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  מוסרי�פילוסופי ו�די: לה ומעבר הרווחה מדינת

  מאת

  * דני אטאס

 –המאמר מסרטט בקווי� כלליי� מבנה משטרי חלופי למדינת הרווחה הקפיטליסטית 

חומריי� שה� עניינה המרכזי של �כזה שיית� מענה הול� לשיקולי� ולערכי� הלא

פיסת הצדק מוצגת מדינת הרווחה הקפיטליסטית ות, ראשית. תפיסת צדק ראויה

מוצג  , שנית. העומדת ביסודה ונחש� הל� המחשבה המטריאליסטי שהיא שבויה בו

מחקרי� אמפיריי� . מטריאליסטי לדיו� הפילוסופי על אודות צדק חברתי�האתגר הפוסט

ג� ; שוני� מצביעי� על החשיבות ההולכת ופוחתת של העושר החומרי ברווחת האד�

נראה שעצ� האפשרות של נסיבות שכאלה , לוקתא� הממצאי� ופרשנות� שנויי� במח

מחייב בחינה מחדש של התפיסה הפילוסופית בדבר צדק חברתי וההנחות הלא 

מטריאליסטי �במענה לאתגר זה מוצעת תפיסת טוב לא. מפורשות העומדות בבסיסה

דיו� כזה יחשו� את הערכי� היסודיי� העומדי� לא רק בבסיס צדק . ותפיסת צדק הולמת

אלא ג� את אלה שעומדי� בבסיס צדק בעיד� שהוא , מטריאליסטי�פוסטבעיד� 

לבסו� מוצעת חלופה מוסדית למדינת הרווחה הקפיטליסטית . מטריאליסטי מניה וביה

כזו שאינה ממוקדת בהיבטי� המטריאליי� של  –על יסוד הבנה נאותה יותר של צדק 

  .רווחת האד�
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  מבוא

 שבה ,המנוגדות והדרישות המעורפלות הססמאות ,2011 קי� אירועי המולת כל בתו�

 מדינת של חיזוקה :וממשית קוהרנטית ,היטב מוגדרת כאורהל אחת תביעה ועלתה

 כל של יישומה. חברתי לצדק הקריאות ע� השתלבה זו תביעהש אי� תמה. הרווחה

 מימוש עניינה שעיקר מסגרת נראית הרווחה ומדינת, מוסדי מבנה דורש צדק תפיסת

 טליסטיתהקפי הרווחה מדינת של ביסודה העומדת הצדק תפיסת א� .כזו צדק תפיסת

 ההו� בעלי", "טייקוני�"ה כלפי הופנתה מאשימה אצבע .פחות מוגדר עניי� כבר היא

 וכלפי ,מוצריה� של המונופוליסטיי� במחירי� הציבור את העושקי�, "הריכוזי הגדול

 
 .האוניברסיטה העברית בירושלי�, החוג לפילוסופיה, פרופסור חבר  *
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 של חשבונו על נדיבה לתמיכה ושזוכה העבודה בשוק משתלב שאינו, החרדי הציבור

 הוועדה "בראש שעמד, טרכטנברג מנואל זה נטסנטימ לנסח היטיב .המסי� משל�

 המחאה לתביעות מענה לתת הממשלה ידי על שהוקמה, "חברתי-כלכלי לשינוי

 :החברתית

 שמעמד מכ� הנובעת ככזו לסכ� כ� א� נית� הצדק אי תחושת את

 הנתפס העוני, אחד מצד: לסד� הפטיש בי� מצוי שהוא חש הביניי�

 לאוכלוסיות לסייע המכוונת מדיניות ולכ� ,נצלני וא� כרצוני בחלקו

 השני מהעבר .הוגנת כבלתי פרדוכסלי ובאופ� בחלקה נתפסת החלשות

 א� תחרותית שוק לכלכלת ראוי כתגמול לא שנתפש מופלג עושר צמח

 1".לצלחת מקורבי�"ל כפרס אלא ,הוגנת

 פיפילוסו-מוסרי בסיס כמספקת רולס ו�'ג של משנתו הוזכרה הציבורי בדיו� וש� פה

 רולס שדווקא מעניי� אבל 2.מאיד� הוועדה שמציעה ולמענה מחד המוחי� לתביעות

 לצד (המשטר סוגי משלושת כאחד הקפיטליסטית הרווחה מדינת את הס� על דחה עצמו

 ע� מתיישבי� שאינ�) מתוכנ� משק ע� ריכוזי וסוציאליז� מרוס� בלתי קפיטליז�

 חירויות של הוג� ער� מבטיחה אינה יסטיתקפיטל רווחה דינתמ, לטענתו. הצדק עקרונות

 פערי� מאפשרת היא, מינימלית טחו�יב רשת מספקת שהיא פי על וא�, פוליטיות

 עקרו� כמו, הדדיות על המבוסס חלוקה עקרו� מקבלת ואינה נכסי� על בבעלות עצומי�

  3.רולס של ההפרשיות
בעת הזו ,  על כ�יתר. רולס צודק לדעתי בדחותו את מדינת הרווחה הקפיטליסטית

אל אופקי� חדשי� שהשפע הכלכלי מאפשר לנו להתקד� , נכו� יהיה להביט מעבר לה
אמנ� מדינת הרווחה מבטאת רגישות למצב� של מוחלשי� ומגלמת מדיניות . לעבר�

ע� זאת הבעיה . השוויו��לשפר את רווחת� ולצמצ� את אי, שנועדה להיטיב את�
שהיא מעוגנת מהותית בתו� תפיסת עול� מטריאלית במדינת הרווחה הקפיטליסטית היא 

. המחויבת מבחינה ערכית לצמיחה כלכלית ולשיפור הרווחה החומרית של כול�
השוויו� �מונעת ממנה לממש עד תו� את התביעה לצמצו� אי, כ� אני סבור, מחויבות זו

ולשיפור הרווחה הכוללת וממקדת אותה במציאת פתרונות חומריי� למצוקת� של 
  .בעוד המיקוד הנכו� של תפיסת צדק מצוי במקו� אחר, מוחלשי�ה

 
 .)Ï ‰·ÂˆÈÚ Ï˘ ‰¯·Á ˙ÈÏ‡¯˘È ˙˜„Âˆ ˙ÂÈ¯ 28) 2011˜¯‡˙ חברתי�כלכלי לשינוי הוועדה  1
 אחרי רולס ו�'מג מאוד הושפעה עולמו שהשקפת טרכטנברג מנואל סיפר ‰‡¯ı תו�ילע איו�יבר  2

הזדמנות לשאול לא� רוצי� ': טרכטנברג"ראו הילה רז  .השבעי� בשנות בהרוורד בהרצאותיו שנכח

 המוחי� מצד. TheMarker 3.10.2011 www.themarker.com/news/protest/1.1487986" 'ללכת

 ).Á‡ Ì‚ ¯˘Ù‡ :Ó˙�˜Â˙Ó ‰¯·Á Ï˘ ‰�Â�ÈÎÏ ‰ÂÂ˙ 19) 2012¯˙ ואביה ספיבק יונה יוסי ראו
3  JOHN RAWLS, JUSTICE AS FAIRNESS: A RESTATEMENT 136–140 (2001)) להל� :RAWLS, 

JUSTICE AS FAIRNESS.(  
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מטרת המאמר לסרטט בקווי� כלליי� מבנה משטרי חלופי למדינת הרווחה 
חומריי� שה� עניינה � כזה שיית� מענה הול� לשיקולי� ולערכי� הלא–הקפיטליסטית 

תידי ואינו המאמר הוא מעי� הצהרת כוונות של מחקר ע. המרכזי של תפיסת צדק ראויה
לכ� חלק מהנושאי� שיידונו כא� יטופלו באופ� . מתיימר להציג טיעו� של� ומפורט

אני מקווה , וא� שלא אכנס לדיו� מעמיק ולא אבסס  בפירוט כל טענה, סכמטי בלבד
  .שהרעיונות הבסיסיי� יהיו ברורי� ומתקבלי� על הדעת

טית ותפיסת הצדק אפתח בהצגת מדינת הרווחה הקפיטליס: מבנה המאמר כלהל�
העומדת ביסודה כדי להראות את הל� המחשבה המטריאליסטי שהיא לדעתי שבויה בו 

מטריאליסטי לדיו� הפילוסופי על אודות �לאחר מכ� אציג את האתגר הפוסט). סעי� א(
מחקרי� אמפיריי� שוני� מצביעי� על החשיבות ההולכת ופוחתת של . צדק חברתי

נראה ,  ג� א� הממצאי� ופרשנות� שנויי� במחלוקת;העושר החומרי ברווחת האד�
שעצ� האפשרות של נסיבות שכאלה מחייב בחינה מחדש של התפיסה הפילוסופית 

במענה לאתגר ). סעי� ב(בדבר צדק חברתי וההנחות הלא מפורשות העומדות בבסיסה 
 אטע� שתרגיל מחשבתי כזה. מטריאליסטי ותפיסת צדק הולמת�זה אציג תפיסת טוב לא

, מטריאליסטי כזה�יחשו� את הערכי� היסודיי� העומדי� לא רק בבסיס צדק בעיד� פוסט
). סעי� ג(אלא ג� את אלה שעומדי� בבסיס צדק בעיד� שהוא מטריאליסטי מניה וביה 

לבסו� אציע חלופה מוסדית למדינת הרווחה הקפיטליסטית על יסוד הבנה נאותה יותר 
 ). סעי� ד(י� המטריאליי� של רווחת האד�  כזו שאינה ממוקדת בהיבט–של צדק 

 ביסודה העומדת הצדק ותפיסת הקפיטליסטית הרווחה מדינת .א

 ,דמוקרטי ממשל 4:יסודות שלושה בעל משולב מבנה היא הקפיטליסטית הרווחה מדינת
 שלושת. בסיסיי� רותי�יוש סוציאלי טחו�יב רשת הכוללת רווחה ומערכת שוק כלכלת

 הרווחה מערכת של פעילותה מהות. הדדית ותומכי�, בזה זה י�כרוכ האלה הגורמי�

 ההכנסות של מחדש וחלוקה) דיור, חינו�, בריאות כגו� (חברתיי� רותי�יש ספקתהב

 
למדינת הרווחה אופי ומבנה . אודות מבנה מדינת הרווחהעל קשה להציג תפיסה מקובלת ומוסכמת   4

הבעיות לפי ונות שהביאו להיווצרותה בכל מדינה ומדינה ונסיבות ההיסטוריות השה לפישוני� 

 GØSTA ESPING-ANDERSEN, THE THREE WORLDS OFראו (הייחודיות שנועדה לתת לה� מענה 

WELFARE CAPITALISM (1990).(א� ,  קשה עוד יותר להציג את תפיסת הצדק העומדת ביסודה

עדיי� רבה ,  מבנה מדינת הרווחהבדברג� א� נצליח להגיע להסכמה .  תפיסה כזוקיימתבכלל 

 ,ROBERT E. GOODINראו למשל (עקרונות הנורמטיביי� שראויי� להנחות אותה ל באשרהמחלוקת 

REASONS FOR WELFARE: THE POLITICAL THEORY OF THE WELFARE STATE (1988) .( ע�

את מבנה מדינת הרווחה ,  שיזכה להסכמה רחבהבאופ� כזה, זאת אני מנסה להציג כא� באורח סכמטי

ג� , ולחל� מתו� המערכות המוכרות לנו את העקרונות הנורמטיביי� שעשויי� להסביר את פועל�

  . תפוליטי ה� מוצדקי� אחר�א� לעתי� בשיח הציבורי
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 חלוקה באמצעות אפוא עשהיי חברתי צדק. מסי� כספי במימו�) העברה תשלומי דר�(

 סיו�יובנ אוריבת, ול�וא. ראוי בסיס על וקצבאות רותי�יש ספקתהו המס נטל של הוגנת

 ולהתעל� בלבד הרווחה במערכת להתמקדו אי� לטעות הרווחה מדינת את להבי�

, למשל. המחירי� מנגנו� באמצעות הייצור וויסות שוויונית אזרחות של מההיבט
 ומניעת )רגולציה(  �סָדרהבאמצעות השוק כלכלת את ומאזנת מבקרת דמוקרטיה

