה לשתף פעולה עם המדיניות" רכים"אמצעים 

נת להתמודד עם האוכלוסיות  הבוחרות שלא יותר על מ" קשים"הפירמידה ימצאו כלי מדיניות 

עשויה לעורר את , לטענתם, שיטה זולכן ". רכים"להיענות למדיניות בהשפעתם של האמצעים ה

משום שהיא מתמודדת באופן אופטימאלי ביותר עם השונות  ,ההתנגדות המועטה ביותר

" Tit for tat"הפירמידה מבוססת על השיטה המפורסמת . במוטיבציות ובחסמים להיענות

העיקרון המרכזי של השיטה הוא שכל עוד הצד השני (. Axelrod 1981)מתחום תורת המשחקים 

פעולה גוררת הרק סטייה של הצד השני משיתוף . בשיתוף פעולה זהלהמשיך  כדאי, משתף פעולה

את הדיפרנציאליות  ימוש בשיטה זו עשוי לספק לרשויותש. והחרפת הסנקציות" ענישה"

 & Ayresהחידוש הגדול של . על מנת להתמודד עם השונות של מושאי המדיניות המיוחלת

Braithwaite שר הופכים א, הוא הערך המוענק  לתגובתיות לפעולות השונות של מושאי המדיניות

השלב הבא הוא החלת . יותר בעיצוב מנגנוני האכיפה יםמשמעותי יםאנדגוני בדרך זו לשחקנים

לא רק כשותפים לקביעת מנגנוני האכיפה אלא  –ות מושאי המדיניות השינוי הזה בתפיסה אוד

 .  ((Ayres & Braithwaite 1992 כשותפים לקביעת המדיניות עצמה

הבחירה כיצד להגיב לחוסר ההיענות עשויה להיות מושפעת גם מהנחות מוקדמות מסוימות על 

את המונח  טבעהוסר היענות במאמרה אודות תגובות הרשויות  לחGofen (2102 ). מהי מדיניות

"Policy dissonance" , כך גם , שאנשים שואפים לעקביות ולאי סתירות פנימיותעל פיו כשם

התנהגות הפרטים  הננקטת על ידם לבין ממשלות שואפות להתאמה מרבית בין המדיניות
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יות ניתוח זה מעלה את השאלה האם המדיניות צריכה לבטא נורמות חברת .ושינויים חברתיים

ויש , חוסר היענות עשוי לשקף פער מסוים בין המדיניות לנורמות הקיימות, אם כן. ?קיימות

 ;Raymond 2002)או על ידי שינוי הנורמה או על ידי שינוי המדיניות  –לנסות ולצמצם את הפער 

Winter & may 2001 .) מחקר  מצויה בלבהבחירה בין שני כיווני פעולה אלה  ומה משפיע עליה

 .  הז

 ת השלטון אליהושינוי התפיסה בנוגע לתופעת חוסר ההיענות ותגוב .2

היחסים , כמו כן. מרבית הספרות המקצועית מתייחסת לתופעת חוסר ההיענות כתופעה שלילית

כאשר מוקד , תגובה-בין האזרחים ובין הרשויות נתפסים לרוב בספרות זו כחלק ממודל של פעולה

רחים אינם בעלי השפעה משמעותית בתהליך קביעת המדיניות והאז, הכוח הוא רשויות השלטון

 & Ayres & Braithwaite 1992; Bardach & Kagan 1982; Dickson, Gordonראו לדוגמא )

Huber 2009; May 2005a .)שדה המחקר עוסק לרוב בשאלה כיצד להגביר את , בשל כך

לה תרומה לעיצוב המדיניות  ולא מתייחס לחוסר ההיענות כתופעה שעשויה להיות, ההיענות

של  "להעלות את המחיר"על פי תפיסה זו מציע המחקר לשלב אכיפה והרתעה על מנת . ולשינויה

החל : הכלים להגברת ההיענות הם שונים ומגוונים. חוסר ההיענות ובכך להגביר את ההיענות

הפרט באמצעות  מניפולציה על הבחירה של, דרך מתן משאבים לקיום המדיניות, מהנגשת המידע

  (. Weaver 2013)תמריצים שליליים וחיוביים ועד איסור על התנהגות מסוימת על פי חוק 

 חוסר היענות כהזדמנות  2.1

אולם במקום להתייחס , תופעת חוסר ההיענות מציבה אתגר משמעותי לקובעי ומיישמי המדיניות

ולצמצם , ות ולטייב את המדיניותניתן  לראות בה הזדמנות לשנ, לתופעה כבעיה אותה יש לפתור

במאמריה Gofen (2102 ,2102 ). הפער בינה ובין הנורמות החברתיות –את דיסוננס המדיניות

וטוענת כי חוסר היענות היא דרך נוספת של האזרחים  ופעהמציעה תפיסה חדשנית אודות הת

יענותם מהווים זרז וחוסר החוסר הסיפוק של האזרחים מן המדיניות , כך. להשפיע על המדיניות

ובת השלטון לחוסר היענות מעלה תובנה ברורה לפיה תגבחינה אמפירית של . להשתפרות מתמדת

אלא עשויה להיות מורכבת , ה נהוג לחשוב עד כהכפי שהי, אינה מתמצה באכיפה בלבדהתגובה 

 . התאמה וקבלה, אימוץ, אכיפה: מארבע סוגים
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אשר תופעה מקבלת לגיטימציה מלאה והמדיניות כ, את חוסר ההיענות לאמץהשלטון בוחר 

תגובה . תוך שההתנהגות ששיקפה חוסר היענות הופכת להיות התנהגות מועדפת, משתנה לחלוטין

. זו תתרחש לרוב כאשר חוסר ההיענות עולה בקנה אחד עם יעדים שהשלטון שואף ממילא לקדם

 התאמההשלטון בוחר בתגובה של . כך לדוגמא השלטון יאמץ יוזמות כגון שיטור קהילתי וכדומה

" בעל כורחה"במקרים בהם חוסר ההיענות עדיין נתפס כמשהו לא רצוי אולם המדיניות מותאמת 

תגובה . על מנת לאפשר אלטרנטיבות נוספות  ולהפוך אותן ללגיטימיות ,ולרוב אחרי תהליך ארוך

, וי בנורמות החברתיותזו תתרחש לרוב כאשר חוסר ההיענות עולה בקנה אחד עם תהליכי שינ

כך לדוגמא השלטון בחר . לגיטימציה לחוסר ההיענות נכשלות-וניסיונות השלטון לעשות דה

 בתגובה שלבוחר השלטון . אולם התופעה ככלל עדיין אינה רצויה בעיניו, לאפשר חינוך ביתי

 חוסר ההיענות כאשר הוא מוכן לאפשר התנהגות מסוימת אך לא בהכרח להעניק לה תקבל

מלמד על לגיטימציה ות משנות את המדיניות באופן כזה הבמקרים אלה הרשוי. לגיטימציה

אך לא ניתנת לגיטימציה , ומפחיתות את המחיר של חוסר ההיענות, מרומזת לחוסר ההיענות

מנגנון זה לרוב מיושם תוך שינוי אופן והסדרי האספקה של שירותים . רשמית מפורשת לתופעה

, א תחנות טיפת חלב מאפשרות גמישות רבה בשינוי פרוטוקול החיסוניםכך לדוגמ.ציבוריים

 & Gofen)חירת ההורים על פי ב, גמישות הכוללת פיצול החיסונים ושינוי הגיל בהם הם ניתנים

Needham 2014 .) 

 גורמים משפיעים נוספים על תגובת השלטון לחוסר היענות .7

א בעלת השפעה חשובה  על אופי היחסים תגובת השלטון בהתייחס לתופעת חוסר ההיענות הי

מחקרים העלו מספר (. Dickson, Gordon & Huber 2009)שייווצרו בין השלטון לאזרחים 

, המרכזיים שבהם הם התקשורתכאשר , היענותגורמים המשפיעים על תגובת השלטון לחוסר 

מעבר , זאת. המדיניות ייה הפוליטי של אוכלוסיית היעד בה עוסקתקבוצות אינטרס ואופ

 .להשקפות ולתפיסות של הרשויות את האזרח והתנהגותו שפורטו לעיל

 וקבוצות אינטרס התקשורת 7.1

, פוליטית מודעים, יםירציונאל תיאוריות מוניטין תופסות את סוכנויות השלטון כארגונים

 המוניטין. שלהם המוניטין לתפיסת ובהתאם סלקטיבי באופן חיצוניים לאיתותים שמגיבים

 לתפקיד באשר הארגון על מבחוץ המתבוננים ידי על המוחזקת, אמונות של כמערכת וגדרמ

שיקולי מוניטין הם שמשפיעים על ההחלטה של , על פי תיאוריה זו .שלו והתפקוד היכולת, הארגון
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ניתוח זה נותן משקל רב להשפעת התקשורת . חוסר היענותהסוכנות השלטונית כיצד להגיב ל

במקרים בהם חוסר ההיענות נתמכת על ידי התקשורת . התגובה לחוסר היענותוקבוצות לחץ על 

 עולה הסיכוי שהתגובה לחוסר ההיענות תכלול את, ומקבלת מקום בולט בסדר היום התקשורתי

עולה , ואילו במקרים בהם חוסר ההיענות אינה מאופיינת בבולטות תקשורתית, שינוי המדיניות

קיומן  .יתוח דומה תקף בנוגע לקבוצות לחץנ. הגברת האכיפה הסיכוי כי התגובה אליה תהיה

עבור " המחיר"עשוי להשפיע במידה רבה על התגובה לחוסר היענות משום שהן מעלות את 

-Carpenter 2002; Maor, Gilad & Ben)הסוכנות השלטונית במידה ותבחר בהגברת האכיפה 

Nun Bloom 2013  .) 

 ית היעד של המדיניות  אופייה הפוליטי של אוכלוסי 7.2

כך גם התגובה תלויה , כשם שהתקשורת וקבוצות האינטרס משפיעות על התגובה לחוסר היענות

כאשר . היא מתמודדת והכוח הפוליטי של אותה אוכלוסייה עימהבאופי האוכלוסייה במידה רבה 

כן כאשר ישנה ו יה דלת משאבים ונעדרת כוח פוליטיאוכלוסיית היעד של המדיניות הינה אוכלוסי

תגובת השלטון לחוסר היענות תהיה הגברה , הבנייה שלילית של אוכלוסייה זו בשיח הפוליטי

עתירת , לעומת זאת אם אוכלוסיית היעד הינה אוכלוסיה חזקה. והחמרה של אמצעי האכיפה

השלטון לרוב ישנה או יתאים את המדיניות ואף ינמיך את הציפיות , משאבים וכוח פוליטי

 (.  Weaver 2013)ות ולהצלחת המדיניות להיענ

מראה כי קיים קשר ברור בין מידת המעורבות של Soss (2101 )-ו Bruch ,Ferreeמחקרם של 

ומראה כי , מוחלשותמחקרם מתמקד באוכלוסיות . רשויותהאזרח ובין סוג המפגש שלו עם ה

תופס עצמו קשורים ל פיו הוא וכנגזרת מכך ארכיטיפ האזרח ע, מידת המעורבות של האזרח

תכנית בעלת אופי פטרנליסטי יותר מובילה . ניכרת  לסוג תכנית הסיוע שבה הוא משתתףבמידה 

על , השפעה קריטית על עיצוב מדיניות תובנה זו עשויה להיות בעלת. לאזרח פסיבי יותר ולהיפך

דות זו התמוד .ועל אופן התמודדות השלטון עם תופעת חוסר ההיענות בחירת כלי מדיניות

משפיעה על אופי היחסים בין האזרח לשלטון וכמובן על האופן בו האזרח תופס את תפקידו 

  .במערכת הדמוקרטית
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 סיכום .8

והתגובה , חוסר היענות למדיניות הינה תופעה שליליתהתפיסה המקובלת במחקר היא כי 

ם שונים על מנת האופיינית של  השלטון ביחס אליה היא הגברת האכיפה וההרתעה ושימוש בכלי

 מצויהיחסים בין השלטון לאזרחים אינם דינמיים והשלטון , לפי תפיסה זו. לצמצמה ככל הניתן

כלי נוסף בידי בוחרת לראות בחוסר ההיענות Gofen (2102 )תפיסה שונה שמציעה . במוקד הכוח

אינה  וסר היענותתגובת השלטון לח, בהתאמה. האזרחים לשנות ולהשפיע על קביעת המדיניות

לתופעת חוסר ההיענות  שמאפשרותאלא סט שלם של תגובות נוספות , אכיפהכוללת רק הגברת 

ותגובת כל , יםומתפתח יםהיחסים בין האזרחים לשלטון הם דינמי. כלי לשיפור המדיניות לשמש

 כליה ואופן יישומה כך שיתאימו טוב יותר, מדיניותשל מטרות המאפשרת התפתחות  צד בהם

שדה . הפער בין המדיניות ואותן נורמות -תוך צמצום הדיסוננס , הלכי הרוח בחברהונורמות ל

מטרת מחקר זה . המחקר בנוגע להשפעות על תגובת השלטון לחוסר היענות הינו דל באופן יחסי

חוסר היענות של מושאי היא לנסות להציע מודל תיאורטי אשר יסביר את תגובת השלטון ל

לחוסר ההיענות ויעמוד על השיקולים של השלטון ת  דפוסי התגובה א ובפרט יפרוש, המדיניות

 . בחירת כל אחד מן הדפוסים הללוהמנחים את 
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 שיטת המחקר

 שאלת המחקר .1

השלטון עם חוסר היענות של התמודדות אופן הבה עוסק המחקר היא הסוגיה המחקרית 

עם  בואו להתמודדשל השלטון ב אפיין את דפוסי הפעולהמה משאלת המחקר היא . למדיניות

כדי להציע תשובה  ?על דפוסי פעולה אלו יםמשפיעהשיקולים החוסר היענות למדיניות ומה 

על ראיונות עומק עם בעלי ואיסוף הנתונים התבסס  תמחקר איכותני ננקטה גישתלשאלה זו 

ות למקרים דוגמא וארבעמראיונות אלו עלו ארבעים . ן בישראלתפקיד בכירים במערכת השלטו

" תיאוריה המעוגנת בשדה"באמצעות ניתוח בגישת . לאופני ההתמודדות עימהשל חוסר היענות ו

 . (2/עמוד , לפירוט הדוגמאות ראו נספח) מודל תיאורטי המוצע במחקר זה גובש של מקרים אלו

 אוכלוסיית המחקר .2

רדי ממשלה או דרג ל ומעלה במש"בדרג סמנכ, אוכלוסיית המחקר כוללת בעלי תפקידים בכירים

בעלי תפקידים אשר כיהנו  עשר-שניםבמסגרת המחקר רואיינו . מקביל ברשויות ממשלתיות

המשרד , משרד המשפטים, משרד החינוך: באחד מן המשרדים הבאים, או מכהנים בהווה, בעבר

משרד , המשרד לשירותי דת, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, מ"משרד רוה, להגנת הסביבה

הרשות למלחמה , משרד האוצר, משרד הבינוי, המשרד לאזרחים ותיקים, והמים האנרגיה

חלק מן המרואיינים שמשו בתפקידים בכירים בכמה מן . בסמים ואלכוהול ורשויות מקומיות

צומת בין קובעי המדיניות ובין אלו  -בשל היותו נקודת מפתח דרג זה נבחר . ל"הגופים הנ

חוסר מקרים רבים של כיצד להתמודד עם  זו נדרשים להכריע המכהנים בעמדה. המיישמים אותה

והאם על התמודדות זו להישאר נחלתו של הדרג המיישם או דורשת את התייחסותו של , היענות

 . את המדיניות והקובעהדרג המחליט 

 עוסקיםדים בכירים בשירות הציבורי וכיהנו בעבר בתפקי המרואיינים עשר-שניםמתוך  תשעה

מניע : להעדפה לראיין אישים אשר סיימו את כהונתם שני מניעים עיקריים. אחרים תכיום בשדו

. המניע הפרקטי הוא הזמינות הנמוכה של מי שעוסק כיום בתפקיד בכיר. פרקטי ומניע מהותי

כי מוכנות וקשב לראיון לצרמהם על כן קשה יותר להשיג מכהנים עמוסים ותפקידים בעלי לרוב 

אצל אלו שיתוף גדולה יותר יכולת של פתיחות מוגברת וקיומן של הוא  המניע המהותי. מחקר

בו מתבצע בפרק הזמן לייצג את הארגון בים שאינם מחוי ראיונות של אלוה. שסיימו את תפקידם

יותר שיתוף פעולה גדול יותר ופתיחות גדולה לרוב  יםמניב, וסיימו את מחויבותם כלפיו הריאיון
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עם . אלו אשר משרתים בתפקיד בעת ביצוע הראיוןלעומת , תהמשרתת את המחקר ביתר שא

ינים כלל המרואיהקפדתי כי , יתייחס לסוגיות רלוונטיות ועכשוויותעל מנת שהראיון , זאת

עודם משמשים מן המרואיינים  שלושה: האחרונותשימשו בתפקיד אודותיו נשאלו בשבע השנים 

נוספים  חמישהתיים האחרונות ואילו שנ-שימשו בתפקיד בשנהמהם  ארבעה, בתפקיד כיום

 .שבע שנים-שימשו בתפקיד לפני שש

, ממגוון רחב של משרדים ורשויות יםבעת בחירת המרואיינים נעשה מאמץ לראיין בעלי תפקיד

הניסיון לייצר מודל . וזאת בכדי להעמיק ולבסס את היכולת של המחקר להיות אינדוקטיבי

השלטון עם חוסר היענות למדיניות מחייב בדיקת עומק  תיאורטי השואף לאפיין את התמודדות

לא נעשה ניסיון לצמצם את אוכלוסיית , על כן. של התמודדות זו בשדות שונים ובזירות שונות

 .אלא להיפך, משרתיםאופי המשרד בו הם שירתו או  המרואיינים על פי

באמצעות קשרים  יסוהמרואיינים גו עשר-שניםמבין  חמישה: שיטותבשתי המרואיינים גויסו 

נוספים  שבעה. אישיים ובעזרתם של בני משפחתי המשמשים בתפקידים שונים בשירות הציבורי

קיימת היכרות הייתה יש לציין כי לא . גויסו באמצעות פנייה ישירה אליהם למשרדם הנוכחי

   . בעת ביצוע הראיון מוקדמת עם אף אחד מהמרואיינים

 שיטת המחקר .3

ה היא שיטת מחקר איכותנית המבוססת על ניתוח נתונים אינדוקטיבי שיטת המחקר שנבחר

 .ושיטתי של ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים בכירים במערכת השלטון בישראל

בחרה בשל הצורך לייצר התבוננות מעמיקה בבחירות והשיקולים המלווים שיטת מחקר זו נ

והמחקר , ם בעלי התפקידים במערכת השלטוןמושאי המחקר ה. בחירות אלו של מושאי המחקר

של בעלי תפקידים אלו היא קריטית לצורך  נקודת המבט. הםשואף לאפיין את דפוסי הפעולה של

ביצוע ראיונות עומק ותקשורת בלתי אמצעית עם . הבנה עמוקה וניתוח מעמיק של פעולותיהם

שיטת . ל נקודת מבט זוהיא הדרך היחידה היכולה ללמד אותנו ע בכירים במערכת השלטון

מחקר (. Ragin 1994)המחקר האיכותנית מאפשרת לחקור תופעה מוגדרת ותחומה לעומק 

להעלות ולשקף את הלבטים והשיקולים השונים  יש בידומושאי המחקר איכותני המתייחס ל

אשר משמשים כרקע להחלטה הסופית כיצד להתמודד ואיך לפעול במקרים של חוסר היענות 

ועל , שפיעים על ההחלטה הסופיתזה הינו קריטי על מנת להבין את הגורמים המ מידע. למדיניות

 .להתמודדות זולבנות מודל תיאורטי  בסיסו ניתן יהיה
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הראיונות ערכו כשישים דקות ונבנו . /210 בשנת מאיבין חודש ינואר לחודש הראיונות בוצעו 

תבנית גיסא ינו כלי מחקרי הכולל מחד ראיון עומק חצי מובנה ה. מובנים-כראיונות עומק חצי

מאפשר שיחה קולחת וחופשית המאפשרת לסוגיות גיסא קבועה של שאלות מנחות ומאידך 

 ;Berg 1998)מה שמעמיק ומעבה את שדה המחקר הראשוני , הרלוונטיות למחקר לצוף ולעלות

Patton 2002 .)אות של חוסר לספר אודות מקרים ודוגמ ו המרואייניםבתחילת הראיון התבקש

 םע התמודדבחרו ל וכיצד ו במהלך תפקידםהיענות למדיניות מצד האוכלוסייה בהם נתקל

את אופן  וונות בלבד שמטרתן לחשוף לפרטיםבהמשך הראיון נשאלו שאלות מכ. דוגמאות אלה

עשויים להשפיע על אופן ההתמודדות עם היו הלבטים השונים וכלל המשתנים אשר , ההתמודדות

את התמודדותם עם מקרים של חוסר  מרואייניםבמהלך הראיונות תיארו ה. ענותחוסר ההי

תפיסתם אודות מקומו של האזרח ומתוך תיאורים אלו ניתן היה להסיק מסקנות על , היענות

השפעת אותו על תפיסתם אודות המקור לאותה חוסר היענות ועל , בתהליך קביעת המדיניות

במהלך הראיון המרואיינים לא הוכוונו כלל . סופו של דברמקור על דרך ההתמודדות בה בחרו ב

אולם אלו , להתייחס באופן ישיר לאזרח ומקומו בתהליך קביעת המדיניות במערכת הדמוקרטית

 . צפו ועלו באופן טבעי בתיאור המקרים

 ניתוח הראיונות .4

 Grounded" )תיאוריה מעוגנת בשדה"בשיטת  ,שלביםבשני תומללו ונותחו , הראיונות הוקלטו

Theory ) מהדברים הנאמרים בראיונות וכך לייצר תשתית לניתוח לפיה יש להפיק תמות מרכזיות

  (.Glaser & Strauss, 1967)הראיונות 

 ולאחר מכן, ם לאמירות המרואייניםבהתא( Open Coding)התבצע קידוד פתוח  בשלב הראשון

מושגים וטענות לכדי תמות מרכזיות במהלכו קובצו יחד ( Axial Coding)קידוד צירי  התבצע

באופן , בשלב זה נותחו תמלולי הראיונות עצמם. (Strauss & Corbin, 1990) שרלוונטיות למחקר

שאפשר לחשוף תמות הנוגעות לתפיסות המרואיינים בנוגע למושאי המדיניות ובנוגע לחוסר 

 .היענות

לעומק את אופן ההתמודדות עם כל  אשר סייעה להבין, בשלב השני נותחו הראיונות בעזרת טבלה

כאשר , "תיאוריה מעוגנת בשדה"גם בשלב זה הראיונות נותחו למעשה בשיטת . ומקרה מקרה

כל מקרה נעשה ניסיון להבין מהם אופני ההתמודדות השונים עם ( הקידוד הפתוח)בשלב הראשון 
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השונים על פי אופן  קובצו יחד המקרים( הקידוד הצירי)ובשלב השני , של חוסר היענות ומקרה

המשותף לכל  אתולאתר ביניהם  באמצעות השוואה ההתמודדות הנבחר ונעשה ניסיון לנתח

תוך חידוד ההבדלים בינה ובין דרכי ההתמודדות , המקרים בהם נבחרה דרך התמודדות מסוימת

סייע ינים והניתוח ההשוואתי לחשוף את מנגנוני ההתמודדות של המרואי ניתוח זה סייע. האחרות

השילוב בין שני . להעלות השערות בנוגע לשיקולים המשפיעים על בחירת אופן ההתמודדות

   . יצר את הטענות והמסקנות המועלות בחיבור זה השלבים

     מגבלות המחקר .2

 :למחקר מספר מגבלות אשר יפורטו להלן

חסים בין היההתבוננות במערכת , ובניתוח של כל אחד מהמקרים השונים שנבדקובמחקר זה 

עבור כל מקרה נעשה ניתוח של תופעת חוסר ההיענות ": שטוחה"לוקה בהיות האזרחים לשלטון 

מתואר ומקרה אולם סט התגובות עבור כל מקרה , וכלל התגובות שעלו מן המרואיינים לתופעה

. ועמוק" תהליכי"כאשר בפועל היחסים הם בעלי אופי יותר , חסרת זמן והקשר, כרשימה אחידה

 ,ית המרואיינים פרסו את כלל אופני ההתמודדות עם תופעה מסוימת בעת שנשאלו על כךמרב

רק ו ,מושאי המדיניות והשלטון –ללא התייחסות לתהליך ולדיאלוג שהתקיים בין האזרחים 

את המקרה הנחקר כתהליך מתמשך בו השלטון והאזרחים מגיבים האחד  מיעוטם הציגו

, 2' כך לדוגמא מרואיין מס. כפי שסביר יותר שקרה במציאות, לפעולותיו של השני לאורך תקופה

בחר לספק , חלבהכאשר נשאל על ההתמודדות עם תופעת חוסר ההיענות לחיסוני השגרה בטיפות 

ולא לתאר את אופן התרחשות הדברים בפועל , רשימה של כלים ואופני התמודדות עם התופעה

 . וכיצד נבחר למעשה השימוש בכל כלי וכלי

Gofen (2102 )ולא כקובץ אירועים של , מציעה לתפוס את חוסר ההיענות והתגובה אליו כתהליך

 :תגובה-פעולה

"I conceptualize individual citizens’ noncompliance with policy and the following 
governmental response as an ongoing interactive process (rather than a collection of 
isolated events of action–reaction), termed here policy dissonance."1 

 

                                                           
 
1
 Gofen, A. (2014). Reconciling policy dissonance: patterns of governmental response to policy 

noncompliance. Policy Sciences, pg 3. 
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תפיסה זו אכן מהווה תפיסה עמוקה ונכונה יותר של היחסים בין האזרחים לשלטון במקרים של 

ובמסגרתו , במחקר זה בשל היותו מחקר רוחבי העוסק בדוגמאות רבות, עם זאת. חוסר היענות

ן היחסים בין האזרח לשלטומערכת , אודות מקרים רבים ככל היותר בהם עסקנשאל כל מרואיין 

ולא כתיאור תהליך מתמשך של , מעין סיכום היחסים, כתיאור תמונת מצב חד פעמיתמוצגת 

מחקר . יחסים הולכים ונרקמים בהם בכל שלב השלטון והאזרחים מבצעים בחירה מחודשת

ומק בראייה תהליכית ולאחר מכן מתבצע ניתוח המשך בו כל מקרה מבין הדוגמאות נחקר לע

 .בצורה מעמיקה אף יותר Policy Dissonanceהשוואתי של התהליכים עשוי לשפוך אור על אותו 

הבחירה במתודולוגיה איכותנית , ראשית: נוספות למחקר מספר מגבלות, מלבד מגבלה זו

לבחירת אופן את הרקע  פה עמוקה של ההתלבטויות אשר מהוותמאפשרת אמנם חשי

אך מאידך מקשה על הכללה של התובנות העולות במחקר על כל , ההתמודדות עם חוסר היענות

בהקשר זה יצוין כי כלל המרואיינים וכלל המקרים הנידונים  (.Firestone, 1993)המחקר שדה 

תקופה וההמצומצם הגיאוגרפי מרחב ה. במדינת ישראל בשבע השנים האחרונות התרחשובמחקר 

על כל שדה המחקר ועל איתנות  על הכללת התובנותמקשים רה יחסית בה עוסק המחקר הקצ

 . המסקנות בשדה האוניברסאלי

החוויה , ונוצר בין האופן בו המרואיין מתאר מקרה מסוים הפער אשר סבירמגבלה נוספת היא 

י בינה שבו התרחשו למעשה הדברים ובוודאובין האופן , ו בהקשר למקרה זההסובייקטיבית של

בין התיאור של המרואיין ובין אלה פערים . נחוותה על ידי אחריםכפי שסיטואציה לבין ה

אם בשל הטיה עצמית , יכול שיבואו לעולם אם בשל פערי זיכרון התרחשות הדברים בפועל

 . לראייה סובייקטיבית של התהליך או לשם הצגת פעילותו של המרואיין באור חיובי

ם המחקר שואף להראות מה. פת של המחקר היא הוכחת הסיבתיותמשמעותית נוס מגבלה 

כאשר במוקד נמצאים המוטיבציות , על התמודדות השלטון עם חוסר היענות יםמשפיעה הגורמים

משתנים נוספים כגון משך תופעת חוסר . והפרופיל של מושאי המדיניותאו לאי היענות להיענות 

. תחה השפעתםוכדומה לא נכללו במחקר ולא נולווה אליה תעוצמת ההתנגדות המ, ההיענות

של אלה ושל גורמים נוספים עשויה השפעתם ". קבועים"זה היה כאל במחקר  היחס לגורמים אלו

 אף זאת נראה כי המחקר מעלה השערותעל . להטות את תוצאות המחקר ויש בידהניכרת להיות 

אולם , חוסר היענות למדיניות השלטון עם משמעותיות בנוגע למשתנים המשפיעים על התמודדות

 . יידרש מחקר עתידי על מנת לבססם כתובנות של ממש
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 ממצאים

ניתוח התגובות . הראיונות העלו ארבעים וארבע מקרים לחוסר היענות למדיניות בתחומים שונים

מאפשר להציע  באותם המקרים שזוהו במחקר השונות של הרשויות בהתייחס לחוסר ההיענות 

. לחוסר היענותדפוסי התגובה השונים של השלטון ית המציבה השערות בדבר מסגרת תיאורט

המסגרת מנסה להציע גם הסברים ראשוניים לשיקולים המנחים את השלטון  בבחירת אופן 

בשונה מהתפיסות המקובלות בספרות . ההתמודדות עם מקרים שונים של חוסר היענות למדיניות

ת אינה מתחילה ונגמרת בניסיון להגביר את ההיענות תגובת השלטון לחוסר היענו, המחקרית

גם , ולצמצם את תופעת חוסר ההיענות  אלא היא עשויה לכלול גם קבלה של חוסר ההיענות

התאמה של המדיניות הקיימת ואפילו אימוץ מוחלט של חוסר ההיענות ושינוי אבסולוטי של 

 (. Gofen, 2014)המדיניות 

עבודה זו מזהה שלושה דפוסי פעולה עיקריים לתגובה לחוסר עיקרי המודל תיאורטי המוצע ב

הראשון שבהם מאופיין  בנחישות של הרשויות למימוש מדיניותן וזאת באמצעות ניסיון . היענות

מאופיין בנכונות של הרשויות  התגובה השנידפוס . להשפיע על התנהגותם של מושאי המדיניות

