
ת  ו ר תד ס ה
ם  י ד ב ו ע ה
ת  י ל ל כ ה
ה ש ד ח ה

 ביטאון העובדים הסוציאליים 

מרץ  2018 גיליון 85

 הדלת שלנו לעתיד מיוחד:

בניית שותפות עם קבוצת 
הורים לילדים עם צרכים 

מיוחדים בנושא דיור לחיים
 הילה קליין ורעות ג׳בסקי, 

עמ׳ 26

אתיקה

סוגיות אתיות בחברה 
רגישת־תרבות

נחום מיכאלי, עמ׳ 34

עמדה 

התשמע קולי? האינטייק 
ככלי לשינוי מדיניות עבור 

שורדי התעללות מינית
מיכל שרגר, עמ׳ 22





את שתמיד דואגת לאחר,
הגיע הזמן שתדאגי לעצמך!

054-6669304בתאל וייצמןצפון

050-4049265רון גולןמרכז

050-4049267איתי נגרירושלים

050-4049374מלי גנידרום

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים 
ובנתונים המיוחדים של כל אדם.



הלימודים בשת"פ המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה ובחסות מערך לימודי 
החוץ של האוניברסיטה הפתוחה. התכנית מוכרת ע"י איט"ה.

cbt.academy@gmail.com ▪ www.psagot.com
להרשמה:03-5288171

מכון פסגות וביה"ס לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית

CB-SW אנו מזמינים אתכם להצטרף למחזור העשירי של התכניתסי.בי עו"ס
להסמכת מטפלים ולזנק אל עבר עתיד מקצועי מבוקש

"פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית"

הדרכות בתשלום מופחת.מרצים מהשטח עם ניסיון קליני נרחב.

מסלול בוקר / אחה"צ.מוכר לגמול השתלמות.

אופק תעסוקתי לבוגרי 
התכנית בפרישה ארצית.

לימודים בקמפוס של מכללת רמת גן, 
זכאות לכרטיס סטודנט וחניה חינם.

התכנית מפגישה בין המכון הטיפולי הוותיק ביותר בארץ לטיפול CBT , לבין אקדמיה מובילה.

CBT לימודי
מסלול ייעודי לעובדים סוציאליים

CBT לימודי
מסלול ייעודי לעובדים סוציאליים

התפתחות מקצועית ואישית ממשיכה עם

CB-SW סי.בי עו"ס



ביטאון העובדים הסוציאליים

5

ת  ו ר ד ת ס ה
ם  י ד ב ו ע ה
ת  י ל ל כ ה
ה ש ד ח ה

מרץ 2018 גיליון 85      

חברי המערכת

אילנה בן שחר - יו”ר המערכת,
מיטל ויסמן צברי ולירון בן עזרא - 

 עורכות משנה, 

אהובה אוברשטיין, שלי אינגדאו־ונדה, 
ד"ר טל ארטן ברגמן, ד"ר עפרה ארן, 

 אביטל גבאי, פרופ' יעל גירון, 

ד"ר מאיר חובב, ד״ר מעין לונטל, 
 פרופ' אלי לונטל, נחום מיכאלי, 

חנה סלוצקי, ד"ר עינב שגב

מו”ל

האגודה לקידום העבודה הסוציאלית

רח’ ארלוזורוב 93, ת”א 62098

טל. 03-6921180

פקס. 03-6921148

www.socialwork.org.il

meidaos.new@gmail.com

עריכה לשונית

נעמה דותן

עיצוב גרפי

נילי גולדמן ל”ניו יורק ניו יורק”

הפקה ומודעות

ניו יורק ניו יורק )ישראל( בע”מ

יהודה הלוי 92, ת”א 6527510

טל. 03-5619993

פקס. 03-5625732

www.newyork-newyork.co.il

”newyork@bezeqint.net

תוכן

meidaos.new@gmail.com כתובת המייל של המערכת: 

 לתשומת לבכם - כדאי לבדוק מראש כל

 תכנית לימודים, השתלמות וקורס המוצעים

 לכם על ידי המפרסמים ולברר אם הם 

מוכרים ע"י האיגוד לצורך גמול השתלמות.

דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים היוצאת  צפרא דוויק  6

דבר העורכת אילנה בן שחר  10

דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים  ענבל חרמוני  11

משולחן המועצה לעבודה סוציאלית  סיכום הפעילות לשנת   12

2017  אורית נוטמן־שורץ 

עו"סים כנס התפתחות העבודה הסוציאלית כמגן חברתי - שיח   14

ותיקים  רות רעיף, בלהה אגוזי, עדה קלעי, אהובה אוברשטיין

הורות: מפגש עם הילד שבי - התערבות טיפולית בקבוצת אבות   16

פוגעניים בשירות המבחן למבוגרים גיתית ינון ורועי כהן 

עמדה התשמע קולי? האינטייק ככלי לשינוי מדיניות עבור   22

שורדי התעללות מינית מיכל שרגר

"הדלת שלנו לעתיד מיוחד" - בניית שותפות עם קבוצת הורים   26

לילדים עם צרכים מיוחדים בנושא דיור לחיים  הילה קליין 
ורעות ג'בסקי

עמדה חוק גישור חובה - יתרון או כישלון?  יצחק בן שחק  32

תגובה למאמר "חוק גישור חובה - יתרון או כישלון?" -   32

"התוצאות עד כה מראות כי הכיוון נכון"   ענת ענבר

34  אתיקה  סוגיות אתיות בחברה רגישת־תרבות נחום מיכאלי

על המדף  "ילדה טובה, ילדה רעה" ו"אחותי הדסה" מאת נעמי   36

אחימור  סקרה: אהובה אוברשטיין

עו"סים כנס התעללות בילדים כתופעה מורכבת ורבת פנים -   38

זרקור על נוער מקהילת הלהטב"ק נועם תרשיש

 הנחיות להגשת מאמר לכתב העת תוכלו למצוא 

 באתר איגוד העובדים הסוציאליים, בכתובת

www.socialwork.org.il, תחת לשונית "מידעו"ס"

תודה לשופטי המאמרים מן החוץ לשנת 2017

 ד"ר ג'וליה גוזמן, ד"ר כרמית כץ, ד"ר אלישבע סדן, 

ד"ר אמיר פז־פוקס, ד"ר רינה פייגין, ד"ר גיורא קפלן



דבר יו"ר האיגוד היוצאת

סיכום קדנציה, מרץ 2013-מרץ 2018

חבריי העובדות והעובדים הסוציאליים,

לסכם קדנציה של חמש שנים בכ־2,000 מילים, זו משימה לא פשוטה. קצרה היריעה מלפרט את הדיונים, המאבקים המקומיים 
והארציים, הייצוג בבתי הדין לעבודה ובוועדות פריטטיות, הטיפול במאות מקרים פרטניים, הדיונים האין־סופיים מול משרדי האוצר, 
הרווחה, הבריאות והחינוך ומול המוסד לביטוח לאומי, ההשתתפות בדיונים ובישיבות של ועדות הכנסת השונות ובוועדות ציבוריות, 

הישיבות והמו"מ עם גופים ואיגודים שונים בהסתדרות, ועוד
הקדנציה שהסתיימה זה עתה התאפיינה בשינויים בתחומים רבים, במהמורות ובלא מעט קשיים. תחילתה בתקופה שבה התחלפו 
יו"ר ההסתדרות: עופר עיני סיים את תפקידו במאי 2014, ועד לבחירות של מרץ 2017 שימש אבי ניסנקורן כיו"ר בפועל, כשהוא 
פועל לשינויים חברתיים המשפיעים על כלל הציבור - מהעלאת שכר המינימום ועד קביעת קצבאות, העסקת מוגבלים ועמידה 
על הזכות להתארגנות, וכן קובע שיתוקן השכר לכל העובדים במשק, עם תיקונים מזעריים לתחומים מסוימים, אך אינו מאפשר 

פתיחת הסכם לאיגוד זה או אחר בנפרד.
חוסר היציבות הפוליטית וחילופי הממשלות גרמו לעיכובים שונים. הממשלה שנכנסה לתפקידה במרץ 2013 התפטרה כשנה וחצי 
לאחר מכן. לאחר הבחירות לכנסת ה־20, במרץ 2015, נבחר חיים כץ לשר הרווחה והשירותים החברתיים. כל ההסכמות שהגענו אליהן 
עם שר הרווחה הקודם, מאיר כהן, לא יושמו. הדיונים נפתחו מחדש, וחילופי שלושה מנכ"לים במשרד הרווחה, יחד עם חילופי שרים 

ומנכ"לים במשרד הבריאות ולצד מדיניות ההסתדרות – לא אפשרו שינויים מהותיים.
האוצר, שנשען על מדיניות זאת, סירב לבצע שינויים בכלל הסקטורים, וכמובן גם בשכר העובדים הסוציאליים.

למרות זאת, הגענו להישגים נקודתיים לא מבוטלים, שהביאו לתוספות שכר: 

yy נחתם צו הרחבה )המחליף את שכר המינימום הענפי שנקבע בהסכם 2011(, הקובע את השוואת שכרם ותנאי עבודתם של
עובדי החברות והעמותות המתוקצבות על ידי משרדי הממשלה השונים לאלה של העובדים הסוציאליים במגזר הציבורי. 
יישום ההסכם נתקל בקשיים בעמותות המתוקצבות על ידי משרד הבריאות, בחברות עירוניות ובגופים שהפרשנות לגבי 
היותם מתוקצבים נתונה במחלוקת, כמו חברות סיעוד וחברת המתנ"סים. כמו כן, יש פרשנויות ומחלוקת לגבי יישום סעיפים 
בהסכם כמו תשלום כוננות ותשלום משמרת שנייה. פועל יוצא מצו ההרחבה הוא אפשרות התניידות בין השירותים החברתיים 
להעסקה בעמותות - נוצר מחסור בכוח אדם בשח"מ; עובדי העמותות מצטרפים לאיגוד ודורשים שינוי בשכר הנמוך של 

העו"ס; הדור הצעיר המקבל שכר לפי הדרגות הנמוכות מצטרף למאבק של עובדי הרשויות.

yy 2009 לאחר שנים של דיונים בנושא המומחיות וההכרה בפרופסיה, השגתי הסכם שכר חדש, בהסתמך על הסכמי השכר של
ו־2011, שבו נקבע לראשונה בהיסטוריה של העבודה הסוציאלית כי בעלי תואר "מומחה" יקבלו תגמול על מומחיותם. הסכם 

המומחיות נחתם בפברואר 2015 והוחל רטרואקטיבית.

yy נחתם הסכם קיבוצי לכלל המשק, המעניק תוספת שכר של 7.75%. בעקבות מאבק עיקש והכרה בכך ששכר העובדים הסוציאליים
נמוך בהשוואה לשאר המגזרים, הוגדלה תוספת השכר לעובדים הסוציאליים ב־2% והם קיבלו תוספת של 9.75%. העובדים 

הסוציאליים במערכת הבריאות קיבלו תוספת שכר של 10.15%.

yy תיקון עיוותים: לפי החלטה והמלצה של ועדת שכר שהוקמה באיגוד וכללה את נציגי מזכירות האיגוד, על חשבון התוספות 
של הסכם 2015-17, תוקנו עיוותים נקודתיים לסקטורים שונים בעבודה הסוציאלית, שהופלו בשכרם לעומת עמיתיהם 

בסקטורים מקבילים. הדיונים לא הסתיימו, והמשך הטיפול ייעשה בהובלת הנהלת האיגוד הנבחרת. 

yy ,לאחר שמונה שנים של סכסוך עבודה מתמשך שהכריזו ב־2008 המפקחים המחוזיים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
קיבלו המפקחים דרגת שכר נוספת בלוח התפקוד. כמו כן, עודכנו תקני הרכב, הוצאות הרכב וההוצאות הנלוות ונחתם הסכם 
- שסיים את הסכסוך בשנת 2016 והותיר את נושא שינוי תכולת העבודה והשלכות השינויים הארגוניים במשרד הרווחה על 

עבודת המפקחים לדיון ולטיפול מול הנהלת המשרד. 

yy סכסוך עבודה סגל בכיר הוכרז בעקבות שינוי בתכולת העבודה, הנובע משינוי בדרישות התפקיד במשרד הרווחה ואף משינוי
תואר שם ומעמד. הסכסוך פתוח וממתין לתחילת משא ומתן.

yy ,נקבע כלל: אין מקבלים ומבצעים מטלות נוספות ללא תוספת תקנים ותקציבים. הדבר נכון גם לגבי הוראה שנובעת מחוק
כמו חוק מיצוי זכויות המטיל את האחריות על עובדים סוציאליים. תכניות חדשות שהפעיל משרד הרווחה, כמו "נושמים 
לרווחה", "יתד" ו"עוצמה", הגיעו עם תקנים. עם זאת, בחלק גדול ממקומות העבודה האחריות על התכניות נופלת על עובדים 

קבועים, כמו מנהלי יחידות נוצ"צ, בנוסף על תפקידם.
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yy בעקבות מאבק שניהל האיגוד, בשיתוף מרכז השלטון המקומי, הופסק הטיפול בבקרת חוק הסיעוד. מימון התקנים של עו"ס
לזקן הועבר לאוצר, שאישר מקור תקציבי ותקנים קבועים ללא תלות בטיפול בנושא.

yy עובדי כתף אל כתף ברשויות המקומיות נקלטו להעסקה ישירה, בתקנים קבועים של הרשויות המקומיות. המשמעת היא
שמספר התקנים ברשויות עלה בכ־700, אולם המטלות נשארו כפי שהיו. כלומר, אין תוספת תקנים למטרות פתוחות, אלא רק 

לביצוע מטלות קיימות. העובדים זכו בביטחון בעבודה - תקן קבוע של הרשות.

yy.300מספר תקני כוח האדם ברשויות המקומיות הוגדל בכ־

yy עובדי מפתן קיבלו תוספת של 20% לשכרם והוגדרו כעובדי נוער בסיכון. בנוסף, הם קיבלו תוספת חופשה פנימית של עוד
עשרה ימים בשנה.

yy הוגדר שמענק מפעלי יינתן גם לעובדים סוציאליים. כל העובדים הסוציאליים במוסד לביטוח לאומי ובמשרד החינוך קיבלו
תוספות ייחודיות, כמו העובדים האחרים במוסדות אלה. בכך הסתיימה אפלייתם לעומת שאר העובדים. המענק לעובדי 

הפנימיות שחתמו על הסכם הצטרפות להסתדרות נמצא בתהליך אישור.