 נפגעי "של מצב� את ומשקמת ממתנת סוציאלי חו�טיב מערכת ;מונופולי� היווצרות

 טחו�יהב מערכת על סיפוק� שאת האזרחי� צורכי מה� קובעת דמוקרטיה; "השוק

 ממשמעת) מועטה במידה (משחררת הסוציאלי הבטחו� מערכת; להבטיח הסוציאלי

 דמוקרטי באורח הנקבעי� רותי�יהש היק�; בו להשתלב שמתקשה מי את השוק

 של הפעילות בהיק� ותלויי� מוגבלי� הסוציאלי טחו�יהב מערכת דיי על ומסופקי�

 .'וכו השוק כלכלת
 הראשו� הנדב�? הקפיטליסטית הרווחה במדינת המגולמת הצדק תפיסת  אפואמהי

 צרכיו סיפוק להבטיח מבקשת הרווחה מדינת: הצור� הוא זו תפיסה ביסוד העומד

 חיצוני באופ� נקבע שהוא זה במוב� ,ביאובייקטי מושג הוא צור�. אד� כל של הבסיסיי�

 בה� לשגות יכול הוא עקרוני שבאופ� דבר ה� צרכיו, הפרט של מרציותיו בשונה. לפועל
 מה דבר צרי� שאינו שיחשוב יתכ�יו, כלל צרי� אינוש מה�דבר שצרי� שיחשוב תכ�יי –

 �שתלויי, היפותטיי� צרכי� על לחשוב אפשר. חיוני צור� הוא דבר של שלאמתו
 אני אביב�לתל מירושלי� הקרובות בשעתיי� להגיע רוצה אני א�, למשל. במטרותיי

 להסיע שיוכל רכב על לעלות האפשרות, שלי יהירצב בהתחשב. תחבורה אמצעי צרי�

, תחבורה לאמצעי נזקק ניישא ולחשוב לטעות יכול אני. צור� איה אביב לתל אותי
 שמדינת הצרכי�. טעות תהיה זו כאמור אבל, שעתיי� תו� ולהגיע ברגל ללכת שאוכל

 אלא הפרטיקולריות במטרותיי תלויי� שאינ� צרכי� ה� לספק מבקשת הרווחה

 אנושיי� חיי� לקיי� כדי שנחו� מה ,כלומר. אד� היותו באשר אד� לכל משותפי�

 הבסיסיי� הקיו� רכיוצ מלבד. האד� כבוד של מושגה ע� שמתיישבי� חיי�, ראויי�

, מהותית מבחינה. חברתי הקשר�תלויי בצרכי� שמדובר ברור, יולוגיי�זיפ כמעט, ביותר
 ברמה, החברה ארגו� באופ� י�תלוי כבוד של חיי� הצרכי� המבטיחי� לאד�

 הפוליטית המסגרת צורנית ומבחינה. בה הנוהגות ובנורמות שלה הטכנולוגית

 לחיות כדי אד� את הצרכי� לה� זקוק קובעת התדיינותית-החברתית או הדמוקרטית

  . בכבוד ראויי� חיי�
, היק� ובאיזה במשות� יסופקו רותי�יש לויא בשאלה ג� תכריע דמוקרטית התדיינות

 השיקול. בשוק אות� לרכוש הפרט של היכולת תובטח רותי�יוש מוצרי� לויוא

 אבל צרכיו כל את לרכוש לפרט שתאפשר הקצבה את להעניק יעדי� פטרנליסטי-האנטי

 היק� כגו� ,יעדי� בהשגת יעילות של שיקולי�, מנגד. מוגדר צריכה בסל אותו תחייב לא

 יש עוד. עצמו המוצר או רותיהש בחלוקת לתמו� עשויי�, ההוגנת וחלוקתו רותיהש

 מבחני� או (הכנסה מבח� לפי או אוניברסלי יהיה הצרכי� סיפוק א� בשאלה להכריע

 למי הצרכי� סיפוק הבטחת). בודלע יכולת, גיל, מגורי� אזור, משפחתי מצב – אחרי�



  מוסרי�פילוסופי ו�די: לה ומעבר הרווחה מדינת  ג"עתש מג משפטי�

941  

 ייתכנו מנגד. הבסיסי קרו�ילע יותר טוב נתכמכוו יתנרא עצמו בכוחות לספק� יכול שאינו

 לגישה עדיפות תנוישי, זכויות ומיצוי יעילות של שיקולי� ובייחוד, שוני� שיקולי�

  .האוניברסלית
 נוכל תאורטי פ�באו לפחות. מוגבלי� מקרה בכל ה�, אובייקטיביי� בהיות�, צרכי�

" ?לחלק ראוי אי� "השאלה שבעניינו עוד� ע� שארילה ועדיי� כול� רכיוצ את לספק
 מדינת ביסוד העומדת הצדק כתפיסת שנראה מה של השני הנדב�. מענה ללא נותרת

 מעשיו את ההולמת לתמורה זו גישה פי על ראוי אחד כל. הגמול עקרו� הוא הרווחה

 או החברתי לטוב תרומתו ובייחוד, תודה מכירי� אנו לה�ש או מוקירי� אנו שאות�

  .בחינות מכמה מאוד בעייתי הוא הגמול עקרו� אבל. שהשקיע המאמ�
 אלה בסיסי� ששני ברור. מאמ� על לגמול תרומה על גמול בי� להבחי� יש, ראשית

 מעט יניבו הדלי� כישוריו א� ,מאוד להתאמ� יוכל האחד הרי. זה ע� זה מתיישבי� אינ�

, מאמ� על הגמול עקרו� פי על. שופעת תרומה יפיק מאמ� ובלא בקלות השני ואילו, פרי
 הראשו� יזכה ,תרומה על הגמול עקרו� פי על ואילו. במעט והשני בהרבה הראשו� יזכה

 עדיי�, השניי� של שילוב הוא הראוי הגמול שבסיס נחליט א� ג�. בהרבה והשני במעט

 ברור לא כי א�. מאיד� ולתרומה מחד למאמ� ראויה המשקל את לקבוע חייבי� נהיה

 שלו�ילכ ניחומי� בפיצוי נסתפק ולא פרי נשא לא שמאמצו למי לגמול נרצה מדוע כלל

 יכוו� הגמול עקרו�, הכלכלי במישור בעיקר, אלה בסיסי� משני אחד בֵחריי א�, כ�. כזה

  . למאמ� ולא לתרומה לרוב
 פעילות אותה רק תרומהל חשבית הא�: יתכלכל תרומה לזיהוי השאלה עולה, שנית

 שאינה פעילות ג� שיכלול באופ� התרומה מוב� יורחב לא מדוע? ברווח או בשכר שזוכה

 משפחה בבני, בילדי� טיפול, הבית משק ניהול כגו� ,השוק במסגרת לרוב מתוגמלת

 תרבותית, פוליטית פעילות, בקהילה התנדבותית פעילות, מוגבלות בעלי או קשישי�

  ?וכהנה כהנה ועוד, ואמנותית
 אחד כל של תרומתו זיהוי של קשה בעיה מעלה בייצור פעולה שיתו�, שלישית

 כל לייצר השותפי� שיכלו התוצרי� מסכו� גדול המשות� התוצר לרוב. המשות� לתוצר

 אחד כל של הראוי חלקו את יאמוד הגמול עקרו� כיצד כלל ברור לא – לבדו אחד

 תפוקה פי על לחלוקה ביאת השוק של מבוקרת הלא שפעילותו עני�הטו יש. מהשותפי�

 שתחו� מפני זו בטענה ממש יש א� ספק. תרומתו על פי אחד כל יקבל ובכ�, שולית

 שתרומתה רבה פעילות בפועל ואילו, בשוק המתוגמלת לפעילות צ�ממצוה של החלות

 איגודי� של כוח� פי על (לשוק מחו� נקבע ששכרה או, כלל מתוגמלת אינה כלכלית

 המוסרית הרלוונטיות כלל ברורה לא, כ�על  נוס�). 'וכו הוג� שכר של נורמות, מקצועיי�

, העובד של הממשית או יתזהפי לתרומה שקול אינו זה רעיו�. השולית התפוקה רעיו� של
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על  מתגמל היה השוק א� ג� ולכ�. הפירמה לניהול יעיל חשבונאי מכלי יותר אינה היאו
 5.גמולי צדק עקרו� של יישו� בזאת לראות קשה ,שולית קהתפו פי

 ראוי אד�. האחריות למושג שלו ההדוק בקשר איה הגמול בעקרו� רביעית בעיה

 לייחס אי� התוצר את א�, לתרומה אחראי אינו הוא א�. אחראי הוא שלה לתרומה לגמול

. לתמורה בגינו אויר שהוא כלל אי� ודאות, כלשהו חיצוני לגור� אלא המכווני� למעשיו
 לאיכות: עובד הוא שבה� לנסיבות לייחס אפשר מהתרומה חלק לפחות ,ממשיי� בתנאי�

 מואר העבודה מקו� שבה למידה, משתמש הוא שבו המכשור לדיוק, הגל� חומרי

. הגולמית מהתרומה אות� לנכות יש, לתוצר אחראי� אלה גורמי� ג� א�. 'וכו ומאוורר
� הודות שנרכשו העובד של וכישוריו למיומנויותיו לייחס יש מהתוצר חלק, בנוס

 חלק אותו את ג�, כ� א�. נולד שלה ולמשפחה שקיבל לחינו�, גדל שבה לסביבה

 מהתרומה לנכות יש הפרט של באחריותו שאינ� יכולות �לאות לייחס יש שאותו מהתוצר

 שאותו חלקה את ג� לנכות אותנו יוביל האחריות רעיו� של מרחיב גיו�יה אותו. הגולמית

...) זהיר, שקד�, חרו�(שלו  האופי לתכונות, הפרט של המולדי� לכישוריו לייחס נוכל
 כ� א�. הדעת על מתקבל במוב�� לה אחראי בו לראות אפשר שאי הטבעיות ולנטיותיו

 לתוצר הפרט של כתרומתוללא בעיה  לזהות שנוכל מאוד מעט ע� וותרינ ,נעשה

� מקומו את לצמצ� אותנו להוביל עשויה כזו חשיבה. לגמול יראו הוא שבגינה המשות

 ככל ולהבטיח בכלל השוויו��אי בצמצו� ולהתמקד חלוקתי צדק כעקרו� הגמול של

 ,כישורי� פי על משרות וחלוקת לולכ פתוחה תחרות :ובעיקר, הזדמנויות שוויו� האפשר
 על להתחרות אחד לכל המאפשרי� הכישורי� אות� את לרכוש הממשית דמנותזההו

  . הנחשקות המשרות
 הוא הקפיטליסטית הרווחה מדינת ביסוד העומדת הצדק תפיסת של השלישי הנדב�

 מפני להג� היא הצרכי� סיפוק של מטרתו. הראשוני� שני של לשוויו� לנטייה ממת� גור�

 את ולכלכל לפרנס הפרט של היכולת ואבד� העבודה משוק היפלטות, הגורל תהפוכות

 על שענותימה הפרט את מה במידת משחרר הצרכי� סיפוק לפיכ�. משפחתו ואת עצמו

 אינו הפרט, שמיועד כפי פועל זה מנגנו� א�. קיומו אמצעי את לספק התחרותי השוק

היא  א�, זו אפשרות אול�. בשוק כסחורה עבודתו כוח ואת עצמו את להציע עוד כפוי
 חברתיי� משאבי� של יעילה לא והקצאה ער� רב ייצור גור� של השבתה היא ,ממומשת

 ברווחה לפגוע, התוצר את לצמצ� עלולה עבודה כוח של כזו בטלה. )קומודיפיקציה�דה(
� הרווחה מערכת א�. זמ� לאור� רמה באותה הצרכי� סיפוק המש� את להקשות וא