הדפוס השלישי שניתן לזיהוי הוא העדר  תגובה של  .לבצע שינוי במדיניותן או באופן יישומה

 .המחקר יתמקד בניתוח שני דפוסי הפעולה הראשונים.  הרשויות לחוסר ההיענות

ניתן לזהות שוני בין תגובת הרשויות , נחישות למימוש המדיניות –הראשון  באשר לדפוס התגובה

כלי מדיניות רכים יותר לבין  באשר למקרי חוסר היענות של אזרחים פרטיים שתאופיין בהפעלת

מקרי חוסר היענות של קבוצות או תאגידים שהתגובה אליהם תאופיין בהפעלת כלי מדיניות 

 . קשים יותר

ניתן לזהות שלוש רמות , נכונות של הרשויות לבצע שינוי בהתנהלותן –באשר לדפוס הפעולה השני 

ופי השירות הניתן בהקשר של שינויים המתייחסים לא, הרמה האחת: של שינויים אפשריים

הרמה השנייה מציגה  שינויים באופן יישום המדיניות והרמה השלישית מתייחסת . מדיניות זו

 . לשינויים במדיניות עצמה

במסגרת  מקרים שנבחנומספר קטן מאוד של ברק העדר תגובה  זוהה  –דפוס הפעולה השלישי 

המצומצם אין אפשרות במסגרת המחקר בשל מספרם אך , בהמשך העבודה נציג אותם. המחקר

 .זהתגובה לאפיין דפוס 
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 (. 0תרשים מספר )להלן הצגה ראשונית של מודל זה

 

 

 

בסעיפים הבאים נציג במפורט את דפוסי התמודדות של השלטון עם חוסר היענות כפי שעלו 

את כלל  הסעיף הראשון יציג תיאור כללי של הממצאים ויסקור. במחקר והמוצגים במודל שלעיל

, הסעיף השני ידון בדפוס ההתמודדות הראשון עם חוסר היענות. דפוסי ההתמודדות שעלו

בסעיף זה נציג גם השערות בדבר . המאופיין בניסיון להמשיך ולשנות את התנהגות האזרחים

הסעיף השלישי ידון בדפוס ההתמודדות השני . השיקולים המנחים את השלטון בבחירה בדפוס זה

וגם כאן נציע השערות באשר לשיקולים המסבירים , שלטון לשנות את התנהלותו הואבו בוחר ה

תיאור דפוסי ההתמודדות והשיקולים השונים בסעיף זה ייעשה על ידי פירוט דוגמאות . בחירה זו

הסעיף הרביעי יציג תיאור כללי . שונות לחוסר היענות ואופן ההתמודדות עימן כפי שעלו במחקר

יש לציין כי מחקר זה . המאופיין בהעדר תגובה, דות השלישי עם חוסר היענותשל דפוס ההתמוד

ועל כן הוא יוצג אך לא יאופיין לעומק , לא התמקד במקרים בהם השלטון בוחר בדפוס זה

 .  במסגרת המחקר

נותעם חוסר היע התמודדות השלטוןדפוסי : 1תרשים מספר   



27 
 

 

 סקירה כללית של הממצאים – דפוסי התמודדות השלטון עם חוסר היענות .1

כפי שעולה מן המחקר . וסר היענות עליהן להיחשף לקיומהקודם להתמודדות של הרשויות עם ח

: החשיפה של מיישמי המדיניות הבכירים  לתופעת חוסר ההיענות מתבצעת  בעיקר בארבע דרכים

באמצעות קשר , על ידי המתנגדים" קול"באמצעות השמעת , באמצעות קשר ישיר עם המתנגדים

 . וסטטיסטיקותעם ארגוני חברה אזרחית ובאמצעות ביצוע מחקרים 

המתקיים בין מיישמי המדיניות  דיאלוג ישירמבמקרים רבים כתוצאה חוסר ההיענות צף ועולה 

כך לדוגמא נציגי הסתדרות רופאי השיניים בישראל קיימו קשר ישיר עם . מושאי המדיניות לבין 

שא סגן שר הבריאות הרב ליצמן ועם נציגי משרד האוצר כשהתנגדו לרפורמה הציבורית בנו

 . סבסוד רפואת שיניים לילדים

אשר זוכה , (Hirschman, 1970)על ידי האוכלוסייה  "קול"השמעת דרך ישירה נוספת היא 

כך לדוגמא צפה ועלתה . סדר היום הציבורי המשפיע עלפעמים רבות לסיקור תקשורתי נרחב 

 . /211התנגדות תושבי גוש קטיף ותומכיהם לתכנית ההתנתקות בשנת 

היות מקור אף הם להמקיימים קשר רציף עם רשויות השלטון עשויים  ברה אזרחיתחארגוני 

לרבנות הראשית ולמשרד " צהר"כך לדוגמא הציף ארגון . של חוסר היענות מקרים המעלה ומציף 

 .לשירותי דת סוגיות הנוגעות להיענות הציבור למדיניות הרישום לנישואין במדינת ישראל

סטטיסטי  ומעקב  מחקרהיא באמצעות ים מקרים של חוסר היענות באמצעותה נחשפדרך נוספת 

כך לדוגמא עוקב משרד הבריאות אחרי אי השוויון במערכת הבריאות  .אחר התנהגות האזרחים

-בנגיף ה תדבקויההמקרי וכן אחרי ההיענות לשימוש באמצעי מניעה בעזרת נתונים אודות מספר 

HIV מידי שנה.  

. ענות מופיעים בהמשך להיחשפות של מיישמי המדיניות לתופעה זודפוסי התגובה לחוסר ההי

השונות של חוסר היענות עולה כי   הדוגמאות וארבעארבעים  שלההתמודדות מניתוח דרכי 

ההחלטה להגיב תביא לצומת  החלטה נוספת . נדרשת תחילה  החלטה עקרונית האם להגיב או לא

, ר מטרתם לשנות את התנהגות האזרחיםהאם לנקוט באמצעים אש: באשר לאופי התגובה

או האם לבצע  שינוי בהתנהלות השלטון בנוגע לאותה , ולנסות לצמצם את תופעת חוסר ההיענות

 . מדיניות
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ומעיד על קיומו של אותו , חוסר היענות משקף פער מסוים בין המדיניות לנורמות הקיימות

Policy Dissonance  שמתארתGofen  (2102 .)גיב אם כן מהווה  ניסיון לצמצם את הבחירה לה

או על ידי שינוי הנורמה או על ידי שינוי המדיניות  –הפער בין המדיניות לבין הנורמות  

(Raymond 2002; Winter & may 2001 .) 

 שינוי התנהגות האזרחים  1.1

התגובה הרווחת יותר לחוסר היענות בהתייחס למקרים שנבחנו במחקר היא להמשיך לנסות 

. מושאי המדיניות ם שלוזאת על ידי ניסיון לשנות את התנהגות,  ליישם את המדיניות הנבחרתו

המקרים שנותחו  הוארבעמקרים מבין ארבעים  ושלושהעולה כי בשלושים מניתוח הדוגמאות 

לשם השגת  (.2תרשים מספר ) 2השלטון בחר להמשיך בניסיון לשנות את התנהגות האזרחים

אם בדרך של  , עים שמטרתם להביא את האזרח לבחור להיענות למדיניותנקטו אמצמטרה זו  נ

ואמצעים נוספים אשר יידונו ביתר , הגברת האכיפה, תמריצים שונים  ואם באמצעות  סנקציות

 . פירוט בהמשך

ניתן פיע על התנהלות מושאי המדיניות ולרשות השלטון בבואו להש מנעד רחב של אמצעים עומד

, מקיפה אמצעי אכיפה רכים דוגמת תמריצים, הקבוצה האחת. ת עיקריותלחלקו לשתי קבוצו

והקבוצה השנייה מקיפה  אמצעי אכיפה נוקשים יותר כגון הגברת , דיאלוג וכדומה, הסברה

ממצא מרתק אשר עולה מניתוח הדוגמאות מראה כי כמעט תמיד . ענישה ועוד, חקיקה, הרגולציה

שים כאשר מושאי המדיניות אינם פרטים הפזורים השלטון בוחר להשתמש באמצעי אכיפה ק

 . אלא התאגדויות ומגזרים ספציפיים בתוכה, באוכלוסייה

 שינוי התנהלות השלטון  1.2

מניתוח . תגובה אחרת להתמודדות עם חוסר היענות תהיה בחירה לשנות את התנהלות השלטון

השלטון בחר לשנות  תחוהמקרים שנו הוארבעעשר מבין ארבעים -עולה כי בחמישההדוגמאות 

תגובת , כלומר (.לעיתים במקביל להמשך הניסיון להשיג היענות מן האוכלוסייה)את התנהלותו 

בקבוצה . דרכי יישומהשינוי שינוי המדיניות עצמה או  הייתה, טון לחוסר ההיענות למדיניותוהשל

כלומר שינוי , דיניותכיול כלי המהיא  , הראשונה בהן. זו ניתן לזהות שלוש רמות של שינויים

לדוגמא שינוי באופן מתן השירות ( המימשק)באופן שבו נפגשים האזרחים עם יישום המדיניות 

                                                           
2
יש לציין כי ישנם ארבעה מקרים בהם בחר השלטון גם לפנות ולשנות את התנהלות האזרחים וגם לשנות את אופן  

בדיקות : ואלו המקרים. פעם אחת בכל קבוצה, מקרים אלו ייספרו לצורך המחקר פעמיים. התנהלות השלטון עצמה
 .  וי זכויות אזרחים ותיקיםפסולת ביתית ומיצ, חיסוני חירום, לגילוי מוקדם
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בהם נעשה שימוש ליישומה  שינוי בכלי המדיניותהקבוצה השנייה היא . הרלבנטי למדיניות

במקרים אלה המערכת השלטונית . עצמן שינוי במטרות המדיניותוהקבוצה השלישית היא 

בחירה זו אינה זוכה להתייחסות  .המדיניותמקבלת למעשה את חוסר ההיענות כזרז לשינוי כזה 

 .מספקת בספרות הקיימת

  העדר  תגובה 1.3

אינו מתמודד עימה מטעמים הוא אולם , ישנם מקרים בהם השלטון מודע לתופעת חוסר ההיענות

זוהו  שלושה מקרים ,  ות שנבדקומבין ארבעים וארבעה מקרים של חוסר היענ, במחקר זה. שונים

יש להניח כי שיעור המקרים בהם . התמודד עימהבהם השלטון היה מודע לתופעה ולא בלבד 

מחקר זה התמקד בדפוסי . השלטון אינו מתמודד עם תופעה של חוסר היענות גדול בהרבה

הם הייתה התגובה  השונים לחוסר היענות ולאור זאת המרואיינים ציינו בעיקר את המקרים ב

 .ומיעטו לציין מקרים בהם בחר השלטון שלא להגיב כלל,  התמודדות בפועל

ניתן לראות את המיון של המקרים שנבחנו על פי אופני התגובה שנבחרו כמענה  2בתרשים 

 .לחוסר ההיענות

 הבחירות השונותלחדד את ההבדלים בין , להסביר את המודל לשלביו השוניםכעת אפנה 

 .בחירות אלו כפי שעלו במחקר זההמשפיעים על נת הגורמים ולהעמיק את הב
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עובדים זרים

תהליך הקבלה בבתי ספר חרדיים לבנות

מכירת "סמי פיצוציות"

מכירת אלכוהול לבני נוער

השלכת פסולת בניין

היחס להוצאות ספרים בסוגיית השאלת ספרי לימוד

שינויי התנהגות בתחום הבריאות )חברות המזון(

מימון ציבורי לרפואת שיניים לילדים

ההתנתקות

אזורי רישום לבתי ספר בירושלים

העלמת מס והון שחור

רישוי ופיקוח על בתי ספר פרטיים

אכיפת חוקי עבודה )שכר מינימום(

חשבוניות מס פיקטיביות

הבטחת השקעות של רוכשי דירות

בי"ס חברותא

פינוי מאחזים

פינוי אשפה וגזם

רפואה מונעת

סמים קלים

אלכוהול

ונדליזם ביערות קק"ל

השאלת ספרי לימוד

חיסוני חירום
HIV מניעת

פסולת ביתית

מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית

אי שוויון בבריאות

מיצוי הזכות למס הכנסה שלילי

עידוד תעסוקה

חלוקת ערכות מגן

מיצוי זכויות אזרחים ותיקים

תלבושת אחידה בבתי ספר

טיפת חלב

רפואה מונעת

חיסוני חירום

פסולת ביתית

מיצוי זכויות אזרחים ותיקים

רישוי בתי ספר

הרשמה לנישואין

טיפת חלב

הרשמה לנישואין

כשרות

מדיניות רשת הביטחון בחוזי גז

תוכניות לימוד נוספות במערכת החינוך

קנאביס רפואי

נשות הכותל

חינוך ביתי

חינוך מיוחד

אגרה להגברת הביטחון האישי

פינוי מאחזים בלתי חוקיים

התו החברתי

אי מימוש זכאות לפיצוי על ידי קורבנות במשפט פלילי

העדר תגובה

מול אזרחים - 

אכיפה באמצעים 

"רכים"

מול "התאגדויות" -

 אכיפה באמצעים 

"קשים"

שינוי התנהגות האזרח

כיול כלי המדיניות 

- שינוי אופן 

האספקה

שינוי במטרות 

המדיניות

שינוי בכלי 

המדיניות

שינוי בהתנהלות השלטון

 חלוקת הדוגמאות לדפוסי ההתמודדות השונים: 2תרשים מספר 
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 דפוס התמודדות ראשון –שינוי דפוסי ההתנהגות של האזרח  .2

כלי מדיניות שונים בהם בחרו בעלי התפקידים המרואיינים במטרה  שמונההמחקר העלה 

כלים הללו ה שמונת. להתמודד עם חוסר ההיענות באמצעות שינוי דפוסי ההתנהגות של האזרחים

החל מתמריצים בקצה : מייצגים מנעד רחב של דרגות התערבות וכפייה שונות בחירות הפרט

ועד לאכיפה באמצעות משטרה או בית , אשר מייצגים את רמת ההתערבות הנמוכה ביותר, האחד

לצורך מחקר זה ניתן . אשר מייצגים את רמת ההתערבות הגבוהה ביותר, משפט בקצה השני

הקבוצה האחת כוללת כלי מדיניות רכים . המדיניות השונים הללו בשתי קבוצות לקבץ את כלי

המתבססים בעיקר על תמרוץ ודיאלוג והקבוצה השנייה כוללת כלי אכיפה נוקשים ואף 

  .   נורמטיביים

 כלי המדיניות הרכים 2.1

קהילה הידברות עם מנהיגי , הידברות, תמריצים: ים כלי המדיניות הבאיםבקבוצה זו נכלל

 . והסברה

כלי מדיניות קלאסי שמטרתו להשפיע על מערכת השיקולים של האזרח ולהטות את  –תמריצים 

השימוש בתמריצים הינו נפוץ ביותר וניתן . הכף אל עבר ההחלטה להיענות למדיניות שעל הפרק

שהינו מעין , "מס הכנסה שלילי"דוגמא אחת שעלתה במחקר היא . רבותלהביא לו דוגמאות 

ענק שניתן על ידי המדינה לעובדים המרוויחים שכר נמוך ביותר על מנת לעודד אוכלוסייה זו מ

דוגמא נוספת היא . להיות שותפה בשוק העבודה על אף התנאים הנמוכים שמוצעים לה בשוק זה

 . תמריצים כלכליים הניתנים למעסיקים אשר בוחרים להעסיק אוכלוסיות מיוחדות

 אופן יישום הכלי דוגמא

 -טיפות חלב 
 חיסוני שגרה

" כמתנה, החל מאיזשהו סרגל גובה... כל מיני, שלחנו אחיות לבתים, נתנו תמריצים"
 (02' מרואיין מס)

 עידוד תעסוקה
" החלטנו להמליץ לשר לקיים מס הכנסה שלילי שזה בעצם מענק על העבודה"
 (/' מרואיין מס)

העסקת 
אוכלוסיות 

 מיוחדות

בין שזה מיעוטים ובין שזה אוכלוסיות בעלות . אוכלוסיות כל הנושא של העסקת"
זה כלי נורא חשוב ? בסדר, שזה אני מכניס אותך לעולם התמריצים, צרכים מיוחדים

בן אדם , אתה לא יכול לכפות, שזה לא הנעה על פי חוק, בלהניע אוכלוסיה לפעולה
פה יש מנגנוני ו, צריך להביא אנשים לשינוי התנהגות כתוצאה מהמנגנונים האלה

 (02' מרואיין מס" )זה נכון מול התעשייה. תמריץ

 עובדים זרים
מרואיין ." )אלף ואחד דברים, תמרוץ של עובדים ישראלים. המון. ודאי, המון עשינו"

 (02' מס
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 רפואה מונעת

יש סט של מדדים שהוגדרו על ידי משרד . אחת השיטות זה שזה נכנס כמדד"
אתה בא ... מדדי איכות שמודדים את האיכות של קופות, הבריאות והקופות ביחד

, למשל שישלחו את האנשים לחיסון, ואומר יש כל מיני מדדים שאנחנו מצפים שיעשו
לא זוכר את , שורה של עשרים שלושים מדדים, יש כל מיני, שחולי סוכרת יהיה מאוזן

ייתה אחת השיטות ה. שבו בעצם אפשר למדוד את האיכות של המערכת, המספר
שאנשים , זה דוחף את המערכת קדימה... להגדיר את הממוגרפיה כמדד איכות

 (2' מרואיין מס" )יכול כל רופא להשוות את עצמו לשני ואז להיות איכותי, רוצים

אי שוויון 
במערכת 
 הבריאות

מבחני התמיכה ... אני אתן דוגמא לתמריץ כלכלי שניסינו לתת לקופות החולים"
ה בעצם הקצאה כספית שהיא מעבר להקצאה של סל הבריאות לקופות החולים ז

שניתנת לקופות החולים כתמריץ לעודד אותם להיענות למדיניות מסוימת שבה בוחר 
מבחני התמיכה כללו הקצאה , 2100-2102, אז בשנים האלה למשל... משרד הבריאות

ון כל אחת כספית שתינתן לקופות אם הם יוכיחו שהם פעלו כדי לצמצם את אי השווי
 (9' מרואיין מס..." )בדרכה

 

 

במסגרת . האזרח אתבייחוד בשל התפיסה המכבדת , כלי מדיניות שהשימוש בו נפוץ –הידברות 

השימוש בכלי זה נעשים ניסיונות לשמוע את הטיעונים והשיקולים השונים אשר מביאים חלקים 

הלאומית למלחמה בסמים רשות פעלה הכך למשל . מהאוכלוסייה שלא להיענות למדיניות

, בני נוער מכל רחבי הארץ, "עלה ירוק: "הידברות עם קבוצות שונות כאשר קיימה, ובאלכוהול

דוגמא נוספת שעלתה במחקר היא ההידברות עם מועצות תלמידים והורים על . סטודנטים ועוד

 .  מנת להגיע להסכמות בנוגע למדיניות תלבושת אחידה בבתי ספר

 ום הכליאופן ייש דוגמא

 -טיפות חלב 
 חיסוני שגרה

לנסות באמת להגיע ... לגבי ההורים שמתנגדים מסיבות אידיאולוגיות אז הגישה"
 (2' מרואיין מס." )איתם לאיזושהי הידברות

 סמים קלים
ישבו עם כל ... דבר ראשון את צריכה לשבת איתם ולשמוע מה הטיעונים שלהם"

חתכים של בני נוער בכל , ויש בני נוער, ה ירוקעל: יש קבוצות כאלה בחברה. הקבוצות
 (00' מרואיין מס" )יש גילאים של סטודנטים בכל הארץ, הארץ

 נשות הכותל
ללכת לפרקטיקה ולא , התעסקו בזה לדעתי יותר במישור של למצוא פשרה"

 (0' מרואיין מס." )למדיניות
תהליך הקבלה 

בבתי ספר 
 חרדיים לבנות

, מול ציבור שלם, ששנים לא התערבו בכלל בסוגיה הזאתי, הבמובן הז, והיד הרכה"
 (3מרואיין מספר " )היא קיבלה הרבה מאוד אכיפה בצורה של דיאלוג והסברה

 חינוך מיוחד

הוא חייב להיות מקום , שהוא מקום מאוד חשוב, המקום של המשפחה בוועדה" 
... ום הזהשהגיעו אליו מתוך תהליך משותף של הרבה מאוד אמון שנוצר במק

המדיניות היום היא לייצר תהליך שבודק עם ההורים את המענים החינוכיים לילד 
כדי שבאמת כשכבר נגיע לוועדת ההשמה לא נהיה , לפני שמקבלים החלטה, לאורך זמן

 (3' מרואיין מס." )במלחמה עם ההורים

הכל יהיה בדרך השכנוע . לא נכריח אנשים, הובן מראש שאין פה מה ללכת בכיוון הזה" חיסוני חירום
 (2מרואיין מספר ..." )של החשיבות

 ההתנתקות

רק על , הוועדת חוקה חוק ומשפט של מיקי איתן קיימה עשרה דיונים בערך או יותר"
של תושבי הגוש , עכשיו הגיעו נציגיהם של. איך לעשות את זה, הכמה סעיפים האלה

מאוד , היו דיונים מאוד, פיים וארבעבאל, -והיה שיח ב, ואנשי כל מיני ארגונים כאלה
וזה היה השיח הציבורי שהיה צריך להתקיים ואתה חושב , מעמיקים סביב הדבר הזה

זאת אומרת , הייתה הקשבה... על כל הזוויות ומתקן ומשנה ועושה הרבה מאוד דברים
 (8' מרואיין מס" )זה הדיאלוג, החשוב בעיניי זה. היה דיאלוג

 פירוט המקרים בהם נעשה שימוש בתמריצים: 3 מספר טבלה
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 פינוי מאחזים

ככה היה . את הדבר וגם כן משתדלת להגיע להסכמות... נה הולכת ועושה את ההמדי"
דרומה ... במגרון ההסכמה הייתה להעביר אותם ל. ככה היה במגרון, בגבעת האולפנה

(( הדגשה))ושמה עשינו את המקסימום , שם איפה שהיקב נמצא... ל, לגבעת היקב
העביר אותם על קרקע פרטית ל, שאפשר בשביל עד מועד הפינוי ועל קרקע מדינה

לקרקע מדינה נקייה ולבנות שם כמה שיותר מהר מגורים שיוכלו , הרשומה בטאבו
, לפחות לבתים זמניים, שיוכלו להיכנס בתנאים הכי נוחים שאפשר... להיכנס בתנאים

 ( 8' מרואיין מס." )בידיעה שעם הזמן יבנו גם בתי קבע

תלבושת אחידה 
 בבתי ספר

 אפשרו ואז הזו למדיניות שהתנגדו אידיאולוגיים מנהלים של קטנה הקבוצ והייתה"
." התלבושת על להסכמות להגיע כדי שלהם התלמידים עם יחד שיתופי תהליך להם

 (3' מס מרואיין)
מימון ציבורי 

לרפואת שיניים 
 לילדים

ידעו לדבר גם עם משרד האוצר גם עם משרד . שהנושא טופל מולם בקשר ישיר"
 (9' מרואיין מס" )הדלת הייתה פתוחה ,הבריאות

 

 

הוא הניסיון לשכנע , דומה מאוד לכלי הקודם, כלי מדיניות נוסף –הידברות עם מנהיגי הקהילה 

כלי זה אפקטיבי . ולהגביר היענות באמצעות הידברות עם מנהיגי מגזר או אוכלוסייה מסוימת

דוגמא מובהקת היא . ילהבמיוחד במגזרים בהם ניתן משקל רב לדעתו של מנהיג הקה

ובין השאר בסוגיית קבלת בנות ספרדיות לבתי , ההתמודדות עם המגזר החרדי בסוגיות שונות

בעבר עלו מספר פעמים בעיות בנושא זה כאשר בתי ספר אשכנזיים בחרו שלא . ספר אשכנזיים

ת ושיח התמודדות השלטון עם הסוגיה כללה הידברו. לקבל בנות ספרדיות אך ורק בשל מוצאן

וכך למעשה הושגו הסכמות משותפות ונכתב תקנון , משותף עם מנהיגי הקהילה החרדית לגווניה

תקנון המוסכם הן על הרשויות והן על מנהיגי המגזר , המכתיב את אופן קבלת הבנות לבתי הספר

ת דוגמא נוספת היא הניסיון להביא לשיעור מקסימאלי את המתחסנים נגד נגיף הפוליו בע. החרדי

ל משרד הבריאות דאז נפגש עם כל ראשי "מנכ(. 2103)שזה נמצא במערכות הביוב בישראל 

אימאמים מכל רחבי הארץ , מנהיגי העדה הבדואית, ביניהם רבני הקהילות החרדיות –המגזרים 

 . על מנת להגביר את ההיענות ולשכנע בחשיבות חיסון כלל הילדים בגיל הרלוונטי, וכולי

 ם הכליאופן יישו דוגמא

פינוי אשפה 
 וגזם

במגזר החרדי הפעלנו המון מאמצים דרך הרבנים כדי להחדיר את הרעיון של רשות "
 ( 02' מרואיין מס." )ודרך מערכת החינוך החרדית, הרבים

תהליך הקבלה 
בבתי ספר 

 חרדיים לבנות

שהסכימו עליו כל הרבנים וכל מובילי , שבאה לידי ביטוי בכתיבת תקנון משותף"
שישבו סביב שולחן עגול יחד , כל הסמכויות הרוחניות, ת קהל בחברה החרדיתדע

 (3' מרואיין מס" )איתי

 חיסוני חירום

גם , ועבדנו שם עם גדולי הרבנים, פרקנו את הקהילה מצד אחד למגזרים שונים"
להסביר להם כדי לקבל את ברכתם ושזה יעבוד במגזר , גם בבני ברק, בירושלים

בכל , נפגשנו עם ראשי ערים, הערבי נפגשנו עם מנהיגים של הקהילהבמגזר . החרדי
 (2' מרואיין מס." )קבוצה ניסינו לזהות את המנהיגים שלה כדי לשכנע אותם

שינויי התנהגות 
בתחום 
 הבריאות

 (2' מרואיין מס" )זאת אומרת שראש העיר יוביל שינוי, פעילות ברמה של העיר"

 פירוט המקרים בהם נעשה שימוש בהידברות: 4 מספר טבלה
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תמותת 
 תינוקות

של לפנות אל ההנהגה המקומית כולל אנשי דת , מת אצל הבדואיםשם הבעיה בא"
להבנה שצריך באיזשהו אופן למצוא את הדרך להתערב הן בהקשר של נישואי 

 (9' מרואיין מס." )וכן לאפשר הפלה במקרים של היריון בסיכון, קרובים

 ההתנתקות

לקח אותי  פעם אחת... אנחנו הפקידים קיימנו דיונים עם נציגים של התושבים"
כל הצד , למה אנחנו עושים, יהונתן בשיא למפגש עם רבנים להסביר מה אנחנו עושים

... בחשאיות לקחו אותנו, של הפינוי איך הולך להתנהל באיזה מין מקום סודי כזה
 (8' מרואיין מס" )בסוף ההנהגה היא מאוד חשובה בקטעים האלה

 

 

ות הרשויות לבצע הסברה הפונה לכלל לעיתים קרובות בוחר, מלבד דיאלוג –הסברה 

. חשיבות לקיימהלהבהיר את הומטרתה להעלות את המודעות לאותה מדיניות ו, האוכלוסייה

ימי עיון , שלטי חוצות ברחבי הארץ, ההסברה עשויה להגיע במסגרת קמפיין בכלי תקשורת שונים

דוגמא . וכדומה, חלב הסברה במסגרת מנגנונים קיימים כגון טיפת, והרצאות במסגרות שונות

לשימוש בכלי זה היא הניסיון של רשויות מקומיות לפרסם וליידע את התושבים בימי פינוי 

דוגמא . במטרה שאלו יפנו את האשפה והגזם לפחים הציבוריים בימים אלו בלבד, האשפה והגזם

יהן הן הבולטות בינ, למחלות רבות)נוספת היא הסברה ופרסום אודות בדיקות לגילוי מוקדם 

הכוללות הן פרסום בכלי התקשורת והן פנייה ישירה מקופות , (סרטן המעי הגס וסרטן השד

 . החולים לאוכלוסייה בסיכון

 אופן יישום הכלי דוגמא

פינוי אשפה 
 וגזם

הכלים שעומדים לרשות עיריית ירושלים בהקשר של ימי הוצאת אשפה או בימים "
למה , מה החשיבות, מידע: ול התושביםזה עבודה הסברתית מ, של מה שנקרא גזם

 (02' מרואיין מס" )להסביר מה ההיגיון של הדברים... 'אנחנו עושים את זה וכו

 -טיפות חלב 
 חיסוני שגרה

אם זה באמצעות . חומר והסברה... אנחנו מנסים גם להביא באמת חומר באמצעות ה"
לים כמה שיותר אנחנו משתד, אם זה חלוקה של הסברה בטיפות חלב, האינטרנט

מכיוון באמת של הסברה ולא ? כן, מנסים לשכנע...לנסות להנגיש את המידע לציבור
 (2' מרואיין מס" )איזה משהו של כפייה

 רפואה מונעת
או , זאת אומרת איזה משהו בטלוויזיה. אפשר לשקול לעשות איזה קמפיין לאומי"

מרואיין ." )שיבות של הענייןבעיתונים שמסביר על הח, בחדשות, או באינטרנט, ברדיו
 (2' מס

 סמים קלים

הוא בתחום המניעה ובתחום , המאמץ העיקרי של הרשות כרשות שאנחנו עושים לבד"
, שעוסקת בפעילות הסברתית. יש לנו כאן מערכת עצומה שעוסקת במניעה... ההסברה

אלא פעילות הסברתית בקרב , וזה לא באמצעי התקשורת מה שאמרתי לך קודם
שעוסקת במניעת השימוש בסמים , יחד עם הצבא, יש מערכת ענקית... לוסיותאוכ

מוסדות אקדמיים יש לנו רכזים  29-יש לנו ב, וגם באוניברסיטאות.. ובאלכוהול
שהתפקיד שלהם הוא לעשות פעולות הסברה ומניעה בקרב סטודנטים כדי שישתו 

 (01' מרואיין מס." )ואינשאללה שלא כל כך ישתמשו בסמים, פחות

צמצום 
השימוש 
 באלכוהול

ובני נוער לא להשתמש , אנחנו משתדלים להטיף לקהל בדרכי נועם להשתמש פחות"
לצורך זה יש לנו מערכת מסועפת מאוד של הסברה שהיא גם הסברה . באלכוהול