קידום הפרופסיה:

yy התקבלה הצעת האיגוד והוקמה בכנסת ועדה מיוחדת, משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה, לבניית
תכנית לאומית לבחינת הטיפול בקשישים, בראשות חה"כ טלי פלוסקוב. במסגרת זו, שהאיגוד שותף לה, תיבדק גם התקינה 

של העובדים הסוציאליים בתחום הזקנה.

yy לראשונה, במסגרת יום העובד הסוציאלי הבין־לאומי, מציינת כנסת ישראל יום הוקרה מיוחד לעובדים הסוציאליים. האירוע
הפך למסורת ומתקיים זו השנה השלישית. ביום זה, ועדות הכנסת מקיימות דיונים מיוחדים המוקדשים לעבודת העובדים 
הסוציאליים בכל הסקטורים, ובאירוע חגיגי מוענקים אותות הוקרה ופרסים לעובדים סוציאליים מצטיינים בשדה ובאקדמיה.

yy הוכנו הצעות לשינוי ארגוני וקביעת דרגות בתחומי עיסוק שונים של העבודה הסוציאלית: בתחום הבריאות - ההצעה הוגשה
למנכ"ל משרד הבריאות והיישום ממתין להסכם השכר; שינוי דרגות בתחום התקון )שירות המבחן( כבר מיושם בחלקו.

yy.הושגה תוספת שכר על פי חוק לעובדי יחידות הסיוע, בעקבות חקיקת חוק המהו"ת. עדיין ממתין לחתימה

yy הרחבת ההשתלמויות בתנאי נופש וההשתלמויות בקהילה, כולל קיום והנגשה של השתלמויות גם לפריפריה והגדלת הסבסוד
2017, וכן מסע לאתיופיה בחודשים  למשתתפים. נוספו מסעות לימודיים לפולין, ששניים מהם התקיימו ביוני ובאוגוסט 

פברואר-מרץ 2018.

yy.7% הוכר תואר שני הסבה - השלמות בעבודה סוציאלית, לצורך תוספת שכר תואר שני

yy.עודכנה רשימת התארים השניים המזכים בתוספת שכר

yy מאבק ברפורמה בבריאות הנפש - הושגו הסכמות שימנעו פגיעה בעובדים הסוציאליים המועסקים. ההסכם טרם נחתם, אבל
ההתנהלות היא לפי ההסכמות. המאבק בעצם החלתה של הרפורמה עדיין מתנהל.

yy פנייה להחזרת הטיפול באומנה ובמעונות חסות הנוער למשרד הרווחה )הלאמתם(  נענתה בחיוב, אך לא ברור אם ומתי יהיה
לכך המשך.

yy.הופסקה ההתעמרות בעובדים הסוציאליים במשרד הרווחה ונמנעו פיטורי עובדים

yy פעילות במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש - הן כנגד ההשלכות של הרפורמה על הציבור הנזקק לטיפול והן בשמירה על
העו"ס המועסקים בבריאות הנפש.

תחום קידום מקצועי:

yy נערכו שני כנסים ארציים:  בשנת 2014 - "ערכים ומערכות", בהשתתפות כ־2200 איש. בשנת 2017 - כנס ארצי לציון 80 שנה
לעבודה הסוציאלית בישראל, בהשתתפות כ־2500 איש. בכל כנס הוענקו אותות הוקרה ופרסים בחמישה תחומים. 

yy.לראשונה נערך כנס אקדמיה-שדה, למיפוי הקשרים וההיזון החוזר הנדרש בין השטח לתחום ההכשרה

yy ,הדרכת סטודנטים - הוחלט על פעולה להשגת שוויון בתשלום, בתנאי העבודה ובדרישות מהמדריכים. יש להמשיך במאבק זה
לרבות הודעה על הפסקת ההדרכה עד לקבלת הדרישות לשכר שווה מכל המוסדות והגדרת תנאי ההדרכה.

yy.הורחבה פעילות מידעו"ס ושליחתו לכל חברי האיגוד אחת לרבעון. פרסום הגיליונות גם באתר האיגוד

yy שותפות פעילה בהוצאה לאור של הרבעון המקצועי "חברה ורווחה". נבחרה עורכת חדשה. הרבעון הונגש לקורא ומפורסם
באתר משרד הרווחה. נשלח גם לכל חברי המרכז שהביעו רצון לקבלו. 

yy נציגי האיגוד חברים פעילים במועצה לעבודה סוציאלית ובוועדותיה השונות ומשפיעים על דרכי העבודה של העו"ס דרך
המלצות המועצה לשר הרווחה. 
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התחום החברתי:

yy האיגוד מוכר כמייצג ומביע עמדות ודעות בתחום החברתי, בקביעת מדיניות חברתית ובהתייחסות לאוכלוסיות חלשות. הוא
פעיל במישור המאבק בעוני ושותף מרכזי בפורום למאבק בעוני. בין הפעולות שנעשו: חברות בוועדת אלאלוף למיגור העוני 
והשפעה מכרעת על המלצות הוועדה; השתתפות קבועה בוועדות הכנסת בנושאים מהותיים, השפעה על ההחלטות והצעות 
החוק ואימוץ ניירות העמדה של האיגוד; שותפים מלאים לוועידת תל־אביב לרווחה שיזמה עיריית תל־אביב יפו בשיתוף 
אוניברסיטת תל־אביב ואיגוד העובדים הסוציאליים; שותפים בוועידות שונות לגיבוש ולקביעת מדיניות, כמו ועידת עיתון 
"כלכליסט" ועוד; קידום התחום החברתי בתקשורת ובציבור - מקור קבוע להבעת דעה מקצועית בתחומי העבודה הסוציאלית 

בתקשורת הכתובה, האלקטרונית, המשודרת והאינטרנטית.

yy הקמת פורום להט"ב של עובדים סוציאליים באיגוד - לטיפול בבעיות הייחודיות של הקהילה הגאה ולהוצאת ניירות עמדה
בנושאי טיפולי המרה ואימוץ על ידי זוגות חד־מיניים. הוכנו שלוש השתלמויות ייחודיות, המתמקדות בטיפול באוכלוסיית 

הלהט"ב ובעידוד בתי הספר לעבודה סוציאלית ללמד את התחום.

yy.התחדשות עירונית - פעולה להשגת החלטה לקביעת עובד סוציאלי קהילתי בכל צוות התחדשות עירונית

yy פעילות מקיפה בשיתוף משרד הרווחה, המשטרה, הפרקליטות, משרד המשפטים ועוד - למלחמה בהשמצות ובהכפשות כלפי
העובדים הסוציאליים ומערכת הרווחה )שיימינג( ברשתות החברתיות. פעילים מרכזיים בתחום ההכפשות נמצאים מזה תקופה 

במעצר והוגשו נגדם כתבי אישום, עם עשרות סעיפים. 

yy ייזום והובלת חקיקת חוק, שנכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, המשווה את האלימות האינטרנטית נגד עובדי רווחה
לאלימות פיזית ו/או מילולית, עם ענישה זהה. 

yy הקמת שדולה פרלמנטרית למען העובדים הסוציאליים, בראשות חה"כ לשעבר שמעון סלומון. בכנסת הנוכחית הסכים חה"כ
איציק שמולי לעמוד בראש השדולה, עוד בקדנציה הנוכחית.

yy התקיים יום עיון ראשון בנושא החברתי, עם דגש על המאבק בעוני, שבמסגרתו הוענקו אותות הוקרה לאישים מובילים בתחום
השינוי החברתי והסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, לעובדים סוציאליים בעבודתם ולראשי ארגונים כמו הקרן לידידות, קרן שלם, 

"כל זכות" ואחרים.

התחום הארגוני:

האיגוד עבד בכוח אדם מצומצם ביותר, שלא יכול לעמוד במשימות הרבות ובפניות הרבות מאוד לסיוע.

yy.נוספו שלושה תקנים למטה האיגוד: מרכזת גמול השתלמות, מזכיר חטיבת העובדים המופרטים ומזכיר החטיבה הציבורית

yy היקפי המשרות של יושבי הראש במחוז דרום וצפון הועלו למשרה מלאה. בתהליך - הגדלת משרת יו"ר מחוז ירושלים למשרה
מלאה. 

yy .משרות מזכירות מחוזות ירושלים וצפון הועלו למשרה מלאה. בתהליך - משרה מלאה בדרום

yy.)בתהליך - הוספת תקן למחוז מרכז )כרגע יש סיוע בכוח אדם זמני

הגברת השקיפות והשותפות:

yy.הקמה והפעלה של אתר חדש לאיגוד. האתר מועלה לרשת בימים אלו

yy .הוקם דף פייסבוק לשם התייעצות הדדית, מסירת מידע ועוד. חברים בו כ־4300 עובדים סוציאליים

yy.הוקם דף פייסבוק חיצוני לציבור הרחב

yy.התקשורת עם הצירים נעשית בגוגל גרופ

yy.מידע על הפעילות נשלח לחברי האיגוד בניוזלטר, אחת לרבעון

פעילות ארגונית - צירים ואחרים:

yy.התקיימו שני קורסים להכנת צירים לתפקידם ולמתן ידע על דיני עבודה והסכמי שכר

yy.התקיימו שני קורסים בנושא זכויות ושכר לסטודנטים לעבודה סוציאלית לפני סיום לימודיהם

yy.נערכו ארבע ועידות, בהן ועידה מיוחדת לשינוי תקנון האיגוד

yy .תוקן תקנון האיגוד, על פי החלטות הוועידה והמלצות ועדת תקנון

yy.הוכן ונמצא בהדפסה קוד אתיקה חדש לעובדים הסוציאליים

yy.הוקמו שתי ועדות חדשות - קשרי עובדים סוציאליים ופורום להט"בים

yy במסגרת ההכנות לכנס הגבורות לעבודה הסוציאלית הוקמה ועדת תקשורת אד־הוק, בראשות דובר האיגוד דוד גולן, שהייתה
שותפה בהפקת שלושה סרטונים: מהי עבודה סוציאלית, ההיסטוריה של ע"ס בישראל ודורות בע"ס.

yy.הוקמה ועדת אד־הוק להמלצות בתחום המאבק באלימות כלפי עובדים סוציאליים

yy.תא עמותא קיבל מעמד של חטיבה מיד עם תחילת הקדנציה

המשך דבר היו"ר היוצאת
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yy.חטיבת הגמלאים קיבלה סבסוד מוגדל לפעולותיה ועורכת יותר פעילויות, כולל נופש מרוכז

yy נערכו מפגשי עובדים סוציאליים בכל המחוזות - ימי עיון שכללו הסברה על קופות גמל ופנסיה, לצד פעילות העשרה
ובידור, מועדון סרט ועוד. 

yy נערכו פעולות הפגה לעובדים סוציאליים ביישובים בעוטף עזה, בשוך הפעולות והפגיעות באזור; לעובדים סוציאליים
במועצה האזורית בנימין, שסבלו רבות מפיגועים ועסקו בעבודה מאומצת לפינוי מאחזים לפי החלטת הממשלה; ולעובדי 

אגף הרווחה בחיפה ובזכרון יעקב, לאחר הפעילות הקשה בטיפול באוכלוסייה שנפגעה בשריפה בכרמל.