 את שמאפשר במסד פוגעת שהיא נמצא, פעילותו את ותצמצ� השוק בכלכלת תפגע

, העבודה בשוק מחדש להשתלבות תמריצי� להציב התביעה מובנת מכא�. קיומה המש�
 מדינת את להבי� יש זה רקע על. יותר ותורמי� נחוצי� בעיסוקי� או, יותר רבה לעבודה

 
 DAVID MILLER, PRINCIPLES סיו� להצדיק חלוקה על פי גמול כפי שנקבע בשוק אידאלי ראוילנ  5

OF SOCIAL JUSTICE 177–202 (1999) .לביקורת על גישה זו ראו Daniel Attas, Markets and 

Desert, in FORMS OF JUSTICE 85 (Daniel A. Bell & Avner de-Shalit eds., 2002).  
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 הדוח� ממשמע כגור�, שבה הסוציאלי טחו�יהב מערכת לרבות, הקפיטליסטית הרווחה

   6.העבודה כוח של קומודיפיקציה�לרה
 בשלושה ביטוי מקבלת הקפיטליסטית הרווחה מדינת של הממשמעת יהיהפונקצ

 צמצו�לו קצבאות להקטנת במערכת המובנה המצמצ� בדח�, ראשית :לפחות היבטי�

 לרעה מניצול החשש. 'וכו הכנסה מבחני להטלת, המזכי� התנאי� להחרפת, רותי�יהש

 ובשל, רותיהש או הקצבה את לקבל שראוי במי בפגיעה מוסרי מחיר גובה המערכת של

 בסיפוק אפקטיבי אינוקבל� באופ� ש שהוא מאו, לקבל� ממנו נמנע התנאי� החמרת

 נמצא, התנאי� בכל עמד שכבר מי על סטיגמה בהטלת, שנית ;ביותר הבסיסיי� צרכיו

 סימבולי באופ�. רחמי� ומעורר עלוב, אוני� כחסר מזוהה ובכ� לקצבה או רותילש זכאי

 שלונויכ את מביש באופ� הממשלתי הפקיד בפני לחשו� הסעד נתמ� נאל� ממשי או

 אולי כזו סטיגמה הטלת. משפחתו ואת עצמו את ולפרנס העבודה בשוק להשתלב

, האד� כבוד של ברעיו� פוגעת כ� בתו� אבל, המערכת את לרעה מלנצל אחרי� מרתיעה
 אל ההתייחסות, שלישית 7;המערכת לכל המוסרי הבסיס להיות אמור היה שמלכתחילה

 הראשונית ההשתלבותאת  המאפשרות כמערכות הציבוריי� והחינו� בריאותה רותייש

 נתפס החינו� מערכת של ייעודה.  ומקלות אותההעבודה בשוק מחדש�ההשתלבותאת ו

 הו� "לפעמי� שמכונה מה( למשק איכותי אד� כוח להכשרת כמנגנו� ראשוני באופ�

" עבודה ימי אבד� "שיחסו� בכ� היתר בי� יוצדק הבריאות מערכת של ומימונה, ")אנושי
" מחלה ימי "של בהסדר תקי� שימוש על לפקח המשימה תוטל הרופאי� ועל, למשק

  .בתשלו�
 הכססמ לנסח  אפואאפשר הקפיטליסטית הרווחה מדינת ביסוד המגול� קרו�יהע את
". לתרו� יכולי� שאינ� אלה כלפי חמלה של ומידה, תרומתו לפי אחד לכל: "הזה באופ�

השוויו� מקבלי� ביטוי שהוא חומרי �עקרונות הצור� והגמול וכ� הנטייה לצמצו� אי
 היבציפי מדובר דבר של בסופו. של השוק" הפונקצייה הממשמעת"כ� ג� . במובהק
 מיסוי הוא זה יעד להשגת המרכזי הכלי. כול� של החומרית החיי� רמת את להעלות

 .ציבוריי� מוצרי�ו רותי�יש וסל קצבאות של בדר� מחדש וחלוקה
 העומדות הצדק בתפיסות או הקפיטליסטית הרווחה במדינת כלל מזלזל איני

 של רחב טווח מאפשרת היא עדיי�. שמרנותה על להצביע רוצה אני אול�. בבסיסה

 לעבוד יכולי� שאינ� באנשי� הקפיטליסטית הרווחה מדינת של הטיפול אופ�: עשיה

 טחו�יהב מערכת. סלח� או קפד� להיות יכול יתנפש או שכלית, יתזפי מוגבלות מפאת

 משולמות להיות יכולות השונות הקצבאות, פחות או יותר נדיבה להיות יכולה הסוציאלי

הְמ�סְדרי�  הגופי�. להשתנות יכול הקצבה ושיעור ,פחות או יותר מחמירי� בתנאי�

 
 RAWLS, JUSTICE AS: רולס של ההפרשיות בעקרו� התמרי� של מקומו את זה י�יבענ ראו  6

FAIRNESS ,63' בעמ, 3ש "לעיל ה.  

 Jonathan Wolff, Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos, 27 PHIL. PUB. AFF 97ראו   7

(1998).  
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 כללי על ובפיקוח �מונופולי בפירוק פחות או יותר נחושי� להיות יכולי� )י�יהרגולטור(

 רק לא .תרומה מהי בשאלה יותר מרחיבה ג� להיות יכולה המדיניות. הוגנת תחרות

, פוליטית, תרבותית, אמנותית תרומה ג� אלא הכלכלי בשוק תמורה לה שיש תרומה
 את לתק� המערכת יכולה, בשוק תמתוגמל האינ כלל שבדר�, משפחתית או חברתית

 .הולתגמל העיוות
 העול� מתפיסת משוחרר אינו עדיי�הוא  ,שיהיה ככל נדיב זה משטר היהי, ואול�

 טובי� ה� – שאופ� חלוקתו חשובה מה ולכ� – לפרט שחשוב מהלפיה  החומרית

 החיי� רמת את להעלות ביותר הטובה הדר� כ� כמו. מה� הנובעת והרווחה חומריי�

 יעילה בדר� מקרי�ה ברוב משאבי� המקצה השוק מנגנו� באמצעות היא בחברה הכוללת

 הרווחה מדינת של פעילותה את לראות יש לכ�. הדעת על העולה חלופית שיטה מכל

 החינו�, הסוציאלי טחו�יהב מערכות. הקפיטליסטי העבודה שוק רקע על הקפיטליסטית

, יאפשרו לפחות או ,שיעודדו באופ� זה משטר בתו� עוצבו הבריאות רותייוש הציבורי
 עבודתנו כוח את למכור ביכולתנו מהתלות אותנו לשחרר לא. העבודה בשוק השתלבות
 באלה תמיכה כדי תו� עבודתנו מסחור את לעודד, להפ� אלא ,הפרטיקולרי ובמעסיק

 יעיל כלא תפסיי לרוב אחר דבר כל. סיכוי חסרת היא מחדש ושהשתלבות�, שנפלטו

 דרישהב. המדינה הכנסות ואת המס בסיס את ומצמצ� החיי� ברמת פוגע, רצוי לא ולכ�

 שוק וכשלי עיוותי� לתק� שבא מעשה לאור זאת לראות יש המונופולי� לפירוק

 יש הסוציאלי טחו�יהב מערכתבו. יעילות�לאי ובכ� צוריי גורמי של לבטלה שמביאי�

 מספיקות שאינ� קצבאות ידי על העבודה לשוק אנשי� שדוח� משמעתי גור� ג� לראות

 מי על סטיגמה ומטיל הקצבה מבקשי על קשיי� מערי�, היטב החיי� את לחיות כדי

 אי� לראות בדברי� אלה פנייה להסבר קונספירטיבי על התנהלות מדינת .בה� שזוכי�
כזה המייחס לה או לסוכניה כוונה להטעות ולתעל את נתמכיה , הרווחה הקפיטליסטית

ילו� ע� זאת אני סבור שמערכות הרווחה פועלות בתו� א. באופ� מניפולטיבי
פוליטי של דמוקרטיה וכלכלת שוק שמחייבי� אות� להתנהל באופ� שמעודד �מבני

 8.לא בהכרח מטעמי צדק ורווחה, וממרי� השתלבות בשוק העבודה

  : השיח הפילוסופי על אודות צדק חברתי. ב
 מטריאליז��ממטריאליז� לפוסט

 קפיטליסטיתה הרווחה מדינת משטר את רק לא נתמאפיי החומרית ברווחה ההתמקדות

 ספרו, "צדק תורת "פרסו�. חברתי צדק אודות על זמננו ב� הפילוסופי השיח את ג� אלא

 הישיר העיסוק. פוליטית בפילוסופיה הדיו� שדה את באחת שינה ,1971�ב רולס ו�'ג של

 
 CLAUS OFFE, CONTRADICTIONS OF THE ובפרט, ראו בעניי� זה כתביו של קלאוס אופה  8

WELFARE STATE 119–129 (1984).  
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 מהו כגו� (המושגי הבירור את החלי� )?לחלק ראוי אי� כגו� (נורמטיביות בשאלות
 ממש גובר אינו א� ג� ,בו להתחשב הפחות לכל שראוי כער� תפסנ והשוויו�) ?"צדק"

 המרכזית הסוגיה אפוא נהייתה הצודקת החלוקה שאלת. יעילות של שיקולי� על

  .האחרונות השני� בארבעי� פוליטית בפילוסופיה
 של החלוקה לאופ� העיקרית הלב תשומת את רולס הפנה לכ� שהתכוו� מבלי אולי

 מלבד. כאחד ומבקריו ממשיכיו: בעקבותיו שבאו אלה שוע וכ�, חומריי� טובי�

 לבחור הזכות, הביטוי חופש, להתאגד הזכות (פוליטיות זכויות של השווה חלוקהה

 להצדיק רולס ביקש) 'וכו והתנועה העיסוק חופש (בסיסיות וחירויות )'וכו בחריולה

 אחרו� של בומצ את לשפר כדי הנחוצה במידה ועושר הכנסה של שוויונית�אי חלוקה

 עקרו� פי על).  הפחותי� ביותרמשאבי�ה בידו יש החלוקה שבעקבות מי (המוטבי�

 פועל שהוא באופ� מאורג� להיות צרי� ועושר בהכנסה השוויו��אי ,רולס של ההפרשיות

 במשאבי� יו�וששו היא ההנחה. ההכנסות חלוקת של התחתו� בקצה הנמצאי� לטובת

 מעמד� או ערכ� לשוויו� הול� ביטוי הנותנת, ראויה החלוק צורת, בסיסי באופ�, הוא

 ובלתי קבוע דבר לחלוקה העומד הכולל סכו�ב לראות אי� זאת ע�. האד� בני כל של

 ליצור עשויה בעצמה שוויונית�האי שהחלוקה להניח אפשר. עצמה בחלוקה תלוי

 אפשר. יותר רב מאמ� להשקעת או מסוימי� לעיסוקי� הפרטי� את המכווני� תמריצי�

 שתשפר כזו תמריצי� מערכת במקו� להעמיד כדי שוויונית הלא החלוקה את לנצל ורצוי

 זה יהיה. המוטבי� אחרו� של מצבו את ובפרט כול� של מצב� את דבר של בסופו

 שיכולה, כול� ע� מיטיבה שאינה ניתושווי חלוקה על להתעקש, רולס טוע�, רציונלי�אי

 חלוקה כאשר, האחרו� של מבחינתו ובפרט, ואחד חדא כל של מבחינתו גרועה חשבילה

 .כול� של מצב� את לשפר עשויה שוויונית�אי
אול� רוב ממשיכיו ומתנגדיו , אמנ� יש יסודות לא מטריאליי� בתאוריה של רולס

ובמקו� שבו הוא מתפלמס ע� מבקריו , רולס עצמו ד� בה� מעט מאוד. התעלמו מה�
הוא עצמו , כלומר. ו הוא נוגע רק בהכנסה ועושרהוא עוסק בעקרו� ההפרשיות כאיל

 חלוקתי צדק של בשאלות הדיו�, כ�. אחראי להבנה המוטעית של תורתו בעניי� זה

ע� . ועושר הכנסה: החלוקה של המטריאלי בהיבט התמקד האחרונות השני� בארבעי�
 אליֵרה התוצר עלה הקודמת המאה של שמוני�ה שנות מאז, העולמי הבנק נתוני לפי זאת