מטלוויזיה ודרומה עד לפייסבוק ולאינטרנט ולכל מיני אמצעי , במדיה הציבורית
 (01' מרואיין מס" )מרבים להשתמש בהם תקשורת שבני הנעורים

ונדליזם 
 ל"ביערות קק

זה עניין של אסטרטגיה נכונה כדי שזה ירד , זה אסטרטגיה. הסברה מספקת ונכונה"
 (00' מרואיין מס." )עד לאחרון האנשים

השאלת ספרי 
 לימוד

לתווך אותו , לפרסם אותו, הנושא של השאלת ספרים שהיה צריך לתקשר אותו"
היה קמפיין כדי לשדר את העניין הזה והוא , היה קמפיין על אוטובוסים...םלהורי

 (3' מרואיין מס." )הצליח באופן חלקי

 פירוט המקרים בהם נעשה שימוש בהידברות עם מנהיגי קהילה: 2 מספר טבלה
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 חיסוני חירום

שזה בעבר , שאחת הזירות שמאוד פעילות בנושא הזה היו כל הזירות האינטרנטיות"
מן מבצע אנחנו בעצם למדנו קצת יותר לפעול בתוך הזירות באלה בז. פחות היה כמובן

ששמה אנחנו במיוחד הפעלנו אנשים שישבו ספציפית בתוך הפורומים השונים , פוליו
." אנשים מטעם המשרד הם פעלו. ובפייסבוק ובעצם התמודדו עם כל מה שקרה שם

 (02' מרואיין מס)

 HIVמניעת 
לצורך . פה ההסברה צריכה להיות מאוד ממוקדת... יש פעילויות הסברה מיוחדות"

אני עצמי הגעתי באמת למקום של מפגש כדי להסביר ולשוחח בצורה ישירה העניין 
 (2' מרואיין מס" )בגובה העיניים כדי להסביר

תמותת 
 תינוקות

מרואיין " )היו תכניות התערבות ועדיין יש תכניות התערבות באזור הדרום בעיקר"
 (9' מס

 ההתנתקות

עכשיו אם . את זה ולשכנע ופה התפקיד של ראש הממשלה להסביר למה אתה עושה"
אבל אני , ואם אתה לא מצליח לשכנע אז אתה צריך להפעיל כוח, סבבה -אתה משכנע
" מאוד מינימאלי, מאוד, ועובדה הכוח היה מאוד, הצליח חלק לשכנע... חושב שהוא

 (8' מרואיין מס)
שימוש 

באלכוהול 
 בקרב בני נוער

ובני נוער לא להשתמש , מש פחותאנחנו משתדלים להטיף לקהל בדרכי נועם להשת"
לצורך זה יש לנו מערכת מסועפת מאוד של הסברה שהיא גם הסברה . באלכוהול

 (01' מרואיין מס" )במדיה הציבורית
שימוש ומכירת 

סמי "
 "פיצוציות

שסמי פיצוציות , על ידי זה, אנחנו לאט לאט מצליחים לשכנע אנשים על ידי עובדות"
 (01' מרואיין מס" )סברהבה... זה דבר מאוד מסוכן

אי שוויון 
במערכת 
 הבריאות

אלו היו הדברים העיקריים שחשבתי שמשרד הבריאות יש , גם הנושא של חוסר מידע"
 (9' מרואיין מס." )לו הרבה מה לעשות בהם

אכיפת חוקי 
שכר )עבודה 

 (מינימום
 (/מרואיין מספר " )דוגמא מצוינת לכך שעשו גם קצת פעולות הסברה"

למת מס הע
 והון שחור

 (/' מרואיין מס" )אז פה אנחנו עשינו גם פעולות הסברה"

הפרדת פסולת 
 ביתית

גם בבתי ספר וגם באופן . גם בחינוך עבדו מאוד חזק בתחום החינוך בדברים כאלו"
והמיקום  recycling-ואני חושבת שזה נכנס לתודעה הציבורית ה, כללי בקמפיינים

 (2' מרואיין מס." )ודי מקובל, מאוד לתודעת הציבורזה נכנס יפה . של הפסולת
מיצוי הזכות 
למס הכנסה 

 שלילי

, בעיקר הבאה למודעות, ובעיקר. הדרך להתמודד עם זה הייתה בעיקר הסברה"
 (/' מרואיין מס." )דברים מהסוג הזה, כתבות בעיתון, הסברה

מיצוי זכויות 
אזרחים 
 ותיקים

אנחנו עשינו את כל הדברים על מנת , נחנו כרזנוא, אנחנו אמרנו, אנחנו פרסמנו"
 (2' מרואיין מס" )שיממשו את זה

חלוקת ערכות 
 מגן

 זה מגן בערכות אוכלוסייה שמניע מה כלל בדרך. אוכלוסייה מניע אתה איך"
 וכשיש, מה משנה לא, מדרום, מצפון גזים ממתקפת החשש אומרת זאת. הפאניקה

 ליד אנשים של מאוד גדולה הצטברות יש, לדעת גדולה מספיק את כזו פאניקה
 (02' מרואיין מס" ).החלוקה מקורות

מעבר לשימוש 
בתחבורה 

 ציבורית

וזה דורש הפעלת כלים שונים והסברה ביחד , זה נושא קשה ביותר בכל המדינות"
 (2' מרואיינת מס." )בצורה של חשיבה רוחבית

 

 

 כלי המדיניות הנוקשים 2.2

ענישה ואכיפה באמצעות , החקיק, הגברת הרגולציה: לי המדיניות הבאיםבקבוצה זו נכללו כ

 .משטרה או בית משפט

" רכים"כלי זה מייצג מעבר משימוש בכלים , בשונה מהכלים שתוארו עד כה –הגברת הרגולציה 

לכלים הנוקטים בדרגה גבוהה יותר של התערבות וכפייה על , דיאלוג ושכנוע, הכוללים הסברה

 וט המקרים בהם נעשה שימוש בהסברהפיר: 2טבלה מספר 
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אולם אלו אינן נאכפות כראוי , עיתים קיימת כבר חקיקה או תקנות מסוימות בנושאל. האזרחים

על מנת להגביר את ההיענות פעמים . או זוכות לאכיפה רכה והעלמת עין כאשר עוברים עליהן

כך לדוגמא . להגביר את האכיפה ולייעל את מנגנוני הרגולציה הקיימיםמחליטות רבות הרשויות 

בחר משרד הכלכלה לפרט לפרטי פרטים אלו , ם סוגיית העובדים הזריםבמסגרת ההתמודדות ע

עד לרמה של כמה עובדים זרים פר דונם מותר , עובדים זרים רשאי כל סוג של בית עסק להעסיק

הפירוט הרב ממחיש את הניסיון של המשרד להגביר את . לחקלאי להעסיק בכל סוג של גידולים

יג היענות רבה יותר ולהסדיר את העסקת העובדים הזרים הרגולציה על המעסיקים על מנת להש

דוגמא נוספת היא הגברת הרגולציה בכל הקשור לתוכניות לימוד נוספות בבתי ספר . במשק

לאור . במשך שנים רבות הפיקוח של משרד החינוך בנוגע לתוכניות אלו היה רופף ביותר. בישראל

או סתם תכניות , עם מניעים כאלו ואחרים, וקתנכנסו למערכת החינוך תכניות שנויות במחל, זאת

לפני מספר שנים הוסדרה הרגולציה בסוגיה זו וכיום כל תכנית צריכה לקבל . שאינן איכותיות

 .אישור בתהליך מסודר ומפוקח על ידי משרד החינוך

 אופן יישום הכלי דוגמא

 עובדים זרים

? ואתה אומר לא הגזמתשבערב אתה בא הביתה , אז כשאתה מגיע לקבוע רגולציות"
את לא מאמינה . וכמה שולחנות מחזיקים כמה שפים, אתה קובע מהי מסעדה אתנית

מי , וחקלאי, כוללת, מכסות... לאיזה רמות של תסבוכות הגענו עם הקשקוש הזה
אין לך מושג לאיזה . איזה גידולים, כמה דונם אתה מעבד. מגיע לו עובד זר בחקלאות

 (02' מרואיין מס." )פלפל צהוב ככה, רוק מגיע ככהפלפל י. טבלאות הגענו

 חינוך ביתי

מה , באיזה תנאים. ל שהסדיר את העניין הזה של החינוך הביתי"יצא חוזר מנכ"
בדיקה בסוף כל שנה אם יאשרו , איזה בקרה תהיה על הלמידה של הילדים, הפיקוח

אוד מאוד חד ואמירה מ. להם המשך חינוך ביתי או לא יאשרו להם חינוך ביתי
אם אתה בוחר חינוך ביתי אתה לא . משמעית שאי אפשר לרקוד על שתי החתונות

" יכול להחליט שרק לשיעור ספורט או רק לשיעור חינוך או רק לשיעור אנגלית
 (3' מרואיין מס)

רישוי ופיקוח 
על בתי ספר 

 פרטיים

, ה ולומר אוקייאתה יכול גם לאכוף את ז, ואז כשאתה בטוח שהכל עובד כמו שצריך"
 (3' מרואיין מס." )לא יקבל רישיון, ולא יעמוד בנורמות הללו, מי שלא יעמוד בזמנים

תוכניות לימוד 
נוספות 

במערכת 
 החינוך

שהמשרד בעצם בדק מהם כל התכניות שנמצאות , התחיל מהלך של ספר התכניות"
כולל חיוב , זהוהסדיר את העניין ה, הכניס לספר, את כל אלה שקיבלו אישור. בשדה

מרואיין ." )ל שאין להכניס תכנית נוספת בלי לקבל אישור של המשרד"בחוזר מנכ
 (3' מס

שינויי התנהגות 
בתחום 
 הבריאות

זאת אומרת . בעצם פה אנחנו פועלים אך ורק בכיוונים של רגולציה, בתחום העישון"
אותו על עוד להרחיב כמה שיותר את החוק שאוסר לעשן במקומות ציבוריים ולהחיל 

 (2' מרואיין מס." )ועוד מקומות
שימוש 

באלכוהול 
 בקרב בני נוער

יש מערכת של אכיפה שבודקת אם נמכרים , כשמדובר במכירת אלכוהול לבני נוער"
יש חוק נגד זה , אז מי שמוכר, בקבוקי אלכוהול לאנשים שהם פחות מהגיל המותר

 (01' מרואיין מס." )ויש ענישה
שימוש ומכירת 

סמי "
 "פיצוציות

 (01' מרואיין מס." )סוגרים מקומות. גם באכיפה"

חשבוניות מס 
 פיקטיביות

זאת אומרת הייתה השקעה מאוד גדולה ... הדרך שלנו להתמודד עם זה הייתה"
וזה התחיל מגדול מסוים אבל זה לאט לאט הלך , וחובה על עסקים, במערכת מחשוב

לא חשבונית ידנית אלא , ובץ ממוחשבהייתה חובה להגיש בעצם ק... זה, וירד
חשבונית ממוחשבת ולהזין את זה למחשב מס הכנסה בשביל שנוכל לסגור מעגלים 

 (/' מרואיין מס." )ובעצם לבדוק האם על חשבונית יש כנגדה עסקה מקבילה
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מימון ציבורי 
לרפואת שיניים 

 לילדים

מה , גיד ייעודימשרד הבריאות היה צריך לפרסם חוזרים והנחיות להכרה בתא"
, פרסמו את הדבר הזה. מה הקריטריונים, הסטנדרטים לפיהם אפשר יהיה להכיר

אם חברת ביטוח , והיו מול עיניו בין היתר מודלים של איך מאשרים חברת ביטוח
וקריטריונים כמובן , יש מודלים של דברים כאלה, חדשה רוצה להיכנס לשוק

הם ניסו להמשיך דרך הנתיב הזה , ש"הר, סוהם ני, ועד היום. רפואיים כאלה ואחרים
אבל הם לא הצליחו למצוא אף גוף . ש אלא דרך גופים אחרים"לא כהר, להיכנס

שהיה מסוגל להביא את ההון העצמי ואת הערבויות הנדרשות בשביל גוף שאמור 
ועל הצד השני גם גוף . לתת למאות אלפי ילדים שירותים מכוח חוק בריאות ממלכתי

 (9' מרואיין מס." )מישהו בר ניסיון בניהול אופרציה שכזושייראה כ

הבטחת 
השקעות של 
 רוכשי דירות

ויזהה , ילמד את כל המאפיינים של רוכשי הדירות, הממונה יפקח על כל הרכישות"
במקרה הזה דווקא מדינת ישראל הצליחה ...לפוילישטיקים, אם יש פוטנציאל לבעיה

להקים מערכת עם מיקרוסקופ שבודק כל , בתוכם אני הייתי אז, באמצעות הפקידים
עם , מכירה ומכירה עם מעט מאוד תקציבים אבל בצורה מאוד מתוחכמת וממוחשבת

 (/' מרואיין מס" )בקיצור מערכת מאוד מתוחכמת, כל מיני ולידציות וכל מיני

אכיפת חוקי 
שכר )עבודה 

 (מינימום

הוספנו כוח אדם למשרד  .ומה שעשינו בהיבט הזה זה באמת הגברת הפיקוח"
אחד הפעולות היותר ...הוספתי הרבה מאוד תקנים, משרד הכלכלה, ת"התמ

." ממוקדות שעשינו שם זה הנושא הזה של אכיפת חוקי עבודה על המעסיקים
 (/' מרואיין מס)

העלמת מס 
 והון שחור

 אני טיפלתי בזה, תמיד יש מאבק. דרך אחת זה פשוט תוספת כוח אדם למס הכנסה"
אז פה ... ועוד רואי חשבון ועוד אנשים שיוכלו לעבוד, להוסיף עוד מפקחים, לא מעט

 (/' מרואיין מס" )אנחנו עשינו גם תוספת כוח אדם

אזורי רישום 
לבתי ספר 
 בירושלים

לאמור אזורי רישום לתלמידים כדי , יש פה קביעת רגולציה על ידי העירייה "
 (02' מרואיין מס." )להשיג מטרות שונות

השלכת פסולת 
בניין במקומות 

שאינם 
 מיועדים לכך

ואפילו שאת עושה שיפוץ בבית ... הפעילו אכיפה, היום המצב הרבה הרבה יותר טוב"
לפני שמקבלים היתר בנייה צריך להראות לרשות המקומית אישור על קבלת פסולת 

ת היתר לקבלת פסולת בניין ברשות המקומית לפני שאת מקבל, בניין לאתר מוסדר
מערכת פיקוח מופעלת על ידי הרשות המקומית שהוא מפקח על הגורמים ... בנייה

 (2' מרואיין מס" )עוסקים פסולת בניין, השונים שהם עוסקים בפסולת שהם יוצרים
 

 

ברגע שיש חוק שקובע מה מותר . דרגת התערבות גבוהה יותר בחיי הפרט כלי זה מייצג –חקיקה 

גם מידת , כאמור. ף אותו להטיל עונשים שונים על מי שלא מקיים אותוניתן לאכו, ומה אסור

כלי של ך חקיקה היא אבן יסוד בדמוקרטיה המהווה א, האכיפה היא בחירת מדיניות בפני עצמה

דוגמא אחת של שימוש בכלי זה היא התמודדות משרד החינוך עם הקמת . ממש לקביעת מדיניות

אשר , נעשה ניסיון להקים בית ספר פרטי יוקרתי 2112-2103בשנים ". חברותא"בית ספר 

מקורותיו הכלכליים יהיו הן שכר לימוד גבוה ביותר שייגבה מן ההורים והן תקצוב המדינה הניתן 

משרד החינוך ראה בהקמת בית ספר זה . לכל בית ספר בעל רישיון העומד בדרישות משרד החינוך

הוסיף לחוק סעיף הקובע שהמשרד רשאי שלא פגיעה משמעותית בחינוך הציבורי ולאור זאת 

למשל אם תיסגר כיתה )לתת רישיון לבית ספר פרטי אם הוא פוגע בבית ספר אחר בחינוך הציבורי 

דוגמא נוספת נוגעת לניסיון (. בבית ספר ציבורי משום שילדים יעזבו אותו לבית הספר החדש

ו נחקקו חוקים שונים שמטרתם במסגרת ניסיונות אל. להשפיע על התנהגות בתחום הבריאות

או לחייבן ליידע את הציבור , להגביל את חברות המזון לפרסם מוצרי מזון עתירי נתרן או סוכר

 . בכמות החומר המזיק שהמוצר מכיל באמצעות סימון על המוצר עצמו

 פירוט המקרים בהם נעשה שימוש בהגברת הרגולציה: 7 מספר טבלה
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 אופן יישום הכלי דוגמא

 -טיפות חלב 
 חיסוני שגרה

אם , ות חיובית של ההורים כלפי הילדלהתנות את תשלומי הביטוח הלאומי בהתנהג
חוק .. זה עבר למעשה בחוק של. זה  לקחת אותו לבית ספר ואם זה לחסן אותו

אני  2118, 2118או  /211נדמה לי . במסגרת של לא זוכר איזה שנה בדיוק, ההסדרים
 ( 2' מרואיין מס." )חושב

 סמים קלים

כל מה ... ומשטרה, אחריםאנחנו שותפים בנושא חקיקה יחד עם משרדי ממשלה "
, בכל הסמים שנמצאים בחוק, שימוש בסמים, סמים זה דבר אסור, שקשור בסמים
כל הסמים האלה אסורים בשימוש ומי שמשתמש בהם עובר על , פקודת הסמים

 (01' מרואיין מס." )החוק

ס "בי
 "חברותא"

ת רישיון כדי שיהיה בו סעיף שאומר שאפשר לא לת, בחקיקה, וגם שינה את החוק"
כלומר איזה כיתה . לבית ספר פרטי אם הוא פוגע בבית ספר אחר בחינוך הציבורי

ושינוי , של הגנה על החינוך הציבורי, אבל מהמקום הזה. תיסגר שם בגלל שילד הולך
כי עד אז המדינה הפסידה בכל אחד מהמקרים שהורים תבעו , השר הגיע לזה, החוק
 (3' מרואיין מס." )אותה

התנהגות  שינויי
בתחום 
 הבריאות

לחייב ... במסגרת התכנית הלאומית הזו שיש לנו אנחנו מנסים לראות איך אפשר"
או אם עושים . את חברות המזון לסמן בצורה יותר בולטת את המזון שהוא מזיק

או שיהיה איסור , פרסומות לילדים למוצרים מסוימים בטלויזיה אז שיהיה איזשהו
מישהו עושה פרסומת , או איזה אזהרה מלווה בזה ,לפרסם מוצרים מסוימים

הוא צריך גם להסביר בצד השני , מנסה להציג אותו כנורא בריא וכאלה, לשוקולד
עוד כל מיני דברים . שזה בסך הכל בעייתי מבחינה זו, שיש בו גם שלושים אחוז שומן

גם לחייב למשל רשויות לפתוח את מגרשי המשחקים כל שעות , בתחומים הזה
מרואיין ." )ולטפל בעניין הסביבתי הזה, שבילי הליכה, היממה וליצור שבילי אופניים

 (2' מס

 ההתנתקות
הרבה , אז זה הצריך משהו הרבה, ונכתב בסוף חוק של כמעט מאה חמישים סעיפים"

בחוק הזה יש כמה סעיפים בודדים שעוסקים בפינוי , עכשיו על. יותר מפורט ומעמיק
 (8' מרואיין מס) ."הפיזי של האנשים

הבטחת 
השקעות של 
 רוכשי דירות

המחוקק נחפז לתקן את חוק המכר דירות ולהציב פונקציה שנקראת הממונה חוק "
... מכר דירות שהוא בעצם יהיה הסוג של רובין הוד של רוכשי הדירות בישראל

, איך הוא צריך לדווח לממונה, המחוקק חוקק את החוק בצורה מאוד מאוד מפורטת
מרואיין ." )ועם סנקציות וכל מיני דברים כאלה. ה הוא צריך לדווח לממונה וכל זהמ

 (2' מס
שימוש 

באלכוהול 
 בקרב בני נוער

למשל שאם שוטר רואה בן נוער מתחת . חוקקנו כמה חוקים שקשורים באלכוהול"
וצריך , אז השוטר יכול לקחת, לגיל המותר עם בקבוק אלכוהול ביד בשטח ציבורי

 (01' מרואיין מס." )את הבקבוק אלכוהול ולשפוך אותולקחת 
מימון ציבורי 

לרפואת שיניים 
 לילדים

שאותה היה צריך להעביר , עלתה הצעת חוק, שבסופן היה, עבר החלטות ממשלה"
שיספק יותר , ייעודי, שכללה בין היתר גם את הנושא הזה של גוף נוסף, בכנסת

 (9 'מרואיין מס." )תחרות לקופות החולים
 

מנגנון האכיפה כשלעצמו עשוי להיות מקל או  ,בו קיימת חקיקהבמקרה גם , כאמור – ענישה

לנקוט ביד קשה או , בחירה מודעת או פעולה מכוח האינרציה, הרשויות יכולות לבחור. מחמיר

כך . בתקנה כזו או אחרתשהיא בין שהיא בחוק ובין  –ביד רכה כלפי אלו שאינם נענים למדיניות 

דוגמא מוטלים קנסות כבדים על קבלני בניין המשליכים פסולת בנייה שלא במקומות המיועדים ל

לפני מספר שנים נחקק חוק . גם במקרה של חיסוני ילדים היה ניסיון להשתמש בכלי זה. לכך

המתנה חלק מתשלומי קצבת הילדים בכך שהילדים יחוסנו בפרוטוקול החיסונים של משרד 

מעניין לציין שחוק זה לא יצא אל הפועל בשל הקיצוץ . נות טיפת חלבהבריאות במסגרת תח

ולאחריו הוחלט שפגיעה נוספת בקצבה מסיבה זו או אחרת תהיה , 2102-בקצבת הילדים שנעשה ב

 .לא מידתית

 פירוט המקרים בהם נעשה שימוש בחקיקה: 8 מספר טבלה
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 אופן יישום הכלי דוגמא
פינוי אשפה 

לעיתים )וגזם 
רחוקות ביותר 

ובמקרים 
 (חמורים ביותר

פשוט מגיע למשפחת לוי שהוציאה , על פי חוק עזר עירוני. סותוהשלב השלישי זה קנ"
השתדלנו להימנע מהאקט . ואתה קונס אותם, גזם ביום שלישי במקום ביום רביעי

 (02' מרואיין מס" )הוא הדרקוני ביותר, השלישי

 -טיפות חלב 
חיסוני שגרה 

 (לא יצא לפועל)

, בזה שהילדים, יטוח הלאומיהתניה של חלק מקצבת הב, שניסו אותו באיזשהו שלב"
היות ... ומה שקרה בעצם בסופו של יום זה שה... זאת אומרת ההורים יחסנו את הילד

זה , אז ראינו שהחלק הזה, שקצבת הביטוח הלאומי מאוד צומצמה.. שהחלק של ה
החוק הזה בוטל , ולכן זה בוטל... זה לא היה מידתי כבר. כבר הפך את זה לבלתי סביר

 (2' מרואיין מס." )בכנסת

 סמים קלים

פקודת הסמים לא מבדילה בין סמים קלים לסמים לא קלים אבל בכל אופן מבחינת "
אין ענישה , אין הענישה על שימוש במוצרי הקנאביס וחשיש ומריחואנה, הענישה

ענישה זה לאו דווקא לתלות על , שוב, ואנחנו כן בעד ענישה... דומה לסמים היותר
ר בשתיקה לאנשים שמשתמשים בקנאביס או בסמי דומים למטרות חבל אבל לא לעבו

 (01' מרואיין מס. " )שאינן רפואיות

תהליך הקבלה 
בבתי ספר 

 חרדיים לבנות

למשל סגירת , בתי ספר שסירבו לקבל בנות שנכפו על ידי הפיקוח היה להם"
 (3' מרואיין מס" )ועד לסגירה של בתי ספר ושלילת רישיון... תקציבים

טחת הב
השקעות של 
 רוכשי דירות

, איך הוא צריך לדווח לממונה, המחוקק חוקק את החוק בצורה מאוד מאוד מפורטת"
מרואיין ." )ועם סנקציות וכל מיני דברים כאלה. מה הוא צריך לדווח לממונה וכל זה

 (2' מס

 "חברותא"ס "בי
ה מאוד מאוד וזה הי, אבל, הוא לא קיבל את המשאבים, הוא לא קיבל את הרישיון"

וזה , הם לא מקבלים רישיון, בתי ספר אחרים. מתוקשר בגלל הפנייה לבית המשפט
 (3' מרואיין מס." )רק שכאן הייתה מלחמה מאוד מתוקשרת. נאכף והם נסגרים

השלכת פסולת 
בניין במקומות 
שאינם מיועדים 

 לכך

פסולת  ולאסוף את, להטיל קנסות על מי שזורק את הפסולת במקום לא מוסדר"
 (2' מרואיין מס" )הפעילו קנסות... הבניין ולחייב שיעבירו אותו למקום מוסדר

  

קנסות  להטילמלבד השימוש ברשויות החוק על מנת  – אכיפה באמצעות משטרה או בית המשפט

הוא ישנם שימושים נוספים באמצעים משפטיים אשר נוקט השלטון כאשר , או ענישה אחרת

ך היא ההתמודדות עם הוצאות הספרים במסגרת פרויקט השאלת ספרי דוגמא לכ. נדרש לכך

במסגרת פרויקט זה כל בית ספר (. 2100-02)פרויקט שהתחיל לאחר וועדת טרכטנברג , לימוד

, לשאול את הספרים למשך שנת הלימודיםנהל מאגר ספרי לימוד ממנו יוכלו הילדים אמור היה ל

אם . בשנה₪ לחסוך לכל משפחה הוצאה של כאלף אמור היה הפרויקט . במקום לרכוש אותם

יציאתו של הפרויקט לדרך יצא מכרז אשר מטרתו הייתה להעסיק הוצאת ספרים אשר תהיה 

, אשר באופן ברור נהיו עתידות להינזק כלכלית מן הפרויקט, הוצאות הספרים. הספק לפרויקט

. ה והגיש תלונה על הקמת קרטללאור זאת משרד החינוך פנה למשטר. לא ניגשו רובן ככולן למכרז

באמצעות צו זה יכול . דוגמא נוספת היא הוצאת צו בית משפט לפינוי מאחזים ביהודה ושומרון

משרד הביטחון להפעיל פינוי בכוח על אותם מאחזים במידה ואלו לא ייענו למדיניות הפינוי 

 .מעצמם

 

 פירוט המקרים בהם נעשה שימוש בענישה: 9 מספר טבלה
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 אופן יישום הכלי דוגמא

 סמים קלים
גם אנחנו לא סגורים שדין מריחואנה , יותר ומקלים פחותואז יש שופטים שמקלים "

 (01' מרואיין מס" )כדין הירואין

תהליך הקבלה 
בבתי ספר 

 חרדיים לבנות

הורים שהרגישו מופלים קבלו . הדרך השנייה של ההתמודדות הייתה ועדות ערר"
 ושומעים. הם יכולים לפנות למדינה ולהציג את הקייס שלהם, פלטפורמה ממלכתית

והמפקחת נכנסה או המפקח נכנסו באופן מדויק . ובית הספר מוזמן להגיב. אותם
לבדוק האם באמת הייתה כאן אפליה או שההורים חושבים שזו הייתה אפליה 

המשרד החליט ...ובעצם יש פה קריטריונים שהם על פי התקנונים שפורסמו והוסכמו
שהתחיל , ת מול הציבור הזהלשנות מדיניות ולנקוט מגוון של צעדים כמו שאת אומר

מרואיין ." )אבל גם היה לו היבטים משפטיים מאוד קשים, התחיל בדיאלוגים, בטוב
 ( 3' מס

רישוי ופיקוח 
על בתי ספר 

 פרטיים

זה בעליל , מי שלא הגיש... באופן בוטה בוא נאמר. מי שלא הגיש בקשה הוא עבריין"
את לא יכולה לנהוג בלי ? ישיוןאת יכולה לנהוג בלי ר, את יכולה לפתוח. התרסה
" תגישו תביעה משפטית... את מגישה את התלונה למשטרה כרגולטור. רישיון

 (3' מרואיין מס)
השאלת ספרי 

היחס ) לימוד
להוצאות 

 (ספרים

הם עשו בעצם מעין . אף אחד לא ניגש, למשל כשהיה את המכרז למי יהיו הזכיינים"
, עצם הם חיבלו במדיניות בכך שדברו ביניהםב. קרטל כדי שזה לא יפגע בכיס שלהם

זה איזשהו חשד שהגשנו עליו תלונה והוא . והם לא ניגשו, שאסור לעשות מראש
 (3' מרואיין מס." )נבדק

 חינוך מיוחד

זה מקום , זה מקום מאוד קשה. אם הערר שלהם לא מתקבל אז ההורים מחויבים"
שום שאם הצוות חושב שזה מ, שהוא יכול גם להגיע לפקידת סעד...מאוד קשה

שלו אז זה יכול להגיע עד  wellbeing-מניעת הזכויות הבסיסיות מהילד ל, מניעה
אבל מדינת ישראל הרבה פעמים לא מתערבת במקום שבו יש שני . לפקידת סעד

 (3' מרואיין מס" )גם אם יש נזק, הורים מתפקדים

 פינוי מאחזים
ונותנים צו , אין היתר בנייה7 בנייה הם בודקים יש היתר, רואים בנייה חדשה"

אין , אין היתר7 שואלים אם יש היתר, מזמינים לוועדת תכנון ובנייה, הפסקת עבודה
 (8' מרואיין מס." )מוציאים גם צו הריסה? היתר

השלכת פסולת 
בניין במקומות 
שאינם מיועדים 

 לכך

היום , רביםעדיין מלחמה על על גורמים שזורקים ברשות ה, גם אם יש מלחמה"
 (2' מרואיין מס" )הביאו עבריינים לבתי משפט... המצב הרבה הרבה יותר טוב

  

 שיקולים המשפיעים על דפוס ההתמודדות הראשון  2.3

התמודדות השלטון עם חוסר היענות אופן בשני גורמים בולטים המשפיעים על חלק זה ידון 

משפיעים על בחירת השלטון בדפוס שני גורמים אלו נמצאו . ו כפי שעלה מן המחקרלמדיניות

 . םבתגובה לחוסר היענות מושאי המדיניות ם שלהתנהגותעל השפעה   -ההתמודדות הראשון 

הגורם הראשון שנדון בו הוא תפיסת השלטון את מעמדו של האזרח והגורם השני שנדון בו הוא 

 .השפעת זהותו ואפיונו של מושא המדיניות על בחירת אופן התגובה

, כשנעשים על בסיס התחשבות התושבים בצרכים של השלטון, ם מהסוג הזההסדרי"
בין התושבים , לפעמים כתובה לפעמים לא כתובה. בדרך כלל מובילים לסוג של אמנה

