מן האיגוד

המנחים :עו"ס גל שחם
ועו"ס גל מי־בר־הלר

דוד גולן

אות הוקרה לעו"ס שירה
אבני ,עיריית ירושלים

אות הוקרה לעו"ס נטלי חילו
מונייר ,האגף לשילוב חברתי,
עיריית לוד

אות הוקרה לצוות המחלקה לעבודה
סוציאלית ,בית החולים זיו

הצדעה בכנסת לעובדים הסוציאליים  -בסימן העצמת
בפעם השנייה בתולדותיה ציינה כנסת ישראל
את יום העובד הסוציאלי  -אירוע הוקרה
ל־ 30,000העובדים הסוציאליים בישראל,
שנערך בסימן העצמת האנשים הניצבים
בחזית החברתית של ישראל .את יום העובד
הסוציאלי בכנסת יזמו סגן יו"ר הכנסת ושר
הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר ,ח"כ
מאיר כהן ,ואיגוד העובדים הסוציאליים,
בשיתוף הקרן לידידות.
יום העובד הסוציאלי התקיים בכנסת ב־1
במרץ ,סמוך לציון יום העובד הסוציאלי
העולמי .הוא כלל דיונים בוועדות הכנסת
השונות בנושאים שהעובדים הסוציאליים העלו;
אירוע מרכזי וחלוקות אותות הוקרה לעובדים
סוציאליים פורצי דרך ,שהתקיים לראשונה
באודיטוריום הכנסת; ודיון במליאת הכנסת,
שהוקדש אף הוא ליום העובד הסוציאלי.
בוועדה למאבק בנגע הסמים דנו בטיפול
העובדות הסוציאליות בתחלואה כפולה; בוועדת
העלייה ,הקליטה והתפוצות ,דנו בנושא תרומתם
וטיפולם של העובדים הסוציאליים בקליטת
עולים עם שוני תרבותי; בוועדה לקידום
מעמד האישה ולשוויון מגדרי דנו במעמד,
באתגרים ובזכויות של העובדות הסוציאליות;
ועדת החינוך ,התרבות והספורט הקדישה את
הדיון ביום העובד הסוציאלי הבינלאומי לנושא
מסגרות הטיפול והתמיכה בבני נוער חסרי
עורף משפחתי המתגוררים בפנימיות; הוועדה
ליישום הנגשת המידע ועקרונות שקיפות
לציבור דנה בנושא היעדר השקיפות והמידע
על העסקת עובדים סוציאליים כעובדי קבלן
ועל התקשרויות בשירותי הרווחה והחברה;
ועדת המדע והטכנולוגיה דנה בנושא מערכות
מידע בשימוש מחלקות הרווחה בעיריית תל
דוד גולן  -יועץ תקשורת ויחסי ציבור לאיגוד
העובדים הסוציאליים.
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אביב־יפו כדוגמה לתמיכה בתהליכים של
התערבות מקצועית; הוועדה לזכויות הילד דנה
בדילמות ואתגרים ברצף הטיפול בילדים בסיכון
ובמשפחותיהם ,הן בקהילה והן במסגרות החוץ
ביתיות; ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של
הכנסת דנה בנושא היעדר המשאבים הנדרשים
לעובדים הסוציאליים בטיפולם במשפחות
החיות בעוני.
האירוע המרכזי ביום העובד הסוציאלי בכנסת
התקיים באודיטוריום ,במעמד חברי כנסת רבים
מכל סיעות הבית ,סגן יו"ר הכנסת ושר הרווחה
לשעבר ח"כ מאיר כהן ,מנכ"ל משרד הרווחה
והשירותים החברתיים אליעזר יבלון ,יו"ר איגוד
העובדים הסוציאליים צפרא דוויק והמשנה
לנשיא הקרן לידידות ג'ף קיי .הוא כלל הענקת
אותות ופרסי הוקרה לעובדים סוציאליים פורצי
דרך ,מהשטח ומהאקדמיה.
סגן יו"ר הכנסת ושר הרווחה לשעבר ,ח"כ
מאיר כהן ,אמר בדברי ברכתו כי הוא "מבקש
להגיד היום תודה גדולה לעובדים הסוציאליים".
"היום הזה חשוב מאוד ",אמר" ,חלק מחברי
הכנסת באו ואמרו לי שעד כה לא הבינו את
המצוקה ,וגם את הכוח ,שמשדרים העובדים
הסוציאליים .לכן היה חשוב מאוד לפגוש אתכם
היום בכנסת .זה יהפוך למסורת ".חה"כ כהן
הזכיר את חה"כ לשעבר שמעון סולומון ,שקיים
יום זה לראשונה לפני שנתיים.
מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים,
אליעזר יבלון ,אמר כי משרד הרווחה ,השר
והנהלת המשרד תומכים בעובדים הסוציאליים.
"אנחנו מגבים אתכם אל מול ההתקפות ברשתות
החברתיות ,אל מול השיימינג וההאשמות כאילו
אתם פועלים מאינטרסים זרים ,בשעה שאתם
עובדים בשכר נמוך ,שאינו הולם את העבודה
החשובה שאתם עושים למען אנשים שאין להם
כוחות לעזור לעצמם .העובדים הסוציאליים