 שפע בחברות אנשי� של החומרית הרווחה. שניי� פי עד המפותחות במדינות לנפש

 העול� של השבע שהשליש יתכ�יש מעידי� אחרי� ומדדי�. בהתא� השתפרה לכאורה

 .בתוכו עמוק לא א�, מטריאליסטי פוסט עיד� של ו%ִס על מצוי
 מבחינה. בייקטיביוסו אובייקטיבי: היבטי� בשני מטריאליז��פוסט לאפיי� אפשר

 בתרומת� וכבד הול�, חומריי� לא" משאבי�", ערכי�משקל� של  אובייקטיבית

�לwellbeing) אד� של מצבו את לשפר אפשר. אד� של) ביותר הרחב במוב� רווחתו 

 סל את כ� ובתו� והכנסתו עושרו של נוספת הגדלהב לא :יותר ואפקטיבי ישיר באופ�

, משמעותית עבודה, הסביבה איכות כמו אחרי� רכי�ע של הבטחת�ב אלא שלו הצריכה
 רד'ריצ. היו� כבר המצב שזהו הטועני� יש. אישיי��בי� ויחסי� קהילה, עצמי כבוד
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, בריאות כגו� שמדדי� המעידי� שוני� מחקרי� תוצאות מביאי� 9פיקט וקייט וילקינסו�
 היחסית הכנסהמה ויותר האד� של האבסולוטית מהכנסתו פחות מושפעי� ואושר חינו�

 מעושרה פחות מושפע אלה מדדי� של הממוצע כי היא הדברי� משמעות; לסביבתו שלו

 .שבה השוויו� ממידת ויותר החברה של
 בוש הערכי� שסול� בכ� מאופיי� מטריאליסטי�פוסט עיד�, סובייקטיבית מבחינה

 י�ערכ לטובת פוחתת לה המיוחסת הדחיפות או חומרית חיי� לרמת הדאגה. משתנה

 מחיר לשל� מוכני� אנשי�. הסביבה על ושמירה חיי� בעלי על הגנה, הוגנות כמו אחרי�

, אכ� .יקודמו אלה ערכי�ש ובלבד ,החומרית החיי� ברמת לפגוע, מוצרי� על יותר גבוה
 במער� עמוקי� שינויי� על מצביעי�10 וערכי� עמדות על אינגלהרט רונלד של מחקריו

 ג� מטריאליסטיות�כפוסט אלה חברות לאפיי� שנכו� יתכ�י לכ�ו, שפע בחברות הערכי�

 .הסובייקטיבי ההיבט מ�
איני מביא מחקרי� אלה כקונקלוסיביי� בדבר הימצאותו של העול� , חשוב להדגיש

ע� זאת אני סבור שמחקרי� אלה ה� לכל הפחות . מטריאליסטי�המערבי בעיד� פוסט
מטריאליז� בעת הזו או �ת של פוסטמעוררי מחשבה בהיות� מצביעי� על האפשרו

אפשרות כזו תובעת מאתנו לחשוב מחדש על אודות תפיסת הצדק . בעתיד הלא רחוק
, הניסוי המחשבתי הזה. שכאמור מתמקדת באופ� החלוקה של משאבי� חומריי�, שלנו

נועד לאפשר דיו� מחודש בשאלה , שהמחקרי� האמפיריי� מרמזי� על הרלוונטיות שלו
 מדוברש בי� .מטריאליסטי�בחינת הצדק אילו היינו חיי� בעיד� פוסטמה מתבקש מ

 לנסח אתגר הפוליטית הפילוסופיה בפני מוצב, בלבד אפשריתב ובי� עכשווית במציאות

, אובססיבי עיסוק שלא וודאי, הטיה בתוכה תגל� שלא כדי הצדק תפיסת את מחדש
. שלנו החומרית החיי� רמת על משפיעה החלוקה באופ� בו: המטריאליי� בערכי� דווקא

 תפיסות של יותר מדויקת להבנה אותנו להוביל העשוי זה לאתגר ענותישה מאמי� אני

 בדיו� ופורשו הוצגו שה� כפי, רולס של הצדק תורת זה ובכלל, והשוויו� הצדק

מה שמעניי� אותנו מבחינת הצדק עשוי . האחרוני� בעשורי� האקדמי הפילוסופי
במקסימו� רווחה חומרית אלא דבר מה אחר שמידה של רווחה להתברר לא כשוויו� 

 לקד�דיו� כזה עשוי . למימושו, שהול� ופוחת בחשיבותו, חומרית היא רק אמצעי אחד

   11.הקפיטליסטית הרווחה למדינת מעבר אל הראוי המשטר מבחינת אותנו
 

9  KATE PICKETT & RICHARD WILKINSON, THE SPIRIT LEVEL: WHY GREATER EQUALITY 

MAKES SOCIETIES STRONGER (2009).  

10  RONALD INGLEHART, CULTURE SHIFT IN ADVANCED INDUSTRIAL SOCIETY (1990). 
 מעבר הדרגתי אל עבר � לראות בהשאפשר צדק עליש לציי� התפתחויות שונות בשיח הפילוסופי   11

למשל גישת היכולות והתפקודי� . או לכל הפחות מינוח המאפשר דיו� כזה, מטריאליסטי� פוסטדיו�

 AMARTYA KUMAR SEN, THE IDEA OFראו למשל (ההולכת בעקבות גישתו של אמרטיה ס� 

JUSTICE 225–320 (2009) ,מעבר לס� אחד  שהולכת צעד , גישתה של מרתה נוסבאו�ובעיקר

 ,MARTHA C. NUSSBAUM יוניי� לאד� המבוססי� על רעיו� של כבוד ומנסחת רשימת תפקודי� ח

CREATING CAPBILITIES: THE HUMAN DEVELOPMENT APPROACH 18, 33–34 (2011). כמו כ� 
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 מטריאליסטית�פוסט צדק תפיסת. ג

, ייבעינ יותר אטרקטיבית וג� יותר ליתרדיק ג� שהיא, חלופה להציע ברצוני אפוא
 משטר היא החלופה. ביסודה העומדת הצדק ולתפיסת הקפיטליסטית הרווחה למדינת

 שמותאמי� כאלה, כלומר. מטריאליסטי�הפוסט האתגר ע� שמתמודדי� צדק ותפיסת

 חי הוא שבה למידה בתרומה וקט� הול� משקל הפרט של החומריי� לתנאי� שבו לעיד�

.  פחותההמערכת של הכלכלית יעילותשל ה החשיבות לכאורה ולכ�, היטב חייו את
 ולא אחרי� ערכי�ב יוש� הדגשש ראוי הטובי� החיי� קידו� מבחינת, אחרות במילי�

 לטובת החיי� ברמת מסוימת בירידה שנישא וראוי, הפרטי� של הפנויה ההכנסה עלייתב

 תנאי שהוא משו� רק השוויו��אי את לקבל ראוי זה אי� כי נראה כ� כמו. ערכי� אות�

  ).כזה הוא אכ� א� (החומרית החיי� ברמת נוספת לעלייה
את ו המטריאליסטי הצדק של המחשבה הל� את להבהיר לנסות זה בשלב כדאי
. חומרית רווחה של בחלוקה ישירות עסוק מטריאליסטי צדק. בה� ממוקד שהוא הערכי�
, יצורי כלי, נכסי�, הכנסה – החומריי� י�האמצע, ראשית, היא חומרית ברווחה הכוונה
 הל�, אחרות במילי�. אלה מאמצעי� המופקת הרווחה וכ� – רותי�יוש צריכה מוצרי

 הפרט יו שלורציות יותשוקות את לספק שיש ברעיו� מאופיי� המטריאליסטי המחשבה

 בעדיפות יעשהי החומרית ברווחה שיפור. בשליטתו מצאויי אמצעי� שאות� כ�ב

 של ציבורית ספקהה באמצעות ג�ש תכ�יי אבל, בהכנסה היעלי באמצעות הראשונ

 בהספקת לתיקו� נית� חומרית רווחה אבד�. לצרו� בוחרי� שהפרטי� וטובי� רותי�יש

 לתיקו� נית� יתזפי מוגבלות בגלל רווחה אבד� ,למשל. נוספי� חומריי� משאבי�

 שאינו כדבר נתפסת הפגיעה א� ג�. אחר תנועה�מסייע אמצעי או גלגלי� סאיכ בהספקת

 הניעות את להשיב יוכלו לא לעול� אחר אמצעי כל או גלגלי� סאיכ, למשל (לתיקו� נית�

. מטריאלי לפיצוי האפשרות של ועיקשת חזקה הנחה שקיימת הרי ,)במלואה האבודה
 האבד� על הפרט את לפצות יוכלו) יותר גבוהה הכנסה (יותר רבי� משאבי�, לפיכ�

 שהמוגבל יתכ�י, למשל.  למוגבלותוקשורות שאינ� אחרות רציות שיסופקו כ�ב ברווחה

 די.וי.די מסרטי הנותיל יוכל הוא אבל ,שיחפו� מקו� ובכל מתי לנוע יכול אינו יתזפי

 .בביתו שיציב הביתית הקולנוע במערכת יותר רבי�

 
שליט מביאי� ממצאי� אמפיריי� המראי� שיכולת השתלבות בקהילה של �ונת� וול� ואבנר דה'ג

 JONATHAN WOLFF & AVNERצ� המוביליות ית חשובה לאי� ערו� מעזבעל המוגבלות הפי

DE-SHALIT, DISADVANTAGE 54–55 (2007). ע� זאת איני סבור שיש ממש בטענה שגישת 

, י בתו� השיח המטריאלייממוק� בעינה , ס�לעומת. היכולות מבטאת שיח לא מטריאליסטי של צדק

ינ� עושי� את הצעד  אבל א,)או העוני(שליט מתארי� היטב את תופעת המוחלשות �וול� ודה

 ודווקא קושרי� עצמ� ,התאורטי המתבקש ממחקר� כדי להבחי� את עצמ� מהשיח המטריאלי

  .לצערי לא אוכל להרחיב עוד בעניי� זה. לגישת היכולות
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 יתני�נ )א: ( כ�נתפסי� מה� המופקת והרווחה חומריי� אמצעי�, זו השקפה פי על

 מיסוי של ממוסדת מערכת היא צודקת חברה לממש כדי שנחו� כל – לפרטי� לחלוקה

 היעילות בסיס על מוצדקת תהיה מסוימי� רותי�יוש טובי� של ציבורית הספקה. והעברה

 לפיצוית עקרוני ניתני� לרווחה אחרי� מקורות. הרצויה החלוקה בהשגת יותר הרבה

 הטבות, ומסורי� אוהבי� הורי� החסרי� לדי�יבמקרה של . נוספות העברותב מלא

עמדה כזו . מלא פיצוי אות� לפצות ותעשוי בחייה� כלשהו בשלב מספיקות חומריות
וא� , אינה מכירה באפשרות שיש דברי� שעשויי� להיטיב ע� הפרט ג� מבלי שיינתנו לו

 – �מצטברי )ב(; )כמו למשל מצבי ענייני�(מבלי שיהיו כאלה שאפשר שיינתנו לו 
 גדול בית, יותר גבוהה הכנסה, למשל. הטבה תמיד פירושו – מה� יותר, פשוט במוב�

. יותר טובי� חיי את יעשו  אלה– יותררבי�  קפה ספלי, יותררבי�  די.וי.די סרטי, יותר
 נוספת יחידה כל (פוחתת שולית תועלת של הרעיו� ע� מתיישבת אמנ� כזו עמדה

 חומריי� משאבי� מסוימי� שבתנאי� האפשרות את שוללת היא אול� ,)פחות מועילה

אולי א� ו, חיי טיב על כלל וישפיע לא, באמצעות�  רב יותררציות וסיפוק, יותר רבי�
 זה במוב� לו ונוגעת עצמו בפרט ממוקדת חומרית רווחה – צרכניי� )ג (;בה� יפגעו