... היא משפרת מאוד את איכות השירות של נותן השלטון, ואז האמנה הזו. לבין השלטון
משהו שגם אם אתה לא חושב במונחים זה . ואני גם חייב לך, כי אני דורש ממך התושב

כי לא ניתן ליצור מין כזו שותפות בין תושבים לבין , האלה אתה מגיע לשם מהר מאוד
, בעיניי. אז את לא תעמדי בצד שלך בחוזה, אם אני לא יעמוד בצד שלי בחוזה... ממשל

הם , וניבשונה מהסדרים שהם בנויים על קנסות ועל פי חוק עזר עיר, סוג כזה של הסדרים
 "נטרי שלהםודווקא בגלל ההיבט הוול, בדרך כלל משפרי שירות הרבה יותר טובים

 (02' מרואיין מס)
 

 ית משפטפירוט המקרים בהם נעשה שימוש באכיפה באמצעות משטרה או ב: 11 מספר טבלה
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אחד הממצאים הבולטים אשר עלו מן הראיונות השונים במסגרת מחקר זה הוא הכבוד הרב 

נראה כי ישנה הבנה . מושאי המדיניות – שרוכשים בעלי התפקידים במגזר הציבורי לאזרחים

שלא רק ששיתוף פעולה מצד האזרחים הוא הכרחי אצל מיישמי המדיניות שרואיינו קה עמו

היא בעלת ערך אינהרנטי  א שותפות מלאה ואמיתית עמםאל, להצלחת כל מדיניות באשר היא

יאה את תפיסה זו מב. גם במנותק מהרצון ליישם מדיניות זו או אחרתבמדינה דמוקרטית 

בכלי מדיניות הנותנים ביטוי מלא ככל לחילופין להשתמש ו השלטון להימנע מהפעלת סמכותו

 :הניתן לחירות הפרט

 שיש... שלא כזו הייתה והשר זמן באותו משרדה ל"מנכ של העניין לצורך, עולם התפיסת"
, משרדה של גבוהים המאוד מהערכים אחד זה. הפרט ולבחירת הפרט לזכויות חשיבות

מרואיין ) ..".חובה של כזה למהלך סכיםי בכלל (ש.נ –השר ) אשהו מתאים היה לא שלכן
               (2' מס

המבוססת קודם כל  יחסיםומערכת , בעלי התפקיד מייחסים חשיבות עליונה ליצירת יחסי אמון

 :על הלגיטימיות להפעלת הכוח, בלית ברירה, על הידברות ורק לאחר מכן

אני חושב שברוב המקרים . לחוקאני כן מצפה להיענות , אני לא מצפה שיסכימו איתי"
צריך להראות , צריך לנהל דיאלוג ואין פה אויבים ושונאים, צריך להידבר... נענים לחוק

ואם זה לא ילך בסוף , תנהל הידברות -אם אתה אחראי במשהו כשלטון. ..בסדר לכולם
 אבל כמה שפחות. בסוף אין ברירה, בסוף, כי בסוף, אז כן אתה צריך להפעיל כוח כי

מרואיין )" לפעמים זה לא הולך, לפעמים זה הולך... לשכנוע ו, להסברה, להביא לעימות
  (8' מס

 

תפיסה זו של האזרחים מובילה את בעלי התפקידים לפנות פעמים רבות להידברות ושיח עם 

מתוך הבנה שזו הדרך הנכונה ליישם את , עוד לפני תחילת יישום מדיניות חדשה, האוכלוסייה

דיקטטורה או לכישלון מערכת -וביל או לסמיוחוסר הידברות עלול לה, מוקרטיתהשיטה הד

 : החוק

, הוא בעיניי קריטי, כל הדיאלוג הזה שצריך להתקיים לפני מדיניות חדשה הוא בעיניי"
, שאני יודע מה טוב לעם, ומפחית את המצבים שבהם או שאתה הופך להיות דיקטטור

או שהוא עושה חוקים שלא , אני יודע מה טוב להם ,אני נבחרתי, אני לא צריך לשאול
 (8' מרואיין מס) "יצייתו להם

 

 תתפיסה ערכית או תפיסה אינסטרומנטלי –מעמד האזרח  2.3.1

נראה כי תפיסת האזרח כשווה בתהליך קביעת המדיניות ובהצלחתה מושרשת עמוק , אם כן

: המבדילות בין שתי תפיסות שונות אולם ניתן להבחין בדקויות. בקרב הדרג הבירוקראטי הבכיר

היא זו הרואה מלכתחילה באזרח שותף שווה לתהליך , זו שתוארה עד כה, התפיסה הראשונה
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המקדשת את השותפות בין המדינה לאזרחים ושואפת לייצר  ערכיתזוהי תפיסה . המדיניות

 & Alford 2002, Alford) חוקרים רבים טוענים ותומכים בגישה זאת. מדיניות בתהליך משותף

Speed 2006; Ayres & Braithwaite 1992; Gofen 2012; May 2004; May 2005a; 

Schneuder & Ingram 1990  .) 

אך לאו דווקא מתוך תפיסה , של מדיניות ייצור המשותףהנותנת ערך לתפיסה נוספת היא זו 

 תהליךור המשותף אשר רואה בייצ, ינסטרומנטליתאערכית של האזרח כשווה אלא מתוך תפיסה 

הבחירה המכבדת את האזרח בעבור . המדיניותיא לסיכויי הצלחה גדולים יותר ביישום אשר יב

תועלת ולא על תפיסה אידיאולוגית -לעיתים בחירה המבוססת על עלות בעלי תפיסה זו היא

 :בהכרח

, זאת אומרת אם העם מחליט לא לכבד חוקים, והמדינה בסוף היא יצור די חלש"
יש פה תחת , ת האכיפה כשלעצמם לא יצליחו לחייב שמונה מיליון איש או יותרמערכו

אתה חייב מידה גדולה , זה לא ילך. לכבד חוקים, -לכבד את ה, השליטה עשרה מיליון
בשביל שהמדיניות תיושם ושיראו שבעצם יש פה , מאוד של היענות בלי להפעיל כוח

 (8' מרואיין מס) "שליטה

אתה רוצה , אבל בסוף, טון להניע תושבים להתנהג כפי שהוא רוצהיש המון כלים לשל"
. באכיפה מאוד קשה לשמור לאורך זמן על דברים. ליצור באמת משהו שהוא מחזיק זמן

, השפעה, אבל רוב הדברים האחרים זה פשוט הסברה. 'מס וכו. יש דברים שאין לך ברירה
 (02' סמרואיין מ) ".כאלה דברים, שכנוע, פרופילי דעת קהל

אלו המחזיקים בתפיסה האינסטרומנטלית היו מעדיפים להשתמש בכלי נדמה כי לפי עדויות אלה 

שניסיונם מלמד מכיוון  .צלחה גדולה יותר ביישום המדיניותהיו מניבים האכיפה וכפייה אם אלו 

 :  הם בוחרים להשתמש בכלים אחרים המבוססים על כבוד כלפי האזרחים, כך שאין שזה

 יתרונות תתנו ואל, מבוהלים תיראו אל, אזרחים" כלשהי בחקיקה להורות יכול אל אני"
 צריך אז עובד לא זה בחוק". בחוץ שתהיו לנו חשוב, בבתים שתסתגרו זה ידי על לטרור
 (02' מרואיין מס)..."לראות

 כלפי בעיקר הדרישות את שנחמיר דרישה באיזושהי פעמים כמה אלי הגיעו"
 אנשים לראות יכול אתה איך וואמר ובא. חיסונים של בנושא החרדית האוכלוסייה

 נכים להיות או באחר לחלות או בזה לחלות מאוד גדול סיכוי שלהם הילדים על שגוזרים
 בסוף. לזה נטיתי לא, לא. יותר דרסטית התערבות של סוג של במקרה. אחר דבר כל או

 מהומה מעורר היה זה ..פוגו על אדם של הזכות. יעמוד לא זה המשפטי במבחן לעמוד
 לא אני מהותית אבל בתקשורת צודק לגמרי אצא אני, אוקיי, אמרתי ואני. כמובן שלמה
     (02' מרואיין מס) "דבר  שום אשיג

הם אמנם גם בעלי כבוד לאזרח ולרוב ייתנו לו מקום  הדוגלים בתפיסה האינסטרומנטלית

מניע ערכי אלא ההשפעה  עשות זאת אינום מה שמניע אותם לאול, בתהליך קביעת המדיניות

במקרה של חוסר היענות הם יבחרו בדרך של . זו על הצלחת המדיניות המועילה של תפיסה
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אך לא על מנת להקשיב באופן אמיתי אלא על מנת להגביר את ההיענות בסופו , הידברות ושכנוע

 :של דבר

 את לרתום לנסות שוןרא דבר זה( ש.נ –של חוסר היענות ) כזה במקרה שעושים מה"
 לתוך, הזה לשינוי להיכנס חששות להם שיש או אחרת תזה שמובילים אנשים אותם

 או. מסודר עיון יום לעשות צריך פה. לאיים צריך לא, לאט לאט. שלך העולם תפיסת
, אחרים מחקרים, אחרות תפיסות שיציגו אחרים אנשים עם לשיחה אותם לרתום שצריך
זה מה . אשון את צריכה לשבת איתם ולשמוע מה הטיעונים שלהםדבר ר.. .אחרות שיטות

, ותותדעי איפה הנקודות הבעייתי, כי אם את תעשי מודיעין נכון. שנקרא לעשות מודיעין
     (00' מרואיין מס)."העניין הזה[ להתמודד עם]אי אפשר יהיה 

בעלי התפקידים נוטים , נראה כי בין אם ממניעים ערכיים ובין אם ממניעים פרגמאטיים, לסיכום

לרוב לתפיסה המכבדת את מקומו של האזרח במערכת הדמוקרטית ובתוך כך בהליך קביעת 

תפיסה זו מובילה את בעלי התפקידים לנטות להשתמש במרבית המקרים בכלי . המדיניות

 . כאשר הם נתקלים במקרים של חוסר היענות למדיניות" רכים"מדיניות 

 השפעת מושא המדיניות על הבחירה בכלי המדיניות –טים התאגדויות או פר 2.3.2

על פי . 3השונים שתוארו לעיל דפוסי התגובה   מיון המקרים לפי ניתן לראות את  00מספר  בטבלה

ולנסות לשנות את התנהלות בהם בחר השלטון להמשיך  ה מקריםושלוששלושים  מיון זה קיימים 

    . האזרחים

 ר היענות הן בהתייחס כתגובה לחוס "קשים"הדוגמאות הבולטות ביותר לשימוש באמצעים 

במסגרת . נוקטת המדינה יד קשה ביותר, בסוגיית העובדים הזרים לדוגמא. מגזרים עסקייםל

אשר , ההתמודדות עם חוסר ההיענות בנושא זה נעשה מהלך שלם של הגברת הרגולציה כאמור

להעסיק על פי  וכמה בדיוק עובדים זרים ניתן, מגדיר לפרטי פרטים מי רשאי להעסיק עובד זר

אין כמעט . מי שלא נענה לחוקים ולתקנות נענש בקנסות משמעותיים. קריטריונים כאלה ואחרים

בדרך כלל תאפיין אותה הפחדה של , וגם כאשר נעשה שימוש בהסברה, שימוש באמצעים רכים

המדינה לא מהססת . ושימוש פוזיטיבי בהסברה ולא בהכרח מתן מידע פרקטי, המעסיקים

אם גם , של חוסר היענות למאבקים עם איגוד כזה או אחר על מנת להתמודד עם התופעה להיכנס

דוגמא . כפשה אישית של מי מבעלי התפקידים בשלטון על ידי האיגודים השוניםהוא המחירה

בעוד . נוספת היא היד הקשה שננקטת כלפי פיצוציות ובתי עסק המוכרים אלכוהול לבני נוער

היחס לבתי עסק המוכרים אותו הוא , תמשים באלכוהול הוא מקל ביותרהיחס לבני נוער המש

החוק עבור בני נוער המשתמשים . מחמיר וכולל קנסות ובמקרים חמורים אף סגירת בית העסק

                                                           
3
מקרים אלו . יש לציין כי ישנן מספר דוגמאות בהם בחר השלטון לנקוט גם באמצעים רכים וגם באמצעים קשים 

  ".אמצעים קשים"נכללו לצורך חלוקה זו תחת הקטגוריה 
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עליו , וקובע שאם שוטר רואה בן נוער המחזיק בקבוק אלכוהול, באלכוהול הוא מקל ביותר

בבני " הרך"הטיפול . שום רישום פלילי נגד אותו הנער  יערךפתח תיק ולא יאך לא , לשפוך אותו

יחסו לגופים ציבוריים או לבין שלטון לפרטים הנוער מדגיש ביתר עוצמה את הניגוד בין יחס ה

   .עסקיים

דוגמא נוספת היא התמודדות המדינה עם פסולת בנייה לעומת הניסיון לבצע רפורמה באשפה 

אנשים , חמורה ענישהלעוברים על החוק צפויים לקנסות כבדים והבעוד קבלני בנייה . יתיתהב

וכן  לאשפה רטובה ו היבש אשפה פרטיים אשר אינם נענים לדרישות למיין את האשפה ביתית ל

יש לציין כי החוק מאפשר לקנוס גם את אלו . אינם צפויים להיענש, להפריד בקבוקים ואריזות

אולם לרוב הצעדים שיינקטו בסוגיה זו יכללו , שאינם נענים למדיניות מיון האשפה הביתית

ורק , ואפילו הסברה מדלת לדלת( חלוקת פחי אשפה ביתיים בצבעים שונים)הנגשה , הסברה

 . לעיתים רחוקות ביותר ישתמשו בקנסות

, יותר בדמות תמריצים" רכים"יש לציין כי גם כלפי המגזר העסקי ננקטים לעיתים צעדי אכיפה 

חוסר היענות למדיניות עשוי ". פסיבי"יהיה זה כאשר חוסר ההיענות הינו  לרוב. הסברה וכדומה

כאשר חוסר ההיענות בא לידי ביטוי , "אקטיבי"חוסר היענות : י ביטוי בשני אופניםלבוא ליד

-כאשר חוסר ההיענות בא לידי ביטוי באי, "פסיבי"וחוסר היענות , בנקיטת צעד אקטיבי כלשהו

כך לדוגמא השלכת פסולת בנייה במקומות אסורים תהווה (. Gofen 2012)נקיטת צעד כלשהו 

. מקרה בו מושא המדיניות עושה צעד אקטיבי שנוגד את המדיניות, "אקטיבי"חוסר היענות 

והמעסיקים , לעומת זאת כאשר המדינה מפעילה מדיניות המעודדת העסקת אוכלוסיות מיוחדות

שמתבטא , בי למדיניותחוסר היענות זה הינו חוסר היענות פסי, בוחרים שלא להיענות למדיניות זו

כלפי המגזר העסקי " רכים"בוחרת להתמודד באמצעי אכיפה מקרים בהם המדינה . עשייה-באי

הדוגמאות הקלאסיות . הם לרוב מקרים בהם חוסר ההיענות של המגזר העסקי הינו פסיבי

, למקרים אלו הן תמריצים שנותנת המדינה למגזר העסקי עבור העסקת אוכלוסיות מיוחדות

 . ודוגמאות רבות נוספות פריפריההקמת מפעלים ב, השקעה באנרגיה מתחדשת, עבור השקעה בגז

צעדים נראה כי בסופו של דבר , יותר כלפי פרטים" קשים"גם כאשר נעשו ניסיונות לנקוט בצעדים 

. מעלה הניסיון להתנות את קצבת הילדים במתן חיסוניםלכפי שתואר , לא יצאו אל הפועל אלה 

אך , אוסטרליה ועוד, צרפת, ביניהן ברזיל, יש לציין כי התניה זו קיימת במדינות רבות בעולם

זו בבחירת כייתכן שבמדינת ישראל דפוסי ההתמודדות מול האוכלוסייה אינם מאפשרים לפגיעה 

, אמנם נעשה באמצעות ענישה, לדוגמאתמודדות עם משתמשי סמים קלים ה. התרחשהפרט ל
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ולא )כאשר כלפי אלו המשתמשים בלבד , הרבה יותר מכפי שהחוק מאפשר, ותראולם ביד רכה בי

דוגמא נוספת לבחירה מודעת בהתמודדות  .כמעט שלא ננקטים צעדים פליליים( העוסקים בסחר

בעוד הסמכות . 2103גד מחלת הפוליו שבוצעו בשנת היא במקרה של חיסוני החירום נ" רכה"

ועל אף הסכנות הקיימות , החוקית מאפשרת לשר הבריאות לחייב את כלל האוכלוסייה להתחסן

, בחר משרד הבריאות לנקוט בצעדי הסברה, באפשרות שחלק מהאוכלוסייה תבחר שלא להתחסן

מנקיטת צעדי כפייה כלשהם ושימוש ונמנע , הידברות וניסיונות שכנוע באמצעות מנהיגי קהילות

כלי המדיניות אלו המקרים שנבחנו וסיווגם לפי עוצמת . חיובים וכל היוצא בכך, בהתניות שונות

  .שהופעלו

 "קשים"אכיפה  אמצעי  אכיפה רכים אמצעי

 זריםעובדים   פינוי אשפה וגזם

 בדיקות לגילוי מוקדם

 
קבלת בנות ספרדיות לבתי ספר אשכנזיים במגזר 

 החרדי

 סמי פיצוציות  סמים קלים

 מכירת אלכוהול לבני נוער  אלכוהול

 ל"ונדליזם ביערות קק
 

 השלכת פסולת בניין במקומות שאינם מיועדים לכך

 (השאלת ספרי לימוד)הוצאות ספרים   השאלת ספרי לימוד

 ני חירוםחיסו
 

 שינויי התנהגות בתחום הבריאות

 מימון ציבורי לרפואת שיניים לילדים  HIVמניעת 

 ההתנתקות  פסולת ביתית

 אזורי רישום לבתי ספר בירושלים  מעבר לתחבורה ציבורית

 רישוי ותקצוב בתי ספר פרטיים  אי שוויון במערכת הבריאות

 מאחזים  תחזוק מערך ערכות מגן

 הבטחת השקעות של רוכשי דירות  ידה בבתי ספרתלבושת אח

 חשבוניות מס פיקטיביות  מיצוי זכויות אזרחים ותיקים

 העלמת מס והון שחור  עידוד תעסוקה

 (שכר מינימום)אכיפת חוקי עבודה   מיצוי הזכות למס הכנסה שלילי
 

 

מתוך נעשית  התמודדות המדינה עם חוסר היענות למדיניות ,נראה כי במרבית המקרים, לסיכום

 שינוי זה יכול להיעשות באמצעות כלי. לשנות באמצעים שונים את התנהגות האזרחיםכוונה 

חופש בים יותר בחירות הפרט ופוגעהיותר ו" קשים"יותר ומהם " רכים"מהם , שונים מדיניות

: מושאי המדיניות, המחקר מעלה כי בחירת כלי המדיניות מושפעת מאופי המתנגדים. הבחירה

מדובר בהתאגדויות  כאשר ו, אז תינקט יד רכה, רטים הפזורים באוכלוסייהמדובר בפכאשר 

המערכת , נראה כי ככלל, בין כך ובין כך. אז תינקט יד קשה יותר, ומגזרים עסקיים מוגדרים

 .  לתהליך יצירת וקביעת המדיניותהשלטונית מכבדת את האזרח ורואה בו שותף שווה 

 הדוגמאות בחלוקה להתמודדות השלטון באמצעים רכים או קשים: 11מספר  טבלה
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 דפוס התמודדות שני –שינויים בהתנהלות השלטון  .3

 : שינוי עשוי להגיע באחת משלוש דרכיםה, כאשר השלטון בוחר לשנות את התנהלותו

. כלומר שינוי אופן אספקת השירות הניתן על ידי השלטון, כיול המדיניותהדרך הראשונה היא 

על מנת להגביר בסופו של , לרוב מדובר בשיפור ההנגשה של שירות מסוים או יחס נותני השירות

ין הבחירה בשינוי הנורמה או בשינוי דרך זו היא מעין דרך ביניים ב. דבר את ההיענות למדיניות

משום שבפועל הבחירה היא לשנות את התנהלות השלטון אך למעשה מטרת הבחירה , המדיניות

במובן זה דרגה . ולא אימוץ וקבלה של חוסר ההיענות לאותה מדיניות, הזו היא הגברת ההיענות

מנם הדרך להגברת א. זו אינה שונה באופן מהותי מהבחירה לשנות את התנהגות האזרחים

אך המטרה , כלפי האזרחים, ההיענות היא שינוי פנימי במערכת השלטונית ולא פנייה כלפי חוץ

בחר , כך לדוגמא במקרה בו יש חוסר היענות במיצוי זכויות אזרחים ותיקים. נותרת בעינה

ביר את השלטון להקים מוקד מיוחד לפניות אזרחים ותיקים אשר יסייע בהנגשת אותן זכויות ויג

  .ההיענות למדיניות זו

בדרך זו השלטון לא מוותר על המדיניות עצמה או . הנבחרשינוי בכלי המדיניות דרך נוספת היא 

אולם מוכן לשנות את האופן בו אותה מדיניות מיושמת לאור , על מרכיב תוכני כלשהו בה

רותיה אינן משתנות המדיניות ומט. התנגדות האוכלוסייה אשר באה לידי ביטוי בחוסר היענות

. אולם האופן בה היא מיושמת משתנה לאור חוסר ההיענות אשר עולה מהשטח, באופן מהותי

כאשר למעשה בפועל נעשית התאמה של , השינוי באופן היישום מטרתו להפחית את ההתנגדות

כך לדוגמא במסגרת ההתמודדות עם חוסר ההיענות של . המדיניות לרצונות העולים מן השטח

ות להינשא באמצעות הרבנות הראשית בחרו במועצות הדתיות לפתוח את אזורי הרישום זוג

אולם לא הוחלט לשנות לחלוטין את , לנישואין על מנת להקל ולהרחיב את בחירת הפרט בשדה זה

 . המדיניות הקיימת ולאפשר לזוגות להתחתן שלא באמצעות מוסד דתי

בדרך זו השלטון . מוחלט של מטרות המדיניותשינוי הדרך השלישית והרדיקלית ביותר היא 

בחירה בדרגה זו . בוחר למעשה לאמץ לחלוטין את חוסר ההיענות ולשנות כליל את אותה מדיניות

והיא כוללת קבלה של חוסר ההיענות ובעצם שינוי מהותי של המדיניות שניסו , היא נדירה יחסית

והפך , ידי הסדר תחום החינוך הביתיכך לדוגמא לאחר שנים של מאבק הובא ל. ליישם עד כה

 . כאשר המדיניות הראשונית אשר פסלה זרם זה נזנחה, להיות תחום חוקי ומפוקח
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שונה באופן , שינוי בכלי המדיניות ושינוי במטרות המדיניות –הבחירה בשתי הדרכים האחרונות 

משום שהן , יותמהותי מהבחירה להמשיך ולשנות את התנהגות האזרחים ומהבחירה בכיול המדינ

ואת האפשרות של הציבור להשפיע , מייצגות היענות של המערכת השלטונית לחוסר ההיענות

כי הבחירה בשתי  יתוח הדוגמאות מעלהנ. השפעה של ממש על המדיניות באמצעות חוסר היענות

כל המקרים בהם . אידיאולוגי מתבצעת אך ורק כאשר המניע לחוסר ההיענות הינו הדרכים הללו

בחרה אחת משתי דרכים אלו היו כאשר חוסר ההיענות נבע מפער אידיאולוגי בין המדיניות ובין נ

או כאשר חוסר ההיענות נבע מפער אידיאולוגי , (Weaver 2013)האמונות של האינדיבידואל 

בנוגע ללגיטימיות של השלטון ככזה אשר מתערב במרחב הפרטי וקובע עבורו מה מותר ומה אסור 

(Tyler 1990; Tyler 1994 .) 

 2ראו תרשים מספר ) כעת נעמיק בדוגמאות השונות ונחדד את ההבדלים בין בחירה לבחירה

 . (חלוקת הדוגמאות לשלוש הדרגות, 31בעמוד 

 שינוי באספקת השירות –כיול המדיניות  3.1

על מידת ההיענות  יםמחקרים מראים כי אופי ואיכות הביצועים של הרשות הרגולטורית משפיע

אם בשל העלאת , למדיניות רשות עשוי להגביר את חוסר ההיענותתפקוד לקוי של ה. דיניותלמ

כמות הזמן הנדרשת כדי להיענות ואם בשל הצורך להתמודד עם מערכת המזלזלת לעיתים באזרח 

(Alford & Speed 2006 .) גם אופיו של עובד הקצה אשר בא במגע עם האזרחים משמעותי למידת

אופן התנהלותו . מחקרים שונים הראו תגובות שונות לסגנון אכיפה קשוח וגמישכאשר , ההיענות

לפעמים יותר מתמריץ זה או אחר , של עובד הקצה עשוי להשפיע על מידת ההיענות באופן דרמטי

(May 2004; Winter & may 2001 .) 

: דיניותכיול המלמקרים בהם חוסר ההיענות היווה זרז ל דוגמאות שבעעלו במסגרת המחקר 

בחלק מן המקרים נעשתה רפורמה בניסיון לייעל ולפשט את . השירותבאופן אספקת שינוי ושיפור 

בחלק נעשתה הנגשה של השירות ובחלק , המנגנון הבירוקראטי ובכך להקל על מושאי המדיניות

, הדוגמאות הן השירותים הניתנים בתחנות טיפת חלב. אחר רפורמה ביחס נותני השירות עצמם

, עי הגס וסרטן השדואה מונעת בדגש על בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות כגון סרטן המרפ

 תהליך רישוי בתי ספר, מיצוי זכויות אזרחים ותיקים, הפרדת פסולת ביתית, חיסוני חירום

 .מערכת ההרשמה לנישואיןו
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בהם בחרו במערכת השלטון לשפר את הנגשת השירות ראשית נעסוק בדוגמאות אשר 

 ,בו ניתנים שירותים רבים בחינם, דוגמאות רבות לכך ניתן למצוא בתחום הבריאות. וסייהלאוכל

הדוגמא הראשונה לכך היא הניסיון . ואלו אינם זוכים תמיד להיענות הרצויה מצד האוכלוסייה

 . להגביר את ההיענות לשירותים הניתנים במסגרת תחנות טיפת חלב

 תחנות טיפת חלב

נקטו בעלי  גברת ההיענות לשירותים הניתנים בתחנות טיפת חלבלהניסיונות הבמסגרת 

ביניהם , התפקידים גם בכלי מדיניות הפועלים באופן ישיר לשנות את התנהגות האזרחים

ניסיון להשפיע על , הידברות עם אלו המתנגדים למתן חיסונים מסיבות כאלו ואחרות, יםתמריצ

במגזר  מוכתריםאימאמים ו, ם במגזר החרדירבני)קהילות שונות באמצעות מנהיגי הקהילה 

צעד . ואפילו נעשה ניסיון חקיקתי להתנות את קצבת הילדים במתן חיסונים, הסברה, (הערבי

ולים ביותר בהיענות נוסף שנעשה הוא הנגשת השירות לאוכלוסיות שסומנו כבעלות הפערים הגד

 :למדיניות זו

דפקו יפה בדלת והראו את , בתיםהרבה טלפונים למשפחות וגם אחיות פשוט באו ל"
 (02' מרואיין מס)."הפנים היפות של טיפת חלב

, המערכת שלנו היא כזאת שאם מישהו לא מגיע לחיסונים מתקשרים אליו מטיפת חלב"
מכיוון באמת של הסברה ולא איזה משהו של ? כן, מנסים לשכנע, מסבירים

    (2' מרואיין מס)."כפייה

 

 רפואה מונעת

המדינה . ואה המונעת נעשה ניסיון להנגיש את השירותים הניתנים לאוכלוסיית היעדבתחום הרפ

עיקר . מספקת לאוכלוסייה שבסיכון בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס וסרטן השד

. הפעילות של המדינה במסגרת הניסיונות לשפר את ההיענות בתחום זה היא למול קופות החולים

ים לקופות החולים ושיעור הנבדקים ממבוטחי כל קופה נכנס כחלק תנו תמריציבמסגרת כך נ

דבר זה היווה זרז לקופות החולים לשפר . ממדדי האיכות של הקופות שמודד משרד הבריאות

לשלוח מכתבים , ובכלל זה לקבוע תורים באופן יזום, ולהנגיש את השירות לאוכלוסיית היעד

 : לבתים וכדומה

ואם כבר לקבוע תור , זה בעצם לשלוח הביתה זימונים אישייםגישה נוספת שנוקטים פה "
בעצם ליצור . ולהגיד את צריכה לבוא ביום זה וזה למקום זה וזה ואם לא נוח תתקשרי

... מערכת שבאופן יזום ולא לחכות שהאישה תפנה לרופא ותשאל בעצמה מה צריך לעשות
 "הקלה והנגשה של השירותאז זה גם גישה של בעצם . זה קופות החולים עושות את זה

 (2' מרואיין מס)
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צעד נוסף שנעשה במסגרת הנגשת השירות הוא מתן השירות במסגרת ניידת שמגיעה ממש לכל 

 :יישוב ויישוב שעולה בו הצורך

היה לנו איזה קושי . במחלת הסרטן יש ניידת שמגיעה לעשות איזה מבצע ביישובים"
נעשתה מול הרופאים כדי לעודד בדיקות  בתקופה מסוימת במגזר הערבי ואז העבודה

 (2' מרואיין מס) ".בקרב האוכלוסייה

 

 מבצע החיסון נגד נגיף הפוליו

בעקבות ממצאים אלו הוחלט . נמצאו במערכת הביוב בישראל שרידים של נגיף הפוליו 2103בשנת 

בחיסון ולחסן את כולם , במשרד הבריאות לצאת במבצע חיסון של כלל הילדים בגיל הרלוונטי

 ולא להסתפק בחיסון המומת אשר ניתן בשגרה בתחנות טיפת חלב, החי המוחלש נגד המחלה

זוהי דוגמא למדיניות אשר ההיענות הרצויה . [(/27/7210: תאריך אחזור]אתר משרד הבריאות )

במסגרת . משום שהיענות פחותה מכך כבר מהווה סכנה להתפרצות המחלה, לה היא טוטלית

שי המקצוע על מנת נהידברות ודיאלוג עם א, ר את ההיענות נעשה שימוש בהסברההניסיון להגבי

וניסיון להשפיע על מנהיגי הקהילות השונות , לרתום אותם ולשכנע אותם בחשיבות הנושא

הוקמו מרכזי חיסון : נעשתה הנגשה משמעותית של השירותכמו כן . ולהסביר את חשיבות העניין