פעילות בין־לאומית:

yy הארגון הבינלאומי של העובדים הסוציאליים, ופעיל בפורום האירופי. נציג האיגוד, עו"ס בריאן - IFSWהאיגוד חבר ב־
אוסלנדר, נבחר לגזבר הפורום האירופי.  

yy אירחנו את המזכיר הבין־לאומי לסיור מקצועי בן ארבעה ימים ברחבי ישראל, כולל מפגשים עם עובדים סוציאליים בלשכות
לשירותים חברתיים, במעונות, בבתי חולים ועוד.

yy הצעתנו לקיים את הכינוס של 2019 בישראל זכתה אמנם לרוב קולות, אך נציגי המדינות המתנגדות לישראל בשל מדיניותה
הצליחו לסכל את ההחלטה.

yy 2017אנחנו מנהלים מאבקים למניעת החרם על ישראל. ניסיונות להחרים את נציגינו ומרצים מישראל בכנסים של 2015 ו־
לא צלחו, אבל מומחים מובילים מישראל לא התקבלו כמרצים מרכזיים באף כנס.

yy באופן קבוע עלינו לנהל מאבק כנגד ניסיונות האיגוד הפלסטיני, הנתמכים על ידי המזכיר הבין־לאומי, להוציא מכתבים
המגנים אותנו או דורשים מאתנו לגנות את ממשלת ישראל ואת צה"ל. 

בכל הפעולות האלו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המחלקה לקשרים בין־לאומיים של ההסתדרות.

●y●y●

בתפקידי ובעבודתי כיו"ר האיגוד ראיתי שליחות מהמעלה הראשונה - למען העבודה הסוציאלית כמקצוע, לטובת העוסקים 
בה ולמען אוכלוסיית לקוחותינו. אני מודה לכל הפעילים שסייעו לי בעבודה הרבה ועמדו לצדי במאבקים הבלתי פוסקים. 

בשבוע העו"ס הבינלאומי צריכים כולנו לציין את הישגינו ולחגוג את היותנו חלק ממקצוע שיש בו משמעות חברתית ושליחות 
ציבורית עמוקה.                                      

דרך ארוכה לפנינו בכל תחום שהאיגוד עוסק בו. אנחנו זקוקים לכל הידע והניסיון שיש בינינו כדי להוביל לשינויים שימשיכו 
למצב אותנו, ואת מקצוע העבודה הסוציאלית  בישראל, כשומרי החוסן החברתי. 

אני מאחלת להנהגת האיגוד שנבחרה, ולכלל העובדים הסוציאליים, שתמצאו את הכוחות להיות בעלי אורך רוח, סבלנות 
וסובלנות למהלכים הנדרשים כדי להשיג את המטרות; שתעבדו בשיתוף פעולה ביניכם ועם הנהגת ההסתדרות, השרים ומבצעי 
המדיניות בממשלה ובשלטון המקומי; שתסייעו ליו"ר הנכנסת עו"ס ענבל חרמוני, שתצטרך להתמודד עם כל אלו, כדי שמלאכתה 
ושליחותה יצליחו; ובעיקר - שתגלו כבוד כלפי העושים במלאכה וכלפי הידע המקצועי והניסיון שנרכשו, הן בשנות העבודה והן 

בפעילות באיגוד.
אני מאחלת לכם קדנציה עם הישגים לטובת המקצוע והעוסקים בו.

                                                                                                                                       שלכם,
צפרא דוויק, עו"ס מומחה

 



דבר יו״ר המערכת

קוראים וקוראות יקרים,

הגיליון ה־85 של מידעו"ס מציג התחדשות והמשכיות.
הגיליון יוצא לאור לאחר הכנס "עוצמה והעצמה - 80 שנה", שהצלחתו הייתה מקור גאווה לכולנו. הכנס הדגיש את העשייה 

המגוונת ורבת־השנים של העובדים הסוציאליים בשדה, במחקר ובחקיקה - למען מטופלינו ולמען החברה כולה. 
ימים אלה, שלאחר חג הפורים ולקראת חג הפסח, הם תקופה של שמחה, פריחה והתחדשות.

 אנו מברכים את יו"ר האיגוד החדשה, ענבל חרמוני, ומאחלים לה הצלחה בתפקידה החשוב והמשמעותי לכולנו. צרור ברכות 

גם ללירון בן עזרא, עורכת המשנה החדשה של מידעו"ס. אני בטוחה ששתיהן תטבענה את חותמן בגיליונות הבאים. לכל הכותבים 
בגיליון זה, ותיקים וחדשים - אנו מודים על הרצון, היוזמה, המחשבה והמאמץ שהשקעתם כדי לשתף את קהל הקוראים בניסיונכם 

ובידע שצברתם - בפרקטיקה, במחקר, בתיאוריה ובמאמרי דעה.
לפני שאסקור את מאמרי גיליון זה, ברצוני להודות לשתי נשים יקרות: ליו"ר האיגוד היוצאת, צפרא דוויק, על פועלה ותרומתה 
הרבה למקצוע ולעובדי שירותי הרווחה, ולמיטל ויסמן צברי - עורכת המשנה של מידעו"ס בשמונה השנים האחרונות, שהטביעה 

את חותמה בו והשקיעה רבות בקידומו. אני בטוחה שתמשיך לתרום לכולנו, אם כחברת מערכת ואם בתפקידה המקצועי. 
העיתון שבידיכם הוא אקלקטי בעיקרו, אולם כולל שני מאמרים גדולים שחוט מקשר ביניהם - הן בשיטת ההתערבות הקבוצתית 
וההנחיה ב־CO והן בשיתוף הורים כחלק משמעותי מן הפתרון:  מאמרן של הילה קליין ורעות ג'בסקי, מתחנת שיקום מערב 
של אגף הרווחה בעיריית ירושלים, מציג "דלת לעתיד מיוחד" - בניית שותפות עם קבוצת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 
בנושא דיור לחיים. המאמר של גיתית ינון ורועי כהן, קציני מבחן למבוגרים במחוז דרום, מציע מבט אל המתרחש בקבוצת אבות 

אלימים, שהופנו לקבוצה בהליך משפטי אך משתתפים בה מרצונם, במטרה לאפשר לילדיהם הורות מיטיבה.
מאמרי הדעה עוסקים בנושאים שעל סדר היום הציבורי: יצחק בן שחק, מגשר משפחתי ומנהל אגף הרווחה בעיריית גבעתיים 
לשעבר, כותב על חוק הגישור. לדבריו מגיבה ענת ענבר, מנהלת יחידת הסיוע במשרד העבודה והרווחה לשעבר והיום חברה 
בוועדת ההיגוי למעקב אחר יישום החוק. החוק הוא בגדר מהפכה בהתייחסות המדינה לסכסוכי משפחה, בניסיונו להעביר את 

המוקד מהשדה המשפטי לשדה הטיפולי.
את מאמר הדעה הנוסף, "התשמע קולי?", כתבה מיכל שרגר במסגרת לימודיה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, בקורס פרקטיקת 
מדיניות באוניברסיטת ת"א. המאמר מבקש להעלות את המודעות ולעודד שיח לשינוי מדיניות בשירותים טיפוליים לבוגרים שורדי 

התעללות ופגיעה מינית בילדות, וכפי שכותבת שרגר - "דרושים שניים כדי לספר את האמת; האחד שיאמר והשני שישמע".
 "עו"סים כנס" מוקדש הפעם לכנס הבין־לאומי השני של מכון חרוב, שאותו מסכם למעננו נועם תרשיש - עוזר מחקר 

ונתונים  ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרים   במכון חרוב ודוקטורנט בביה"ס לעבודה סוציאלית 

שהוצגו בכנס שופכים אור על הסיכון הגבוה להזנחה ולהתעללות שנתונים בו צעירים מקהילת הלהט"בים, ומעלים את הצורך 
בהתערבות מערכתית. מאמר נוסף במדור זה מסכם את מושב השולחן העגול בנושא "התפתחות העבודה הסוציאלית כמגן 
חברתי - שיח ותיקים", שהתקיים בכנס "עוצמה והעצמה". את המושב סיכמו עבורנו ד״ר רות רעיף, בלהה אגוזי, עדה קלעי 

ואהובה אוברשטיין. 
במדור האתיקה מסכם נחום מיכאלי את המפגש השנתי של ועדת האתיקה, שהתמקד בסוגיות אתיות בחברה רגישת־תרבות 
והציע לאמץ את המונח "כשירות תרבותית" בשלוש רמות: רמת הפרט, רמת שירותי הרווחה ורמת קובעי המדיניות הארצית. 

אנו מקווים כי נצליח, בעזרתכם, להקדיש גיליון מיוחד לנושא זה. 
במדור "משולחן המועצה" מסכמת פרופ׳ אורית נוטמן־שורץ את פעילות המועצה בשנת 2017, תוך התמקדות בכמה סוגיות 

מרכזיות: תיקוני חקיקה לחוק העו"סים; פומביות ומתן מידע; ועדות תכנון, טיפול והערכה; ועתיד ההכשרה בע"ס. 
מדור "על המדף" סוקר הפעם שני ספרים, שנכתבו על ידי העובדת הסוציאלית נעמי אחימור. "ילדה טובה, ילדה רעה" ו"אחותי 

הדסה" מתארים את עולמה וחייה של נעמי ושופעים אהבה וחמלה.  
 מערכת מידעו"ס מזמינה אתכם להעלות על הכתב תהליכים, תוצאות, מסקנות ומחשבות, פרי עבודתכם ופעילותכם - 

מן השדה ומן המחקר. למידה הדדית, זה מניסיונו של זה, תעצים אותנו כפרטים ואת המקצוע בכלל ותאפשר לנו לעמוד בגאווה 
על עמדותינו מול קובעי המדינות. בהזדמנות זו אני מבקשת להודות למומחים מהשדה ומהאקדמיה שסייעו בשיפוט המאמרים, 

תוך הירתמות למשימה והשקעה רבה. הם מצוינים בגיליון זה כ"קוראים מן החוץ".

 קריאה מהנה,

אילנה בן שחר 
עו"ס מומחית בבריאות

יו"ר המערכת       
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דבר יו"ר האיגוד | עו״ס ענבל חרמוני

עובדים ועובדות יקרות/ים,

אני נרגשת לכתוב את דבר היו"ר הראשון בקדנציה זו. לאחר ועידת האיגוד שהתקיימה ב־13 במרץ 2018, בה אושררו תוצאות 
הבחירות ונערכו בחירות למוסדות האיגוד השונים )מזכירות המורכבת מנציגות כל המחוזות, יו"רי הוועדות השונות והנהלת 
האגודה לקידום העבודה הסוציאלית(, אנו יוצאות/ים לדרך שהיא חדשה - ובה בעת גם המשך להיסטוריה של האיגוד מאז 

הקמתו. אני סבורה שעלינו להוקיר את העבר, את מה שכבר נעשה, ולהמשיך עם הפנים קדימה ובגישה רעננה. 
אני רוצה להודות לעו"ס מומחה צפרא דוויק על חמש שנות פעילות מסורה ומקצועית למען העובדות/ים ולמען העבודה 
הסוציאלית בישראל, ולאחל לה הצלחה בדרכה החדשה. תודה גדולה מגיעה גם לצירים היוצאים, על פעילותם ההתנדבותית 
בקדנציה האחרונה. אני רוצה לברך את ועידת האיגוד הנכנסת ואת כל הצירים, הוותיקים והחדשים. הבחירה להשתתף באופן 
אקטיבי בפעילות למען זכויותינו  ולמען השירותים החברתיים בישראל, בהתנדבות מלאה, אינה מובנת מאליה בתוך מרוץ 

החיים - ועל כך הערכתי.
במהלך קמפיין הבחירות הסתובבתי ברחבי הארץ, במקומות העבודה השונים ובחוגי בית. הבטחתי לכן/ם שלושה דברים: 
ראשית - שיהיה קשה; שנית - שתמיד תהיו מעורבות/ים ושותפות/ים להחלטות, גם אלה הקשות; ולבסוף - שניאבק מאבק 

נחוש ולא מתפשר. 
אני מאמינה שעלינו להפסיק להסתמך על "פטרונים", ותחת זאת לבסס את הכוח האיגודי על העובדות והעובדים עצמן/ם. 
למה הכוונה? אני משווה זאת להבדל שבין מוקד שליטה חיצוני למוקד שליטה פנימי. כאשר אנו מסתמכים על הכוח הפוליטי 
של פרסונה ציבורית זו או אחרת, אם בתוך ההסתדרות ואם במשרדי הממשלה, אנחנו מאבדים למעשה את העצמאות שלנו. 
אנחנו הופכים עצמנו לתלויים בכוונות ובאינטרסים שלעתים אינם עולים בקנה אחד עם האינטרסים שלנו. אבל אם נחזק את 
הכוח של האיגוד ונבסס אותו על העובדות/ים עצמן/ם - עניין לא פשוט לביצוע בתוך מערכות הרגילות לריכוז הכוח בידיים 
מעטות מאוד - נוכל לנהל את המאבקים שלנו ואת סדר היום שלנו בעצמנו, וננטרל, ולו חלקית, את ההשפעות הזרות של גורמים 

שונים, שכאמור אינם מחזיקים באותם אינטרסים או בהשקפת עולם הדומה לזו שלנו.
אז מה צפוי לנו בחודשים הקרובים? 