 לצרו� שיוכל יותר רבי� ושירותי� טובי� לו שמספקי� כ�ב היא חייו את לשפר שהדר�

. אלטרואיסטיות העדפות תהיינה שלפרטי� האפשרות את סותר אינו הדבר. לבחירתו
 שבה�לה�  חומריי� טובי� נתינת תהיה העדפות אות� את לממש שהדר� היא הנקודה

, מכחישה ממש לא א�, מכ� מתעלמת זו השקפה. עיניה� ראות לפי להשתמש יוכלו
 „ÒÂÙ ידי על רק מקודמי� להיות יכולי� טובי� חיי� או רווחה של מסוימי� שהיבטי�

 מצויי� משאבי� כמה פי על ולא, המסדירי� המוסדות אופי או, בחברה החלוקה

 .פרט כל של בשליטתו
�‰ÌÈÎ¯Ú‰ ‡Ï עומדי� מטריאליי� ערכי� אות� מול אלÌÈÈÏ‡È¯ËÓ, בסיס� שעל 

 האמונה :"יהעצמ הכבוד"מה שרולס מכנה : קידומ� את התובעת צדק תפיסת מתגבשת
טחו� י וב, ער� לפחות כמו תכליותיו של כל אחד אחרות בעל�י היי ושאיפותישתכליות

 הסדרי�, תנאי� יצירת דורשי� אלה ערכי� 12.ביכולת שלי לעצב ולנהל את חיי לאור�

, ותכנ Ó˙ÂÎ¯ÚÓ ÌÈÒÁÈ להיות חלק לאד� הזדמנויות שיאפשרו סביבתי ועיצוב מוסדיי�
 מספקות, בעלות ער� ·ÂÈÂÏÈÚÙ˙ להשתת� הזדמנויות; ותויוניושו ותמשמעותי, ותעמוק

 È‚¯‰Ï˘" ו לחוש שווה בי� שווי�המאפשרי� האובייקטיביי� התנאי� יפוח ט13;וחופשיות

˙È··", שליטה לו שיש, ערכיו ואת אותו משקפת ופועל חי אד� שבה שהסביבה במוב� 

 זאת כל. שרירותי או יאאקר באופ� תשתנה שלא טחו�יב לו ויש, הזו הסביבה מראה על
 להרגיש" של זה רעיו�אפשר לבטא . הציבורי ובמרחב עבודתו במקו�, ממש בביתו

אלא שהשייכות איננה . מניכור ההפ� או, הסביבה ע� אחדות, שייכות כתחושת" בבית

 
12  JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 386 (Revised ed. 1999).  

  .379–372 'בעמ ,ש� ,האריסטוטלי קרו�יבע רולס של דיונו ראו  13
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אלא ) 14תפס אצל אנשי� רבי� כמגבילה וחונקתישייכות שיכולה לה(של האד� למקו� 
, רולס שכותב כפי. במשות� ע� אחרי�" בעל הבית"ה של היותו תחוש, של המקו� לאד�

 a sense that they are members of society“  תהיה שלחבריההיא  צודקת מחברה הדרישה

and not simply caught in it”.15 
 לחלוקה נוגעת שהיא במידה מטריאליז��פוסט של לאתגר שנענית התפיסב, הצדק

 תפיסה ).מחלק (דיסטריבוטיבי דוקא ולאו) מביע (קספרסיביאהוא , חומריי� טובי� של
 הנובעת הרווחה או חומריי� משאבי� של החלוקה מדפוס במישרי� מוטרדת אינה כזו

 מידה ובאיזו אי� היא הצדק שאלת. שווה באופ� להתחלק כי�צרי אלה לא – מה�

 לו אפשרתומ, העצמי ולכבוד ותורמת אד� כל של השווה הסטטוס את מביעה החלוקה

 שמאפשר מינימו� אחד מצד דורש הדבר חומרית מבחינה 16.ועצמאיי� טובי� חיי�

 בי�. הסטטוס ושוויו� העצמה חלוקת על מאיי� שאינו מקסימו� אחר ומצד, כאלה חיי�

 צדק מלבד זאת. החומרית הרווחה מתחלקת אי� פחות חשוב האלה הקצוות ינש

�המוסדיי��הסביבתיי� התנאי� את לכל להבטיח סיו�יבנ ממוקד מטריאליסטי�פוסט  
 יחסי�: מנינו שכבר מטריאליי� לא ערכי� אות� מימוש את שיאפשרו החברתיי�

 .בבית ולהרגיש בעלת ער� פעילות, חברתיי�
 מרווחת כמה פחות חשוב מטריאליסטי�פוסט צדק של המבט מנקודת, הלדוגמ

 הדירה שבה ארכיטקטורהוה העירוני התכנו�, יתזהפי הסביבה יותר י�חשוב, דירת�

 בעלות ער� בפעילויותלהשתת� ו יחסי� מערכותמ להיות חלק הזדמנויות הא�. ממוקמת

 בי� הדדית התייחסות מטפחתהיא ש באופ� מעוצבת יתזהפי הסביבה הא�? לולכ נגישות

 
  .55' בעמ, 11ש "לעיל ה, WOLFF & DE-SHALIT :שליט�ראו מחקר� של וול� ודה  14

15  JOHN RAWLS, THE LAW OF PEOPLES 50 (1999).   

א� אי� הדבר מלמד שכל השיקולי� למדיניות ה� , ייתכ� שלכל מדיניות תהיינה השלכות חלוקתיות  16

או לא (שתי חלוקות שקולות סטרוקטורלית לא תהיינה בהכרח צודקות . תיי�או ראוי שיהיו חלוק

תהיה צודקת לפי , על פי צדק אקספרסיבי, החלוקה. באותה מידה מבחינה אקספרסיבית )צודקות

א� החלוקה מנומקת , למשל. המעמד והכבוד שהיא מביעה לכל אחד מהאנשי� שעליה� היא חלה

או , שקט חברתי ומרגשות טינה שמקור� בקנאה וצרות עי�� מאיבאופ� אינסטרומנטלי כדי להימנע

ה� לא , א� אותה חלוקה ממש מנומקת במונחי� של הדדיות ושוויו� בערכו של כל אד� ותכליותיו

ולכ� מנקודת המבט של צדק אקספרסיבי לא תהיינה , תהיינה שקולות מבחינת מה שה� מביעות

כל אחד במידה (וקתי עניינו להיטיב ע� המוטבי� צדק חל, נוס� על כ�. צודקות באותה מידה

צדק מביע עניינו לבטא . וחלקו של כל אחד בחלוקה הוא האמצעי להיטיב עמו) שמתחייב מ� הצדק

לכ� . היא האמצעי לבטא זאת) ולאו דווקא חלקו של כל אחד(והחלוקה עצמה , יחס ראוי לכל אחד

אילו היו לי ממתקי� שמספר� אינו . עית כל כ�משמ�לעיקרו� כמו יעילות פרטו לא תהיה אחיזה חד

ייתכ� שבנסיבות רבות יהיה צודק להיפטר מהשארית ולא לתת אות� , מתחלק בי� ילדיי ללא שארית

א� שאפשר מבחינה חלוקתית להיטיב ע� חלק . לחלק מהילדי� בנימוק שזה נהנה וזה לא חסר

 שמעשה כזה יבטא יחס מפלה לא ראוי בי� ייתכ�, מהילדי� יותר מבלי לגרוע מהמנה של א� ילד אחר

  .  ובכ� יהיה לא צודק מבחינה אקספרסיבית, הילדי�
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 זהב זה רואי� האזרחי� שבה אזרחית תרבות מעודדת ?שווה ער� בעליכאל  אד� בני

 את האפשר ככל להבטיח ושואפת ?מקבלי� שה� והטיפול היחס על לנימוקי� ראויי�

 משקפת והחברתית יתזהפי, האורבנית הסביבה הא�? היטב החיי� את לחיות התנאי�

 גדרות הא�? טחו�יוב שליטה של תחושה בה� מייצרת ?התושבי� של ערכיה� את

 של מסר ותרמשדו מוגבלתאליה�  גישהשה סגורות שכונות מייצרי� ומחסומי� ותגבוה

 שכונות ויוצרות המגורי� בתי בי� מפרידות פתוחות דרכי� הא� או, והתבדלות הדרה

 צדק של התביעה, יתזפי למוגבלות במענה, למשל? כלכלי�החברתי בהרכב� ניותוגהטר

 מוגבלות ע� לאד� לאפשר ,והגישה הניעות שתשופר באופ� הסביבה את לעצב היא

 להרגיש, )בעבודה, וראשונה בראש (בעלות ער� בפעילויות להשתת�, בחברה להשתלב

 החשוב פחות החלק הוא הגלגלי� סאיכ, זו מבט מנקודת. הלאה וכ�, ומקובל רצוי, בבית

 הניעות אבד� על לפצות שתוכל משאבי� של כלשהי כמות ואי�, הצדק מבחינת הנדרש

  17.המעשית ההדרה ועל

 הקפיטליסטית הרווחה למדינת חלופה. ד

חינה אידאלית היה נכו� לנסח בשלב זה עיקרו� או עקרונות צדק לעיד� מב
 שעקרונות אלה ייבחרו על ידי אנשי� שווי� באופ� מספקמטריאליסטי ולהראות �פוסט

או שאלו עקרונות שאנשי� סבירי� לא יוכלו , וחופשיי� מתו� מצב מקורי בנוי כהלכה
אני מחויב , שנות מרחיבה לרולסכיוו� שהדיו� עד כה מציע פר. זהבצא לדחות וכיו

לטענה שההסדרי� שאציג בהמש� יוכלו להיות מוצדקי� במסגרת כלי ההצדקה של 
אני סבור שאות� עקרונות צדק העומדי� ביסוד התפיסה , יתר על כ�. פחות או יותר, רולס

א� כי , מטריאליסטי�תואמי� את העיד� הפוסט" צדק כהוגנות"הרולסיאנית של 
 ניסוח העיקרו� והצדקתו מתו� מצב –שתי משימות אלה .  מהסטנדרטיתבפרשנות שונה

ע� זאת עדיי� יש לא מעט .  ה� מעבר למה שאוכל להתייחס אליו בחיבור זה–מקורי 
שנוכל לומר על ההסדרי� הקיימי� ועל החלופה המוצעת במונחי� של הערכי� השוני� 

לשיקולי� הלא חומריי� ובמידת ההולמות השונה שלה� , וההשלכות החשובות שלה�
  .שאות� מניתי בסעי� הקוד�

 
ל כול� כאל אזרחי� אחשוב אולי להדגיש שהרעיו� של צדק מביע ושל היחס השווה והלא מבחי�   17

בשונה " הכרה"איננו שקול לרעיו� החשוב בפני עצמו של , דמיו� שטחישל על א� נקודות , שותפי�

והקשר שלה� לחלוקה ) ”Identity Politics”, “Politics of Difference“(מובח� ככזה ובזהות וב

 AXEL HONNETH & NANCY ,קשר שנידו� בהרחבה על ידי אקסל הונת וננסי פרייזר(חדש מ

FRASER, REDISTRIBUTIUON OR RECOGNITION? A POLITICAL-PHILOSOPHICAL EXCHANGE 

(2003).(  
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 הצדק תפיסת את הפועל אל להוציא הראוי המוסדי ההסדר אפוא מהו

 ככל נדיבה – הקפיטליסטית הרווחה ממדינת שונה הוא ובמה? מטריאליסטי�הפוסט

 אחד וכל, מרכיבי� שלושה הקפיטליסטית הרווחה למדינת המוצעת לחלופה? שתהיה

 של הצדק תפיסת את לממש ומיועד, י�ימטריאל ולא �ימטריאלי בטי�להי נוגע מה�

 .הפרט של העצמי כבודו טיפוחאת ו האזרחי� בי� היוסימטרי שוויו� הבעת
1 .‰„¯Ù‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú ÈÚˆÓ‡Â ÌÂÈ˜ ÔÈ·Ï ˜Â˘‰) דה� היא הכוונה). קומודיפיקציה