יצרו קשר ; רחב של שעות וימים שיוכלו להתאים לכל מי שחפץאשר ספקו את החיסון בטווח 

ספקו את השירות במגוון רחב של יישובים ונעשה ; טלפוני עם הורים לילדים בגילאים הרלוונטיים

 . מאמץ להביא לכך שהעלות מבחינת זמן ומאמץ של אלו הבאים להתחסן תהיה מינימאלית

 פסולת ביתית

הרואה  בפסולת  תפיסתיוהשאיפה לשינוי , שיבות המחזורכחלק מעליית המודעות בנוגע לח

לבצע הפרדה בין , באמצעות רשויות מקומיות שונות, ועדיין נעשים, נעשו ניסיונות, משאב ולא זבל

הזרם "במסגרת ניסיונות אלו נקראים התושבים להפריד בין . סוגי אשפה שונים במסגרת הביתית

כל האשפה הרטובה הכוללת  –" זרם הרטוב"ל, וכדומהניירות , אשפה הכוללת אריזות –" היבש

את , לדוגמא, הפרדה זו מאפשרת לייצר מן הפסולת משאבים. ירקות וכדומה, שאריות אוכל

. הזרם הרטוב ניתן לעבד ולהפוך לקומפוסט ואת הזרם היבש ניתן לשרוף וליצור על ידי כך אנרגיה

במסגרתה עברו , ים נעשתה הסברה רבהבמסגרת הניסיונות להטמיע את מדיניות ההפרדה בבת

נעשתה עבודה , בנוסף. אפילו מדלת לדלת והסבירו אודות סוגי האשפה והפחים השונים

במסגרת צעד זה . משמעותית לשיפור התשתיות והנגשת הפחים על מנת להביא ליתר היענות
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יבוריים וכן הוצבו פחים צ, חולקו פחים בצבעים שונים לכל בית על מנת להקל על ההפרדה

ייעודיים במקומות רבים ועל יד פחי הצפרדע הישנים על מנת להקל על התושבים ולאפשר את 

על אף שינויים אלו . הנגישות המקסימאלית ושינוי הרגלים מינימאלי לצורך ההיענות למדיניות

לטענת גורמים במשרד להגנת , ההיענות נותרה דלה באופן יחסי ויישום המדיניות עד כה נכשל

   .ביבההס

 מיצוי זכויות אזרחים ותיקים

גם בתחום מיצוי הזכויות של אזרחים ותיקים נעשה ניסיון לשפר את השירות על ידי הנגשת 

על פי גורמים במערכת השלטון נראה כי קיים פער עצום בין . הזכויות בצורה המיטבית לאזרחים

 :הממומשים בפועל ובין אלו, הכספים המוקצים מראש למימון זכויות אזרחים ותיקים

מיליארדי שקלים של זכויות שמגיעות , אני אומר את המספר הזה, יש מיליארדי שקלים"
הם לא מנוצלים משום . הסכומים האלה לא מנוצלים, כל שנה לותיקים והם לא מנוצלים

ועוד כל מיני וכל השירותים שמדינת ישראל , ביטוח לאומי, משרדי הממשלה, שארגונים
ל מלוא הזכויות לא מסוגלת להנגיש אותם בצורה כזו כדי לממש את כהיא , מעניקה

זאת אומרת יש הרבה מאוד אזרחים ותיקים שלכאורה היו יכולים ... שמגיעות לותיקים
היו יכולים לקבל יותר , היו יכולים לקנות יותר מתנות לנכדים. לחיות חיים יותר טובים

ם לקבל שירותים רפואיים ברמה יותר היו יכולי. שעות סיעוד עם אנשים שהם נסעדים
זה לא , אנחנו עומדים מהצד ואומרים לעצמנו ככה, ואנחנו כל פעם נפעמים, גבוהה
." הזכויות שמגיעות לאזרחים הותיקים לא ממומשות, שהיום. אבל זה אמיתי. אמיתי

  (2' מרואיין מס)

 

ים להקים מוקד טלפוני החליטו במשרד לאזרחים ותיק, כחלק מהניסיון להתמודד עם בעיה זו

במוקד זה יכול האזרח הוותיק לקבל את כל המידע . 8821*שמספרו , עבור האזרח הוותיק

למה בדיוק הוא זכאי וכיצד ניתן , מהן אותן זכויות: הרלוונטי בעבור מימוש זכויותיו האישיות

 .  לממשן

 רישוי בתי ספר

ה משמעותית יותר במנגנון לעיתים שיפור השירות כולל רפורמ, מלבד הנגשת השירות

גם בתי , כל מוסד חינוכי בישראל. כך למשל בחרו לעשות בנושא רישוי בתי הספר. הבירוקראטי

הרישיון ניתן לאחר שנבדקה הרמה . מחויב בקבלת רישיון  ממשרד החינוך, ספר פרטיים

חות בטיוהתנאים הפיסיים ובכלל זה , הפדגוגית ובכלל זה הכשרת המורים והשכלת המנהל

בישראל קיימים בתי . התאמת הגודל לכמות הילדים וכדומה, המבנה והתנאים הסניטריים בו

כאשר עד לא מזמן האכיפה בתחום , מסיבות כאלו ואחרות, ספר רבים שפועלים ללא רישיון

חוסר ההיענות במקרה זה . הייתה רפה ולא התבצעה בפועל סגירת בתי ספר שפועלים ללא רישיון
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אשר בוחרים במודע לשלוח את ילדיהם לבתי ספר הפועלים ללא , ההורים: חקניםמקורו בשני ש

 :ומקימי ומפעילי בית הספר, רישיון

אתה , אם אתה לא מעסיק אנשים על פי התנאים שמגיעים להם ואתה משלם להם פחות"
, אם אין פה את השטח הפיסי הנדרש פר תלמיד. לא יכול לקבל רישיון לבית הספר שלך

אם אין לך מספיק תאי שירותים למספר התלמידים אתה לא . מקבל רישיוןאתה לא 
, או עמותות, אז אנשים פרטיים הרבה פעמים. עכשיו תחשבי איזה עלויות. תקבל רישיון

אפילו את ... שלא היית מכניסה לשם אפילו אני לא רוצה... פועלים בתנאים שהם לא
ט לא אנושיים שתלמידים למדו ראיתי מקומות כאלה שהם פשו. החתול מהחצר שלך

 (3' מרואיין מס) ."בהם

 

חלק מן הצעדים שנעשו על מנת להתמודד עם חוסר ההיענות היו ראשית כל להקל את תהליך 

 :קבלת הרישיון שהיה עד אז מסורבל ועתיר בירוקרטיה

ואת כל הבירוקרטיה ואת כל התקנות כדי , עשיתי תחקיר עומק ושיניתי את כל הנהלים"
זה היה מאמץ מאוד מאוד גדול גם מול החברה החיצונית שזכתה . על התהליך הזה להקל

שדרשתי ממנה הרבה מאוד דרישות של איכות שירות ותקן שירות שלא נכתבו , במכרז
מישהו בא . זה היה נורא... והם הלכו איתי כי הבינו שהתנאים הם. במכרז שנוסח בעבר

למלא , בתקופה שהיה צריך לעשות את זה, שבשמ, רק לעמוד בתור בגשם, לבקש רישיון
תכניות שהיה צריך לצלם , כמות הנייר שהיה צריך להכין, את כל הטפסים הלא מובנים

שגם מי , וגרם להרבה מאוד תקלות, קשה להבין, זה היה פשוט לא ידידותי, ולהביא
 ,התהליכים את להם הסברתי ...היה לו מאוד קשה להיות בסדר, שרצה להיות בסדר

 המון עשיתי, התקיימו טיוב שהתהליכי לראות כדי במקום אישיות בקרות המון עשיתי
 שהכל בטוח כשאתה ואז, החינוך משרד בתוך המחלקה של הצוות עם אפ-פולו ישיבות

 ולא, בזמנים יעמוד שלא מי, אוקיי ולומר זה את לאכוף גם יכול אתה, שצריך כמו עובד
 ומאוד, ברורים מאוד מאוד נהיו שהדברים משום. יוןריש יקבל לא, הללו בנורמות יעמוד
 (3' מרואיין מס) ". התהליכים את טייבנו

 

משום , עצם שינוי המנגנון וטיובו מאפשרים למערכת השלטונית גם להגביר את האכיפה בנושא

 . אין נסיבות מקלות לאי קבלת הרישיון, כאשר התהליך הבירוקראטי התייעל, שכעת

 רישום לנישואין

התנהלות שכאמור עשויה להשפיע באופן דרמטי , וגמא לשינוי באופן התנהלותו של עובד הקצהד

. לנישואין במדינת ישראל הרישוםהיא , (May 2004; Winter & may 2001)על מידת ההיענות   

. איש איש על פי דתו, החוק בישראל קובע שנישואין חייבים להתבצע באמצעות הרשויות הדתיות

. ולא באמצעות הרבנות, על פי דרכם" אלטרנטיבית"ות רבים בוחרים להינשא בדרך בפועל זוג

הכוללים חוסר עניין בברית , החל ממניעים אידיאולוגיים, הסיבות המשוערות לכך הן מגוונות

ועד לרתיעה מהרבנות ומן , הנישואין היהודית והתנגדות לכפייה הדתית מצד המדינה בנושא זה

 :יחס נותני השירות בהן המועצות הדתיות בשל
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נגיש יותר אבל בעיקר ידידותי , זמין יותר, אם השירות במועצות הדתיות יהיה טוב יותר"
, שאתה בא להירשם לנישואין לא ישאלו אותך שאלות כמו איך אתה מתלבש, קרי, יותר

 אידיאולוגית זה אולי. זה לא אמור לעניין את הפקיד, זה בכלל לא מעניין... ומה זה זה
 (0' מרואיין מס) "אז זה ייפתר, מעניין אותו אבל זה בעיה שלו זה לא בעיה של המערכת

. טובים מספיק לא שאנחנו סימן, קורה זה שאם היה הזמן כל לאורך שהתקיים השיח"
 קורה זה אם אלא, שונות יש כי להם ניתן בוא, בסדר זה, הייתה לא הגישה אומרת זאת

 (0' מרואיין מס)".השירות ברמת טובים מספיק לא שאנחנו סימן

 אם אותך לעניין צריך לא זה, תקשיב, אומר הייתי השטח עם במפגשים הייתי תמיד אני"
 לא או, משהו עצמך על שימי כמו אמירות אומרת זאת. גופייה עם להתחתן באה מישהי

 אודמ הייתי ופה, שם בעיניי חמורות הם, קיצוני יותר להיות יכול וזה, עדן גן לך יהיה
 אחד, להם אומר הייתי. אחד אף הבנתי לא אני פה. פלורליסטיות אין אגב דרך פה. נחרץ
 היו לא לשמחתי, כאלה במקרים מטפלים והיינו בירור כבר זה, כזה דבר שומע שאני
. לפעמים סמוי לקוח של מנגנון עושים והיינו. היו שלא אומר לא זה, אלינו שהגיעו רבים
 (0' מרואיין מס) ".םדברי הרבה עושים היינו

 

נעשו צעדים שונים לשיפור השירות הניתן , על מנת להתמודד עם חוסר ההיענות בתחום זה 

במסגרת שיפור השירות הוקם צוות מקצועי שבחן את הסוגיה . במועצות הדתיות ברחבי הארץ

כל נכתב נוהל אחיד לרישום לנישואין המחייב את , והסיק מסקנות שניתן היה לפעול לאורן

והועברו , המועצות הדתיות ומונע מהן לבוא בדרישות כאלו ואחרות שאינן לעניין לנרשמים

 :מאות פקידים ברחבי הארץ על מנת לשפר את יחס נותני השירות-סדנאות לארבע

של סדנאות לתודעת שירות , זה כבר איך מתמודדים עם זה, עשינו תהליכים של סדנאות"
עברנו יומיים של . ך אגב לא רק בתחום הנישואיםדר, ולשיפור שירות למקבלי קהל

סדנאות מרוכזות שהמשרד עשה אותן . סדנאות עם ארבע מאות אנשים כאלה מכל הארץ
שכלל שני מנהלי , הקמנו צוות מקצועי. כי ראינו בזה ערך. למרות שהם לא עובדים שלנו

ם מנהל גם בעלי ידע מקצועי יחד ע, מחלקות נישואים שהם אנשים עם ראש מעבר
אני הכנסתי לשם כדי שיהיו עם זוויות , יחד עם עוד שני אנשים שהכנסנו, המחלקה אצלנו

והוציא מסקנות והיו עוברים על , סקר מחלקות נישואים שלמות, שעבר בארץ, אחרות
. עבודה מיידית ,לא נייר מדיניות. לא פילוסופיה, ממש ברמת הפרקטיקה, תיקונים שלהם

 שעבדנו חדשה תוכנה לעשות היה מהם אחד. תהליכים המון עשינו ...וגם שינינו לאורו
 בכל תהליך אותו יהיה הרישום שתהליך אומרת זאת, אחיד רישום בעצם של עליה

 (0' מרואיין מס) ".אז היה לא זה אבל פשוט מאוד obvious נשמע זה. הדתיות המועצות

 

, לבצע כיול לכלי המדיניותבחר דוגמאות למקרים בהם השלטון  בחלק זה הובאו שבע, לסיכום

לשפר את השירות הניתן על ידו על מנת להתמודד עם חוסר היענות למדיניות מצד ובעצם 

בחלק נעשתה רפורמה , בחלק מן המקרים נעשה ניסיון להקל ולהנגיש את השירות. האוכלוסייה

פור היחס משמעותית בניסיון לפשט את התהליך הבירוקראטי ובחלק ההתמודדות התמקדה בשי

ההתמודדות עם חוסר ההיענות בדוגמאות שהוצגו נותרה במסגרת , ככלל. של עובדי הקצה

נתה לעבר שינוי המדיניות או אופן היישום שלה ובשלב זה לא פ, הניסיונות להגביר את ההיענות

  .לאור חוסר ההיענות
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 אידיאולוגיה היא שם המשחק – כלי המדיניות או מטרותיהשינוי  3.2

א מה מניע את המערכת השלטונית לבצע שינוי קר הישאלות המרכזיות שעולות מן המחאחת ה

ובין אם , לוותר כליל על המדיניות הראשוניתבין אם הוא כולל , יענותבמדיניות לאור חוסר הה

השלטון  רבהם בח מקרים נמצאו עשרהבמסגרת המחקר  .המדיניות א מתמקד בשינוי כליהו

המשותף למקרים הללו הוא שהמניע לחוסר ההיענות . חוסר ההיענות את המדיניות לאורלשנות 

ישה ובש המדיניות בכליהמקרים ביצע השלטון שינוי  מן בארבעה. אידיאולוגיבכולם הינו מניע 

 . נעשה שינוי מהותי במטרות המדיניות

תנגדות ההרובד הראשון הוא . בשני רבדים להסבירהיא תופעה שניתן " חוסר היענות אידיאולוגי"

במקרים אלו חוסר ההיענות עשוי . של המדיניות עצמה וחוסר אמונה במטרותיה לתוכן המדיניות

לא מפתיע כי מידת . לנבוע מפער אידיאולוגי בין המדיניות ובין האמונות של האינדיבידואל

 ;Alford & Speed 2006)ההיענות קשורה קשר ישיר במידת האמונה במטרות המדיניות 

Andersen 1998; Bardach & Kagan 1982; Tyler 1990; Winter & May 2001 .) הורה

למדיניות החיסונים  לא ייענהמן הסתם , שמחזיק בהתנגדות אידיאולוגית למתן חיסונים לילדיו

 . של משרד הבריאות

ידת הלגיטימיות כי אם למ, עצמה לא לתוכן המדיניות, הרובד השני כולל התנגדות אידיאולוגית

 Tyler 1990; Tyler)לפגוע בחירות הפרט על מנת ליישם מדיניות זו או אחרת   לשלטון הניתנת

כך לדוגמא מסעדה כשרה לחלוטין עשויה שלא לבצע את התהליכים הנדרשים לקבלת (. 1994

ולו רק בשל התנגדות אידיאולוגית של בעליה לאופן בו מתבצע תהליך זה ולחובה , תעודת כשרות

 . ולא בשל התנגדות עקרונית לנושא הכשרות, מערכת שלטונית דתיתלקבל אישור כתוב מ

במאמרו מונה Weaver (2103 ). עשויים להביא את האזרח שלא להיענות למדיניות מניעים שונים

היעדר : שמונה חסמים שונים אשר עשויים להוביל את הפרט לבחירה שלא להיענות למדיניות

, חוסר ידיעה אודות המדיניות או הדרך להיענות לה)ות בעיות קוגניטיבי, היעדר אכיפה, פיקוח

, (השפעות שונות על מערכת קבלת ההחלטות הרציונאלית כגון פעולה מכוח האנרציה וכדומה

שליטה חלקית או אי שליטה בקבלת )בעיות אוטונומיה , בעיות משאבים, השפעת עמיתים

חסם האמונות והגישות עשוי  .ואמונות וגישות, (למשל התמכרות, ההחלטות מסיבות שונות

 חוסר; אינדיבידואלה של והאמונות המדיניות בין אידיאולוגי פער: להתבטא בשלושה אופנים
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 במוסדות אמון אי; שלה המהות על דווקא לאו אך המדיניות או המדיניות יישום אופן על הסכמה

  .ככלל השלטון

לבצע שינוי המערכת השלטונית  מעלה כי בכל המקרים בהם בחרהבמחקר זה ניתוח הראיונות 

, לתפיסתם של בעלי התפקידים שרואיינו, החסם המרכזי להיענות, בכלי המדיניות או במטרותיה

את המדיניות ים בהם בחרו שלא לשנות נראה כי נכון גם לטעון כי כלל המקר. היה אמונות וגישות

ם שמציע מחקר זה אינם אולם הנתוני, היו מקרים בהם החסם המרכזי לא היה אמונות וגישות

 . מאפשרים לבסס זאת בצורה מספקת

ראשית יוצגו . להלן יוצגו עשרת המקרים בהם בחר השלטון לשנות באופן מהותי את המדיניות

ארבעת המקרים בהם בחר השלטון לשנות את כלי המדיניות ולאחר מכן ששת המקרים בהם 

בו הוצגה , דפוס ההתמודדות הראשון יש לציין כי בניגוד להצגת. שונתה המדיניות בכללותה

בחלק זה , ראשית דרך ההתמודדות ולאחר מכן שני השיקולים המשפיעים עליה כפי שעלו במחקר

עבור כל דוגמא יוצג . יוצגו אופן ההתמודדות והשיקולים לבחירה בו באופן משולב בכל דוגמא

ה שהינו תפיסת מקבלי ולאחר מכן השיקול המכריע לבחירת דפוס ז, דפוס ההתמודדות הנבחר

הצגה באופן זה מאפשרת לבסס . ההחלטות כי חוסר ההיענות נובע משיקולים אידיאולוגיים

  .  הוא שמוביל לשינויי מדיניות" אידיאולוגי"באופן מעמיק את התובנה כי חוסר היענות 

 המדיניות שינוי בכלי 3.2.1

כלומר , בכלי המדיניותביל לשינוי מקרים בהם חוסר היענות אידיאולוגי הו ארבעהנציג כעת  

כשרות ומדיניות , רישום לנישואין, חיסוני השגרה לפעוטות בטיפות חלב: באופן בו היא מיושמת

 . רשת הביטחון בחוזי הגז

 חיסוני השגרה לפעוטות בתחנות טיפת חלב

וקות האחראית על שירותי רפואה מונעת עבור תינוייחודית במדינת ישראל קיימת תשתית נפרדת 

משרד הבריאות אחראי על פרוטוקול . תחנות טיפת חלב הפזורות ברחבי הארץ והיא, ופעוטות

ובאיזה גיל יינתן כל , ן הפרוטוקולאיזה יוצאו מ, אשר קובע איזה חיסונים יינתנו, החיסונים

לא מבוטלת אולם קיימת תופעה , שיעור ההיענות לחיסוני השגרה הוא יחסית גבוה, ככלל. חיסון

בוחרות שלא להיענות למדיניות זו ולא לחסן את ילדיהם על פי הפרוטוקול קבוצות שלמות ה של

קבוצה שמסרבת : סקר שבוצע במשרד הבריאות העלה כי מדובר בשתי קבוצות עיקריות. המוצע

עבור אלו שאינם . לחסן את ילדיה מסיבות אידיאולוגיות וקבוצה שאינה נענית מסיבות נגישות
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שיפור : נעשו צעדים אשר תוארו ביתר פירוט לעיל, משאבים וידע, של נגישותנענים מסיבות 

, למול הגרעין האידיאולוגי צעדים אלו יעילים פחות. תמריצים ועוד, הידברות, הסברה, השירות

 :משום שהמקור לחוסר היענות הוא אי אמון בתוכן המדיניות

 חושבים שבאמת. אולוגיותאידי מסיבות החיסונים מתנגדי שנקרא מה שזה קבוצה יש"
 שחושבים אלה לכדי ועד ומזיק גרוע דבר זה בכלל שחיסונים מזה החל, זה שחיסונים
 שיקרא, הממסד של התערבות אוהבים לא שבכלל או, מזיקים הם מסוימים שחיסונים

-סוציו במצב ביישובים כלל בדרך אותם רואים אנחנו ...לעשות מה להם ושיגיד להם
, ידע יכולת גם להם שיש, גבוה במעמד, משכילים, מבוססים נשיםא, גבוה אקונומי
 בסוף מגיעים הם כי מומחה של ברמה הסוף עד לא כנראה, אומרת זאת, ולקרוא

 הם ולפחות באים הם אומרת זאת, להם יש כן אבל, כמובן מבחינתנו נכונה הלא להחלטה
 (2' רואיין מסמ) "מזיקים או מסוכנים הם ושהחיסונים להם שיש בידע בטוחים

 

מציע משרד הבריאות , כחלק מהניסיון להתמודד עם חוסר ההיענות האידיאולוגי לחיסונים

גמישות הכוללת פיצול , להורים באמצעות טיפות החלב גמישות רבה בשינוי פרוטוקול החיסונים

ו בדרך ז(. Gofen & Needham 2014)לבחירת ההורים , החיסונים ושינוי הגיל בהם הם ניתנים

ההתנגדות שלהם אליו , ההורים עשויים להרגיש כי השליטה בתהליך וניהולו חוזרת לידיהם

 :וחוסר ההיענות יפחת, צפויה להצטמצם

 זאת. כתובה שהיא כמו בדיוק התכנית את לתת לא שמעדיפים הורים מעט לא יש"
, כן חנושאנ משהו דווקא וזה, חיסונים לפצל, להפריד או החיסונים אחד על לוותר אומרת
 את להפריד אפשר תמיד לא, האפשר במידת לו להיענות משתדלים, כמדיניות לפחות

 את לאפשר שכן כדי, בעד אנחנו אז ולהפריד לקראת ללכת אפשר אם אבל ...החיסונים
 נותן שזה הראו עשו אחרים אלא, עשינו אנחנו שלא המחקרים, להורים הזו הגמישות

 מה להם ומכתיבים באים מאשר יותר התהליך על שליטה תחושת איזושהי גם להם
 תעשו להם ואומרת באה שהמדינה זה עם להם קשה שקצת לאנשים נותן וזה. לעשות

 (2' מרואיין מס) ".הזה בדבר שליטה איזה להם שיש קל יותר, שלוש שתיים אחת

 

וגי חיסוני השגרה בתחנות טיפת חלב הינם דוגמא למקרה בו חוסר ההיענות האידיאול, אם כן

בהגדרת  בכך שמתאפשר להורים להיות חלק אקטיבי, הוביל לשינוי באופן בו מיושמת המדיניות

את הסדר שבו הם ניתנים ואף לוותר על , לבחור את הכמות הניתנת: פרוטוקול החיסונים

 . חיסונים שלדעת ההורה אין בהם צורך

 רישום לנישואין

להינשא באמצעות בתי הדין הרבניים ועל פי  יהודים חייביםהחוק בישראל קובע ש, כמובא מעלה

בפועל זוגות רבים . (02/3-ג"תשי, (נישואין וגירושין)חוק שיפוט בתי הדין רבניים )דין תורה בלבד 

ראו לדוגמא כתבת ) ולא באמצעות הרבנות, על פי דרכם" אלטרנטיבית"בוחרים להינשא בדרך 
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Ynet" :0 אך לתפיסת , הסיבות לכך הן מגוונות, מורכא. (2102אוגוסט , "ל"מתחתנים בחו /-מ

אחת מהן נובעת ללא ספק ממניעים אידיאולוגיים הכוללים חוסר עניין , בעלי התפקיד בתחום

עבור הגרעין .  או התנגדות לכפייה הדתית מצד המדינה בנושא זה7בברית הנישואין היהודית ו

 : ההיענותהתמודדות דרך שיפור השירות לא תביא להגברת , האידיאולוגי

גם , שלא רוצים להתחתן ברבנות מאידיאולוגיה, זאת אומרת מרבית האנשים שעושים"
 "עט לא משנה מה תעשה לא יבואו אליךכמ. אם תשפר את השירות לא יבואו אליך

 (0' מרואיין מס)

, ארגון גג של רבני הציונות הדתית, "צהר"הקים ארגון , כחלק מהניסיון להתמודד עם תופעה זו

, זוגות בטקס יהודי אורתודוקסי 3,111-במסגרתו נישאים מידי שנה כ, מיזם הנישואיןאת 

(. מתוך אתר ארגון צהר)באוריינטציה המאפשרת לשים במרכז את האמירה האישית של בני הזוג 

מיזם זה בתחילת דרכו פעל למעשה בניגוד לתקנות הרבנות הראשית אשר קובעות כי רק רבנים 

אושר  2103בשנת . כאלו שכיהנו בעבר יכולים לערוך טקס חופה וקידושין ודיינים מכהנים או

 והגירושין הנישואין פקודת לתיקון חוק)את פתיחת אזורי הרישום לנישואין הקובע , "הרחוק צ"

על פי חוק זה יכולים למעשה הזוגות להירשם לנישואין בכל מקום בו יבחרו והינשא . (א ע( רישום)

 :ולא בכפוף למקום מגוריהם כפי שהיה עד אז, אצל כל רב שיבחרו

חלק מהנושא של פתיחת . דווקא בנישואים שלא דרך הרבנות הייתה המון התעסקות"
הרי עד לסיפור הזה . פתיחת אזורי הרישום זכתה להד גדול... אזורי הרישום הגיע משם

מקום או ב, אנשים היו יכולים להירשם לנישואים רק במקום מגוריהם, של בערך שנה
שתחשבי . או במקום שבו הם מתחתנים, שגם זה לא בכל מקום, בסדר, שבו בן זוגם גר

   (0' מרואיין מס)." אין פה שום לוגיקה מקצועית, איזה לוגיקה

 

חובו ניסיון להתמודד באופן עמוק אלא צעד הטומן ב, פתיחת אזורי הרישום אינה צעד התייעלותי

גם , בהתאם למנגנון שהופעל בנושא החיסונים. ת הראשיתם חוסר ההיענות להינשא דרך הרבנוע

לתת להם לבחור היכן , כאן נעשה ניסיון להעביר את השליטה באופן חלקי לידי מושאי המדיניות

  :אורותודוקסית-כל עוד הנישואין עדיין נעשים במסגרת יהודית, ואיפה יינשאו

פלח את זה באמת אם נ. םרק כי היה נחמד ש, הראני לא קונה את זה שכולם באו לצ"
זאת . הראנשים שהזדהו יותר עם דרכם של צ בדרך כלל זה, הרנראה שמי שהלך לצ

כי אני יותר , הרלמצוא את עצמי מתחתן עם רב של צ אומרת אני ברמה האישית יכולתי
 (0' מרואיין ס) "מתחבר

 

ההיענות למדיניות  הייתה ביטוי של ממש לחוסר" צהר"ההיענות של הציבור למיזם הנישואין של 

 :והיוותה למעשה זרז לשינוי באופן בו מיושמת המדיניות בתחום, של הרבנות הראשית



57 
 

אבל אין ספק שהטריגר שצוהר גרם להרבה , מיוחד issueהר לא היה איזה צהר כצ"
. אין ספק שזה היה טריגר,עבור חלק הארי של שדרת ההנהלה של המשרד... מאוד שינוי

הר אבל אין ספק שזה ו מגיעים לתהליכים האלה גם בלי ציות שהיזאת אומרת יכול לה
 (0' מרואיין מס) ."זה משפיע מאוד, אין ספק. היה הרבה יותר מאוחר

 

פתיחת אזורי הרישום לנישואין היא דוגמא למקרה בו חוסר ההיענות הוביל לשינוי באופן , אם כן 

אם בשל , לא להינשא דרך הרבנות הראשיתיותר ויותר זוגות בחרו ש. בו מיושמת המדיניות בפועל

החל " צהר"ארגון . חוסר עניין בדת ואם בשל התנגדות לרבנות הראשית כשלעצמה כגוף מתערב

ובעצם זרז את שינוי האופן בו מיושמת , במיזם נישואין שנתן מענה מסוים לחוסר ההיענות הזה

עה החזרת השליטה של הזוגות פתיחת אזורי הרישום שמשמ: מדיניות הרישום לנישואין בישראל

בחירה , הרב המחתן הנישאים בטקס הנישואין הפרטי שלהם באמצעות היכולת לבחור את

 . מידה רבה את אופי הטקסשקובעת ב

 כשרות

העומדים על פניו בדרישות , בשנים האחרונות רווחת התופעה של בתי עסק כשרים לחלוטין

ם שלא לעבור את התהליכים הנדרשים על מנת ובכל זאת בוחרי, הרבנות לקבלת תעודת כשרות

ייתכן כי הסיבה לחוסר ההיענות הזה טמונה במשבר אמון אותו חווים . לקבל את התעודה בפועל

ואי אמון כלפי מערכת השגחת הכשרות , שראל כלפי מוסדות הרבנות הראשית ככללאזרחי י

ף תפס שם וצורה במסגרת חוסר ההיענות א(. 2102, .."אבל, כשר", חי-אתר בית אבי)בפרט 

הקורא לשבור את המונופול של הרבנות בתחום ולפתוח את " נאמני כשרות בקהילה"פרויקט 

מתוך " )חוק צהר"בדומה למה שנעשה בתחום הנישואין במסגרת , השוק לנותני כשרות נוספים

 "(. ירושלמים"אתר 

דת כיום על שולחן ההתמודדות של מערכת השלטון עם חוסר ההיענות בתחום הכשרות עומ

יים עומדים כעת על שני כיוונים עיקר. וצפויה לתפוס כיוון כזה או אחר בעתיד הקרוב, הדיונים