אנו עסוקים כעת במאבק המדריכים ובתכנון המהלכים יחד עם המדריכות/ים עצמן/ם. אני מזמינה את כל מי שמדריך ליצור 
קשר ולהתחבר לפעילות. מטרת המאבק היא לייצר סטנדרטיזציה ולהוביל לתשלום הוגן למדריכים בכל המוסדות להשכלה גבוהה. 
מאבק נוסף הוא המאבק של האיגוד, יחד עם פורום מנהלות תחום הזקנה ברשויות, ברפורמת חוק הסיעוד. עד כה, הזירה 
שנאבקנו בה הייתה הכנסת, ושם השגנו הישגים חלקיים בלבד. הצלחנו לבטל את האפשרות שקשישים בדרגות הגבוהות יוכלו 
להמיר את כל הגמלה משירות לכסף, וכעת עומדת הצעת החוק על מתן אפשרות להמיר רק 1/3 מהסכום לגמלה כספית. כעת, 
הבעיה העיקרית בנושא הרפורמה היא התקנים. החוק עבר לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, ועלינו להיערך לאפשרות 

של סכסוך עבודה - אם לא נקבל, כדרישתנו, את התקנים הנדרשים למימוש הרפורמה.  
 מאבק שלישי ופעיל הוא המאבק של מתאמי/ות הטיפול, תחת משרד הבריאות, למימוש צו ההרחבה. זירות מאבק זה 

כוללות את הזירה המשפטית ומחאות שטח. לצערנו, משרד הבריאות ממשיך להתנער מאחריותו בנושא צו ההרחבה, אך אנחנו 
נחושות/ים להגיע למימוש ולא נפסיק להיאבק עד שנצליח. לא ניתן למשרד ממשלתי להתחמק מאחריותו ולפגוע באופן שיטתי 

בזכויותיהן/ם של העובדות/ים.
המשותף לשלושת המאבקים הללו הוא התגייסות העובדות/ים אליהם. בכל אחד מהתחומים הללו, האיגוד לא היה יכול לפעול 

ללא הפעילות/ים אשר מובילות/ים, לצד הצוות של האיגוד, את התכנון וההוצאה לפועל של המהלכים. 
הפעילות האיגודית היא פעמים רבות סיזיפית; בוודאי במציאות הפוליטית הישראלית הנוכחית, שבה זכויות עובדים - כמו גם 
שירותים ציבוריים מתוקצבים - נמצאים בתחתית סדר העדיפויות, אם בכלל. אך אל לנו להתייאש. נחישות, אמונה וסולידריות 

יובילו אותנו להישגים.
בחודשים הקרובים, צוות האיגוד יגיע לפגוש אתכן/ם במחוזות השונים, על מנת להתחיל לבנות את כוחנו לקראת מאבק השכר. 
אני רואה בכל 20 אלף העובדות/ים הסוציאליות/ים בישראל שותפות/ים פעילות/ים במאבק הזה, ובטוחה שהפעם יהיה קשה 

להתעלם מהכוח שלנו. יש לקחת בחשבון כי התארגנות למאבק אפקטיבי בתנאים שאינם אופטימליים תארך זמן.
אני מאחלת לכולנו קדנציה פעילה, משמעותית ומלאת הישגים, ובטוחה שבכוחנו המשותף נוכל לייצר שינוי.

שלכן/ם, 
ענבל 
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אורית נוטמן־שורץמשולחן המועצה 

המועצה לעבודה סוציאלית: 
סיכום הפעילות לשנת 2017

שנת 2017 הייתה שנת מעבר לביסוס ולמיסוד של פעילות משמעותית 
משותפת עם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עם מנכ"ל 
המשרד ועם גורמים מערכתיים נוספים, לשם קידום חקיקה חברתית 

המתמקדת בעבודה הסוציאלית ובעובדים הסוציאליים. 
 

פעילות זו התווספה להמשך העבודה השוטפת בוועדות השונות, 
הפועלות בזיקה למליאת המועצה, ולריענון העשייה בהן.

ביתר פירוט, בשנת 2017 התמקדה הפעילות בסוגיות הבאות: 
תיקוני חקיקה לחוק העובדים הסוציאליים, הכוללים התייחסות   .1

לסוגיית החיסיון הטיפולי ועדכון תחומי מומחיות;  
פומביות ומתן מידע )חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996,   .2

סעיפים 7 ו־8(;  
הוועדות לתכנון, טיפול והערכה;  .3

עתיד ההכשרה לעבודה סוציאלית בישראל.   .4

לכל אחד מנושאים אלו הוקדשו דיונים במועצה ובוועדותיה, כמו 
גם עם גורמי חוץ חשובים: המועצה להשכלה גבוהה, לשכת הסיוע 
המשפטי, מועצת מנהלי בתי הספר של האוניברסיטאות, איגוד העובדים 
הסוציאליים והנהלת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 
דיונים אלו אפשרו הסתכלות רחבה אל מעבר לגורמי המקצוע הישירים 

ויצרו בסיס לשיתוף פעולה עם מוסדות משלימים ומשיקים.  
 

אחת הדוגמאות היא הדיונים שעסקו בתיקוני חקיקה לחוק העובדים 
הסוציאליים. חשיבות עדכונו של החוק ברוח הזמן איננה מוטלת בספק, 
והיכולת ליישם תיקוני חקיקה שאין עלות בצדם היא גדולה. למרות 
ההסכמה, התהליך עדיין לא הסתיים ובימים אלה הועברו הצעות התיקונים 

לעיון משרד המשפטים.

בביסוס הקשר וההידברות טמונה התקווה כי כמה תיקוני חקיקה 
מהותיים יגיעו לכדי מימוש בזמן הקרוב. בין אלה, יש התייחסות להכללת 
בתי הספר/מחלקות/חוגים לעבודה סוציאלית במכללות כישויות 
עצמאיות, שלהן סמכות להענקת תואר בעבודה סוציאלית; הכללת 
המומחיות בעבודה סוציאלית ומתן תעודת רישוי כמומחה בעבודה 
סוציאלית בתחום התואם את תחום הדעת ואת תחומי המומחיות 
הקיימים; הגדרת  הזיקה בין הגדרת לימודי ליבה והכשרה בשדה לצורך 
מתן רישוי לעיסוק במקצוע; והרחבת סוגיות הקשורות ברישום החלטות 

ועדת משמעת בפנקס ופרסומן. 

יש לציין כי לא כל המלצות המועצה יקבלו ביטוי בתיקוני החקיקה. 
דוגמה לכך היא הצעת המועצה לתיקון החוק בהקשר של החיסיון הטיפולי. 
לאחר התייעצות משותפת בין הלשכה המשפטית של המשרד, משרד 
המשפטים ומנכ"ל משרד הרווחה, הובהר כי לא ניתן לאמץ את גישת 
המועצה ולהסתפק במתן סיכום הטיפול בלבד, וזאת לאור הנחיצות 
של התאמת השינוי בחוק העובדים הסוציאליים. ניסיון העבר מראה כי 

התקדמות לעבר חקיקה עדכנית מיטיבה עם המקצוע ועם העוסקים בו. 
חשוב לציין כי מדינת ישראל היא המדינה הראשונה שבספר החוקים 
שלה קיים חוק ייעודי לעובדים סוציאליים, והמקצוע פועל בזיקה 
ישירה למוסדות המדינה ולמערכות רווחה משלימות בתחומי הבריאות, 

הביטחון והחינוך.  

סוגיה נוספת היא הדיונים בהקשר לפומביות מתן המידע. שקיפות 
המידע וזכותם של משתמשי הרווחה לקבלו הן היום סוגיה מרכזית 
בשיח המקצועי, בהלימה לתפיסות זכויות האדם המשתלבות במקצוע. 
עובדים סוציאליים מעלים שאלות בדבר המידע שניתן לתת לאדם 
מבלי לפגוע בכללי האתיקה, כאשר אדם אחר עשוי להיות מעורב 
בתרשומות בתיקו. ועדת המידע עמלה על מיקוד סוגיות שחסרים בהן 
ידע ובהירות, כדי לתת מענה מספק לפונים בבקשת מידע ולנותני 
המידע - בעיקר ביחס לסעיפים 7 ו־8 לחוק העובדים הסוציאליים )ראו 

מידעו"ס 82, מרץ 2017, עמ' 9(. 

בעקבות הדיונים, המועצה המליצה לפורום ראשי בתי הספר לעבודה 
סוציאלית להוסיף קורס המתייחס לסוגיות מתן מידע. היא אף הכינה 
דף מידע לעובדים ולמשתמשי הרווחה, שהועבר להנהלת המשרד 
 לצורכי הפצה. דף המידע מדגיש כי לפונה יש זכות לקבל מידע 

על הנעשה בעניינו. לאור מורכבות ההתערבויות - שנעשות פעמים רבות 
גם ברמת המשפחה הנמצאת בקונפליקט - מומלץ להיעזר בוועדת 
המידע לצורך קבלת החלטות ושיתוף באחריות בהליך המקצועי 

המורכב הזה. 

סוגיה נוספת, רגישה ומורכבת, שהעסיקה את המועצה בשנה החולפת, 
קשורה בוועדות לתכנון, טיפול והערכה. נושא זה שב ועלה נוכח שאלות 
הקשורות בזיקה ובקשר )אם בכלל קיימים( בין ההתערבות הטיפולית 
לבין ההליך המשפטי. ועדת החוק וכללי האתיקה קיימה בשנה האחרונה 
כמה דיונים בסוגיה זו, והעלתה שורה של המלצות ביניים בנושא הרגיש 

והמורכב.  

חשיבותו של הנושא עלתה ְלאור תביעה לבג"צ שהגישה האגודה 
לזכויות האזרח בישראל. עמדת משרד הרווחה הייתה ועודנה כי הוועדות 
לתכנון, טיפול והערכה הן ועדות טיפוליות ולא משפטיות. המועצה ניהלה 
כמה דיונים והתייעצויות, גם עם גורמי חוץ, והגיעה למסקנות הבאות: 
הוועדות לתכנון, טיפול והערכה הן ועדות טיפוליות ולא משפטיות.   •
מטרתן להציע דרכים טיפוליות מיטביות ולהגיע להחלטות הרואות 

את טובת הילד ומקדמות אותה; 
לפני כינוס ועדה לתכנון, טיפול והערכה, יש לקיים דיון מקדים.   • 
בדיון יכולים לנכוח עורכי דין, אפוטרופוס וכל מי שעשוי לתרום 

לטובת הילד. 

במקביל לדיונים במשרד הרווחה ולהידברות בין נציגי המשרד והמועצה, 
 עלה כי האגף לסיוע משפטי מנהל מהלך שיאפשר להציע לכל ילד 

 ייצוג חינם, על ידי עורך דין של המדינה, במקרים שבהם החלטה 

 של ועדה לתכנון, טיפול והערכה תגיע לדיון בבית המשפט. במקרים 

ידי עו"ד מהסיוע המשפטי שיעברו הכשרה יינתן על   אלו, הליווי 

מיוחדת. 
פרופ' אורית נוטמן־שורץ - עו"ס, יו"ר המועצה לעבודה סוציאלית, חברת סגל 

orits@sapir.ac.il .ביה"ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר 
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המועצה מברכת על כך וסבורה כי זו הזדמנות טובה למשרד הרווחה 
לחבור למשרד המשפטים ולהקטין את הסיכוי לפסיקה של בית המשפט 
העליון שתחייב ייצוג משפטי בוועדות. עוד מבקשת המועצה למצוא 
דרכי גישור בין העובדים הסוציאליים לבין עורכי הדין ולקיים הכשרה 

מתאימה לכל הפועלים בתחום. 

ממד נוסף שקיבל תנופה בשנתיים האחרונות הוא עתיד ההכשרה 
לעבודה סוציאלית בישראל. בשנים האחרונות הוכפל מספר בתי הספר 
לעבודה סוציאלית בישראל,  וכיום הוא עומד על 12 בתי ספר, בפריסה 
גיאוגרפית נרחבת. שישה מתוכם פועלים במסגרת אוניברסיטאות 

המחקר ושישה במסגרת המכללות הציבוריות. 

התפתחות זו טומנת בחובה בשורה לעתודות אנשי המקצוע, אך גם 
מעלה אתגרים וצורך בהיערכות לקראת העתיד. בסקר שערכו במהלך שנת 
2017 פרופ' אורית נוטמן־שורץ, יו"ר המועצה, ופרופ' ורדה סוסקולני, יו"ר 

ועדת מוסדות ותארים, בשיתוף הנהלות בתי הספר לעבודה סוציאלית, 
עלה כי בכל מחזור מוכשרים בישראל כ־4700 )!( עובדים סוציאליים 
)בוגרי תואר ראשון, כולל בוגרי תכניות הסבה והשלמה( במגוון תחומים. 