 כבודו  עללהגנה הנחוצה במידה, הבסיסיי� צרכיו וסיפוק האד� של קיו� שאמצעי

על  נוס�. העבודה בשוק להשתלב בנכונותו או ביכולתו תלויי� בלתי שיהיו ראוי, העצמי
 יקבעויש ראוי, העובד של ורווחתו היחסי� אופי, העבודה במקו� העיסוק טיב, זאת

 בי� הפרדה להשיג אחת דר�. המעסיק ברווחיות או הכלכלית בכדאיות תלוי בלתי באופ�

, כלומר Ò�Î‰ ˙ÈÒÈÒ· ˙ÈÏÒ¯·È�Â‡ È˙Ï· ˙È�˙ÂÓ.18‰ באמצעות היא לשוק קיו� אמצעי
 המבטיחה ברמה, ועצמאות בסיסיי� צרכי� סיפוק כמאפשר יקבעיש בשיעור הכנסה
 מותני� תשלומי� מחליפה רבי� כשהיא יתרונות כזו לקצבה .העצמי הכבוד על שמירה

 רוקרטיהובי מייתרת היא היתר בי�. זקנה וקצבת הכנסה השלמת, הכנסה הבטחת כמו

" העוני מלכודת "שקרוי ממה המוטב את משחררת היא, הזכאות אימות של נרחבת
 ההשפלה את מונעת היא, )המותנות הקצבאות את להפסיד לא כדי לעבוד לא ההעדפה(

 ‰ÂÎÈ‡ ÌÈÈÁ˙ הפרדת. לה שזכאי למי המודבקת והסטיגמה הקצבה בתביעת הכרוכה

ÌÂ˜Ó· ‰„Â·Ú‰ מוגבלי� להישגי� בתחו� זה יכולה להביאאסדרה . יותר קשה מהשוק 

 ביטוי שיקבלו ,אלה שיפורי� על אבקויי המקצועיי� שהאיגודי� לצפות יש כא�. בלבד

 המעסיקי� את יעודדו חברתיות שנורמות לקוות ג� אפשר. קיבוציי� עבודה בהסכמי

 ,אלה באיכויות ולהשתמש רווחיות� מבחינת שנדרש למה מעבר העבודה תנאי את לשפר
 קצבה ,זאתעל  נוס�. העבודה במקו� ומדרב� מניע כאמצעי השכר בשיעור רק ולא

 עשויה בכבוד לקיו� הנחו� המינימו� את אחד לכל שתאפשר מותנית בלתי אוניברסלית

 כאשר, זה מסוג קצבה נת�יבה. המועסקי� של העבודה תנאי לשיפור להביא היא ג�

 צעדי� יידרשו, קיו� אמצעי ספקל כדי עוד נחוצה אינה העבודה בשוק השתלבות

 הלא המניעי� ויורחבו יודגשו שאז תכ�יי. כזו להשתלבות לעובדי� וממריצי� מעודדי�

 משמעותיי� יחסי� למערכות הזדמנויות, מגוונת מפעילות סיפוק: העבודה של כספיי�
 או כספיי� במונחי� פחות המתגמלי� העיסוקי� את ג� יאפיינו אלה היבטי� כ�. 'וכו

 ציבורי דיו� באמצעות קבעיי האוניברסלית הבסיסית הההכנסה שיעור. נפשיי� ונחי�במ

 כלל אי� הנוכחי במשטר, השוואה לש�. בכבוד חיי� לקיי� הנחוצה ההכנסה אודותעל 

 הדרסטי הקיצו� בעקבות �"לבג עתירה הוגשה שני� כמה לפני. כזה פוליטי דיו�

 
 ובייחוד ,זפרי ו� פיליפ של כתביו ראו והצדקתה מותנית בלתי אוניברסלית הכנסה של ו�ברעי לדיו�  18

PHILIPPE VAN PARIJS, REAL FREEDOM FOR ALL: WHAT (IF ANYTHING) CAN JUSTIFY 

CAPITALISM? 30–57 (1997).  
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 אינו הקצבה שסכו� טענו העותרי� 19.בפרט הכנסה ובהבטחת בכלל הרווחה בתשלומי

 הדעת נהנית וא� ,הקצבה סכו� נקבע כיצד להסביר נדרשה המדינה. בכבוד קיו� מאפשר

, ישירה מתשובה התחמק האוצר משרד. בכבוד לקיו� הנחוצה ההכנסה של שאלהעל ה
 ראוי פיה� שעל הקריטריוני� את או הקצבה סכו� את מלקבוע נמנע המשפט ובית

 בעיקר כעניי� של מסורת ממוקדי� קיבוציי� והסכמי� חקיקה, העבודה מישורב. שייקבע

 המוצעת הגישה פי על זאת לעומת. וגיהות בטיחות, ומנוחה עבודה שעות, שכר בנושא

 ההוראות קבלת את לצמצ�, יררכיותיהה את להשטיח מתמיד מאמ� לנקוט יש, כא�

 עיסוקי� ולהגדיר )אנכית העבוד חלוקת צמצו� (אחר מקו� בכל או העבודה במקו�

 וממשיי� סימטריי� יחסי� למערכות הזדמנויות מספקי�, מאתגרי�, בעלי משמעות
. מטריאליי� במונחי� עלות יש אלה שלשינויי� יתכ�י 20).אופקית עבודה חלוקתצמצו� (

 ההדוגמ אולי. מטריאלית�פוסט מבט מנקודת בה לשאת וראוי שכדאי עלות זוהי
 דווקא אד� כוח חברת דר� שהעסקה תכ�יי. הקבל� עובדי סוגיית היא ביותר המובהקת

 טחו�ילבכ� ש, עצמ� הקבל� עובדי של לרבות, כול� של החומרית הרווחה את משרתת

 מאפשר הוא אינו כי, בתמרי� פוגע הוא כי (חומריי� במונחי� מחיר יש 21תעסוקתי

 להעסיק הדרישה, כ� א�). 'וכו העסקית הפעילות מחזוריות לפי והתרחבות הצטמצמות

 22.�ימטריאלי�הלא לערכי� נוגעת ישירה בהעסקה אות�
2 .‡˙ÂÁ¯Ê .מערכת אותה תחת המקובצי� כל בי� סטטוס שוויו� להבטיח היא הכוונה 

 מה המטריאלי בצד". בבית להיות" של ההרגשה את ולטפח לאפשר, משפטית�חוקית

 תרג�ילה עלול שבקלות ו�שווי�אי – בעושר מדי רב שוויו��אי למנוע הוא שנחו�

 מצד יוהרה ושל אחד מצד וכניעות נחיתות של לתחושות, שוויונית לא פוליטית לעצמה

 שוני�ה חוקי�הו הפרוגרסיבי מיסויה מלבד 23.הפרטי� של העצמי בכבוד ולכרסו�, שני

 ¯ÒÓ ˘ÂÎ שהנהגת יתכ�י, אפקטיבית מבחינה מוגבלי� שה�, מקסימו� שכר הקובעי�

ÒÓÂ ‰˘Â¯È ילגיותוווהפרי לדור מדור ועצמה עושר של צבירה למנוע יוכלו והי�גב 

 משדר, מחיצות מסיר ÔÂ�Î˙ È˙·È·Ò להנהיג יש מטריאלי הלא בצד. את� שמגיעות

 החברתית, יתזהפי בסביבה וזאת ,לולכ שווה בסיס על גישה ומאפשר, והכלה פתיחות

על , יתזפי מבחינה לוכל נגישה להיות צריכה הציבורית התחבורה :למשל. והמשפטית
 החוקי�על ו, מיעוט שפת היא א� ג�, האזרח של תובשפ זמי�להיות  אודותיה על המידע

 
�"בג  19 366/03 ˙˙ÂÓÚ ˙Â·ÈÂÁÓ ÌÂÏ˘Ï ˜„ˆÂ È˙¯·Á � '¯˘ ¯ˆÂ‡‰, 2003 (464) 3(סד "פ(.  

20  Daniel Attas & Avner de-Shalit, Workfare: the Subjection of Labour, 21 J. APPLIED PHIL. 

309 (2004).  

  ".העבודה בשוק גמישות העדר: "המעסיק במונחי  21

 רק נות� ,תעסוקה הבטחת ע� העבודה בשוק גמישות לשלב המנסה,  flexicurityשל הדני הפתרו�  22

 של טחו�יהב את מדגישה מטריאליסטי�פוסט צדק של המבט נקודת. טחו�ישבב לער� חלקי מענה

 להתקד�, ˘ÂÏ העבודה שבמקו� החשיבות בעלי היחסי� מערכות את ולקיי� להמשי� העובד

  ".בבית להרגיש "של הכותרת תחת כללילה שיכול מה כל – שיי� ולהרגיש ולהתפתח

23  RAWLS, JUSTICE AS FAIRNESS ,132–131' בעמ, 3ש "לעיל ה.  
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 בסיס על תחבורה אמצעי בכל להשתמש ואזרחית אזרח לכל לאפשר אותה המסדירי�

 מצוי אינו שהעובד באופ� מתוכנ� שיהיה צרי� העבודה מקו� דומי� מטעמי�. שווה

 בי� מרחבית הפרדה שאי�, עת בכל מובטחת שפרטיותו, הליומנ של תמידי בניטור

, למשל (סימבולי ריבוד או) רותי�יש בחדרי או אוכל בחדר, למשל (למנהלי� עובדי�
  ).המנהלי� ושל, דרג בכל העובדי� של השוני� במדי� או, זה אל זה פוני� שבו באופ�

 ואפילו (הבסיסית הרמה שסופקה מרגע, קפיטליסטית רווחה במדינת, השוואה לש�

 ככל קיצוני, השוויו��אי, מספיק או כלל להשתכר יכולי� שאינ� למי) ביותר הנדיבה

 הוועדה. מקנאה כנובעת תפסית מחדש לחלוקה דרישה כל. בעיה מהווה אינו, שיהיה

 הקונגלומרטי� של המונופוליסטי כוח� את עיניה לנגד ראתה במשק הריכוזיות לבחינת

 כלומר, " שוקעיוותי" הכלכלית בעגה שמכונה מה שמייצר כוח – הטייקוני� שבידי

 שיובילו צעדי� הציעו לכ�. אליה מוביל היה משוכלל ששוק התאורטית מהתוצאה סטיה

 ,אישי עושר של העצומה הצבירה אבל. כלכלית עצמה של התגבשויות �אות לפירוק
 שוויו� את ולערער מיוחסי� של מעמד לייצר עלולה, דמיוניי� לממדי� להגיע שעשויה

 חברתי צדק מבחינת יותר המטריד העיוות. דמוקרטי אתוס המאפיי� הרדיקלי הסטטוס

 הבנקאיי� והשירותי� הצריכה מוצרי עבור משלמי� שאנחנו מדי הגבוה המחיר איננו

 שגישתה בלבד זו שלא –" מע� מורמת "שכבה של ביצירתה אלא, מקבלי� שאנו

 עשרת גדולה הלאומיי� למשאבי�ו משפטי לסעד, ליטיהפו לשלטו�, התקשורת לאמצעי

 כול� שבה בדמוקרטיה תודעתית שמבחינה אלא, השורה מ� אזרח כל של מזו מוני�

 תאגידי� של פירוק רק לא. יותר כשווי�, עצמ� את תופסי� א� ואולי, נתפסי� ה� ,שווי�

, אישי עושר של פירוק ג� אלא, במשק שלמי� ענפי� על להשתלט שיכולי� ,עצמה רבי
 עי� צרות או קנאה לא וג� שוק עיוותי רק לא. לדור מדור עובר הוא שבה בנקודה לפחות

 של כוח� את לצמצ� הדרישה את שמנביעי� ה� העליו� האלפיו� ב� של חייו באורח
 .אזרח של העצמי הכבודג�  אלא, "טייקוני�"ה