הראשון דומה מאוד לצעדים . שניהם למעשה משנים את האופן בו מיושמת המדיניות כיום, הפרק

חוק "יוון זה במסגרת כ. ומהותו הפרטת מערכת נותני הכשרות, שננקטו בתחום הרישום לנישואין

אשר קובע כי למסעדה או בית קפה שאין להם תעודת כשרות מטעם הרבנות אסור , "ההונאה

ולמעשה יאפשר לבית עסק להכריז על עצמו ככשר , יקבל פרשנות אחרת" כשרה"לקרוא לעצמה 

 כיוון נוסף אשר נידון. (/210אפריל , NRG) גם אם קיבל תעודה מנותן כשרות פרטי ולא מן הרבנות

 :מושגח-הוא ניתוק יחסי משגיח



58 
 

, בכשרות לעשות שצריכים גדולות רפורמות על שמדברים ...מסמכים גבי על מסמכים"
 זאת. דרמטי שהוא משהו בעיני שזה. מושגח משגיח יחסי ניתוק, יותר הגדול הדבר כולל

. ההשגחה את ממנו מקבל שהוא העסק בעל זה המשגיח את שמעסיק מי, היום אומרת
 ".רפורמות לעשות על שנים ודברו, קיים זה עדיין אבל. משפטית רק לא, בעיה של סוג

 (0' מרואיין מס)

 שהם, המפקחים של חוזקם את מגדילים אנחנו כשרות של הסוגיה את בוחנים כשאנחנו"
 עוד מאשרים שאנחנו לפני, כאלה שירקעסים מיני לכל מענה לתת כדי, שלנו אנשים
 (0' מס מרואיין) ".למשגיחים תקציב

 

אשר , תלות כלכלית, המנגנון כפי שהוא מעוצב כיום יוצר תלות בין בית העסק ומשגיח הכשרות

, יחד עם הפיקוח הרופף בתחום מאפשרת למשגיחים לבצע ככל העולה על רוחם למול בית העסק

, ניתוק התלות הזו הקיימת בין בית העסק למשגיח הכשרות. מה שעשוי להוות פתח לשחיתות

צפויה לסייע לתיקון המנגנון וצמצום תופעת חוסר , תו על ידי הרבנות באופן ישירוהעסק

 .ההיענות

במדינת ישראל קיימת תופעה של בתי עסק המגדירים עצמם ככשרים ועם זאת נמנעים , לסיכום

החל , המניעים לחוסר ההיענות הזה עשויים להיות מגוונים. לקבל תעודת כשרות מן הרבנותמ

ההתמודדות עם . יים ועד חוסר אמון במוסדות הרבנות הראשית ומוסדותיהממניעים כלכל

הפרטת מערך נותני : ונראה כי ישנם שני כיוונים אפשריים על הפרק, התופעה היא בראשית דרכה

בין כך ובין כך נראה כי המערכת השלטונית עתידה לשנות . מושגח-הכשרות או ניתוק יחסי משגיח

  .  ניות בתחום הכשרות בניסיונה להתמודד עם חוסר היענות זהאת האופן בו מיושמת המדי

 מדיניות רשת הביטחון בחוזי הגז

אולם זמן קצר לפני כן מצב , החלו להתגלות מאגרי גז טבעי רבים בשטחי ישראל 2112החל משנת 

הקשה על מדיניות הממשלה הנוגעת לפיתוח המחסור בגז  .שק הגז הטבעי בישראל היה בכי רעמ

הבנקים הם למעשה . חשמל אשר ייצורו תלוי במציאת גז טבעי, חשמל ממקורות פרטייםמשק 

במשך תקופה ארוכה ". מימון פרויקטאלי"נותני המימון להקמת תחנות כוח פרטיות באמצעות 

וכך , טענו הבנקים כי אין ביכולתם לשאת בסיכון שלא יימצא בסוף הגז להפעלת תחנת הכוח

בסופו של דבר . נוגעת לפיתוח משק החשמל ממקורות פרטיים נתקעהלמעשה מדיניות הממשלה ה

 :החליטה המדינה לנטרל את הסיכון על ידי מתן רשת ביטחון לבנקים

בתמורה לזה שהם , הרבה כסף לבנקים, החזר של כסף, שהממשלה עצמה תבטיח"
שזה אנחנו הגענו לתובנה , עכשיו. יעמידו את המימון הדרוש ליזמים להקים תחנת כוח

אף אחד בממשלה כמעט לא ... שהמקורות של גז טבעי היו מוגבליםבטח בתקופה , דרוש
היו מעוניינים שחברת החשמל עצמה תרחיב את המונופול שלה באמצעות הוספה של 

כמעט נטרלנו לחלוטין את הסיכון שנקרא חוזה  ...התוצאה הייתה. רות ייצור נוספיםמקו
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יגייסו את הכסף של מאות , אמרנו היה ויבנו תחנות. יםשל מיליארד, שזה סיכון אדיר, גז
אנחנו , הגז לא יגיע, לא יסתדר לכם, יחתמו על חוזה גז, דולרים של להקים בפועל

 ."כמעט כולו, יישא במחיר, ישלם את ה, זה הציבור, למעשה לא אנחנו, הממשלה
 (/' מרואיין מס)

 

בסקטור הפרטי אשר החלו כבר בתהליכי למהלך זה הייתה התנגדות רבה דווקא בקרב גורמים 

נוגעת , גם אם בחלקה הגדול ממניעים כלכליים, ההתנגדות שלהם. הקמה של תחנת כוח פרטית

 :גם ללגיטימיות של המדינה לשנות את חוקי המשחק בשלב כה מתקדם של התהליך מבחינתם

 אפילו. הפרטי בסקטור המובילים מהארגונים חלק בקרב דווקא התנגדות לזה היה"
 שלהם הטענה? מדוע. שלהם הטענה את גם להבין יכול אני? מדוע. מאוד חריפה התנגדות

 פעם בעוד כרוך, שבו ההיגיון את להבין אפשר אם גם, הממשלה של כזה שמהלך הייתה
 תחנת את, מפעילים והיום, שהקימו אנשים זה. עברו כבר שהם, הכללים כל הפיכת, שינוי
 היו לא, הראשונים היו הם, המובילים היו הם אז. זה על שמעת אם, דוראד הכוח

, המשונים הכללים כל את למדו הם, חלוצים היו, מתקדמים הכי היו הם אבל היחידים
 הטריד מאוד, להסתדר איך ולמדו, השני את אחד סותרים פעמים שהרבה, הגיוניים הלא

מרואיין ) ".הכל את ותהפוך הממשלה תבוא עכשיו, מאוד מתקדמים כבר שכשהם, אותם
 (/' מס

 

ההתנגדות למדיניות נגעה בשאלה מהותית אודות הלגיטימיות של השלטון לשנות את הכללים 

וגם עצם , תהליך שגם עשוי להסב נזק כלכלי לכוחות שכבר קיימים בשוק, בצורה כה דרמטית

שוק כאשר במהלך זמן זה ה, הזמן שלוקח להוציא אותו לפועל כשלעצמו עשוי להסב נזק רב

המתנגדים הפעילו . וכל השחקנים מחכים לראות לאן יתפתחו הדברים, למעשה במעין קיפאון

וכן באמצעות שיח ישיר ושיח , לחצים שונים על מקבלי ההחלטות בעיקר באמצעות שירותי לובינג

. עקיף באמצעות הפעלת כל הקשרים והפעלת לחץ על כל השחקנים הרלוונטיים מן הדרג השלטוני

 :ל דבר ההתנגדות הביאה להתאמת המדיניות לטובת המתנגדיםבסופו ש

הדבר ... שינה, חלק ממה שאנחנו חשבנו לעשות. קודם כל זה שינה... זה השפיע מאוד"
אז לפעמים חוזרים , היום כדי לנטרל את המונופול של הגז של נובל ודלק, המרכזי היה

זה . ל השוק על ידי הממשלהשל רכישה של הגז בשבי, לרעיון שכבר מסתובב הרבה שנים
היא , היא זו שתקנה ואז היא תשווק. מטעם הממשלה, נקראה קונה מרוכז או קונה יחיד

זה , לעשות את זה. ואז אנחנו למעשה מפרידים בין הציבור לבין המונופול של הגז. תמכור
ם כי א, והם יצאו במתקפה מאוד חריפה על הנושא הזה... שינוי מן היסוד של כל השיטה

היינו עושים את זה זה היה גורם להם בעצם להמתין עם הפרויקט שלהם ולחכות שאנחנו 
לדעתי זה היה לוקח , שנה זה במקרה הטוב, כל דבר כזה לוקח, וזה היה לוקח זמן, נגמור

את . ולא רצו, וזה החוסר וודאות, מוציאים כספים, והם שנים מסתובבים. יותר זמן מזה
בסופו של דבר , אבל השפיעו, לא הצליחו לסכל, י דווקא לאאת החלק השנ. החלק הזה

מסלול אחד שהיה מתאים יותר להם ומסלול אחר שהיה מתאים . יצרנו שני מסלולים
 (/' מרואיין מס) ."עיכובים ארוכים. עכשיו ברור שזה גורם לעיכובים. לשאר התחום

 

, פרטיים במדינת ישראל על מנת לקדם את מדיניות הממשלה לפיתוח מקורות חשמל, לסיכום

במסגרת התערבות זו החליטה המדינה לספק רשת ביטחון . היה צורך להתערב במשק הגז הטבעי
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מדיניות זו נתקלה . לבנקים על מנת שיסכימו לשאת בסיכון ולממן הקמה של תחנות כוח פרטיות

ערערה  ההתנגדות. בעיקר של תחנת כוח פרטית שכבר הייתה בשלבי הקמה, בהתנגדות חריפה

שאלה שעולה תדיר במשק , למעשה על הלגיטימיות של המדינה לשנות את כללי המשחק בשוק

 . בסופו של דבר נעשו התאמות במדיניות לטובת המתנגדים. האנרגיה בישראל

 במטרות המדיניות של ממששינוי  3.2.2

מטרות ב הוביל לשינוי של ממש" אידיאולוגי"נציג כעת שישה מקרים בהם חוסר היענות 

מאבק , שימוש בקנאביס לצרכים רפואיים, תוכניות לימוד נוספות במערכת החינוך: המדיניות

ואגרה להגברת הביטחון האישי שניסו להכיל ברשות  חינוך מיוחד, חינוך ביתי, "הכותל נשות"

 . מקומית

 תוכניות לימוד נוספות במערכת החינוך

, תוכניות חינוכיות אשר מגובשות, "נוספותתוכניות לימוד "מערכת החינוך בישראל רוויה ב

עד לפני . עמותות או בעלי אינטרסים אחרים -מועברות וממומנות על פי רוב על ידי גופים פרטיים 

על אף הנחיית משרד החינוך הדורשת לאשר כל תכנית . מוסדר כללהיה לא מספר שנים התחום 

עמדה ההחלטה אילו תוכניות בית ספר  בפועל בידי כל מנהל, חינוכית חיצונית למערכת החינוך

ראו ) כיום האכיפה והפיקוח בנושא התגברו באופן משמעותי. ובאיזה היקף להכניס לבית ספרו

בסעיף . (2102אוגוסט ?, כמה זה עולה ואיך זה עובד: בבית הספר –שיעור פרטי ", !לדוגמא וואלה

 . ן ההוריםזה נתמקד בתכניות לימוד נוספות אשר דורשות תשלום נוסף מ

, מערכת החינוך במדינת ישראל היא חינמית ושוויונית, 0222-ט"התש, מתוקף חוק לימוד חובה

וככלל השירותים הניתנים לתלמידי , ב"כלומר החינוך הציבורי ניתן בחינם מגיל שלוש ועד כיתה י

סיבי ניתנים באופן שוויוני או פרוגר -יחס מורים תלמידים וכדומה , שעות לימוד –ישראל 

חוסר ההיענות בהקשר זה נוגע לרצונם של הורים להוסיף (. בהתאם למדיניות המשתנה מעת לעת)

גם אם העשרה זו דורשת תשלום מן , ולהעשיר את החינוך הציבורי בתוכניות לימוד נוספות

 חוזר)משרד החינוך ל "ישנו חוזר מנכ.  ההורים ובעצם מהווה חוסר היענות למדיניות השוויונית

חוזר זה . שניתן לגבות מן ההורים גובה תשלום מרביהמגדיר , (הורים תשלומי /3.00-0 ל"מנכ

מטרתו מן הסתם להגן על ההורים מלשלם כספים רבים ולשמר את היות מערכת החינוך בישראל 

דווקא ההורים הגיבו פעמים רבות למדיניות ההגבלה הזו , על אף מטרה זו. חינמית ושוויונית

   :בחוסר היענות
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שהורים לפעמים לא רוצים לקדם את , את רואה באופן הפוך. יש חוזר כמה מותר לגבות"
הם לא עושים את מה שמשרד , הרבה פעמים את אומרת אוקיי. בצורה הפוכה, המדיניות

אבל לפעמים יש התנגדות למדיניות בצורה דווקא . החינוך אומר הם עושים משהו אחר
ינוך אומר אני רוצה לצמצם פערים ולתת שוויון שמשרד הח, למשל. בהפוך על הפוך

המדינה משלמת על החינוך וההורים יכולים להוסיף , הנה: הזדמנויות בכך שאני אומר
יכולים להוסיף תוכנית לימודים . איקס דברים על פי חוזר תשלומים מאוד מאוד מדויק

ים שאני מגדיר אך ורק לדבר.. הם יכולים לשלם ל, הם יכולים לשלם לטיולים, מסוימת
ואז הורים בעצם מאפשרים גבייה נוספת שהמדינה לא רוצה בה ולא . ל"בחוזר מנכ

 (3' מרואיין מס) ".מאשרת אותה כדי שהילדים יקבלו יותר שירותים בבית הספר

 

ההורים בחרו שלא להיענות למדיניות משרד החינוך שמגבילה את הגבייה בעבור תכניות , אם כן

חוסר . ל"תי ספר רבים נגבה סכום גבוה יותר מזה המוגדר בחוזר המנכובב, לימוד נוספות

אך , ההיענות הזה מבוסס על רצונם של ההורים להעשיר את החינוך אותו מקבלים ילדיהם

בניסיון להתמודד עם תופעה זו . להישאר במסגרת החינוך הציבורי ולא לעבור למסגרת פרטית

 :ולאפשר תשלומי הורים גבוהים יותרמשרד החינוך החליט לשנות את המדיניות 

. המשרד נכנע באיזשהו שלב בצד אחד למגמות האלה בשטח, שוב, עכשיו במקום הזה"
הוא אמר זה לא יכול להיות שיהיה מצד אחד חינוך ציבורי . בוא ננתח מה קרה, ולמה

ואז מה , חינוך פרטי מאוד מאוד עשיר באפשרויות שלו, מאוד מאוד דל באפשרויות שלו
שרק העשירים ילכו לחינוך פרטי ובחינוך הציבורי נדלדל את המשפחות ? זה אומר
, בוא נאפשר יותר גבייה בבתי הספר הציבוריים. אז בוא נעשה משהו ביניים?החזקות

ון שלהם לתת ובעצם נענה לחלק מתביעות ההורים והרצ, נגדיל את אפשרויות הגבייה
 (3' מרואיין מס) "יותר בתוך בית הספר

 

בניסיון להציל במובן , היענות להורים מהווה נסיגה למעשה מהמדיניות החינמית והשוויוניתה

מסוים את החינוך הציבורי ולמנוע מן ההורים שאינם נענים להעביר את ילדיהם למסגרות 

 :פרטיות

אלה שרוצים יותר . במקום הזה המשרד לא הצליח לצאת ראש עם אף אחד מהקצוות"
זה סוג של הפרטה בתוך ? אלה שאין להם אומרים מה זה. מגביל לא מרוצים מזה שהוא

. המשרד בחר ברע במיעוטו, אבל בעצם זה. כי מי שיש לו ישלם, והגדלת פערים. המערכת
על פי , בתוצאה הזאתי כדי לחזק את החינוך הציבורי ולתת לו יותר עושר של בחירה

 (3' מרואיין מס) ".יכולותיהם של ההורים

 

דיניות במערכת החינוך בישראל היא לספק חינוך חינם ובאופן שוויוני לכלל ילדי המ, לסיכום

הגבלה זו נתקלה . במסגרת מדיניות זו ישנה הגבלה על תשלומי ההורים שמותר לגבות. ישראל

. בחוסר היענות מצד ההורים אשר פעמים רבות רוצים להעשיר את החינוך אותו מקבלים ילדיהם

לשנות במובן מה את המדיניות ולאפשר וסר ההיענות בחר משרד החינוך בניסיון להתמודד עם ח

   . תשלומי הורים גבוהים יותר
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 שימוש בקנאביס לצרכים רפואיים

חוק פקודת הסמים "אסור בישראל על פי ( חשיש, קנאביס, מריחואנה)השימוש בסמים קלים 

וסמים ', אקסטזי וכו, ירואיןכגון ה, "קשים"החוק אינו מפריד בין סמים הנחשבים . "המסוכנים

בארץ קיימת תופעה . אלו וגם אלו אסורים לשימוש בישראל. אחרים ששימושם נחשב מזיק פחות

 :נרחבת של חוסר היענות לחוק זה

, נגיד בוא אבל קלים להם לקרוא אוהבים לא שאנחנו, בסמים שמשתמשים אנשים"
 מעט לא יש, קנאביס של שונים בסוגים, בחשיש שמשתמשים, במריחואנה שמשתמשים

, ללגאליים האלה הסמים את להפוך שרוצה תנועה יש אפילו, הרב לצערי משתמשים
 (01' מרואיין מס) ".ענישה בלי בהם להשתמש יהיה שמותר

 

ואמירה אידיאולוגית , אולם את ההתנגדות מאפיינת עקביות, חוסר ההיענות נובע ממגוון סיבות

 :נה לקבוע עבור הפרט בסוגיות שכאלוהמערערת על הלגיטימיות של המדי

ואי אפשר למנוע מבן , וזה חופשי וזה רצונו של אדם, יש מיעוט שבכלל אומר כל הסמים"
זה חלק מחופש הרצון של הבן אדם כן להשתמש או ... אדם להזיק לעצמו אם הוא רוצה
 (01' מרואיין מס) ."לא להשתמש בכל הסמים שבעולם

 

סיונות להתמודד עם חוסר ההיענות מתמקדים בקיום הסברה ודיאלוג מן הראיונות עולה כי הני

אם כי ביד רפה ביותר , מתן קנסות וענישה, וכן באמצעות אכיפה, עם קבוצות שונות באוכלוסייה

בתוך כך עולות מעת לעת גם בקרב בעלי (. ויד קשה יותר כלפי המפיצים)כלפי הצרכנים 

 :והצורך לשנותההתפקידים שאלות בנוגע למדיניות עצמה 

יכול להיות שצריך אולי לחשוב על  ...ושוב אמרתי. חנו כל הזמן חושביםכל אנ ראשית"
 (01' מרואיין מס) ".לתת אולי דגש יותר לדברים אחרים. שינוי דרכי ענישה

דבר , דבר ראשון פורסמו מחקרים. קרו כמה דברים בעולם, אחרי שיצאתי מהרשות"
. הפללה-שזה אי, קרימינליזציה-להכשיר את הסיפור של דה מדינות נאורות התחילו, שני

כאילו , כאילו מסלול נוסף, ולכן לאחר שעברתי עוד פעם. אלא אי הפללה, לא ליגלזציה
לפני כמה , תיקנתי לאחרונה, ולמדתי את הדברים האלה עכשיו, אני נכנס לתפקיד עכשיו

בהתאם למה , עכשיובהתאם למה שקורה , את תפיסת העולם שלי, יותר, חודשים
' מרואיין מס) ".ולכן תפיסת העולם שלי השתנתה, בהתאם למה שקורה בעולם, שקראתי

00) 

 

אם כן נראה כי גם בקרב בעלי התפקידים מחלחלת אט אט ההבנה כי יש צורך בשינוי המדיניות 

שדה . קרימינליזציה-אם בדרך של שינוי דרכי הענישה ועד למדיניות דה, לאור חוסר ההיענות

 הועבר תיקון 2118בשנת . ם רפואייםאחד בו נעשה כבר שינוי בפועל הוא שימוש בקנאביס לצרכי

 02סעיף ) על פיו מותר השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים, לחוק פקודת הסמים המסוכנים
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כאשר הפיקוח על הגידול , השימוש מומלץ ומאושר על ידי רופא. (לפקודת הסמים המסוכנים

שינוי זה במדיניות ניתן לתלות במידה רבה . ים על ידי משרד הבריאות והמשטרהוהאספקה נעש

 :בחוסר ההיענות העקבי למדיניות האוסרת לחלוטין שימוש בסמים קלים

אבל גם יכול להיות שאצלנו , לא מסכימים לאי הפללה מלא, אנחנו ברשות לא מסכימים"
ו שימוש בקנאביס או במוצריו ניקח נושא כמ, למשל. צריכים להתחיל לחשוב על אחרת

זה נושא שמתגלגל הרבה שנים ואני יכול לומר במצפון מלא מבחינת . למטרות רפואיות
, אחורנית 29הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול אף פעם לא התנגדנו וזה נכון לשנת 

אבל אמרנו שמטרות . שאנחנו לא התנגדנו אף פעם לשימוש בקנאביס למטרות רפואיות
והיום . וזה נכון עד היום. צריך להיות מאושר על ידי רופאים ותחת פיקוח רפואירפואיות 

יש גם מערכת רפואית בארץ שמאפשרת קבלת קנאביס לאנשים שנדרשים לזה מסיבות 
, ואז אותם אנשים שמקבלים את הרישיון להשתמש בקנאביס הם לא נענשים, רפואיות

  (01' מרואיין מס) "זאת אומרת הם מקבלים רישיון והם לא נענשים

 

במשך שנים רבות . השימוש בסמים קלים בישראל אסור על פי פקודת הסמים המסוכנים, לסיכום

ורבים המשתמשים בסמים קלים למטרות כאלו , קיימת תופעה של חוסר היענות למדיניות זו

 כחלק מן ההתמודדות עם תופעה זו נוסף תיקון לחוק פקודת הסמים על פיו מותר. ואחרות

 . השימוש בקנאביס למטרות רפואיות ובפיקוח המתאים

 "נשות הכותל"

אחראי על קביעת תקנות השמירה על ( נקרא בעבר שר הדתות)השר לשירותי דת במדינת ישראל 

. (0280-א"תשמ, ליהודים קדושים מקומות על השמירה תקנות) מקומות קדושים ליהודים

, המקום מנהג פי על שלא דתי טכס עריכת" כי אסורה 0221במסגרת תקנות אלו נקבע בשנת 

נשות "התקנה נכתבה למעשה כנגד ארגון . "המקום כלפי המתפללים ציבור ברגשות הפוגע

 ומעשית משפטית הכרה השיגל"ארגון נשים אשר הוקם בסוף שנות השמונים במטרה , "הכותל

 הנשים בעזרת ותבטלית ולהתעטף התורה מן לקרוא, ובקול בקבוצה להתפלל, כנשים בזכותנו

נשות "מדיניות זו זכתה לחוסר היענות עיקש מצד ארגון  . (מתוך אתר הארגון) "המערבי שבכותל

במקרים רבים . אשר המשיכו להגיע לכותל מדי ראש חודש ולהתפלל בו כדרכן וכמנהגן, "הכותל

נשים התפתחו קונפליקטים בין הנשים ומתפללים אחרים בכותל אשר במהלכן נעצרו חלק מן ה

 . שוב ושוב

כאשר , הן בהקשר המשפטי, ההתמודדות עם חוסר ההיענות בהקשר זה נעשתה במסגרת רבות

הן באמצעות וועדה שהייתה אמורה , צ בעניין"המדינה נדרשה לענות לעתירות שונות שהוגשו לבג

ית תפנ. ר הסוכנות לסייע במציאת פתרון"לדון בעניין ולמצוא לו פתרון ובהמשך אף נתבקש יו

שקבעה כי הנשים  2113צ בשנת "משמעותית ושינוי של ממש במדיניות חלה בעקבות פסיקת בג
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קשת "ולאחר מכן יעברו לאתר , יוכלו לערוך את התפילה והקראת ההלל בכל ראש חודש בכותל

ושם יתעטפו בטליתות ויקראו , הבית-שאף הוא שריד מן החומה המערבית של הר, "רובינסון

בראשות שר , החלטה זו היא למעשה אימוץ של המלצת וועדת נאמן. (2028711 ץ"דנג) בתורה

 ביותר המעשית קשת רובינסון הינה החלופה כיאשר מסקנתה הייתה , יעקב נאמן, האוצר דאז

 (.2103, מרכז המחקר והמידע) הכותל נשות של ולתביעותיהן לצורכיהן

שעל אף שעמדו בהסדר , מתפללותנקטה המשטרה יד קשה יותר כלפי ה 2112-2103בין השנים 

נעצרו שוב ושוב בשל נשיאת הטליתות שלהן והעברת ספר תורה מן הכותל , 2113שנקבע בשנת 

ולניסיונות השר דאז להתערב , מעצרים אלו הובילו להד תקשורתי גדול. לקשת רובינסון

 :ולהתמודד עם העניין הרגיש וטעון האידיאולוגיה

ובאמת הם , סגן השר, טוב זה גם הרב אלי, לי בנטנפת, התעסק עם זה מאוד השר"
כי . ללכת לפרקטיקה ולא למדיניות, התעסקו בזה לדעתי יותר במישור של למצוא פשרה

שהיא , גם הם כנראה הבינו שיש פה מורכבות שהיא מעבר לקבלת החלטות כמדיניות
מרואיין ) ".רזה כבר משהו שהוא תהליך אח, קהלפוליטי, נוגעת כבר לצביונה של המדינה

 (0' מס

 

פרשיית המעצרים הסתיימה כאשר שופט בית המשפט המחוזי בירושלים משה סובל קבע 

 י"עמד "פס) וביטל אותם, בהחלטה תקדימית כי למעשה אין כל עילה חוקית למעצרים הללו

 . ('ואח ראס' נ ישראל מדינת 23832-22-33

תה כזו שאינה מאפשרת בפועל לקיים מניין המדיניות בנוגע לתפילה בכותל המערבי היי, לסיכום

מדיניות זו זכתה לחוסר  .קוראות בתורה ומתחזנות, במסגרתו נשים מתעטפות בטלית, נשים

כחלק מן הניסיון ". נשות הכותל"היענות עקבי ועיקש של קבוצת נשים שהתאגדה תחת השם 

עליו יש מחלוקת  את החלק בתפילהלפיה להתמודד עם חוסר ההיענות הוצעה לבסוף הפשרה 

. ד מן החומה המערבית של הר הביתאף הוא שרי, אתר קשת רובינסון, יערכו הנשים באתר חלופי

והי דוגמא נוספת למקרה בו חוסר היענות אידיאולוגי הביא בסופו של דבר לשינוי של ממש ז

 . במדיניות

 חינוך ביתי

ב חייבים ללמוד "ועד כיתה י 3במדינת ישראל קובע כי כל הילדים מגיל " חוק לימוד חובה"

הוריו של כל תלמיד אחראי לשלוח אותו למסגרת מתאימה ואם לא יעשו . במוסד חינוכי מוכר

, חוק לימוד חובה)המדינה אחראית על החינוך והוא ניתן בחינם . זאת דינם מאסר או קנס
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ביניהן , לםבדומה למדינות רבות בעו(. תיקונים שחוקקו בהמשך הדרך 32לחוק ; 0222-ט"התש

גם בישראל התעוררה תופעה של הורים אשר מסיבות אידיאולוגיות , (Divoky, 1983)ב "ארה

תופעה זו עוררה . בוחרים שלא לשלוח את ילדיהם לבתי הספר אלא לחנך אותם במסגרת ביתית

 2112יצא בשנת , אך בשל מאבק ממושך של ההורים, שלטוניתהתנגדות עזה בקרב המערכת ה

 חינוך /3.0-0( א)72תשסגל "חוזר מנכ) ל המתיר חינוך ביתי תחת הגבלות כאלו ואחרות"חוזר מנכ

 ל נוסף שחידד וריענן את הנהלים בנוגע לחינוך הביתי"יצא חוזר מנכ 2119בשנת . (נהלים – ביתי

ל כי על מנת "בין השאר קבע חוזר המנכ. (נהלים-חינוך ביתי 3.0-29, ל הוראות קבע"חוזר מנכ)

שור לחינוך ביתי להורים צריכה להיות תפיסה אידיאולוגית מגובשת המחייבת חינוך לקבל אי

חילוקי דעות בין הורים ובית . או שנסיבות יוצאות דופן של מצב הילד יחייבו חינוך ביתי, ביתי

גישה הטוענת שחינוך " )חינוך חופשי"כמו כן לא אושר . הספר אינם מהווים עילה לחינוך ביתי

כמו כן הוצגו דרישות הפיקוח והבקרה של משרד (. ם ללא מסגרת לימודית מובניתצריך להתקיי

צ בנושא "הגישה קבוצת הורים בג /211בשנת . החינוך על תכנית הלימודים בחינוך הביתי

שבפועל מנעה  כנגד מדיניות זו( /99/271צ "בגהחינוך  משרד נגד ואחרים זיגפריד אלכסנדר)

 :  ינוך ביתי על פי חוקמהורים רבים לתת לילדיהם ח

 מדיניות. שלהם לילדים ביתי חינוך שרצו מצומצמות מאוד אוכלוסיות שהיו שנים היו"
 בתי כאן יש, סליחה. הביתי לחינוך עצומה התנגדות הייתה... עת באותה החינוך משרד

 הרבה אחרי דבר של ובסופו. ספר לבית שלכם הילדים את תשלחו, הסוגים מכל ספר
 לחנך שרצה, אידיאולוגי מאוד מאוד, מצומצם מאוד, תראי, הציבור של ותהתנגד מאוד

 כביכול תופעה. ילדים עשרות בכמה המדינה בכל מדובר כ"סה, בבית שלו הילדים את
 התפיסה פי על בבית וילמדו ישבו ילדים כמה אם המדינה על האיום מה, שהיא

 של פה המתנגשים הערכים אבל. איום שום בזה אין? שלהם ההורים של האידיאולוגית
 סוער מאוד מאוד דיון קיימו, לבחור ההורים של הזכות למול לחינוך המדינה אחריות

  (3' מרואיין מס) ".זמן באותו המשרד לית"מנכ של ברמה

 

הידברות אשר הולידה מדיניות חדשה , העתירה הולידה הידברות בין משרד החינוך לעותרים

חינוך  /3.0-3הוראות קבע  ל"חוזר מנכ)י ומתירה חינוך חופשי המאפשרת ביתר קלות חינוך בית