המיפוי מצביע על:
ריבוי תכניות לימוד לעבודה סוציאלית;   

מחסור במקומות הכשרה בשדה;  
מחסור במדריכים מוסמכים;  

גידול קטן במספר חברי הסגל לעומת הגידול במספר הסטודנטים;   
עתודות הוראה מצומצמות יחסית, כתוצאה משיעור קטן יחסית של   
תלמידי מחקר לקראת התואר דוקטור בעבודה סוציאלית ובלימודי 

פוסט־דוקטורט. 

בנוסף לקושי הקיים באיתור מדריכי שדה ובהכשרתם, עלה קולם של 
מדריכי השדה באשר להסדרי העסקתם והתמורה להדרכה. המועצה 
לעבודה סוציאלית, וכן מועצת מנהלי בתי הספר, הביעו את דאגתם כי 
"ריבוי בתי הספר עלול להוביל לירידה בנתוני הקבלה ללימודים, לירידה 
ברמת המועמדים, לירידה ברמה האקדמית של תכניות הלימודים 

וברמת הבוגרים". 

בהתאם, המועצה לעבודה סוציאלית, בדיוניה עם המועצה להשכלה 
גבוהה, ביקשה להקפיא את פתיחתן של תכניות לימודים חדשות ולשלב 
את נציגי המקצוע כבר בשלב ועדות התכנון הדנות בפתיחת תכניות 
חדשות - אם לאוכלוסיות ייעודיות ואם לתכניות כלליות - במסגרות 
ציבוריות ופרטיות. מהלך זה דרוש כדי לוודא שתהליכי ההכשרה בשדה 

ובמרחבי הלימוד השונים יהיו בהיקפים ובאיכות הנדרשים. 

ממד נוסף של מצוקה זו עלה בדיון שנערך לאחרונה בין יו"ר המועצה 
לעבודה סוציאלית לבין שר הרווחה ומנכ"ל משרדו, שעסק בשאלת 
העתודות שיספקו את צורכי השדה בעובדים סוציאליים. המסקנה 
היא שנדרשות התאמות, גם במסגרות הקיימות ובראייה ארצית, באשר 

לתחומי הלימוד והמענה לצורכי השדה. 

לאור האמור, המועצה לעבודה סוציאלית ממליצה לקיים דיון אסטרטגי 
בשיתוף כלל בעלי העניין )נציגי ות"ת, מל"ג, נציגי מועצת מנהלי בתי 
הספר לעבודה סוציאלית והמועצה לעבודה סוציאלית(, בנושא פיתוח 
תכניות הלימודים העתידיות של מקצוע העבודה הסוציאלית - באופן 
שיהלמו  את הצרכים ואת המענים הנדרשים למדינת ישראל, את הנדרש 

באקדמיה ואת תנאי הרישוי.

לסיכום, שנת העבודה האחרונה של המועצה התמקדה בקידום הטיפול 
בסוגיות יסוד כמו תיקוני החקיקה, עתיד ההכשרה, ועדות לתכנון, טיפול 
והערכה ושקיפות המידע. לצד אלו, הושקע מאמץ לחפיפה ולהחלפה 
של ממלאי התפקידים בוועדות השונות, לאור ההיערכות להחלפת 

50% מחברי המועצה, להעברת המומחיות למשרד הרווחה, ועוד. אלו 

דרשו מאמץ ניכר - הן מבעלי התפקידים שפרשו והן מבעלי התפקידים 
והחברים החדשים, שנכנסו לעבודתם כיו"רים וכחברי ועדות. 

מזמנם  ממרצם,  שתרמו  מי  לכל  ולהודות  לחזור  ההזדמנות  זו 
וממקצועיותם - למועצה, לעבודת הוועדות ובעיקר לכולנו - כדי שמקצוע 
העבודה הסוציאלית יצליח להמשיך ולהתאים את עצמו לרוח הזמן 

ולפעול למען רווחה טובה יותר לנזקקים לו ולעוסקים בו. 

זו גם ההזדמנות להודות לשר הרווחה ולמנכ"ל המשרד על החשיבה 
המשותפת ועל המוכנות לקדם את המקצוע ואת העוסקים בו; ללשכה 
המשפטית על העבודה המשותפת; לרשם העובדים הסוציאליים היוצא; 
לאיגוד העובדים הסוציאליים ולעומדת בראשו, שנרתמו לפעולה; 
למועצת מנהלי בתי הספר, שיחד פועלים לקידום המקצוע, ולמזכירות 

המועצה לעבודה סוציאלית. 

לראשי הוועדות, לחברי המועצה וועדותיה, המסיימים תפקיד - תודה 
רבה. שאו ברכה! בטוחני כי תמשיכו לתרום לקידומה של העבודה 

הסוציאלית.

ולמצטרפים החדשים, מי ייתן ויחד נמשיך להצעיד את המקצוע ואת 
החברה הישראלית לעבר עתיד טוב יותר. 
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עו"סים כנס

2017 התמקד כנס העובדים הסוציאליים "עוצמה והעצמה"  בשנת 
בסימן 80 שנה לע"ס בישראל. במדינה רב־תרבותית ומרובת מגזרים, 
עדות ושכבות פסיכו־סוציאליות; מדינה קולטת עלייה, למודת מאבקים 
ומלחמות, עלינו, העובדים הסוציאליים, לתת מענה הולם בתחום הרווחה 

החברתית למגוון נרחב של צרכים, שהם אוניברסליים במהותם.  
לציין במושב  לנכון  ותיקות בארץ, מצאנו  כעובדות סוציאליות 
מיוחד בכנס זה את החשיבות והמשמעות של התהליכים שהתקיימו 
בראשית ימיה של העבודה הסוציאלית בישראל בתחומים השונים: 
עבודת השדה, האקדמיה, החוקה והמשפט. לשם כך הסבנו סביב 

"השולחן העגול" למפגש מרתק עם כמה 
מוותיקי העובדים הסוציאליים. שמענו על 
חוויות אישיות ראשוניות ומשמעותיות של 
איתור צרכים וחתירה להכרה בהם ולמתן 
ולפיתוח  להקמה  יוזמות  בדמות  מענה 
של שירותים מתאימים. נחשפנו לעשייה 
אינטנסיבית למען החברה; להנעה ולשיתוף 
של אוכלוסיות שונות; להעלאת אוכלוסיות 
אלה וקשייהן למודעות הציבור; ולהתמודדות 
מול ועם הממסד על ההכרה בצורך בתקציבים 

ובפיתוח חוקי רווחה. 
כיבדו אותנו בהשתתפותם: עו"ס אסא בן 
יוסף - סמנכ"לית רווחה עיריית חולון לשעבר 
)גמלאית( וכיום מנהלת תחום הרווחה במרכז 
השלטון המקומי; עו"ס פארוק עבדל חי - 
מנהל שירותי הרווחה בטירה לשעבר )גמלאי(, 
פעיל מאוד בקידום שירותי הרווחה במגזר 
הערבי; עו"ס ד"ר ברוך עובדיה - מנהל שירותי 
העבודה הסוציאלית בקופת חולים כללית 
לשעבר )גמלאי(; עו"ס מרים זינגר - מנהלת 

השירות לע"ס בבריאות הנפש במשרד הבריאות לשעבר )גמלאית(; עו"ס 
ד"ר רינה פייגין - ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל־אביב 
)גמלאית(; עו"ס  ד"ר חניתה צימרין - מייסדת ומנהלת לשעבר של אל"י 
- האגודה להגנת הילד )גמלאית(, מאמנת מטעם משרד החוץ בבניית 
שירותים בארצות העולם השלישי. דרכם התוודענו להנחת היסודות 
בתחומי העבודה הסוציאלית במערכות הרווחה המקומיות, מערכות 

הבריאות ובריאות הנפש, השיקום והאלימות. 
מיצובה של העבודה הסוציאלית כיום, כפרופסיה הנלמדת בבתי ספר 
לע"ס באוניברסיטאות ובמכללות ומוכרת כמומחיות, היא תולדה של 
התפתחות איטית שנתמכה באומץ ובנחישות של ותיקי העובדים, שפעלו 
להעלאת המקצוע להערכה אקדמית ולהכרה רשמית בו כפרופסיה. ד"ר 
ברוך עובדיה סיפר על הדרך לגיבוש הזהות המקצועית, החל בצעדים 

הראשונים של הגשת עזרה לזולת וסיוע הומניטרי ועד להכרה במקצוע 
כפרופסיה בעלת זהות מקצועית אקדמית, המושתתת על ידע, מחקר, 
מתודולוגיה, ספרות מקצועית ומיומנויות ומעוגנת בחקיקה ובהקמת 

התאגדות מקצועית. 
עיגון המקצוע בחוקים חברתיים, ברמה המקצועית והטיפולית, היה 
משמעותי ביותר - הן לעצם כינון העבודה הסוציאלית כמגישת סעד 
וטיפול סוציאלי כמוגדר בחוק הסעד תשי"ח־1958 והן להסדרת המקצוע 
בחוק העו"ס, תשנ"ו־1996, המדגיש את "ייחוד העיסוק". חוקים אלה הם 
בסיס למגוון רחב של חוקים ותיקונים לחוק, המותאמים לאורך השנים 
להגנה ולמתן מענים לצרכים הייחודיים של 

האוכלוסייה, לשוויון ולמימוש זכויות. 
הלכה  החוקים  של  ביטויים  אופן  על 
למעשה בפעילות רשויות הרווחה שמענו 
מפי אסא בן יוסף, שסיפרה על  השינוי 
שחל בעבודת העובדים הסוציאליים ברשויות 
במעבר ממתן סעד למתן טיפול סוציאלי, עם 
דגש על ההיבטים הטיפוליים־חברתיים, ועל 
מגמת הפיתוח של שירותים בקהילה. צוינה 
ההתמודדות המתמשכת, כבר מתחילת הדרך, 
של כל עו"ס ועו"ס ושל כל אחד מהשירותים 
אל מול המחסור המתמיד במשאבים לעומת 

הצרכים בשדה.  
עו"ס פארוק עבדל חי המשיך ופרס בפנינו 
בבהירות את ההתמודדות הייחודית של 
העובדים הסוציאליים במגזר הערבי ואת 
הקשיים בהקמת שירותי רווחה מקצועיים 
במגזר. שמענו על הקושי בהחדרת גורם 
מקצועי למערכת המעוגנת במסורת, בנכבדי 
היישוב ובאנשי הדת, ועל מיעוט התקציבים 
אל מול צורכי האוכלוסייה. התרגשנו מתיאור החוויה, ההתנסות האישית 
והנחישות המתמשכת לאפשר מתן שירות מקצועי. נוכחנו בחשיבות 
ובנחיצות של חידוד המודעות לצרכים הייחודיים של מגזר זה, הן בקרב 
האוכלוסייה והן בקרב הממסד, בעת פיתוח שירותי רווחה מקצועיים 

בקהילה. 
ההתפתחות המקצועית ניכרת בכל התחומים: ברמה האקדמית, ברמה 
הטכנולוגית וברמה התקשורתית, בעשייה הרבה בתחומי הרווחה ובשיתוף 
הפעולה עם בעלי תפקידים ומקצועות אחרים בתחומי טיפול רבים. 
הפרופסיה מקיימת כיום שיתופי פעולה רבים עם פרופסיות טיפוליות 
שונות מתחומי הרפואה, הפרה־רפואה, הסיעוד והמערכות הרפואיות, 
השיקומיות, החינוכיות, הממסדיות והאקדמיות - הן בפעילות היום־

יומית והן במחקר ובכנסים מקצועיים, ארציים ובין־לאומיים. 
ד"ר ברוך עובדיה סיפר על העשייה המגוונת של הע"ס: ברמת המיקרו - 
בעבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית למתן טיפול וסיוע, וברמת המקרו 
- בעיצוב מדיניות חברתית וחקיקה תואמת. התוודענו ליוזמה ולהקמה 
של שירותי ע"ס בקופות החולים ולשילובם של עובדים סוציאליים בבתי 
החולים ובמרפאות הקהילה, מתוך ההכרה כי מחלה פוגעת ומשפיעה על 
כל מעגלי החיים של החולה - ברמה האישית, המשפחתית, החברתית 

והסביבתית. 
עו"ס מרים זינגר הרחיבה ודיברה על התפקיד המשמעותי והמרכזי של 

רות רעיף, בלהה אגוזי, עדה קלעי, אהובה אוברשטיין 

ד"ר רות רעיף  -  עו"ס מומחה תחום שיקום, לשעבר מ"מ מנהלת המחלקה 
 ruthraif4@gmail.com .)לאבחון וקידום, משרד העבודה והרווחה )גמלאית 

 begozi@walla.co.il .בלהה אגוזי -  עו"ס, יו"ר ארצית של חטיבת העו"ס הגמלאים 

עדה קלעי, MSW  - עו"ס, מרכזת המועצה לעבודה סוציאלית, חטיבת העו"ס 
                                        kalay@012.net.il .הגמלאים 

אהובה אוברשטיין, MSW - עו"ס מומחה בתחום ילד ונוער, חטיבת העו"ס 
ahuva.o@gmail.com .הגמלאים

 "התפתחות העבודה הסוציאלית 
כמגן חברתי - שיח ותיקים"