3 .˙Â„ÈÎÏ. אלא כלכלית עילותי של מהטע� דווקא לאו ציבוריי� רותי�יש סיפוק 

 הממקדת השאלה. תחושה אותה של חיזוקה ולש�, וקהילתיות שותפות תחושת מתו�

 היא הקפיטליסטית הרווחה מדינת של לשמאל ימי� בי� במחלוקת הלב תשומת עיקר את

 נוציא ואיזה, שלנו האשראי כרטיסיבאמצעות  פרטי באופ� נוציא מהכנסתנו חלק איזה

 למימו� הממשלה תקציב גודל יהיה מה, כלומר .המסי� ומיתשל דר� קולקטיבי באופ�

 הוועדה מסגרתו שאת תקציב אותו? מהתוצר כאחוז מספקת שהיא והשירותי� פעילותה
 אלא כמות על איננה יותר המהותית השאלה אבל 24.לפרו� סירבה חברתי�כלכלי לשינוי

 למנות פשרא לזאת. פרטית הוצאה במקו� במשות� הוצאה מצדיק מה: נימוקי� על

. היעדי� בהשגת עלויות הפחתת של הרגיל במוב� ÂÏÈÚÈ˙ )1: (טעמי� שלושה לפחות
 יהיה שלא רותי�יוש מוצרי�, כלומר. הפשוט במוב� ציבוריי� במוצרי� מדובר, ראשית

 
ÔÂÙ‚Ó : ÈÏ‡¯˘È ÔÂ˙ÈÚ "יחברת לצדק ליברליז��מניאו :אחרת ג� אפשר "יונה יוסי זה י�יבענ ראו  24

È‡ÓˆÚ 1.1.2012 www.megafon-news.co.il/asys/archives/2420.  
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 חשמל רשתות, תקשורת, נמלי�, תעבורה קווי כגו� תשתיות (לספק פרטי יז�ל רווחי
 צרכי� סיפוק להבטיח כדי כנחוצי� שנתפסי� תיי�החבר השירותי�, שנית). 'וכו

 ספקתה א�). חינו� (אזרחי וסטטוס הזדמנויות שוויו� והבטחת) תחבורה, דיור, בריאות(

 יהיה אז ,אוניברסלי כיסוי של היעד בהשגת פחות היעיל היהת השוק דר� רותי�יהש

 הספקת של הצר במוב� יעילות רק לא – ˜Èˆ˜ÈÙÈ„ÂÓÂ‰ )2(; במשות� לספק� מוצדק

 העבודה בשוק ההשתלבות היק� הרחבת ג� אלא, ביותר הזולה בדר� המוצר או רותיהש

 זו בדר� להביא תוכל המשותפת ספקת�הש רותי�יוש תשתיות, למשל. איכותו ושיפור

 רשת את להגביה והאפשרות המס בסיס להגדלת ולפיכ�, החיי� ברמת היולעלי לצמיחה

 יוצדקו – יותר גבוהה וברמה יותר רבי� ומוצרי� תי�רויש ולספק, הסוציאלי טחו�יהב

 ידי על המקודמי� ערכי� למגוו� מתייחס יאנ זה במונח – Â„ÈÎÏ˙ )3(; אלה במונחי� ג�

 תכונותיו מלבד. רותיהש או המוצר מסופק שבה� החברתיי� וההקשרי� הנסיבות

 כא�, ציהוהקומודיפיק היעילות בסעיפי הדגש הוש� שבה�, המוצר של המטריאליות

 כאשר רק המקודמי�' וכו אמו� יחסי, הסטטוס שווויו�, הסולידריות במפורש עולי�

 ה� כאשר שרק דברי� של קבוצה קיימת. ציבורי באופ� מסופקי� רותיהש או המוצר

 את משנה או ערכ� את מאוד מפחיתה שלה� פרטית וצריכה, ער� בעלי ה� יחד נצרכי�

 למשל כוללי� וה� solidarity goods או שיתופיי� �טובי מכוני� אלה מוצרי�. אופיי�

 מלאה שהנאה בלבד זו לא 25.לאומית מורשת ואתרי גני�, ספורט מופעי, תרבות מוצרי

 קהילתית תודעה לפיתוח תור� זה ששיתו� אלא, משותפת צריכה דורשת אלה ממוצרי�
 רק לא שללמ ציבוריי� גני� לספק מהמדינה נצפה, זו מבחינה. שייכות של ותחושה

 למקו� זקוקי� שה� משו�ג�  אלא, פנאי לפעילות טבע פינת נחוצה אנשי�לש משו�

 שמרחבי� ומשו�, הפתוח המרחב את עמ� ולחלוק אחרי� אנשי� לראות  כדיציבורי

 26.ושייכות שותפות לתחושת מסד ה� זה מסוג משותפי�
 מימו�ל באשר רחבה הסכמה קיימת שבעניינ� מוצרי� שלושה העלו על דעתכ�

 ההנמקות. בריאות רותייוש חינו�, ציבורית כבישי� מערכת – שלה� הציבורית הספקהלו
 – וקומודיפיקציה יעילות – האזרחי� כלל של החומרית החיי� ברמת המתמקדות

 לקידו� מכוונת לכידות של ההנמקה. הקפיטליסטית הרווחה מדינת ביסוד עומדות
 הנמקת על שענותיה. הרווחה למדינת ברמע חורגת זה ובמוב�, חומריי� לא ערכי�

 
25  Cass R. Sunstein & Edna Ullmann-Margalit, Solidarity Goods, 9 J. POL. PHIL. 129 (2001); 

Jeremy Waldron, Can Communal Goods Be Human Rights?, 28 EUR. J. SOC. 296 (1987).  

 ותוכלו פתוחות החנויות :מאד� ריק הוא כאשר עיר במרכז הקניות יתיאת חוו למשל לעצמכ� תארו  26

 הנוחות כל .אחת פע� אפילו לקופה בתור לעמוד או רותילש להמתי� מבלי חנות מכל ולצאת כנסילה

. המפר� הקניות ממסע מעט לנוח קפה בתי לרבות, יותר טוב אפילוו, סופקת מוכר מסחרי מרכז של

 בתור מתיישרי�, בחנויות הנדחסי�, אחרי� קוני� של" נוחות�אי "אותה היא לחוות תוכלו שלא מה

 נוסעי� ומורידה המעלה ציבוריתה התחבורה את או ,רותיהש ובנותני בזה זה נוזפי�, בקופה לתשלו�

  .למדי מדכדכת חוויה זו תהיה רבי� שבשביל לי נדמה. 'וכו ממילא הצפופות המדרכות על
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 על הנשעני� מאלו שונה אופי בעלי או יותר נרחבי� רותי�יש לבסס עשויה הלכידות
 .והקומודיפיקציה היעילות הנמקות

 אות�, למשק תשתית ספק ללא היא מדינה בכל הכבישי� מערכת – ÌÈ˘È·Î .א

. וסחורות גל� חומרי שינוע כגו�, הכלכלה של ויעילה תקינה פעילות המאפשרי� יסודות
 סביר בזמ� רו�יח רותייש הגעת מאפשרת שהיא במוב� טחוניתיב תשתית ג� היא

 הממשלה שמעורבות להניח אפשר .מלחמה בעת צבאיי� כוחות והעברת ואפקטיבי
 עשויה כבישי� מערכת אבל. אלה מטרות במימוש יותר אפקטיביי� יהיו ציבורי ומימו�
 וביצירת בעלת ער� בפעילות השתתפות המאפשרי� יסודות ,לחיי� תשתית ג� להיות

 מיצוי מאפשר הוא א� רק סלליי כביש הא� :לתהות נוכל כ�. סימטריי� יחסי� מערכות

? קומודיפיקציה�לרה אמצעי, העבודה בשוק השתלבות, הייצור גורמי של יותר מלא
 כדי ריפריהלפ מהמרכז המרחק קיצור של במונחי� מנוסחי� הדברי� קרובות לעתי�

 מעשי באופ� לחייב� מבלי האר� במרכז בעבודה יותר רבי� אנשי� השתלבות לאפשר

 שוויו� של במונחי� ג� מגובה רעיו� אותו. המרכז לעבר מגוריה� מקו� את להעתיק
 משרהל או לעיסוק תיוההזדמנו בשוויו� שמדובר היא ההנחה כשבמובלע – הזדמנויות

 א� ראויי� ערכי� ה� אלו. חומרית חיי� רמתל הזדמנות כלומר – גבוה ששכרה
 אי� א� ג� סלליי שהכביש הדרישה תבוא מטריאליסטית�פוסט מבט מנקודת. מוגבלי�

 מפגשי� מקל שהוא מכיוו� וזאת, כלכלית לפעילות כתשתית הצדקה כל לו

 את בקלות לבקר אוכל הא�. גאוגרפית מזה זה המרוחקי� אנשי� בי� חברתיי��אישיי�
 חובבני� במועדוני בפעילות להשתת� אוכל הא�? בפריפריה הגרי� קשישי�ה ייהור

 בפעילות להשתת� יוכל הפריפריה תושב הא�? מגוריי ממקו� ומרוחקי� ייחודיי�
 ה� להיות יכולי� יהיאנרג ורשת תקשורת ערו�, כביש שכל מוב�? במרכז פוליטית
 הרווחה מדינת של תההשקפ שלפי היא הנקודה. חברתית תשתית וה� כלכלית תשתית

 לפי בתשתיות ההשקעה היק� את יסמ� הוא, זה לנימוק הנוגע בכל, הקפיטליסטית

 צדיקתש צמיחה של בצורה הכלכלי הרווח ואת לעודד צפוי שהוא הכלכלית פעילותה

 בתשתיות ההשקעה, כא� המתוארת התפיסה לפי זאת לעומת. מלכתחילה ההשקעה את

, בעלת ער� פעילות – של האזרחי� חייה� תנאי את שתשפר בכ� במישרי� מוצדקת
 צמיחה לעודד עשויההיא ש בכ� בעקיפי� ורק – בבית היות ותחושת סימטריי� יחסי�

 ). נחוצה אמנ� כזו צמיחה א�( שתאפשר עלייה ברמת החיי� החומרית
 של חשוב תפקיד הקפיטליסטית הרווחה במדינת שמסופק כפי לחינו� – ÍÂ�ÈÁ .ב

 יו� הנהגת. לעבוד לצאת להורי� מאפשר הציבורי החינו� ,ראשית. ציהקומודיפיק�רה

. מלאה במשרה לעבוד יותר  רבי�להורי� אפשרת החינו� מערכת בכל ארו� לימודי�
 לשינוי הוועדה שהציעה כפי( שלוש מגיל שיחל באופ� חינ� חינו� הרחבת
 לשוב להורי� רתאפש )מהמוחי� חלק שדרשו כפי (אפס מגיל אפילו או )חברתי�כלכלי
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, שנית 27.לתינוקות מעו� על שכר� מרבית את להוציא מבלי להשתכר להמשי�, לעבודה
 מנומק הוא זו מבחינה. העבודה לשוק הילד של הכשרתו את מתחיל הציבורי החינו�

 האפשרות את אחד לכל להבטיח אינו שמשמעו, הוג� הזדמנויות שוויו� של במונחי�

 ההזדמנות את, הצרה יהיברא ,אלא, עיניו וראות ערכיו לפי ומספקי� מלאי� חיי� לחיות

 זו מבט מנקודת. האפשרית המרבית ברמה קפיטליסטיי� חליפי� יחסי במסגרת להשתכר
, למשק הנחוצי� ובכישורי� בתכני� יתמקדו לשיפורו וההצעות הציבורי בחינו� הדיו�

 יהיבאוכלוס הטבעיי� נותשרויהכ מיצוי יבטיח הזדמנויות שוויו�". אנושי הו� "בפיתוח
 ציבורית חינו� מערכת. כול� לטובת התוצר להגדלת, השוני� המשק רכיולצ ורתימת�

 רווחה במדינת מוצדקת תהיה ובכ� ,פרטית מערכת מכל טוב זה יעד להשיג עשויה
 המדגיש הנימוק עולה וקומודיפיקציה יעילות של שיקולי�ה מלבד אבל. קפיטליסטית

בעלות  יחסי� מערכותמ להיות חלק, הציבורי במרחב להשתלב האזרח של צרכיו את
 העצמי הכבוד את ולפתח בבית להרגיש, שווי� בי� כשווה מעמדו את לתפוס, משמעות

 חשובי� העבודה בשוק להשתלבות הנחוצי� הכישורי� הליבה בתכנית, זו מבחינה. שלו
 והמשמעויות ותאזרח לימודי, חברתיי� כישורי� פיתוח ה� יותר וחשובי�, פחות