אם כי עדיין לא רצוי בעיני , השינוי שבוצע הופך את החינוך הביתי ללגיטימי(. נהלים -ביתי

" התאמת"כGofen (2102 )שינוי בעל מאפיינים כאלה הוגדר על ידי . המערכת השלטונית

ימת זוכה להכרה חברתית ונכנס לנורמות כאשר חוסר היענות של קבוצה מסו, המדיניות

ועל כן לשלטון אין ברירה אלא לקבלו על אף מורת הרוח של השלטון מן , המקובלות בחברה

 : השינוי
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באיזה . ל שהסדיר את העניין הזה של החינוך הביתי"בסופו של דבר יצא חוזר מנכ"
בסוף כל שנה אם  בדיקה, איזה בקרה תהיה על הלמידה של הילדים, מה הפיקוח, תנאים

ואמירה מאוד מאוד חד . יאשרו להם המשך חינוך ביתי או לא יאשרו להם חינוך ביתי
אם אתה בוחר חינוך ביתי אתה לא יכול . משמעית שאי אפשר לרקוד על שתי החתונות

להחליט שרק לשיעור ספורט או רק לשיעור חינוך או רק לשיעור אנגלית אני אשלח את 
אם אתה לוקח . ולנמק את זה בסוגיה חברתית או משהו כזה. הקרובהילד שלי לבית ספר 

לא פורטים את התמונה . 'עד ת' זה מא, ורוצה לעשות חינוך ביתי, אחריות על הילד שלך
אני יכולה להבין את הרציונל , כי בעצם המטרה של, כדי למנוע.. זאת אה. הזו לחלקים

לחינוך , כן יגיעו לחינוך הממלכתי זה שרצו שעד כמה שיותר, שעמד בבסיס הדברים אז
, יש לו דברים שילדים צריכים אותם, שהחינוך הציבורי יש לו מסגרת חברתית, הציבורי

הרבה מאוד ערכים נוספים שניתנים , מקום של הסתגלות, מקום של סוציאליזציה
 (3' מרואיין מס) ".לילדים

 

משרד החינוך החליט להגביל את , על אף ההכרה בחינוך הביתי וההקלה ברגולציה בהקשר זה

חוסר . בסופו של דבר במטרה לצמצם את התופעה, האפשרות לשלב בין חינוך ביתי לחינוך ציבורי

, אך השינוי אינו רצוי ומקובל באופן אמיתי על המערכת השלטונית, ההיענות הוביל לשינוי

 : שהייתה מעדיפה שהשליטה בחינוך הילדים תישאר בידיה

בעצם היא רואה בזה . לראות איך החינוך של הילדים קורה ולשלוט בזההמדינה רוצה "
וכשהחינוך חובה מתבצע בבית על ... זה לא משהו, לכן היא גם חינוך חובה. מנדט שלה

זה מחייב אותך לבקר ולפקח על זה . הוא רחוק מאוד מהעיניים של המדינה, ידי ההורים
יטה לא להגדיל את הפתח ולאפשר המדינה החל. בצורה אחרת וזה מאוד מאוד מקשה

  (3' מרואיין מס)." אז אני יכול לבחור, הנה, אה , ליותר משפחות שיגידו

 

החל משנות התשעים התעוררה תופעה של חוסר היענות למדיניות החינוך במדינת , לסיכום

נך יותר ויותר הורים בקשו לח. ישראל אשר קובעת כי ילדים צריכים ללמוד במוסד חינוכי מוכר

 /211והחל משנת , לאחר מאבק ממושך ועיקש המדיניות אכן שונתה. את ילדיהם במסגרת ביתית

". חינוך חופשי"ואף מאפשרת , מאפשרת המדינה חינוך ביתי ביתר קלות להורים החפצים בכך

 . אך בפועל אינו רצוי גם כיום על ידי גורמים במערכת השלטונית, השינוי אמנם בוצע

 חינוך מיוחד 

שאובחנה אצלו מוגבלות  3-20ק החינוך המיוחד במדינת ישראל קובע כי כל ילד בגילאים חו

המורכבת ממספר , וועדת השמה, על פי החוק. כלשהי זכאי לטיפולים מיוחדים במימון המדינה

היא הקובעת האם על הילד ללמוד במסגרת של חינוך מיוחד או להיות , בעלי תפקידים רלוונטיים

על פי חוק זה דעתם של (. 0288-ח"חוק החינוך המיוחד התשמ)של חינוך כללי משולב במסגרת 

אך ההחלטה , ניתנת להורים האפשרות לערער. אולם אינה הקובעת, ההורים נשמעת בוועדה

 . הסופית בנוגע למסגרת בה יתחנך ילדם היא של המדינה
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אלו שאינם מעוניינים במרבית המקרים כ, וועדות ההשמה מעלות התנגדות קשה ורבה של הורים

 :אלא ישתלב במסגרת החינוך הרגיל, שילדם יעבור למסגרת של חינוך מיוחד

. קשה מאוד מאוד מקום זה, תראי... זה התנגדות מאוד קשה למדיניות וועדות השמה"
 לחינוך זכאות שלך לילד מקנה היא, עושה היא מה שואלת את אם, השמה שוועדת משום
 שהמדינה. מהמדינה שירותים ליותר זכאי שלי הילד אז, אוקיי כביכול אז. מיוחד

 מותאמים יותר שירותים לקבל ר'וואוצ של סוג בעצם לו נותנת הזו מהוועדה כתוצאה
 עדיין המיוחד והחינוך מאחר אבל? מזה ישמח לא הורה איזה. שלו הילד של לצרכים

 עדיין טיפיתסטריאו חברה היא שלנו והחברה ומאחר, הורים של בעיניהם סטיגמטי
 הורים של שלמות בקבוצות היום עד נתקלים כן אנחנו אז, תיוגים של בנושא מאוד וקשה

 שהילד דרך בכל ומנסים, המיוחד בחינוך השמה של למדיניות להתנגד מאמץ כל שעושים
 (3' מרואיין מס)" .הרגיל בחינוך וישתלב יישאר שלהם

 

מאבק הניטש בין ההורים ובין מערכת החינוך שדה ל, לאורך השנים, וועדות ההשמה היו אם כן

כך מתואר היחס בין . ין שבידו האמת בנוגע לטובת הילדכאשר כל צד מאמ, אודות גורל הילדים

לבחינת מערכת החינוך הציבורית ח הוועדה "בוועדות ההשמה בדו ההורים לאנשי המקצוע

 :(וועדת דורנר) המיוחד בישראל

הוא שלב קבלת , כך התברר, ים לבין מערכת החינוךמוקד בולט של חיכוך בין ההור"
נוצר , מטבע הדברים, בשלב זה. ההחלטה על השמת הילד בעל הצרכים המיוחדים

שמי שמצויים , במידה רבה של צדק, הרואים עצמם –לעיתים מתח בין שאיפת ההורים 
להיות מעורבים  –בעמדה הטובה ביותר לדעת מהי אפשרות ההשמה הנכונה לילדם 

. לבין עמדת אנשי המקצוע העוסקים בהשמה, להשפיע ככל האפשר על החלטת ההשמהו
כי עליהם מוטל  –והיותם גורם אובייקטיבי  נוכח מומחיותם –האחרונים מצידם סבורים 

ח הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינוך המיוחד "דו)"לומר את המילה האחרונה
  (.9/עמוד , 2112, בישראל

 

מנסים פעמים רבות לנסות להידבר ולייצר יחסי , עם חוסר ההיענות של ההורים בכדי להתמודד

 :אמון בינם ובין המערכת

 שהגיעו מקום להיות חייב הוא, חשוב מאוד מקום שהוא, בוועדה המשפחה של המקום"
 שאת מקום וכל. הזה במקום שנוצר אמון מאוד הרבה של משותף תהליך מתוך אליו

 הצליח לא המקצועי והדרג, נוצר לא הזה שהאמון מקום זה םהורי של התנגדות רואה
 לטובת שלהם ההתנגדות את ולשבור ההורים של הפעולה שיתוף את לגייס או אחד מצד
 של דעתם פי על לילד הולם מספיק שהוא מענה נתנה לא, לא המערכת שגם או, הילד

 החינוכיים המענים את ההורים עם שבודק תהליך לייצר היא היום המדיניות ...ההורים
 לא ההשמה לוועדת נגיע כשכבר שבאמת כדי, החלטה שמקבלים לפני, זמן לאורך לילד
 (3' מרואיין מס) ".ההורים עם במלחמה נהיה

 

שתפקידה היה לבחון את , בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר, מונתה וועדת דורנר /211בשנת 

ביניהן ההמלצה , צה מספר המלצות מהפכניותהוועדה המלי. סוגיית התנהלות החינוך המיוחד

שההחלטה הסופית בנוגע להשמת הילד בחינוך המיוחד או הרגיל תהיה בידי ההורים ולא בידי 
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היא בגדר מהפכה בתחום ומהווה שינוי , בתוך שאר החלטות הוועדה, החלטה זו. וועדות ההשמה

. לאורך השנים לוועדות ההשמהמדיניות של ממש המושפע ללא ספק מחוסר ההיענות של ההורים 

 :ח נתקל בקשיים ולמעשה הוא מיושם רק במספר רשויות ברחבי הארץ"יישום הדו, עם זאת

 של רובה ברוב עדיין הוא אבל, מרוחב פיילוט הוא, עדיין יישום בתהליכי הוא דורנר"
     (3' מרואיין מס) ".בלבד רשויות בכמה מיושם הוא, דורנר מיושם לא המדינה

 

חוק החינוך המיוחד קובע כי וועדות ההשמה הן אלו שיחליטו את המסגרת שבו ילמדו , יכוםלס

לאורך השנים התקיימה תופעה נרחבת של הורים שאינם מוכנים . ילדים בעלי צרכים מיוחדים

אשר טוענים כי הם אלו המצויים בעמדה הטובה ביותר לדעת מהי , לקבל את החלטות הוועדה

פעמים רבות וועדות ההשמה נתקלו בהתנגדות קשה של . נה עבור ילדםאפשרות ההשמה הנכו

לאור כל זאת החליטה הוועדה הציבורית לבחינת . הן להחלטה והן לאופן בו התקבלה, ההורים

מערכת החינוך המיוחד בישראל כי משקל ההחלטה הסופית בנוגע להשמה יעבור לידי ההורים 

זוהי דוגמא נוספת למקרה בו . וועדה בתהליכי יישוםהחלטות ה. ולא יישאר בידי וועדת ההשמה

 .  חוסר היענות אידיאולוגי הוביל לשינוי מדיניות של ממש

 אגרה להגברת הביטחון האישי

ולא בהכרח בשל התנגדות , מקרה זה הינו דוגמא לחוסר היענות בשל האופן בו המדיניות נקבעה

וניציפאליות עלה רעיון להטיל אגרה של באחת מן הרשויות המ. אידיאולוגית לתוכן המדיניות

שקלים על מנת להגביר את נוכחות המשטרה ברשות ולהעלות על ידי כך את תחושת  מספר

 :הביטחון האישי של התושבים

שכל . חשבנו שצריכים להטיל איזושהי אגרה להגברת הביטחון האישי של התושבים"
נו נציב יותר ניידות ביישוב ישלם עוד עשרה שקלים בחודש ובתמורה אנח, תושב יקבל

 (00' מרואיין מס) ."כדי שהם יסתובבו ואנשים ירגישו תחושה של ביטחון אישי

    

ולו רק בשל הדרך , שלא שתפו איתה פעולה, המדיניות החדשה עוררה התנגדות בקרב התושבים

 : שבה היא נקבעה

השאר כי מי שהיה שהסיבה שזה לא יצא לפועל הייתה בין , אני חושב בדיעבד שהסיבה"
. שהוא ניסה להוביל את זה, טעה בדרך, ואני לא רוצה להיכנס פה לרכילות, ממונה על כך

תבדוק איפה , שתף את האנשים, שאומרתלא בתזה כי אתה לא יכול להוביל שינוי כזה ש
וזה לא נעשה . הנקודות שלהם ותנסה להטמיע את התזה הזו שתתן מענה לנקודות האלה

 רצה הוא, אותה שמע לא הוא, האוכלוסייה את שיתף לא הוא... א הצליחאז ולכן זה ל
 (00' מרואיין מס) ".עבד לא וזה, "אחליט אני"כ זה את להנחית
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חוסר היענות אידיאולוגי עשוי לבוא לידי ביטוי גם כאשר אין פער אידיאולוגי עם תוכן , לסיכום

ה שאלות בנוגע ללגיטימיות של השלטון אולם האופן בו המדיניות נקבעה מעל, המדיניות בהכרח

 (. Tyler 1990; Tyler 1994)המתערבת בחיי הפרט ופוגעת בחירותו , להחיל מדיניות כזו

 העדר תגובה .4

התו , סוגיית פינוי מאחזים בלתי חוקיים: המקרים בהם אובחן העדר תגובה לחוסר היענות הם

 .במקרים מסוימיםואי דרישה של כספים שחייב בית המשפט לאזרח , החברתי

במקרה של התיישבות בלתי חוקית בשטחי יהודה ושומרון עולה כי בייחוד בשנים שלאחר 

ובפועל בחר באופן מודע שלא , השלטון העדיף להימנע מעימות עם התושבים, ההתנתקות

צ וזה חייב את המדינה "למעט במקרים בהם הסוגיה מגיעה לפתחו של בג, להתמודד עם התופעה

 :אותה התיישבות לפנות את

 היו מאחזים מאה כמעט אז קורה שהיה מה זה אם, והרסה באה לא,  כ"בד המדינה"
 היא שבו הכפול האופן על דיברה המדינה כי קרה לא זה אבל, From day one מפונים

 כי הורסים להרוס שרצו בתים אותם את... להתקדם הזאת לפעילות אפשרה... ו מתנהלת
 אני, רגע" אומרת היא כ"שאח כזה במחיר לפעמים אבל, תנגדיםמהמ חזקה יותר המדינה

היא .. ".רוצה לא, לא", כואב זה זאת בכל כי" פעם עוד כזה לעימות להיכנס רוצה לא
היא לא מעוניינת להיכנס לעימותים , ((הדגשה))יודעת מה היא צריכה ( ש.נ –המדינה )

 (8' איין מסמרו". )זה ממש לא פשוט, הכואבים האלה  ולעשות אותם

 

הינו מעין " התו החברתי. "גם במקרה של  התו החברתי בחרו רשויות השלטון שלא להתמודד

 למסעדות ובתי עסק אשר שומרים על" במעגלי צדק"תעודת כשרות הניתנת על ידי עמותת 

( החזרי נסיעות וכדומה, שכר מינימום)סטנדרטים חברתיים מסוימים הנוגעים לזכויות עובדים 

גינון , בדומה לדוגמאות הנוגעות לשיטור קהילתי. אפשרים נגישות לאנשים עם מוגבלויותוכן מ

המשרד לשירותי . גם כאן מדובר בעצם בתופעה של חוסר היענות, (Gofen 2014)קהילתי וכדומה 

שקל כנראה את , האמון על מנגנון נתינת תעודת הכשרות שנמצא באחריות הרבנות הראשית, דת

 :ל את הסטנדרטים הללו אך בחר שלא להתמודד עם התופעההאפשרות להכלי

דווקא , דברנו על זה כמה פעמים בתוך המשרד, העליתי את זה כי זה היה חשוב לי"
דווקא לא מצד , והבנו שבפרק הישימות זה עוד לא במקום הזה, בפתיחות מאוד יפה

, לא מנהלית ,תהסמכות בנושא כשרו, שבסוף. הממסד הרבני, יותר מצד הרבנות, המשרד
אני לא יודע אם את יודעת אבל מועצת הרבנות הראשית הגם שהיא . הלכתית היא אצלה

כי הצעירו . היא השתנתה שינוי מסדר ראשון לא מעבר לזה, שונתה בשנה וחצי האחרונה
, גם אלה שהם מייצגי הציונות הדתית, אבל עדיין רוב האנשים שם, קצת את האנשים

תפיסתם האישית וגם  , הם אנשים שבעיני, או איך שנקרא להם ולכאורה יותר פתוחים
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, אבל העליתי את זה, אני לא ראיתי איך זה עובד. לית"הציבורית היא הרבה יותר חרד
 (0' מרואיין מס) "בשיח הבנו שזה לא ילך לשום מקום

 

 כאשר בית המשפט גוזר על אדם. המקרה האחרון  ה לחוסר תגובה  הוא מתחום בתי המשפט

הפיצוי  לא יינתן לזכאי לו אלא אם זה יפנה ,  לשלם פיצוי כספי לאדם אחר במסגרת משפט פלילי

זכאים רבים אינם פונים לבית המשפט ואינם . בפועל. באופן ישיר לבית המשפט לדרוש אותו

במקרה זה בוחרים בבית המשפט שלא להתמודד עם התופעה . מקבלים  את הכסף העומד לזכותם

 :בכוח אדםבשל מחסור 

בתוך המנהלה של , יש הבנה בתוך מערכת בתי המשפט שצריך לטפל בבעיה הזאת"
אני מסופק עד כמה היא מסוגלת , מה שנקרא הנהלת בתי המשפט, מערכת בתי המשפט

כי בית המשפט עוסק . להתמודד עם זה כי כדי להתמודד עם זה צריך תקנים וכוח אדם
כדי , אני מדבר על המקום שאני הייתי בו, בעיהאני מדבר על . בסיזיפיות היומיומית

כשאני . תטפלו בנושא הזה, להגיד להם תקשיבו, לטפל בזה אני צריך כעת להסיט עובדים
שירותים נוספים , השירותים לעובדים ייפגעו, מסיט עובדים השירותים לקהל ייפגעו

כשיו זה לא ע. כדי באמת למצות את מלוא הדברים האלו אני צריך כוח אדם. ייפגעו
אם אין מישהו אקטיבי שבא ובוחן ומרים טלפון , כל מערכת ממוחשבת שלא תהיה, יעזור

 (2' מרואיין מס) ."זה לא יקרה, ושואל ובוחן

 

, במקרים מסוימים השלטון מודע לתופעת חוסר היענות אולם בוחר שלא להתמודד עימה, לסיכום

ם כאלו ואחרים ואם בשל אופי הפקידות אם בשל מניעים פוליטיי, אם בשל מחסור בכוח אדם

משום שלא , הבחירה שלא להגיב היא ככל הנראה רחבה יותר מכפי שעלה במחקר זה. ויכולותיה

בשל מספר המקרים המצומצם של חוסר תגובה . ניתן דגש למקרים אלו במסגרת הראיונות

לשימוש של   לחוסר היענות  אין מקום לנסות ולהעריך במחקר זה מהם הגורמים המביאים

 .מעצבי המדינות והמיישמים אותה באלטרנטיבה של חוסר תגובה
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 דיון ומסקנות

במחקר זה נעשה ניסיון לרדת לעומקם של אופני ההתמודדות השונים של הממשל עם חוסר 

המשפיעים על אופן ההתמודדות עימה  השיקוליםהיענות למדיניות ולנסות ולחדד מהם 

 להמשיג הייתה המחקר מטרת .ת מקומה של תופעת חוסר ההיענות ככללוהתפיסות השונות אודו

 התגובות מגוון את לפרוש, למדיניות היענות חוסר עם השלטון של התמודדות תהליך את

 התופעה את לצמצם הבחירה את המנחים השיקולים בדבר השערות ולהעלות האפשריות

 את המנחים השיקולים ות בדברבאמצעות השפעה על התנהגותם של מושאי המדיניות והשער

 .מדיניותפנות דווקא לשינוי הל הבחירה

עם חוסר  בואו להתמודדאפיין את דפוסי הפעולה של השלטון במה משאלת המחקר הייתה 

כדי להציע תשובה  ?ם הגורמים המנחים בחירה בדפוסי הפעולה השוניםהיענות למדיניות ומה

איונות עומק עם בעלי תפקיד בכירים במערכת מחקר איכותני המבוסס על ר נערךלשאלה זו 

דפוסי מראיונות אלו עלו עשרות דוגמאות למקרים של חוסר היענות ו. השלטון בישראל

 .לגיבוש מודל תיאורטי המוצע במחקר זה דוגמאות שסייעו, ימהההתמודדות ע

יענות המודל התיאורטי מציע כי ישנם שלושה דפוסי התמודדות שונים של השלטון עם חוסר ה

נמצא כי לרוב . הינו המשך הניסיון לשנות את התנהגות מושאי המדיניות, הראשון. למדיניות

מקבלי ההחלטות מחזיקים בתפיסה המכבדת את האזרח ומעמדו במרחב הדמוקרטי ועל כן 

 זכויותעל ככל שניתן שימוש באמצעי מדיניות רכים השומרים תגובתם לחוסר היענות תאופיין ב

יותר כאשר מושאי המדיניות הינם אזרחים וצעדים " רכים"ן נמצא כי יינקטו צעדים כמו כ. הפרט

 השניהתגובה דפוס . נם התאגדויות ומגזרים ספציפייםנוקשים יותר כאשר מושאי המדיניות הי

שינוי כלי , כיול המדיניות: הרמותבאחת משלוש , שינוי התנהלות השלטוןלחוסר היענות הינו 

נמצא כי שתי הדרכים האחרונות יינקטו רק כאשר מקבלי . מטרות המדיניות המדיניות או שינוי

 . ההחלטות סבורים כי המניע לחוסר היענות הינו אידיאולוגי

הראשונה : למחקר זה שלוש תרומות משמעותיות לספרות העוסקת בתופעת חוסר ההיענות

כאשר התפיסה , יענותוהמשמעותית מכולן היא התרומה לשינוי התפיסה אודות תופעת חוסר הה

בהמשך , ואילו מחקר זה, ום במחקר היא תפיסה שלילית כלפי תופעת חוסר ההיענותהרווחת כי

כי תופעת חוסר ההיענות עשויה להוות פעמים את האפשרות מעלה  ,למספר מחקרים קודמים

של  התרומה השנייה היא החשיבות במיפוי ואפיון מספר רב. רבות זרז לשיפור ושינוי מדיניות
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אפיון המציע לתפוס את התופעה כתופעה הטרוגנית ומגוונת , מקרים של תופעת חוסר ההיענות

התרומה השלישית היא אפיון מעמיק של . ולא כתופעה הומוגנית כפי שנתפסה עד כה במחקר

אפיון אשר נעשה בעבר רק במסגרת חקר מקרה ולא , דפוסי התגובה של השלטון לחוסר היענות

 .רוחבי של עשרות דוגמאותבאמצעות מחקר 

שינוי התפיסה תרומה המשמעותית ביותר של מחקר זה היא היותו מחזק את ה, כאמור לעיל

ספרות הקלאסית נוטה להציג את תופעת חוסר ההיענות ה. אודות תופעת חוסר ההיענות

שיש " יישום"כבעיית , למדיניות ככזו אשר נתפסת בקרב מקבלי ההחלטות כתופעה שלילית

-היחסים בין האזרחים ובין הרשויות נתפסים לרוב בספרות כחלק ממודל של פעולה. רלפתו

והאזרחים אינם בעלי השפעה משמעותית , כאשר מוקד הכוח הוא רשויות השלטון, תגובה

 ;Ayres & Braithwaite 1992; Bardach & Kagan 1982ראו לדוגמא )בתהליך קביעת המדיניות 

Dickson, Gordon & Huber 2009; May 2005a .)שדה המחקר עוסק לרוב בשאלה , בשל כך

של חוסר " להעלות את המחיר"כיצד להגביר את ההיענות וכיצד לשלב אכיפה והרתעה על מנת 

, בשדה שינויי המדיניות מושאי המדיניות נתפסים כשחקן פסיבי(.  Weaver 2013)ההיענות 

ות באמצעות שתי דרכים עיקריות אותן וככאלה הם יכולים להשפיע באופן מוגבל על המדיני

 ".קול"ו" אקזיט"כHirschman (02/1 )הגדיר 

תופעת חוסר ההיענות עשויה במקרים מסוימים להוות דווקא זרז , כפי שמחקר זה מעלה, אולם

Gofen (2014 ). לשינוי מדיניות ודרך נוספת של האזרח להשפיע ולהיות מעורב בקביעת המדיניות

תגובת השלטון לחוסר היענות אינה , התפיסות המקובלות בספרות המחקריתבשונה מ טוענת כי

אלא היא עשויה  ות ולצמצם את תופעת חוסר ההיענותמתחילה ונגמרת בניסיון להגביר את ההיענ

התאמה של המדיניות הקיימת ואפילו אימוץ מוחלט של גם , לול גם קבלה של חוסר ההיענותלכ

, Gofenמחקר זה ממשיך ומבסס טענה זו של . של המדיניות ות ושינוי אבסולוטיחוסר ההיענ

חוסר ( חמישה עשר מקרים מתוך ארבעים וארבעה)ומוכיח כי לפחות בשליש מן המקרים 

 .ההיענות היווה בסופו של דבר זרז לשינוי מדיניות

את מגוון אפשרויות ההשפעה והמעורבות של גם  מרחיבה בנוגע לתופעת חוסר ההיענותזו תפיסה 

שהדרכים העיקריות הייתה עד כה אם התפיסה המקובלת במחקר . האזרח במדינה הדמוקרטית

מחקר זה מעלה כי גם תופעת חוסר הרי ש, "קול"והשמעת " אקזיט"למעורבות האזרחים הן 
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בידי האזרחים להיות מעורבים ולהביא בסופו של דבר לשינויי משמעותי ההיענות היא כלי 

 . מדיניות של ממש

שינוי . שינוי התפיסה בנוגע לחוסר היענות כתופעה הומוגניתהשנייה של המחקר היא  התרומה

. זה משליך באופן משמעותי גם על גיבוש תפיסה הטרוגנית יותר של דפוסי התגובה לחוסר היענות

תפיסה זו  .כאל תופעה אחידה והומוגניתמרבית הספרות מתייחסת לחוסר היענות למדיניות 

ישנם סוגים  ה כימחקר זה מראלעומת זאת . ומצמצמת אותו במחקרהתגובות משליכה גם על סט 

סר היענות למדיניות עשויים חודפוסי תגובה להמחקר מעלה כי . למדיניות שונים של חוסר היענות

הן בשל הבדלים בין מושאי המדיניות והן בשל , לתופעה להיות נבדלים זה מזה הן בשל המניעים

  .מודעת או אינה מודעת, היותה אקטיבית או פסיבית: האופי של חוסר ההיענות

חוסר היענות היא תופעה אשר עשויה לבוא לידי ביטוי אצל פרטים הפזורים : לשם הדגמה

. כגון חוסר היענות לפינוי האשפה והגזם בימים שנקבעו על ידי הרשות המקומית, באוכלוסייה

כגון התנגדות איגוד , התאגדות מסוימת אצלהיענות עשוי לבוא לידי ביטוי  חוסר, לעומת זאת

כגון , עשוי להיות אקטיבי חוסר ההיענות. העסקת עובדים זריםמגדלי הפרחים לתקנות בנוגע ל

כדוגמת כל תחום היעדר , להיות פסיבי ומנגד יכולשימוש בסמים קלים האסורים על פי חוק 

. שר עולה במחקר מספר פעמיםא( בדיקות לגילוי מוקדם ועוד, אזרחים ותיקים)מיצוי הזכויות 

כך לדוגמא ישנם מושאי מדיניות . בלתי מודעתלעיתים חוסר ההיענות עשוי להיות תופעה מודעת ו

ואילו יש כאלה שאינם נענים למדיניות , שלא מחסנים את ילדיהם בשל חוסר מודעות לצורך בכך

 . החיסונים מסיבות אידיאולוגיות ובאופן מודע לחלוטין

ומכאן נובעת גם תפיסה , רווחת ההתייחסות לחוסר היענות כתופעה הומוגנית כאמור במחקר

ל חוסר ש ההומוגניתתפיסה המציע כי המחקר . הומוגנית יחסית לאופן ההתמודדות עם התופעה

ולפיכך גם ההתמודדות , רבת פנים וצורות, למעשה מדובר בתופעה מגוונתההיענות הינה מוטעית ו

 . יותר מכפי שעולה בספרות כיוםהרבה עימה היא למעשה מגוונת 

מיפוי ואפיון שיטתי של דפוסי ההתמודדות של השלטון התרומה השלישית של המחקר נוגעת ל

השלטון של  התגובה גורמים המשפיעים עלשדה המחקר בנוגע ל. עם חוסר היענות למדיניות

או , מקרה מסויםמחקרים בתחום לרוב מעמיקים בחקר . לחוסר היענות הינו דל באופן יחסי

חוצות תחומים , אך עד כה לא נעשה ניסיון למפות באופן שיטתי עשרות דוגמאות, מספר מקרים
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ולגורמים  ומשרדים לכדי תובנות משמעותיות בנוגע לדפוסי ההתמודדות עם חוסר היענות

 .המשפיעים עליהם

טון עם חוסר התפיסה הרווחת בשדה המחקרי היא שדפוס ההתמודדות המרכזי של השל, כאמור

 מחקר זה מציע. היענות למדיניות הינו הניסיון להמשיך ולשנות את התנהגות מושאי המדיניות

בדגש על שינוי התנהלות השלטון כתגובה , ומבסס באופן אמפירי קיומם של דפוסים נוספים

דפוס התמודדות זה אינו זוכה להתייחסות של ממש בשדה המחקרי והמיפוי . לחוסר היענות

תי והניתוח ההשוואתי שנעשים במחקר זה לראשונה מאפשרים לחשוף את קיומו כאחד השיט

  . הדפוסים המרכזיים המאפיינים את ההתמודדות של השלטון עם חוסר היענות למדיניות

אופני  אודות על השערות להעלות בניסיונו היא זה איכותני מחקר של העיקרית החשיבות

היקף בשדה  רחב כמותי מחקר. וסר ההיענות למדיניותההתמודדות של השלטון עם תופעת ח

וימשיך ויעמיק את שינוי התפיסה אודות  ,המחקר מסקנות וחיזוק בביסוס יסייעמחקר זה 

אשר מהווה זרז חיובי לשינוי , תופעת חוסר ההיענות מתופעה שלילית לתופעה חיובית לעיתים

 . והשלטון בנושאי מדיניות מדיניות וכלי נוסף לקיום שותפות אמיתית בין האזרחים
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 נספחים

 פירוט מקרי החקר לחוסר היענות

מסגרת  דוגמא
 יתשלטונ

מושא 
 אופן התגובה ההתנגדות למדיניות על פי המרואיין תיאור המקרה המדיניות

עובדים 
 זרים

משרד 
 ת"התמ

מעסיקי 
עובדים 

 זרים

חוסר היענות של מעסיקים 
להעסקת ישראלים על פני 

עובדים זרים ולהיענות 
לחוקים והגבלות בתחום 

 העובדים הזרים

... נורא אליםזה שדה , שוב. היה קשה מאוד להקשיב לנו"
שזה חקלאים או , יש לך פה את הלקוחות, כי מי יש לך פה