סיכום מושב השולחן העגול בנושא בכנס "עוצמה והעצמה" - בסימן 80 שנה לע"ס בישראל

 מיצובה של 

 העבודה הסוציאלית כיום, 

 כפרופסיה הנלמדת בבתי ספר 

לע"ס באוניברסיטאות ובמכללות 
ומוכרת כמומחיות, היא תולדה של 
התפתחות איטית שנתמכה באומץ 

 ובנחישות של ותיקי העובדים, 

שפעלו להעלאת המקצוע להערכה 
 אקדמית ולהכרה רשמית 

בו כפרופסיה

14



העובדים הסוציאליים במערכת בריאות הנפש - הן במעורבות טיפולית־
שיקומית והן בהנעת תהליכי השינוי באמצעות חקיקת חוק שיקום נכי 
נפש בקהילה )התש"ס־2000(, "מהפכת האל־מיסוד" והיציאה מבית החולים 
הפסיכיאטרי - שהיה מסגרת סגורה, "בית לחולי הנפש הכרוניים" - אל 
טיפול ושיקום עם "הפנים לקהילה" עבור ה"מתמודדים עם מחלת נפש" 

ובני משפחותיהם.
פיתוח עקבי ומתמשך של שירותי קהילה ניכר מאוד בתחום השיקום, 
בהתייחסות לכל מרכיבי החיים: דיור, חינוך, תעסוקה, פנאי, חברה, מיניות 
וזוגיות, חוק ומשפט. את המעבר אל מגמה ברורה זו בתחום השיקום 
והנכויות, כמו בתחומים רבים נוספים, משקפים השינויים במונחים 
בשפה המקצועית ובשפה המדוברת: מונחים כמו "לשכת הסעד", "פקיד 
הסעד", "השירות למפגר" ודומיהם פינו את מקומם למונחים המכבדים 
את האדם וזכויותיו ומותאמים מקצועית לצורך ייחודי - "ילדים עם 
צרכים מיוחדים", "אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית", "אנשים עם 
מוגבלות" )ארפה ורעיף, 2016(. תנועה משמעותית מהדגשת הנחשלות 
והחריגות אל עבר הדגשת השוויון, היכולת והזכות, נוצרה עם אשרור 
"אמנת האו"ם לשוויון זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות" על ידי מדינת 
ישראל ב־2012. כיום אנו עדים לקידום שירותי השיקום ולפיתוחם על 

בסיס הגישה של שוויון זכויות והזדמנויות.  
ד"ר רינה פייגין הדגישה את  המגמות השיקומיות המתפתחות תוך 
התמודדות עם מיתוסים, עם תפיסות חברתיות, עם עמדות ועם שינויים 
בעולם העבודה, משיקום ברמת החזרה לתפקוד למתן סיוע ברכישת 

מיומנויות למידה ובפיתוח קריירה. 
ד"ר חניתה צימרין ריגשה את כולנו בתיאור האופן שבו הביאה לגילוי 
קיומה של תופעת ה"אלימות כלפי ילדים" ובתיאור מאבקה העיקש 
על ההכרה בצורך החברתי של מתן הגנה לילדים, ההקמה של ארגון 
להגנתם והתהליך הממושך והמורכב כארגון חוץ־ממשלתי מול הממסד, 

התפתחות יחסי הגומלין  והשירותים.

היה מעניין לשמוע מ"פי המקורות" על הדרך הארוכה שעשו, על 
המחויבות והמסירות האישית של כל אחד ואחד מהם לצורך מסוים 
שאיתרו ועל ההתפתחות הגדולה שחלה מאז. חשנו את הפתיחות ואת 
הרגישות הרבה לאיתור הצורך; את היוזמה, ההנעה, ההשקעה הרבה 
בעשייה, הנתינה והמסירות במאבק להשגת ההכרה ולהרחבת המענים. 
כעובדים סוציאליים ותיקים ופעילים, הדברים הדהדו בקרבנו את 
החוויות המקצועיות האישיות מההיסטוריה של עבודתנו ועוררו בנו, 

וגם בקרב הצעירים שנכחו במפגש, מחשבות ורגשות רבים.

ייחודה של העבודה  כי  זה, הודגש  בסיום מושב מעשיר ומרגש 
הסוציאלית הוא בהיותה פרופסיה מושתתת מדעית וחוקתית, המשלבת 
יכולת לגלות יצירתיות ושיקול דעת יחד עם הנשמה היתרה של העובדים 

הסוציאליים.

רשימת המקורות
אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות )2006(. אוחזר מתוך  

www.justice.gov.il

ארפה, י', ורעיף, ר' )2016(. עולמות נפגשים - סביבות מתחברות. מידעו"ס, 
נובמבר 2016, גיליון 81, עמ' 34-30.

דוח ועדת מרגלית, 2000.

www.molsa.gov.il חוק הסעד )טיפול במפגרים( התשכ"ט־1969. אוחזר מתוך

                                         www.nevo.co.il/law חוק הסעד תשי"ח־1958. אוחזר מתוך

                                      www.socialwork.org.il חוק העו"ס, תשנ"ו־1996. אוחזר מתוך

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח־1998. 

www.nevo.co.il/law אוחזר מתוך

www.health.gov  חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס־2000. אוחזר מתוך

תיקון מס' 7 לחוק החינוך המיוחד, תשס"ג־2002

הזדמנות חד-פעמית

8 - 7 מאי

השתלמות בת יומיים
מאחד המומחים פורצי הדרך

תרגום סימולטני לעברית

פרופ' קארל תום
Prof. KARL TOMM 

מאבות גישת ההבניה החברתית • זוכה פרס על מפעל חיים

7/5 - זיהוי ואיבחון דפוסים היוצרים פתלוגיה בזוגות 
ובמשפחות, ושיטות טיפול היוצרות דפוסים מרפאים

8/5 - ראיון עם "האחר המופנם"
תיאוריה, פרקטיקה והדגמה חיה

TAOS Institute, Univ. Calgary, Canada

מכון ברקאי
מטפלים להכשרת  המרכז 
זוגיים, משפחתיים ונרטיביים

www.barcai.co.ilמכון ברקאי - רחוב שארית ישראל 37 , תל אביב

 ההרשמה לשנה"ל
תשע"ט נפתחה

לימודי טיפול משפחתי וזוגי (להסמכה)
מסלול בפסיכותרפיה נרטיבית (לתעודה)

תכנית בפסיכותרפיה זוגית (לתעודה)
הכשרה תיאורטית ומעשית

מכון ברקאי מוכר ע"י האגודה הישראלית לטיפול זוגי
ומשפחתי כמוסד בקטגוריה א', המעביר תכנית הכשרה
תיאורטית ומעשית מלאה להסמכת מטפלים ומדריכים 

לפרטים והרשמה
barcai@barak.net.il 03-684-2600
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בשנים האחרונות גדל והולך מספר ההפניות לשירות המבחן למבוגרים 
של הורים פוגעניים כלפי ילדיהם. הפוגענות באה לידי ביטוי בכל 
ההיבטים הקשורים להתפתחות תקינה של הילד: פגיעות פיזיות 
ונפשיות, אי־סיפוק של צרכים בסיסיים, יצירת אווירת פחד ודרישה 
לציות מוחלט ועוד. לאור זאת, פותחו מענים טיפוליים ושיתופי פעולה 
עם לשכות הרווחה ועם פרקליטות המדינה. אחד מהם הוא קבוצה 

טיפולית לאבות פוגעניים.

קבוצת אבות פוגעניים שתתואר כאן פועלת בשירות המבחן למבוגרים 
במחוז דרום במתכונת של "קבוצת רכבת". היא מונה כעשרה משתתפים 
גילאי 65-30, בעלי יכולות קוגניטיביות וורבליות תקינות, המשתתפים 
מרצונם בהליך הקבוצתי לאחר שהופנו אליו במסגרת הליך משפטי. 
מפגשי הקבוצה מתקיימים אחת לשבוע, במשך כשנה וחצי עד שנתיים. 
הקבוצה מונחית על ידי שני קציני מבחן, מתוך מחשבה לדמות צמד הורים. 
זה המקום לציין כי בשירות המבחן מתקיימות גם קבוצות לאימהות 
פוגעניות, שמרבית תכניו של מאמר זה מתאימים גם להן. עם זאת, 

לקבוצת האבות יש מאפיינים ייחודיים ובמאמר זה נתמקד בה. 
מטרות ההתערבות הן הפסקת ההתנהגות האלימה והפוגענית כלפי 
הילדים, לצד שיפור המודעות העצמית ופיתוחה תוך הבנת הגורמים 
לאלימות ורכישת שפה הכוללת מוטיבים רגשיים. התוצאה הסופית 
המיוחלת היא הורות מיטיבה לילדים. למעשה, זו הזדמנות לבצע טיפול 
עומק לתקופה משמעותית יחסית, תוך שימוש בכלים קוגניטיביים־

התנהגותיים לצד כלים דינמיים אינטראפסיכיים. כמו כן, נעשה שימוש 
מסוים בכלי האימגו, עם דגש על מושג מרכזי מתוכו הנקרא "חליפת 

הישרדות", אשר יידון בהמשך המאמר. 
מאמר זה נועד להרחיב מעט על הקשר שבין היחסים וההתפתחות 
המוקדמים שחוו האבות לבין הפגיעה בילדיהם ולאפשר ראייה אמפתית 
של נרטיב ההתפתחות שלהם - במטרה לייצר שינוי באופן התייחסותם 

לילדיהם ובתפיסתם את אבהותם. 

יחסי הורים-ילדים
לאורך השנים, אנשי טיפול מדגישים את ההתערבות מול ההורה 
הכוללת פיתוח מודעות להורות שחווה הוא עצמו כילד ולהשפעותיה 
המתמשכות על התפתחותו כאדם וכהורה כיום. ויניקוט, בספרו "תינוקות 
ואימהותיהם" )ויניקוט, 1998( ובכתבים נוספים )ויניקוט, 2010(, פיתח 
"תיאוריית יחסי הורה-תינוק" המדגישה את חשיבות ההתפתחות הנפשית 
התקינה של התינוק, שנובעת בעיקר מהקשר והאינטראקציה עם אמו, 

או לחלופין עם אביו, כדמות מרכזית בחייו. כמו כן, ויניקוט מדגיש 
שאין די בסיפוק צרכיו הפיזיים של התינוק, וכי על האם מוטל להבין 
את צרכיו הנפשיים הפנימיים ולהתאים עצמה אליהם. ויניקוט רואה 
הן את התלות והן את ההתאמה של האם לצורכי התינוק ולסיפוקם 
כהכרחיים להתפתחותו הרגשית התקינה של התינוק וכמרכיב חיוני 

במסע מתלות מוחלטת לאי־תלותיות ולעצמאות.

קשיים בהורות
כדי שהורה יוכל להתאים עצמו לצורכי ילדיו, עליו להיות בעל יכולות 
של אמפתיה, קשב והכלה. אהרן פלשמן במאמרו )פלשמן, 2009( מרחיב 
ומסביר אילו פעולות הדדיות נחוצות כדי לאפשר התפתחות תקינה של 
הילד. הפעולה הראשונה היא ההבנה של המבוגרים את החוויה האישית 
של הילד. הפעולה השנייה היא הבנה של המבוגר כי כל מצב אצל 
הילד הוא תוצאה של איזון זמני בין כוחות האני ובין היצרים והלחצים 
החיצוניים. הפעולה השלישית נגזרת מהשנייה, והיא ההבנה של המבוגר 
כי התפתחות מצריכה זמן. הפעולה האחרונה היא ההבנה של המבוגר כי 
תמיד קיימים ספקות לגבי התוצאה ההתפתחותית ואין בידי המבוגר 
"להנדס" את הגדילה של הילד. המבוגר גדל, משתנה ומתפתח אף הוא 
ביחס לחוויות פנימיות, לאיזונים פנימיים, לזמן ולספקות. לתפיסתו של 
פלשמן, הורים המתעללים בילדיהם סובלים מהיעדר יכולות תקינות 

בהבנת ארבעה מאפיינים מרכזיים אלו. 
כמו כן, הורים מתעללים מתאפיינים בכך שהם אינם מודעים לקשיים 
האישיים שלהם, סובלים מרמות חרדה גבוהות, מתקשים להסביר את 
חולשותיהם, סובלים מכשל אמפתי ואף מבעיית נפרדות. ניתן להגדירם 

כבעלי דיפרנציאציה נמוכה ביותר )וולקוביץ ופלדפוגל, 1991(.