עובדים מכל הלב ועם כל הלב .המשיכו בעבודה
החשובה והברוכה שאתם עושים ,ואנחנו יחד
נשתדל לשפר את תנאי עבודתכם".
יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ,צפרא דוויק,
קראה למדינה "לתת לעובדים הסוציאליים
גם חכות וגם דגים"" .אנחנו אנשים שעובדים
עם משמעות בעבודה ,עם רצון להיטיב ,רצון
לעזור ,ואנחנו יודעים ומסוגלים לשנות את
פני החברה ",אמרה דוויק" .תנו לנו את החכות
והכלים להתערבות נכונה ,אבל גם את הדגים.
אל תשלחו אותנו כל יום לעבוד כשאנחנו יודעים
שבשכר שנקבל לא נוכל לסיים את החודש.
הפעם החלטנו בכנסת להעמיד גם דגל אחר -
הדגל שלנו ,המצב שלנו .בואו לא נניף דגל זה
יום אחד בשנה בלבד ,אלא שיהיה  364ימים
בשנה על סדר היום של הכנסת".
נשיא הקרן לידידות ,הרב יחיאל אקשטיין,
שלח את ברכתו ואמר כי הקרן גאה להיות
בין מארגני ההצדעה לעובדים הסוציאליים,
הפועלים בכל יום לסייע לאוכלוסיות החלשות
ביותר בחברה הישראלית" .כמי שמספקים
לעובדי הרווחה של ישראל משאבים לטיפול
באוכלוסיות הנזקקות ,אנו עדים לפער העצום
בין מחויבותם המקצועית ִולבם הרחב למיעוט
שאתם הם נאלצים
התמיכה ולכלים הדלים ִ
לעתים להתמודד .הגיע הזמן שמדינת ישראל
תוקיר את מי שנלחם על דמותה וערכיה בכל
יום ,ותפעל להעניק להם את התנאים והכבוד
הראויים להם ",אמר.
הטקס באודיטוריום הונחה בחן רב על־
ממנהל הרווחה
ידי שני עובדים סוציאליים ִ
בעיריית תל אביב־יפו  -עו"ס גל שחם ועו"ס
גל מי־בר־הלר .בחלק האמנותי של האירוע
הופיעו חברי פרויקט "דרכים" של עיריית
תל אביב־יפו ,שהציגו קטע קצר מהווי
הטיפול והשיקום שעברו ביחידות לטיפול

אות הוקרה לצוות המחלקה לשירותים אות הוקרה לפרופ' מוחמד חג׳
יחיא ,ביה״ס לעבודה סוציאלית
חברתיים בשכונת הדר ,חיפה
באוניברסיטה העברית

אות הוקרה לפרופ' אורית
נוטמן־שוורץ ,ביה״ס לעבודה
סוציאלית במכללת ספיר

אות הוקרה לפרופ' יעל גירון ,החוג
לעבודה סוציאלית במכללת צפת

האנשים הניצבים בחזית החברתית של ישראל
במנהל השירותים
בהתמכרויות באגף מזרח ִ
החברתיים בעירייה וביקשו להצדיע לעובדים
הסוציאליים שטיפלו בהם .פרויקט "דרכים"
הוא פרויקט חדשני וייחודי של היחידות
לטיפול בנפגעי סמים ,המשלב טיפול ושיקום
באמצעות שירה ומשחק .חברי הקבוצה היו
במצבי ניכור מהממסד ומהחברה הנורמטיבית.
חלקם הגיעו לטיפול מתוך חוויה של סבל,
תסכול ,רגשות אשמה ודימוי עצמי
נמוך .כחלק מהטיפול והשיקום ,הם
למדו להתחבר ולחבר אחרים לעולמם,
לכוחות ולאמונה בעצמם ,לתחושת
גאווה ולחוויית שייכות  -במקום
הבדידות והניכור.
החלק המרכזי באירוע היה חלוקת
אותות ופרסי הוקרה לעובדים
סוציאליים פורצי דרך ,מהשדה
ומהאקדמיה .ועדה בראשות עו"ס
מעוזיה סגל ,שעם חבריה נמנו גם עו"ס
מיכה הרן ,עו"ס אילנה בן שחר ,עו"ס
שמואל פינצ'י ,עו"ס גילה אזולאי ,עו"ס
ד"ר אסתי אשל ,עו"ס מלי סלע ועו"ס
טל גולדמן ,נדרשה לבחור מבין עשרות
מועמדים את המובחרים שבמובחרים.