קבלני בניין או אנשי תעשייה או קליינטורה של פיליפינים 
שעושים הון עתק על כל , יש לך את כל המתווכים, סיעודיים
 (02' מרואיין מס." )ראש כזה

 תמריצים
 הגברת הרגולציה

תהליך 
הקבלה 

בבתי ספר 
חרדיים 

 לבנות

 
 

משרד 
 החינוך

בתי ספר 
 חרדיים

חוסר היענות של בתי ספר 
אשכנזיים חרדיים למדיניות 

קבלה שוויונית בה דוגל 
 משרד החינוך

היה ... אחת הסוגיות הכי הכי כואבות בחברה החרדית"
תחושה של אפליה בקבלת בנות ספרדיות בלתי ספר 

כל , מוצהרת, הייתה מדיניות במשרד החינוך. תיכוניים
. שמשרד החינוך לא יכול לשתף פעולה עם אפליה, השנים

בלייצר את , מומחה פשוט, והציבור החרדי הוא מומחה
הסוגיה . המעקפים שלו כשהוא מתנגד למדיניות מסוימת

הזו של אפליית בנות חרדיות עלתה עוד בקדנציה הקודמת 
הוא סרב . סגירה ממש של בית ספר, עם סגירת בית הספר

גם בדרך בית , באופן מאוד מאוד חזק וזה עלה, לקבל בנות
 (3' מרואיין מס" )הייתה פסיקה, משפט

 הידברות
 הידברות עם מנהיגי הקהילה

 ענישה
 נקיטה באמצעים משפטיים

שימוש 
ומכירת 

סמי 
 פיצוציות

הרשות 
למלחמה 

בסמים 
 ובאלכוהול

בעלי 
 פיצוציות

" פיצוציות"מכירת סמים ב
האסורים על פי פקודת 

 םהסמים המסוכני

מאוד היה , הנושא הזה של סמי פיצוציות שכעת הוא מאוד"
 (01' מרואיין מס" )נפוץ

 הסברה
 הגברת הרגולציה

מכירת 
אלכוהול 
 לבני נוער

הרשות 
למלחמה 

בסמים 
 ובאלכוהול

בעלי 
 פיצוציות

 נוער

מכירת אלכוהול לבני נוער 
בניגוד לחוק הקובע שאסור 

למכור אלכוהול למי שלא 
 שנה 08מלאו לו 

חלק תופסים . מוכרים? עכשיו להגיד לך שלא מוכרים"
חלק לא , סוגרים להם את המקומות ממכר, ונענשים
" כך שמידת ההיענות לדבר הזה היא חלקית. תופסים

 (01' מרואיין מס)

 הסברה
 הגברת הרגולציה

 חקיקה
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השלכת 
 פסולת בניין

המשרד 
להגנת 

 הסביבה
 קבלנים

השלכת פסולת בניין שלא 
וסדרים במקומות המ

 והמיועדים לכך

והתפיסה הראשונית הייתה שהוא יפסיק , יש פסולת בניין"
הפסקת . אנחנו אז בשלב של הפסקת המפגע. להיות מפגע

אבל , הזיהום במקרה זה פסולת בניין לא גורם כל כך זיהום
והוא מפריע לראות , ניקיון, הוא מפגע מבחינה אסטטית

... ת הפסולת בנייןולכן השלב הראשון היה לאסוף א. אותו
 (2' מרואיין מס" )היום המצב הרבה יותר טוב

 הגברת הרגולציה
 ענישה

 נקיטה באמצעים משפטיים

היחס 
להוצאות 

ספרים 
בסוגיית 
השאלת 

 ספרי לימוד

משרד 
 החינוך

בעלי 
הוצאות 

 ספרים

התנגדות הוצאות הספרים 
לפרויקט השאלת ספרי לימוד 

שיזם משרד החינוך בעקבות 
 (2100)ברתית המחאה הח

גם נתקלה בהתנגדות , כמובן שההתנגדות למדיניות הזו
שהם עשו מלחמת , חריפה מאוד של בעלי הוצאות הספרים

. כי הם ראו בזה פגיעה בכיס שלהם, חורמה נגד העניין הזה
של הורים לילדים , של קהל שבוי, ההכנסה המטורפת שלהם

לך בבית ספר שכל שנה קונים באלף שקל ספרי לימוד ה
והדבר הזה היה איום משמעותי על . ונמוג מול עיניהם

 (3' מרואיין מס)הפרנסה שלהם 

 נקיטה באמצעים משפטיים

שינויי 
התנהגות 

בתחום 
 הבריאות

משרד 
 הבריאות

חברות 
 המזון

ניסיון להתמודד עם חוסר 
היענות לשינויי התנהגות 

בתחום הבריאות באמצעות 
הגברת הרגולציה על פרסום 

 קמזון מזי

אנחנו חיים בעולם שבו הסביבה משפיעה מאוד על אנשים "
קוראים לזה היום סביבה . וכיוון ההתנהגות שלהם

החל מזה שיש לנו . סביבה יוצרת השמנה למשל. אקסוגנית
ועד לזה שיש המון , מכוניות ולא עושים פעילות גופנית

אנחנו ... אנק פוד'לאוכל ג...אה, פרסומות לאוכל בריא
זה לא לחייב אנשים לאכול , שוב, ת איך אפשרמנסים לראו

בריא אבל לחייב את חברות המזון לסמן בצורה יותר 
 ."בולטת את המזון שהוא מזיק

 הידברות עם מנהיגי הקהילה
 הגברת רגולציה

 חקיקה

מימון 
ציבורי 

לרפואת 
שיניים 
 לילדים

משרד 
 הבריאות

ההסתדרות 
הרפואית 
בישראל 

והסתדרות 
רופאי 

השיניים 
 שראלבי

התנגדות רופאי השיניים 
לרפורמת המימון הציבורי 

 לרפואת שיניים לילדים

שמשרד הבריאות העביר , זו דוגמא אחת למדיניות"
נתקלה , שמשרד הבריאות הוביל, בתקופה של הרב ליצמן

מצד הקבוצה . בהתנגדויות במספר מוקדים
קבוצת אינטרס כזאת או אחרת שרצתה , הפרופסיונאלית

 (9' מרואיין מס" )צב הקייםלשמר את המ

 הידברות
 הגברת רגולציה

 חקיקה
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 ההתנתקות
משרד 

 המשפטים
תושבי גוש 

 קטיף

התנגדות תושבי גוש קטיף 
ותומכי מפעל ההתיישבות 

לתכנית ההתנתקות 
שבמסגרתה פונו יישובי גוש 

שיצאה לפועל בשנת , קטיף
211/ 

מה שהיה עשרים "יום אחד קם ראש הממשלה ואומר "
אני חושב שמה שנכון זה לפנות , נים קודם לא יהיהוכמה ש

, את עשרים וכמה ישובים מרצועת עזה ומצפון השומרון
 (8' מרואיין מס"". )להחזיר את התושבים לארץ

 הידברות
 השפעה על ההנהגה

 הסברה
 חקיקה

אזורי 
רישום לבתי 

ספר 
 בירושלים

רשות 
 מקומית

 הורים

התנגדות הורים לקביעת 
, תי ספראזורי רישום לב

תהליך אינטגרטיבי אשר נוטל 
מן ההורים את הבחירה 
 באיזה תיכון ילמד ילדם

מחפשים דרכים לעקוף , שיכולים, הרים חזקים בדרך כלל"
את המנגנון הזה כי הם רוצים שהילד שלהם לא ילמד בבית 

או לא , או בקטמונים, ספר האינטגרטיבי במושבה הגרמנית
ילמד בבית ספר איכותי  אלא הם רוצים שהוא, חשוב איפה

ואז מוקם תהליך של עוקפי אזורי . הכל לפי הבנתם, יותר
 (02' מרואיין מס." )רישום

 הגברת רגולציה

העלמת מס 
 והון שחור

משרד 
 האוצר

כלל 
האוכלוסייה 

בדגש על 
חברות 
 גדולות

העלמות מס על ידי חברות 
גדולות ובעלי מקצועות 

 חופשיים

עיקר העלמות המס ...שחוריש בכלל את המלחמה בהון ה"
לאו דווקא . זה תרגילי מס מתוחכמים של חברות גדולות

גם פה צריך לעשות מאבק , למרות שגם לטעמי, שרברבים
, דווקא בעלי מקצועות חופשיים קטנים, מאוד מאוד נחוש

ששם זה נורמה שלא משלמים מס , כל מיני שיפוצניקים
 (/ 'מרואיין מס." )אמת ולא מוציאים חשבוניות

 הסברה
 הגברת הרגולציה

רישוי 
ופיקוח על 

בתי ספר 
 פרטיים

משרד 
 החינוך

בתי ספר 
 פרטיים

בתי ספר פרטיים הפועלים 
ללא רישיון ובניגוד לחוק וכן 

 בלא פיקוח הולם

והיו בכל אופן הרבה מאוד בתי ספר בעבר שלא היה להם "
 (3' מרואיין מס" )רישיון

 הגברת הרגולציה
 טייםנקיטה באמצעים משפ

אכיפת חוקי 
שכר )עבודה 

 (מינימום

משרד 
 האוצר

מעסיקים 
 ומועסקים

מעסיקים המשלמים פחות 
משכר המינימום הקבוע בחוק 

ומועסקים שמסכימים 
 לתשלום לא חוקי זה

המעבידים , יש תופעה שפשוט לא מצייתים לחוק"
והעובדים בעצם אומרים לעובד תקבל פחות משכר 

 (/' מרואיין מס" )לזהאתה העובד מסכים , מינימום

 הסברה
 הגברת רגולציה

חשבוניות 
מס 

 פיקטיביות

משרד 
 האוצר

 כנופיות"

 "פשע

חברות מוציאות חשבוניות 
מס פיקטיביות על מנת לקבל 

מ מהמדינה "החזר מע
 במרמה

הם מייצרים . יש קצת תעשייה של חשבוניות פיקטיביות"
, לא אנשים, עסקאות מלאכותיות או מנפחים עסקאות

." בהיקפים של מיליארדים, נופיות פשע עשו את זהכ
 (/' מרואיין מס)

 הגברת הרגולציה
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הבטחת 
השקעות של 

רוכשי 
 דירות

משרד 
 הבינוי

 קבלנים

חוסר היענות של חברות 
ן לספק את הבטוחות "נדל

הנדרשות על פי חוק בעת 
 מכירת דירה

, קרה מקרה מאוד מאוד קיצוני שחברת חפציבה /211שנת "
זו הייתה , יודעת אם את זוכרת את הסיפור הזה אני לא

מכרה דירות לצרכנים , חברה שמכרה אלפי דירות בשנה
ויום אחד היא פשטה את הרגל ומסתבר , במדינת ישראל

זאת . שהיא מכרה קרוב לחמשת אלפים דירות בלי בטוחות
 (2' מרואיין מס." )אומרת בניגוד לחוק בלי בטוחות

 הגברת רגולציה
 חקיקה

 שהעני

ס "בי
 חברותא

משרד 
 החינוך

מקימי בית 
ספר 

 חברותא

דוגמא למסגרת חינוכית 
פרטית אשר נוגדת את 

מדיניות שוויון ההזדמנות של 
 משרד החינוך

יצר סטנדרט של תשלומי הורים כל כך גבוהים , חברותא"
אבל ההתנגדות לחברותא . שמאוד מאוד ניקרו את העיניים

ך שראה בזה המעוז היא הייתה התנגדות של שר החינו
מרואיין ." )האחרון של המלחמה להגנה על החינוך הציבורי

 (3' מס

 חקיקה
 ענישה

פינוי 
 מאחזים

משרד 
 המשפטים

תושבי 
מאחזים 

בלתי 
 חוקיים

התיישבות של אזרחים 
ישראלים בקרקע שאינה 

שייכת להם על פי חוק בשטחי 
 שומרון ועזה, יהודה

ישראלים את זכויות זה מצבים שבהם לא היה כיבוד של ה"
או , הייתה פלישה, לא היה כיבוד. הקניין של הפלסטינים

ושיפוצים , או שזה כניסה לחנות נטושה, שזה הקמת מאחז
גנראטור ומתחילים , צינור, חשמל, מים, מיד קרוון, מהר

." ועכשיו אתם מפנים אותנו, שלנו, להקים ישוב ועכשיו
 (8' מרואיין מס)

 הידברות
 ם משפטייםנקיטה באמצעי

פינוי אשפה 
 וגזם

רשות 
 מקומית

כלל 
 האוכלוסייה

הוצאת אשפה וגזם על ידי 
האוכלוסייה שלא בימים 
שבהם העירייה מפסרמת 

 שאלו יפונו

אתה תגיד , מה. קודם כל בוא נקרא לזה פינוק של תושבים"
אז . בא לי להוציא ביום שלישי, לי באיזה יום להוציא גזם

איזשהי תחושה שלהם שהשלטון , כנגד פינוק של תושבים
להסביר ', וכו' אז אתה נותן הסברה וכו, גחמתי, הוא קפריזי

אבל יש כאלה שמראש יש ... אהמ. מה ההיגיון של הדברים
 ."הם לא משתפים פעולה, להם חוסר אמון כלפי השלטון

 הידברות עם מנהיגי הקהילה
 הסברה
 ענישה

 סמים קלים

הרשות 
למלחמה 

בסמים 
 ובאלכוהול

כלל 
 האוכלוסייה

שימוש בסמים קלים על אף 
היותם אסורים על פי חוק 
 פקודת הסמים המסוכנים

באוכלוסייה יש פלח גדול מאוד שמשתמש בסמים הקלים "
 (00' מרואיין מס." )האלה

שאנחנו לא אוהבים לקרוא , אנשים שמשתמשים בסמים"
, שמשתמשים במריחואנה, להם קלים אבל בוא נגיד

יש לא , בסוגים שונים של קנאביס, ששמשתמשים בחשי
אפילו יש תנועה שרוצה להפוך , מעט משתמשים לצערי הרב

שמותר יהיה להשתמש בהם , את הסמים האלה ללגאליים
 (01' מרואיין מס." )בלי ענישה

 
 הידברות

 הסברה
 חקיקה
 ענישה

 נקיטה באמצעים משפטיים
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שימוש 
 באלכוהול

הרשות 
למלחמה 

בסמים 
 ובאלכוהול

כלל 
האוכלוסייה 

 הבוגרת

שימוש נרחב באלכוהול הנוגד 
את מדיניות הרשות למלחמה 
בסמים ובאלכוהול הקוראת 
 לצמצום השימוש באלכוהול

יכול , מותר לו להשתמש באלכוהול 08מי שמעל גיל "
אנחנו , אנחנו לא יכולים לאסור את זה, להשתמש באלכוהול

כלומר בחלק . רק יכולים לבוא ולומר תשתמש בשכל
אם בודדים או רבים עושים את הדברים , מהדברים שלנו

חלק . אז זו עבירה על החוק, שאנחנו לא רוצים שהם יעשו
." זה לא עבירה על החוק, בתחום של האלכוהול, אחר

 (01' מרואיין מס)

 הסברה

ונדליזם 
ביערות 

 ל"קק
 ל"קק

כלל 
 האוכלוסייה

השחתת ציוד המוצב ביערות 
ון ל ואי שמירה על הניקי"קק

 במקומות אלו

שאנשים עדיין לא הטמיעו לתוך עצמם והפנימו שחשוב "
מאוד לשמור על הניקיון אחרי שאתה הולך ובטח לא לחבל 

 (00' מרואיין מס." )וזה קורה, בציוד הציבורי הזה
 הסברה

השאלת 
 ספרי לימוד

משרד 
 החינוך

 
הורים 

לתלמידי 
 בתי ספר

היענות ההורים למיזם 
שיצא  השאלת ספרי הלימוד

לפועל על ידי משרד החינוך 
בעקבות המחאה החברתית 

(2100) 

שזו הקלה משמעותית של מאות , בהשאלת ספרי לימוד"
בואו , במקום לקנות את הספרים, שקלים פר ילד למשפחה

, תשלמו אגרה ותקבלו את כל ספרי הלימוד מבית הספר
הם אמרו אנחנו רוצים . חלק מההורים לא רצו את זה

הם לא נענו ... אנחנו לא רוצים, ים לילדים שלנוספרים חדש
 (3' מרואיין מס" )למדיניות באותה צורה

 הסברה

חיסוני 
 חירום

משרד 
 הבריאות

הורים 
לילדים 
 קטנים

היענות ההורים לחיסון 
ילדיהם בחיסון הפוליו 

המוחלש בעת התפרצות הנגיף 
במערכות הביוב בישראל 

(2103) 

להשתמש ראינו שהייתה כשהגיע רגע האמת והיה צריך "
 (2' מרואיין מס" )הרבה התנגדות

 הידברות
 הידברות עם מנהיגי הקהילה

 הסברה
 שינוי באספקת השירות

 HIVמניעת 
משרד 

 הבריאות
כלל 

 האוכלוסייה

היענות האוכלוסייה לשימוש 
באמצעי מניעה על מנת 

 HIV-להישמר מנגיף ה

, במחלה יש טיפול טוב, בגלל שהיום יש באופן פרדוקסאלי"
זאת אומרת הוא כזה שאפילו יש כאלה שצריכים לקחת 

אז זה מחלה , כדור אחד לפני שהולכים לישון ובזה זה נגמר
אני יכול להמשיך לחיות את החיים שלי , שאפשר מצד אחד

ולכן . מקסימום אני אדבק, ולא להיזהר, כמו שאני רוצה
אנחנו רואים גם בארץ וגם בעולם מגמה של עלייה בקרב 

 (2' מרואיין מס." )האוכלוסיות האלה

 הסברה
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פסולת 
 ביתית

המשרד 
להגנת 

 הסביבה

כלל 
 האוכלוסייה

חוסר היענות האוכלוסייה 
לרפורמת הפרדת הפסולת 

הביתית בדגש על הפרדה בין 
 הזרם היבש לזרם הרטוב

" ?והשאלה למה זה פחות הצליח פה. ופה זה פחות הצליח"
 (2' מרואיין מס)

 הסברה

מעבר 
שימוש ל

בתחבורה 
 ציבורית

המשרד 
להגנת 

 הסביבה

כלל 
 האוכלוסייה

חוסר היענות הציבור למעבר 
משימוש ברכב פרטי לשימוש 

 בתחבורה ציבורית

אם יש לך רכב . הרכב הצמוד הוא נתפס כסימבול סטטוס"
אז אתה הגעת לסטטוס של היותר בכיר וסימבול של 

לי רכב אה יש ", הצלחה שלך כעובד בתוך המקום העסקים
כדי להוציא בן אדם מהרכב שלו זה לא מספיק לשפר .. צמוד

אתה צריך להוציא את , או לתת את התחבורה הציבורית
 (2' מרואיין מס". )הבן אדם מהרכב

 הסברה

אי שוויון 
 בבריאות

משרד 
 הבריאות

כלל 
 האוכלוסייה

חוסר ההיענות בקרב מגזרים 
, ספציפיים לשירותי רפואה

ון בבריאות אשר יוצר אי שווי
 בישראל

הבדלים בין , הנושא של תשתיות פיסיות וכוח אדם"
אלו היו הדברים , גם הנושא של חוסר מידע, פריפריה למרכז

 (9' מרואיין מס" )העיקריים שחשבתי

 תמריצים
 הסברה

מיצוי 
הזכות למס 

הכנסה 
 שלילי

משרד 
 האוצר

בעלי זכאות 
למס הכנסה 

 שלילי

חוסר היענות למימוש 
למס הכנסה שלילי הזכאות 

שמטרתו לעודד יציאה לשוק 
 העבודה

אנשים , והבעיה הייתה שיש חוסר מיצוי של הזכות הזו"
, למרות שניסינו לעשות את זה די פשוט. פשוט לא ידעו

וזה לקח ... אז לא ידעו, שמנו טופס פשוט שהיה צריך למלא
כמה שנים עד שהגיעו למיצוי של הדבר הזה שגם היום הוא 

 (/' מרואיין מס." )י מלאלא מיצו

 הסברה

עידוד 
 תעסוקה

משרד 
 האוצר

מחוסרי 
 תעסוקה

חוסר היענות למדיניות עידוד 
 תעסוקה

מרואיין ." )שלא ייצאו מהבית בשביל פחות משכר מינימום"
 (/' מס

 תמריצים

חלוקת 
 ערכות מגן

משרד 
ראש 

 הממשלה

כלל 
 האוכלוסייה

חוסר היענות של האוכלוסייה 
המגן  לרענון ערכות

 שברשותם מעת לעת

אם אתה מכין מלאים ולא צורכים אותם אז יש לך "
" איזשהי בעיה של הגעת הערכות הטריות לאוכלוסיה

 (02' מרואיין מס)
 הסברה

מיצוי 
זכויות 

אזרחים 
 ותיקים

המשרד 
לאזרחים 

 ותיקים

אזרחים 
 ותיקים

חוסר היענות של אזרחים 
ותיקים למימוש מלוא 

 םהזכויות המגיעות לה

, אני אומר את המספר הזה, יש מיליארדי שקלים"
מיליארדי שקלים של זכויות שמגיעות כל שנה לותיקים 

, היום... הסכומים האלה לא מנוצלים, והם לא מנוצלים
." הזכויות שמגיעות לאזרחים הותיקים לא ממומשות

 (2' מרואיין מס)

 הסברה
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תמותת 
 תינוקות

משרד 
 הבריאות

המגזר 
 הבדואי

מקרים של תמותת ריבוי 
תינוקות בקרב המגזר הבדואי 

עקב חוסר היענות למדיניות 
כזו או אחרת של משרד 

 הבריאות

הן בהקשר של נישואי ... הבעיה באמת אצל הבדואים"
." וכן לאפשר הפלה במקרים של היריון בסיכון, קרובים

 (9' מרואיין מס)

 השפעה על ההנהגה
 הסברה

תלבושת 
אחידה 

 בבתי ספר

משרד 
 חינוךה

תלמידי בתי 
 ספר

חוסר היענות בקרב תלמידים 
 לתלבושת אחידה בבתי הספר

והייתה קבוצה קטנה של מנהלים אידיאולוגיים שהתנגדו "
למדיניות הזו ואז אפשרו להם תהליך שיתופי יחד עם 
." התלמידים שלהם כדי להגיע להסכמות על התלבושת

 (3' מרואיין מס)

 הידברות

 טיפת חלב
משרד 

 ותהבריא
הורים 

 לתינוקות

חוסר היענות של הורים 
לתינוקות למדיניות הנוגעת 

לפרוטוקול החיסונים הניתן 
 לתינוקות בתחנות טיפת חלב

זיהינו בסופו של דבר מספר אוכלוסיות שאפשר להבדיל "
זאת אומרת יש קבוצה שזה מה . אותם בחסמים שלהם

שבאמת . שנקרא מתנגדי החיסונים מסיבות אידיאולוגיות
החל מזה שחיסונים בכלל זה דבר , חושבים שחיסונים זה

גרוע ומזיק ועד לכדי אלה שחושבים שחיסונים מסוימים 
, או שבכלל לא אוהבים התערבות של הממסד, הם מזיקים

 (2' מרואיין מס." )שיקרא להם ושיגיד להם מה לעשות

 תמריצים
 שיפור הידע על ההתנגדות

 הידברות
 הסברה
 חקיקה
 ענישה
 אופן אספקת השירות שינוי

 שינוי כלי המדיניות

 
רפואה 
 מונעת

משרד  
 הבריאות

כלל 
 האוכלוסייה

חוסר היענות של האוכלוסייה 
לביצוע בדיקות לגילוי מוקדם 

של מחלות שונות הניתנות 
 בחינם על ידי המדינה

מותנית בזה שהוא צריך לבוא , ההיענות שלו צריכה להיות"
אני ... את הטיפול שמגיע לו באופן אקטיבי ולבקש או לקבל

יכול לציין באמת את הבעיה שיש לנו נקודה של חוסר 
היא נמוכה , ציינתי, היענות לחיסוני מבוגרים... היענות
אז הם נעות באזור , היענות לבדיקות סקר. יחסית

זה לא רע כל . תלוי באוכלוסייה, שישים אחוז-החמישים
 (2' מרואיין מס" )אבל יש מה עוד לשפר, כך

 תמריצים
 הסברה

 שינוי אופן אספקת השירות

הרשמה 
 לנישואין

המשרד 
לשירותי 

 דת

זוגות 
 מתחתנים

חוסר היענות של חלקים 
באוכלוסייה למדיניות 

הקובעת כי יש להינשא 
 באמצעות מוסד דתי בלבד

שלא רוצים להתחתן ברבנות , מרבית האנשים שעושים"
. בואו אליךגם אם תשפר את השירות לא י, מאידיאולוגיה

אבל זה מאוד , כמעט לא משנה מה תעשה לא יבואו אליך
אני סברתי שאם השירות במועצות הדתיות . מאוד קטן

נגיש יותר אבל בעיקר ידידותי , זמין יותר, יהיה טוב יותר
שאתה בא להירשם לנישואין לא ישאלו אותך , קרי, יותר

 ... "ומה זה זה, שאלות כמו איך אתה מתלבש

 לי המדיניותשינוי בכ
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 כשרות
המשרד 
לשירותי 

 דת
 מסעדות 

חוסר היענות של בתי עסק 
להיות שותפים במנגנון 

הפיקוח של הרבנות בתחום 
 הכשרות

והתמודדות עם כל הנושא שהוא יותר בהתנגשות של "
או היה , מקומות שכשרים אבל לא פתוחים בשבת

גם ו, שעסקים יהיו כשרים, נגד הרבנות, בכוונה... בירושלים
." לא יפעלו בשבת אבל לא ישלמו לרבנות בשביל תעודה

 (0' מרואיין מס)

 שינוי בכלי המדיניות

מדיניות 
רשת 

הביטחון 
 בחוזי גז

משרד 
האנרגיה 

 והמים

חברות 
המשקיעות 
 בחיפושי גז

התנגדות חברות בתחום הגז 
לשינוי תקנות הרגולציה 

 בתחום

היה לזה התנגדות דווקא בקרב חלק מהארגונים "
" אפילו התנגדות חריפה מאוד. המובילים בסקטור הפרטי

 (/' מרואיין מס)
 שינוי בכלי המדיניות

תוכניות 
לימוד 

נוספות 
במערכת 

 החינוך

משרד 
 החינוך

כלל 
 האוכלוסייה

קיום תוכניות לימוד נוספות 
, אינספור במערכת החינוך

אשר פעמים רבות דורשות 
תשלומי הורים גבוהים בניגוד 

 שרד החינוך למדיניות מ

והם , והרבה מאוד הורים ועמותות יש להם אינטרסים"
והדבר הזה היה , רוצים להכניס תוכניות לימודים נוספות

כל , כל מנהל יכל להכניס מה שהוא רוצה. פרוץ לגמרי
המנהל ראה , עמותה שרצתה באה והציעה ותקצבה את זה

בזה משאב נוסף להעשיר את הילדים שלו הרבה פעמים בלי 
 (3' מרואיין מס." )בדוק בציציות מה עומד מאחורי זהל

 הגברת הרגולציה
 שינוי מטרות המדיניות

קנאביס 
 רפואי

הרשות 
למלחמה 
בסמים 

 ובאלכוהול

 חולים

התנגדות למדיניות המקשה 
על קבלת אישור לשימוש 

בקנאביס רפואי עבור חולים 
 הזכאים לכך

טרות ניקח נושא כמו שימוש בקנאביס או במוצריו למ"
 (01' מרואיין מס" )זה נושא שמתגלגל הרבה שנים. רפואיות

 שינוי מטרות המדיניות

נשות 
 הכותל

המשרד 
לשירותי 

 דת

כלל 
 האוכלוסייה

התנגדות למדיניות שאינה 
מאפשרת לנשים להתפלל 

, בכותל המערבי עם כיפה
 תפילין ולקרוא בספר תורה

ושה יש קבוצה שלא ע, שיש דרך מסוימת להתפלל בכותל"
 (0' מרואיין מס" )את זה

 שינוי מטרות המדיניות

 חינוך ביתי
משרד 
 החינוך

זרם החינוך 
 הביתי

חוסר היענות למדיניות משרד 
החינוך אשר אינה מעודדת 

 חינוך במסגרת ביתית

המדינה רוצה לראות איך החינוך של הילדים קורה "
לכן היא גם . בעצם היא רואה בזה מנדט שלה. ולשלוט בזה

וכשהחינוך חובה מתבצע בבית ... זה לא משהו, וך חובהחינ
זה . הוא רחוק מאוד מהעיניים של המדינה, על ידי ההורים

מחייב אותך לבקר ולפקח על זה בצורה אחרת וזה מאוד 
 (3' מרואיין מס." )מאוד מקשה

 הגברת הרגולציה
 שינוי מטרות המדיניות
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חינוך 
 מיוחד

משרד 
 החינוך

זכאים 
לחינוך 
 מיוחד

התנגדות לאופן בו מתקבלות 
ההחלטות בנוגע לילדים 

המועמדים לזכאות לחינוך 
 מיוחד במסגרת וועדות השמה

מאחר והחינוך המיוחד עדיין סטיגמטי בעיניהם של "
ומאחר והחברה שלנו היא חברה סטריאוטיפית , הורים

אז אנחנו כן נתקלים , עדיין וקשה מאוד בנושא של תיוגים
למות של הורים שעושים כל מאמץ עד היום בקבוצות ש

ומנסים בכל , להתנגד למדיניות של השמה בחינוך המיוחד
מרואיין ." )דרך שהילד שלהם יישאר וישתלב בחינוך הרגיל

 (3' מס

 הידברות
 נקיטה באמצעים משפטיים

 שינוי מטרות המדיניות

אגרה 
להגברת 
הביטחון 

 האישי

רשות 
 מקומית

כלל 
 התושבים

חדשה על התנגדות לרפורמה 
פיה כל תושב ישלם אגרה 
מסוימת עבור הוספת כוח 

שיטור עירוני להגברת תחושת 
 הביטחון האישי ברחובות

חשבנו שצריכים להטיל איזושהי אגרה להגברת הביטחון "
ישלם עוד עשרה , שכל תושב יקבל. האישי של התושבים

שקלים בחודש ובתמורה אנחנו נציב יותר ניידות ביישוב 
. תובבו ואנשים ירגישו תחושה של ביטחון אישיכדי שהם יס

הייתה התנגדות גורפת מאוד של התושבים וזה לא יצא 
 (00' מרואיין מס." )לפועל

 שינוי מטרות המדיניות

 

 