משמעות הקושי ההורי להתפתחות הילד - דוגמה
הכשל של הורים מתעללים בהכלה יכול לגרום תופעות שיש בהן כדי 
לפגוע בהתפתחותו התקינה של הילד. למשל, כאשר ילד משתדל פעם 
אחר פעם להציג תוכן פנימי הזקוק ל"דבק" של הכלה והוריו ממשיכים 
להיבהל מהתוכן לאורך זמן, הילד חש תסכול ופחד מתחושותיו ובהמשך 

מתייאש מלהציג אותן להוריו. 
ויניקוט )2010( מסביר שכאשר הילד מתייאש מלהציג את התוכן 
שלא הוכל, הוא נאלץ להחזיק אותו בחלק "לא־אני" שבנפשו - סוג 
של דיסוציאציה. החלק ה"לא־אני" אינו יכול לגדול. הילד מגדיר את 
ה"אני" שלו כמעין ילד "נטו", "אני" שאינו כולל את החלק שמחוצה לו. 
באמצעות טשטוש וביטול הוא הופך את ה"אני" שלו לחלק מלא, הטוען 
להיות הכול, אשר מתאים להורים ואינו מבהיל אותם. ויניקוט מכנה 

אותו "העצמי המזויף". 
הזיוף אינו במה שישנו בתוך עצמי זה, אלא במה שמחוצה לו. ילד 
ש"הלך לאיבוד" הופך להיות בלתי מובן לעצמו ולמעין תעלומה להוריו. 
התפתחותו הנפשית עלולה להיפגע וניכר שימוש רב במנגנוני הגנה 

ראשוניים ופרימיטיביים. 

גיתית ינון ורועי כהן

גיתית ינון - קצינת מבחן למבוגרים, מחוז דרום, שירות המבחן למבוגרים. 
alonnadav1@gmail.com 

רועי כהן - קצין מבחן למבוגרים, מחוז דרום, שירות המבחן למבוגרים. 
royicltl@gmail.com

הורות: מפגש עם הילד שבי - 
התערבות טיפולית בקבוצת אבות 

פוגעניים בשירות המבחן למבוגרים
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 משמעות הטיפול הקבוצתי 
לאבות שנפגעו ביחסים מוקדמים 

לאור האמור לעיל ולפי נוי־שרב )2006(, בטיפול בהורים מתעללים 
לידי  הבאים  העצמיים  החלקים  על  לעבודה  מרכזי  מקום  יש 
הפרדיגמה  חלוץ  היה  ויניקוט  כאמור,  הזולת.  עם  ביחסים  ביטוי 
 ההתייחסותית, הרואה את האדם כיחידה המתפתחת בתוך יחסי 

אם-תינוק וגם עשויה להירפא במערכת יחסים עם המטפל ועם אחרים. 
אנו נולדים למערכת יחסים, אנו נפגעים ממערכות יחסים ואנו נרפאים 

במערכות יחסים )הנדריקס, 2013(.
טיפול בקבוצה עשוי להיות הזדמנות לעבודה דינמית על מערכות יחסים 
ועל טראומות התפתחותיות, באמצעות הזמנה של המטופלים להיפגש מחדש 
עם דמויות ההורים, האחים או המטפלים שעיצבו את חייהם, לבטא את 
כאבם ואת השלב ההתפתחותי שנפגעו בו ולהכיר את העמדות המיוחדות 
שפיתחו כדי לשרוד - כמו שימוש נרחב במנגנוני פיצוי, השלכה והדחקה. 
המנחים וחברי הקבוצה ממלאים כעת תפקיד הורי ואחאי הכולל נכונות 
להקשיב, להכיל, להכיר את מוקדי הפגיעה של המטופל ולברר עמו למה 

הוא זקוק כדי להביא מזור לפגיעות אלו )יאלום, 2006(.

על האבות המופנים לקבוצה 
לאור ניסיוננו והחשיפה לעולמות התוכן של אבות 

אלימים, התרשמנו שההתנהגות האלימה קשורה 
להיעדר כלים להתמודדות אדפטיבית ברגעי 

דחק ומשבר ולאי־למידה של מיומנויות 
רגשיות ויכולות תקשורתיות מקדמות, 
רגשות,  לשיים  ניכר  קושי  כדי  עד 

2014(. לכל  תחושות ומצבים )אפטר, 
אלו מתווספים בדרך כלל גדילה מגיל צעיר 

בצל אלימות פיזית ונפשית שהפנו אליהם 
הדמויות ההוריות, שלא פעם גרמה התפתחות 

של טראומות שונות והדחקה שלהן, לצד ניסיונות 
התגוננות מפני חוויות של שחזור הטראומות. 

רוב האבות האלימים חשים  להתרשמותנו, 
אשמה, בושה, כישלון ותסכול מתמשך בשל 
בהמשך  מתפתחות  אלו  תחושות  מעשיהם. 

לשנאה עצמית, שהם כלל אינם מודעים לה. לאור 
הימשכותם של תהליכים אלו, מתרחשת פגיעה 
עמוקה בדימוי העצמי של האב ובתפיסתו את עצמו 
כאדם תקין וטוב. כדי להגן על עצמו מתחושות 
אלו, האב ממשיך לייצר מבנים נוקשים יותר 
ויותר. מבנים אלו באים לידי ביטוי, בין השאר, 

רוב האבות האלימים חשים אשמה, 
בושה, כישלון ותסכול מתמשך בשל 
מעשיהם. תחושות אלו מתפתחות 
בהמשך לשנאה עצמית, שהם כלל 
אינם מודעים לה. לאור הימשכותם 
של תהליכים אלו, מתרחשת פגיעה 

עמוקה בדימוי העצמי של האב
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ביצירת תהליך של ניתוק ופיצול בין חלקים אישיותיים. החלקים הרעים 
והבעייתיים מייצרים עוצמות כאב בלתי נסבלות ולמעשה מתנתקים 
מהעצמי ומושלכים על האחר - בדרך כלל על בת הזוג, הילדים, מערכות 

הרווחה, המשטרה ובתי המשפט. 
השלכה זו תתבטא במשפטים כגון: "איני מאמין כי אין הורה שאינו 
מכה את ילדו"; "אני בטוח שגם השופט מכה את ילדיו, פשוט בשל 
מעמדו אין הוא נתפס"; "העובדת הסוציאלית והרווחה, כל מה שמעניין 
אותן הוא רק לקחת את ילדיי ממני"; "פקידת הסעד אלימה בעצמה"; 
"באיזו זכות בכלל המשטרה עצרה אותי?"; "הילד שלי בלתי נסבל, 
גם אתם הייתם מכים אותו"; "גדלתי במשפחה מושלמת"; "הוריי הם 
אנשים מיוחדים ביותר"; "הכול קרה בגלל בת הזוג, שרק מפנקת, אינה 
מציבה גבולות ואינה מתפקדת, חלשה, תלותית ואפילו טיפשה"; ועוד. 
עוד נציין כי עצם ההגעה לשירות שלנו מסמלת עבורם יותר מכול את 
הכישלון ההורי שלהם ומהדהדת חוויות מכישלונות קודמים בחייהם, 
לאחר שמילדותם גדלו רובם על מסרים עקיפים וישירים כי הם "לא 

טובים", "לא רצויים" ואינם מהווים מקור גאווה למשפחתם. 
לאור כל האמור, אנו פוגשים אבות בעלי תפיסות נוקשות, רמות חרדה 
גבוהות, שימוש מסיבי במנגנוני הגנה פרימיטיביים, הצדקת מעשיהם 
האלימים, ניתוק והשלכה של חלקים שאינם מיטביים על האחר, כמתואר. 
מלבד אלה, לרובם קשיים משמעותיים במערכת הזוגית וקשיים ביחסים 
בינאישיים עם הזולת. אלה באים לידי ביטוי בשימוש במנגנוני התנהגות 
של ריצוי ותוקפנות לסירוגין, ובהתאם לנתפס בעיניהם כמשרת את 

צורכיהם באותם רגעים.

תהליך ההתערבות
בהתאם לצרכים העולים מתוך מאפייני האבות המתעללים, המענה 
הניתן בקבוצה מחולק לשני מוקדים עיקריים. הראשון הוא מוקד 
התנהגותי, שהמענה עליו הוא מידע וכלים להתמודדות התואמת את 
צורכי הילד, בבחינת הדרכה הורית. השני, שבו עיקר המיקוד, מקבל 
מענה באמצעות טיפול אינטראפסיכי. טיפול זה מטרתו לאפשר מודעות 
ל"אני" ולחלקים המניעים את האבות בהתנהגותם ההורית. למשל, 
מודעות לניתוק מחלקים מורכבים ולתרומתו של ניתוק זה להיעדר 
השפה הרגשית או לדימוי הפנימי שנוצר אצל האבות בעקבות יחסים 
מורכבים קודמים; דימוי שיוצר קושי משמעותי ביחסיהם האישיים עם 

האחר בכלל, וכל שכן עם ילדיהם. 
מצאנו כי שימוש בחלק ממושגיה ועקרונותיה של שיטת האימגו, 
העוסקת ביחסים ובתיקונם, עשוי להיות יעיל בטיפול בהורים אלימים 
בהתאם למאפיינים שתוארו לעיל. השימוש בשיטה זו מאפשר ראייה 
אמפתית של נרטיב חייהם ושל אופן התפתחותם ובכך תורם להפסקה 
של הפיצול והניתוק ושל השלכת חלקים שאינם מיטביים על האחר, 
בין השאר על הילד. זהו למעשה תנאי ראשוני והכרחי לתחילת תהליך 
של שינוי. במלים אחרות, כאשר אני, כהורה, איני מחובר לכאב ולקושי 
האישיים שלי, אינני יכול להתבונן בכאב שנוצר אצל ילדיי כאשר אני 

פוגע בהם ולהתחבר אליו.

שיטת האימגו
שיטת האימגו נוצרה בארצות הברית בשנות השמונים של המאה 
העשרים על ידי ד"ר הארוויל הנדריקס, ועקרונותיה הורחבו בספרו 
"לבסוף מוצאים אהבה" )הנדריקס, 2013(. בלטינית, אימגו פירושו דימוי. 
על פי תיאוריית האימגו, האדם אינו חי לבדו והוא מתפתח באמצעות 
קשר עם דמויות משמעותיות מאז לידתו. במהלך השנים, ובעיקר בגיל 
הרך, נוצר אצל האדם דימוי, שהוא למעשה צירוף של התדמיות של 

האנשים שהשפיעו עלינו יותר מכול בגיל הרך.
על פי נוי־שרב )2006(, שיטת האימגו נבנתה כסינתזה בין אסכולות 
תיאורטיות לגישות טיפוליות שונות והיא נשענת על תיאוריית ההתקשרות, 
על פסיכולוגיית העצמי, על תורתו של יאנג ועל גישות נוספות. נוי־שרב 

טוענת כי הטיפול ההתייחסותי על פי שיטת האימגו נמצא יעיל בטיפול 
בפגיעות הקשורות ביחסים עם האחר. היא מדגישה כי בתהליכים של 
הורה-ילד, המטופלים מוזמנים להיפגש מחדש עם דמויות ההורים או 
המטפלים שעיצבו את חייהם, לבטא את כאבם ולהכיר את העמדות 
המיוחדות שפיתחו כדי לשרוד ואת השלב ההתפתחותי שנפגעו בו. 
מנחי הקבוצה, ולעתים אף חבריה, משמשים כעת בתפקיד ההורה, 
שמוכן להקשיב, לכבד ולא לבוז לצורכי הילד. התהליכים הטיפוליים 
בקבוצה עושים שימוש משמעותי בשפה התקשורתית של שיטת האימגו 
ובפיתוח מודעות לאופן התפתחותו של המטופל ולצרכים הרגשיים 

השונים שלו, שנוצרו בהתאם.
נדגיש כי השימוש באימגו נעשה בעיקר כפלטפורמה להבנת המקומות 
הפגועים אצל האבות. נעשית עבודה להיכרות עם הילד הפגוע אצל כל 
אב ולהבנה של הדימויים שהפנים מאז שנות ילדותו ושל התפתחותו 

לאדם בוגר בִצלם של דימויים אלה.
מצאנו שהטיפול מפתח מודעות לנוקשות האישית ויכולת למוסס אותה. 
הוא גם מאפשר לאבות לספר על הילד הפגוע שבתוכם ולקבל הכרה 
אמתית בטוב שנמצא אצל כל אחד מהם. זהו אלמנט משמעותי מאוד 
בעינינו, שכן בכוחו לייצר חוויות תיקון בתחושתם של אבות המגיעים 

לטיפול במסגרת שירות המבחן ולחזק אותם ואת תפקודם ההורי. 
בחרנו להשתמש בחלקים משיטת טיפול זו ולהתמקד בעיקר במושג 
מרכזי המכונה "חליפת הישרדות". מושג זה מתייחס למנגנונים שהילד 
הצליח לפתח כדי להמשיך בהתפתחותו הנפשית, ולעתים גם הפיזית, 
למנוע את "התפרקותו" ולעתים אף להצילו במהלך שנות התפתחותו. 
מנגנונים אלה משמשים אותו גם כיום ביחסיו עם הזולת ועם ילדיו, 
אך בניגוד לתפקיד החשוב שמילאו בשנות ילדותו - בבגרותו הם אינם 