פעילות פורצת דרך בתחומי הקהילה הוענק
למחלקה לעבודה סוציאלית בבית החולים
"זיו" בצפת ,על שירות חדשני ויצירתי בטיפול
הפסיכו־סוציאלי בפצועים הסורים המאושפזים
במרכז הרפואי "זיו" ,בשיתוף פעולה עם
הקהילה ועמותות לסיוע ולאספקת אביזרים
נדרשים ,ולמחלקה לשירותים חברתיים בהדר
בחיפה ,על הקמת רשת חברתית בשכונת הדר

צפרא דוויק ,יו״ר איגוד העו״סים ,מברכת את הנוכחים

אות הוקרה לעובדים סוציאליים פורצי דרך
הוענק לעו"ס שירה אבני מעיריית ירושלים ,על
הובלת תהליך עבודה ייחודי וחדשני ,המבטיח
התייחסות למרכיב החברתי בתהליכי תכנון
עיר ובניית שפה מקצועית משותפת לאנשי
המקצוע ,ולעו"ס נטלי חילו מונייר מהאגף
לשילוב חברתי בעיריית לוד ,על הקמת
מועדונית דו־לאומית לגיל הרך בלוד ,המהווה
שירות חדשני ,פורץ דרך ורגיש תרבות ,אשר
מפתח סובלנות ,סבלנות ורגישות ומהווה גשר
בין אוכלוסיות העיר.
אות הוקרה לצוות עובדים סוציאליים על

כבסיס לקיום תקשורת פרטנית ,קבוצתית
וקהילתית לקידום החוסן הקהילתי ,בשילוב
משאבי הקהילה ומנהיגיה לפתרון משברים
מקומיים ומתן סיוע לתושבים.
אות הוקרה לעובד סוציאלי מהאקדמיה
על מחקר פורץ דרך הוענק לפרופ' מוחמד
חאג' יחיא מבית הספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטה העברית בירושלים ,על ייסוד
תחום ייחודי בחקר האלימות במשפחה
בחברות מסורתיות ,קהילות ערביות בכלל
ובחברה הפלסטינית בפרט; על פיתוח כלי
מחקר ייחודי למדידת ממדים באלימות בין
בני זוג ואבחון ההקשרים התרבותיים והסוציו־

פוליטיים של תופעת האלימות במשפחה .פרופ'
אורית נוטמן־שוורץ מייסדת וחברת ביה"ס
לעבודה סוציאלית במכללת ספיר ,זכתה באות
הוקרה לעובד סוציאלי מהאקדמיה על פעילות
פורצת דרך בשילוב אקדמיה־קהילה; על יוזמה
וקידום מחקרים בתחום הטראומה האישית
והחברתית; פיתוח מושגים חדשניים בחקר
הטראומה ,בהתמקדות במציאות טראומטית
משותפת לאנשי מקצוע ולמטופליהם;
פיתוח תחום העבודה הסוציאלית
הבינלאומית; והשקת תכנית לימודים
חדשנית הכוללת עבודה עם פליטים,
מהגרי עבודה ,מבקשי מקלט וחסרי
מעמד.
אות הוקרה על מפעל חיים הוענק
לפרופ' יעל גירון ,ראשת החוג לעבודה
סוציאלית במכללת צפת ,על תרומה
ארוכת שנים לפיתוח מקצוע העבודה
הסוציאלית; על יישום והטמעה של
מודל הרמות המקצועיות בכלל
והמומחיות בפרט; ועל קידום חוק
העובדים הסוציאליים וניסוח הגדרת
מקצוע העבודה הסוציאלית.
במליאת הכנסת עלו בזה אחר זה
חברי כנסת ושיבחו את תרומתם של
העובדים הסוציאליים לחברה .נדונה הצעת
חוק פרטית של ח"כ מאיר כהן ,לביטול סעיף
 19לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
סעיף זה קובע כי מקרה של אי הסכמה בין
הורים המתגרשים בנוגע לעתיד ילדיהם
המשותפים ,המגיע לכותלי בית המשפט,
יוכרע אך ורק על ידי בית המשפט ולאחר
דיון משפטי ממצה .עד כה ,סעיף  19קבע כי
בית המשפט יוכל להכריע בעצמו בעניין או
להטיל את ההכרעה על גורם אחר ,מה שהפך
מהר מאוד למציאות שבה ההכרעה נופלת על
סמך תסקיר העובד הסוציאלי המלווה את
המקרה .הצעת החוק לביטולו עברה בקריאה
טרומית פה אחד.
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