 השייכות תחושת את שיחזקו ,'וכו סולידריות, סובלנות, שוויו�: בה� ותהגלומ הערכיות
 המדינה של בכוחה שרק משותפת פעולה תיבבעי מדובר כא�. החברתית הלכידות ואת

 מתאי� חינו� ברכישת ושוויונית מלוכדת חברה לבדו ליצור יוכל לא אזרח שו�: לפתור
 . בלבד לילדיו

 יכולה קפיטליסטית רווחה במדינת בריאות רותייש של ציבורית הספקה – ·¯Â‡È˙ .ג
 בריאות רותיישש נראה .יעילות במונחי מנומקת להיות, החינו� של במקרה כמו, היא ג�

 שענותיה מאשר יותר מקובלי� בריאות יעדי להשיג ואפקטיבית זולה דר� ה� ציבוריי�
 סיכויי� או, לולכ שווה נגישות הוא היעדי� אחד כאשר וחומר קל 28.פרטית רפואה על

 מי של מהירה קומודיפיקציה�רה של הנימוק עולה, בנוס� .ובריאי� ארוכי� לחיי� שווי�

 חינ� ציבורית בריאות מערכת אחד מצד .עובד אינו טיפול בת מוגבלות או מחלה שבגלל

 מחדש שילוב� חותבטי, מנוצלי� לא ייצור גורמי של" הכלכלי העיוות "את תתק� לולכ

 צרי� שהוא באישור משמעת כאוכ� הרופא של תפקידו מוב� זה יעד רקע על. במהירות

 להבי� אפשר, חינו� של במקרה כמו, אחר מצד .מחלה בימי מטופלו את לזכות כדי לספק
, הוג� הזדמנויות שוויו� להבטיח המיועד במבנה כשותפה הציבורית הבריאות מערכת את

, תאונה בגלל יתזפי ומוגבלות הרע המזל של השפעתו את שרשאפ כמה עד שתנטרל
 חיי� לחיות כאפשרות לא להבי� יש ההזדמנויות שוויו� את, ושוב. מולד פג� או מחלה

 המרבית ברמה השוק כלכלת במסגרת להשתכר כהזדמנות אלא ומספקי� מלאי�

 
ל גיל  הגיע הילדעד ההורי� לאחד לידה לחופשת הדרישה באה לא אי אפשר שלא לתהות מדוע  27

  ?ההעבוד יו� לקיצור או שלוש

 למערכת בארצות הברית בעיקרה הפרטית הבריאות מערכת את  – תועלת–עלות במונחי  – השווה  28

  .אירופה במערב הציבורית הבריאות
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 :מסוי� ותריש לספק ביותר היעילה הדר� מהי איננה השאלה החלופי במשטר .האפשרית
 מטרת את שמספקת הדר� בהכרח לא ג� אבל, יותר הרווחית הדר� מהי שלא ודאי

 מבחינת מוצדק היהי קולקטיבית בדר� רותיהש סיפוק. ביותר האפקטיבית בדר� רותיהש

 תשומת .האלה הבחינות מ� ג� יעיל היה לא א� אפילו מחזק אושה הסולידריות ערכי
 הרופא בי� כאשר .פרטי באופ� מסופק הוא כאשר רותיהש אופי לשינוי מופנית הלב

 שהמלצת החשד יעלה שתמיד תכ�יי, נאמנות יחסי במקו� חליפי� יחסי יש למטופל
 טיפול, מחד. ענייניי� ולא מסחריי� משיקולי� נובע להיקפו או הטיפול לסוג הרופא

 את ליובי כאלה מתביעות החשש מאיד�ו ,רשלנות בתביעת שייענה צפוי יפה יעלה שלא
 את לתבוע הנטייה ואת החשדנות את שתגביר מדיניות, מתגוננת מדיניות לנקוט הרופא
 משתאפיי� יותר פרטי רפואי רותיש תאפיי� כזו דינמיקה. שלו�יכ של במקרה הרופא

 המטפל הרופא של המקצועי הדעת שיקול בי� להפריד שמצליח כזה או ציבורי רותיש
 29.מסחריי� אינטרסי� לבי�

 לשיקולי מעבר מרחיב המוצע המשטר כיצד מדגימי� ובריאות חינו� ,כבישי�
 של בשאלה הקפיטליסטית הרווחה מדינת את המאפייני� ,קומודיפיקציה�והרה היעילות

 באשר Â„ÈÎÏ˙ של הנימוק. המדינה ידי על המסופקי� רותי�יהש והיק� תקציב גודל
 שייכות ותחושת סטטוסב שוויו� של במוב� ‰‡ÂÁ¯Ê˙ רעיו� חיזוק לצד, זו לשאלה

‰„Â�‰Èˆ˜ÙÈ„ÂÓÂ˜ בשוק בהשתלבות תלוי בלתי באופ� כבוד של חיי� הבטחת נתימבח 
 אל אותו ומקדמי� המוצע המשטר את המייחדי� המרכזיי� הנדבכי� את מהווי�  אלה–

 . הרווחה למדינת מעבר

 סיכו�

 ואפילו, מידהה על יתר ממוקדי� בפרט העכשווי הפילוסופי והשיח בכלל הציבורי הדיו�
 או פחות שוויוניות צדק תפיסות מוצעות הזה הבסיס על. מטריאליי� בערכי� ,מקובעי�

 רבה במידה הזה השוויוני הסנטימנט. החומרית הרווחה בחלוקת שמתמקדות יותר

 כל של החומרית הרווחה איה מוסרית מבחינה שחשוב מה א�: עצמו את מכשיל

 לפחות או, שוויונית שבחלוקה הצדק, המוטבי� אחרו� של זה ובכלל, בחברה האנשי�

 הגישה מכא� – יעילות של בשיקולי� מוגבל יהיה, רצוי הוא שוויו� שבה המידה

 החומרית החיי� רמת היא שחשוב מה א� .תוקפה את מקבלת) prioritarian (הקדימותנית

 דחו� כ� יותר רע שמצב� ככל ולכ�, אומללות� יותר שלילי ובאופ�, ידואלי�וואינדי של

 וכל, החלוקה לאופ� נדרשי� אנחנו בכלל למה ברור לא – במצב� לשיפור להביא יותר

 העשירוני� שני בי� נניח( יחסית גבוהה חייה� שרמת אנשי� בי� יותררב  לשוויו� דרישה

 
  .FRED HIRSCH, SOCIAL LIMITS TO GROWTH 86–89 (1977)ראו   29
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 להיות יכולההיא ש הנרא –א� אינה מנומקת על יסוד שיקולי� של יעילות  – )העליוני�

 .בדבל קנאה על מבוססת
, צדק של כזו גישה בה שמגולמת, יותר הנדיב מהסוג, הקפיטליסטית הרווחה מדינת

 שלה ניתוהשווי יהיהנט כ�. וליצרנות ליעילות, "החומר מצב"ל הדאגה בה מובנית

 .הייצור לטובת הטיה אותה ידי על וממותנת נבלמת
 : רמות בשלוש להתמקד הצעתי הקפיטליסטית הרווחה למדינת חלופות בבחינת

)1( ÌÈÎ¯Ú – עבר אל המבט את להפנות יש בלבד החומריי� בתנאי� ההתמקדות במקו� 

 סיפוק: לרווחתנו וגדלה הולכת תרומה בעלי כגורמי� מטריאליי� הלא הערכי�

 ובעלי) הדדיי�/סימטריי� (שוויוניי� יחסי� מערכותמ חלק היות, בסיסיי� צרכי�

 וכאזרח, העבודה במקו�, ההמשפח במסגרת בעלת משמעות והשתתפות משמעות

על  בעלות של – "בבית להיות" של התחושה את להעצי� מגמה מתו�, וזאת. המדינה
 .חיינו את מנהלי� אנו שבו המרחב

)2(  ˙˙ÒÈÙ ˜„ˆ – החומריי� בתנאי� שוויו� של המטריאליסטית התפיסה במקו�, 
��יא עד מתמדת עלייההצור� בו הייצור את להעצי� הצור� ידי על המוגבל� ברמת סו

 המכוונת מטריאליסטית�פוסט לכנותה שאפשר תפיסהמוצעת , החומרית החיי�

 שיקולי� ידי על ומוגבל המונע ,ההכנסות בחלוקת שוויו�לו בסיסיי� צרכי� לסיפוק

 היא הנדרשת החומריי� בתנאי� השוויו� מידת ,כלומר. עצמי וכבוד סטטוס של

 החיי� רמת את להעלות צור� אי� אחד מצד. עצמי ובכבוד בסטטוס שוויו� שתבטיח

 שהוא משו� רק מוצדק יהיה לא שוויו��אי ולכ�, הגבלה ללא המוטבי� אחרו� של

 חומרי שוויו��אי כל לא, אחר מצד. חומריי� במונחי� האחרו� מצב את ומשפר מקד�

 בכבוד לפגוע שעלול זה רק אלא, ראשו� במבט אפילו מוסרית מבחינה בעייתי יהיה

 העצמי כבוד� על משפיע שאינו כזה בשיעור שוויו��אי. בסטטוס בשוויו� וא העצמי

 את עוד לשפר אפשר א� אפילו ,מותר החלוקה של התחתו� בחלק שמצויי� מי של

 תתייחס מטריאליסטית�פוסט צדק תפיסת. המוטבי� אחרו� של החומרית רווחתו

 בעלות פעילויותול יחסי� למערכות הזדמנויות. חומריי� לא להיבטי� ג� כמוב�

, תחרותי בסיס על לא ,אפשרי שהדבר ככל. לכול נגישות שתהיינה ראוי ,משמעות
 בתנאי�, מהני� עיסוקי� שיאפשרו צרי� החברתיי� והתפקידי� המשרות כל. מדיר

 המרחב. ער� כבעלי בעיניו ושנתפסי�, וכבודו העובד פרטיות על בהקפדה, נוחי�

 כדי מכשולי� או מחיצות ללא, לולכ נגיש יהיהש צרי�, העירוני בעיקר, הציבורי
 .בבית והיות השייכות תחושת את שיעצי�

)3( ‰�ÈÁ·Ó ˙È„ÒÂÓ – פוסט צדק תפיסת� למדינת מעבר אל אותנו מכוונת מטריאליסטית

 את שתבטיח כזו במידה האזרח של הבסיסיי� צרכיו סיפוק :הקפיטליסטית הרווחה

 בהכנסות הפער והגבלת ,מטרותיו במימוש עצמאותו ואת השוק במנגנו� תלותו�אי

 לא אוניברסלית בסיסית הכנסה ,ראשית. העצמי בכבודו לתמו� כוונה מתו� עושרבו

 לעמוד עליו שיהיה מבלי ובעיקר, תנאי� ללא אזרח לכל שמשולמת קצבה – מותנית

 – ודיור חינו�, בריאות – בסיסיי� שירותי� ספקתהזאת  לצד. ההכנסה במבח�
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 נובע אינו �שלה המנחה קרו�ישהע ואוניברסליות שוויוניות ציבוריות במסגרות

 בסטטוס שוויו�, לכידות של משיקולי� אלא קומודיפיקציה�ורה יעילות משיקולי

 מדור הו� צבירת למנוע בעיקר שיכוו� גבוה ירושה מס ,שנית. עצמי לכבוד והבסיס

 .רהמוכ מהסוג פרוגרסיבי מיסוי ומערכת רכוש מס לצד ,לדור
 איננו" מטריאליסטית�הפוסט המדינה" של יותר החשוב שההיבט תכ�יי אבל
, החברתית בסביבה אלא, דווקא ועושר הכנסה של יותר או פחות שוויונית בחלוקה

 כלל של השווה הסטטוס את ותחזק שתשדר באופ� המעוצבת והמרחבית המשפטית
ולהשתת�  מטריי�סי יחסי� מערכותמ להיות חלק יכולת� את שתבטיח, האזרחי�

  .שלה� והבעלות השייכות רגשי את ותעצי� ושתבטא, משמעות בעלות בפעילויות