יעילים, ואפילו הרסניים. 
בחרנו להשתמש במושג זה בעיקר מכיוון שלתפיסתנו יש בו משום 
הבנה אמפתית של מעשיהם הקשים והבלתי נסבלים של ההורים כלפי 
הילדים. רק מתוך הבנה וראייה אמפתית של מעשיהם יתרחש תהליך 
של ריפוי, והילדים יחוו הורה משמעותי וטוב דיו. עוד על "חליפת 
ההישרדות" תוכלו לקרוא בהמשך, בהצגת מקרה של הורה מתעלל 
בילדיו הסובל מכשלים רגשיים, אשר באים לידי ביטוי באי־יכולתו 
לשמש הורה מיטיב לילדיו. נתייחס לתהליך הקבוצתי ונתאר כיצד 
- בהתאם לעקרונות האימגו - החל תהליך של הבנת פצעי הילדות 
)פצעי הילדות = מושג מתיאוריית האימגו המתייחס לטראומות שחווינו 
בילדותנו(, ובהמשך, באמצעות אינטגרציה עם שיטות טיפול נוספות 
של שיקוף והדהוד, כאשר חברי הקבוצה משמשים מראות לתכנים 
שעולים, מתבצע תהליך ריפוי של הורה זה ושל יתר חברי הקבוצה. 
התהליך תורם להעצמת יכולותיהם הרגשיות והתקשורתיות ולהבנת 
המאפיינים שלהם והאופן שהם מתנהלים במערכות יחסים אינטימיות. 
התקווה היא כי לאחר שיחוו חיבור מחודש בין כל חלקי ה"אני", יוכלו 

לשמש הורים טובים יותר לילדיהם. 
כמו כן, כפי שציינו לעיל, הורים אלימים משתמשים לרוב במנגנוני 
השלכה, ניתוק ופיצול. התהליך מאפשר להם בראש ובראשונה לחוש 
אמפתיה כלפי עצמם וכלפי חברי הקבוצה האחרים ובכך להפחית 
את השימוש במנגנונים אלה ולהתחיל לראות את המכלול של עצמם, 
תוך צמצום תחושות הבושה והשנאה העצמית. כל אלה הם תהליכים 

קריטיים להצלחת הטיפול.
עוד נציין בהקשר זה כי חומרת המעשים ותוכן כתבי האישום שאנו, 
כמטפלים, נחשפים אליהם, הם מזעזעים. מתוך כך, אנו נדרשים למאמץ 
הכלה גדול כדי לייצר אמפתיה כלפי מטופלינו ולהצליח לטפל בהם. 
שמיעת הנרטיב של התפתחותם מסייעת לנו לחוש אמפתיה כלפיהם.

הצגת מקרה
אהוד )שם בדוי(, בשנות הארבעים לחייו, הוא בעל תואר שני בתחום 
הניהול, נשוי ואב לחמישה ילדים, שאחד מהם עם צרכים מיוחדים. 
אהוד מועסק בתפקיד ניהולי במסגרת ביטחונית. הוא מוכר לשירות 
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על רקע עבירות אלימות מתמשכות, בעלות גוון משפיל, כלפי ילדיו. 
הוא מטופל בקבוצה כשנה. 

אהוד סיפר כי אביו היה חוקר במסגרת ביטחונית, שנודע בנוקשותו 
ובדרישתו המוחלטת לאמת. הוא תיאר קשר מרוחק עמו וחשש ואף פחד 
מתגובותיו. את אמו תיאר כחלשה ותלותית ואת עצמו כילד צייתן, שקדן 
ואחראי, המבצע ללא ויכוח את כל הנדרש ממנו - במסגרת המשפחתית 
ומחוצה לה. את מערכת היחסים עם אשתו תיאר בתחילה כאידיאלית, 

ובהמשך שיתף בקשיים 
רקע  על  מהותיים 
תפיסתו את תפקודה 
ביחס  מדי  כנוקשה 
לילדיהם. הוא דיבר על 
פערי תפיסות חינוכיות 
בגמישות  הקשורות 
תחושתו  ואת  הורית 
יכולות  בעל  הוא  כי 
משמעותית  גבוהות 

משלה. 
ל  פו הטי במהלך 
ר  כ י נ י  ת צ ו ב ק ה
שימוש  אהוד  אצל 
הגנה  במנגנוני  רב 

ראשוניים כגון הכחשה, פיצול והשלכה, לצד אידיאליזציה של עצמו. 
אלה באים לידי ביטוי בקושי משמעותי במערכות יחסיו עם הזולת, 
שהוא נחווה בהן כמתנשא ומשפיל. עוד ניכר שימוש במנגנוני ניתוק 
ואידיאליזציה, שהוא עושה בהם שימוש לצורך תיאור משפחת המוצא 
שלו ללא כל יכולת לבטא אמירה ביקורתית כלפיה. בהתנהגותו האלימה 
הוא האשים את רשויות החוק, את אשתו ואת ילדיו, ועשה זאת באופן 
בוטה, תוך השמעת ביטויי בוז כלפי גורמי הרווחה השונים ואף כלפי 
שירותנו. אהוד אף השפיל את חברי הקבוצה וטען כי אינו כמוהם, משום 
שהוא "רק חינך את ילדיו" בשעה שהם מתעללים ומכים ללא הבחנה. 
הוא הפחית באופן משמעותי מחומרת מעשיו, כפי שהם מתוארים 
בכתב האישום הקשה, תקף את העובדות המתוארות בו וביטא תחושות 

נּת ביחס לנוכחותו בהליך טיפולי. ָּ ָקְר
לאור מאפייניו אלה, ולאחר תקופה ארוכה של ניסיונות לבצע מולו 
תהליכי עימות ושיקוף בקבוצה, כאשר גם חברי הקבוצה מבטאים יחס 
של עוינות ודחייה כלפיו )שכמובן הגביר את התייחסותו המשפילה 
כלפיהם והעמיק את עמדותיו הנוקשות(, חשנו שהגענו למבוי סתום 
בקשר עם אהוד. הבנו שהתהליכים המתרחשים בקבוצה משחזרים 
התקשרות בעייתית, הקשורה ליצירת זולת שכולו "רע" או כולו "טוב". 
נוכחנו לדעת שהתהליך הקבוצתי אינו מתקדם, שאהוד, ולמעשה כל 
חברי הקבוצה, ממשיכים בהתנהגותם המוכרת מהעבר ומפעילים מנגנוני 
הגנה ראשוניים באופנים מתמשכים, כאשר כל ניסיון לעמת אותם 

עמם גורם חרדה גדולה ומעצים עוד יותר את מאפייניהם הנוקשים.
לאור זאת, הוחלט לנסות לאמץ את עקרונות שיטת האימגו, במטרה 
להתחיל לייצר תחושת אמפתיה בשלב הראשון, ובהמשך - לחולל תהליך 
של שינוי שיאפשר להם, אולי לראשונה בחייהם, לספר את סיפור ילדותם. 
הסברנו כי לכל אחד מחברי הקבוצה יוקדש חלק מהמפגש, שבו תינתן 
לו האפשרות לספר את סיפור חייו כילד. כולנו, כחברי הקבוצה, נאזין 

לסיפור ואף נחזור על מה ששמענו.
המטרה, כאמור, הייתה להפחית את החרדה ולאפשר חיבור לחלק 
הילדי שנמצא אצל כל אחד מאתנו ואמפתיה למבנה האישיותי שנוצר. 
כדי להתגבר על הקושי המשמעותי להיזכר בחוויות הילדות ולסייע 
לתהליך של יצירת הסיפור, התחלנו את התהליך בשלבים מוְבנים: א. 
תיאור חוויה של מצוקה או קושי; ב. תיאור הרגשות העולים בעקבות 
האירוע; ג. בדיקת המקום שבו רגשות אלו מוכרים למספר מילדותו; 
ד. סיפור נוסף - על תחושה דומה בילדותו; ה. מה עשה כדי להגן על 
עצמו מתחושות קשות אלו? ו. בדיקה של "חליפת ההישרדות" האישית; 

ז. אישוש ההיגיון שבהתנהגותו )חליפת ההישרדות( כילד ועד כמה 
היא סייעה להישרדותו; ח. אירועים ומערכות יחסים שבהם הוא עושה 
שימוש בחליפה זו; ט. מציאת תגובות חלופיות, התואמות את גילו ואת 
יכולותיו כאדם מבוגר. נדגיש כי השלבים האחרונים התרחשו לאחר 

זמן מתחילת שמיעתם של סיפורי החיים, ולא באופן מידי. 
אהוד לא היה הראשון לשתף בסיפורו האישי. התרשמנו שבשל 
תפקידו התעסוקתי הבכיר, הפגיעה הנרקיסיסטית שלו הייתה עמוקה 
משל רוב חברי הקבוצה והוא הסכים לשתף בסיפורו רק לאחר ששמע 
את סיפורי האחרים. בהקשר זה נדגיש את כוחה של הקבוצה בתהליך 
זה: קודם כול בהדגמה ובהעמקת ההבנה כי סיפור חיים מורכב אינו 
נחלתו בלבד, ושנית - ביכולת של חברי הקבוצה והמטפלים להציע 

אמפתיה והבנה, כפי שיתואר בהמשך.
אהוד פתח ואמר כי הוא מוערך ביותר במקום עבודתו. הוא ציין כי 
אין לו אף חבר טוב וכי אינו נוהג לשתף את חבריו לעבודה במתרחש 
בחייו, אולם הוא משקיע מאמצים בסיפוק דרישות הממונים עליו באופן 
מושלם. לדבריו, הוא נוטה לאמץ אל לבו עובדים שדרגתם נמוכה משלו 
ולשמש להם מנטור. הוא עשה אידיאליזציה להתנהגותו וציין כי הוא רגיש 
וחומל כלפי העובדים 

הזוטרים. 
הקבוצתי,  בתהליך 
כל  הביע  לא  אהוד 
היותו  בשל  מצוקה 
לא  חברים,  מחוסר 
הצליח לראות כי הוא 
להתחבר  מתקשה 
לחברת השווים לו - אם 
בחייו התעסוקתיים, אם 
בחייו החברתיים ואם 
לא  וכלל   - בקבוצה 
בהתנשאותו  הבחין 
על יתר חברי הקבוצה. 
כי  הוא חש  זאת,  עם 
הם עוינים אותו, ציין 
כי עושים לו עוול ואף 
הטיח בהם האשמות. 
אהוד התקשה לחוות 
האלימים  את מעשיו 
כפוגעניים ורוב הזמן היה עסוק בהאדרת אבהותו, באופן שאינו תואם 

את המציאות כפי שהיא ידועה לנו.
במהלך ההאזנה לדבריו, חברי הקבוצה נעו באי־נוחות בכיסאותיהם. 

מאחר שכבר היו מתורגלים בשיטה זו, לא התערבו כשדיבר. 
בהמשך לסיפורו, שאלנו את אהוד מתי בילדותו חש תחושות של 
אידיאליזציה, של סיפוק צרכיו באופן מושלם ושל חמלה כלפי החלש, 

והאם תמיד חש שהחברה אינה מבינה אותו. 
בשלב הבא, אהוד סיפר כי בילדותו ועד לשנות העשרה המאוחרות שלו 
דרשו ממנו הוריו להתגורר עם סבתו, לסייע לה במטלות היומיומיות ואף 
לישון עמה באותו חדר. הוא תיאר את סבתו כדמות של מנהיגה, אישה 
חכמה שכל הקהילה נהגה להתייעץ עמה. החוויה תוארה כחיובית, ועם 
זאת ציין כי דרשה ממנו לציית לה באופן מלא, להימנע משקרים בכל 
מחיר )גם כשעשה מעשה לא טוב וחשש לספר את העובדות כהווייתן( 
ולתאר באופן מלא וסיזיפי את כל מה שעבר עליו בכל יום. הסבתא 
ביטאה בוז כלפי אמו, שנחוותה בעיניה כאישה "לא חכמה", ונהגה לחלק 

את העולם ל"טובים" לעומת "רעים וטיפשים". 
כאשר התבקש לתאר אירוע ספציפי ואת רגשותיו סביבו, אהוד סיפר 
כי כילד חווה את החודרנות ואת הדרישה לציות ולאמירת האמת בכל 
מחיר כמשהו מאיים ומפחיד, שלא אפשר לו עצמאות. הוא תיאר בהרחבה 
כיצד היה מספר לסבתו כל דבר, "מלשין" על התנהגותה של אמו ומרחיב 
בתיאורים כיצד נהגה בטיפשות )למשל, לא טיפלה כראוי באחיו ובמטלות 

כאשר התבקש לתאר אירוע 
ספציפי ואת רגשותיו סביבו, 
אהוד סיפר כי כילד חווה את 

החודרנות ואת הדרישה לציות 
ולאמירת האמת בכל מחיר 

כמשהו מאיים ומפחיד, שלא 
אפשר לו עצמאות

האם בכלל מסוגלים גם 
האחרים, כל חברי הקבוצה, 
לבחון את מעשיהם באופן 
מציאותי יותר? להתחבר 

לחלקים התוקפניים שלהם, 
שבעבר שירתו אותם והגנו 

עליהם - כל אחד בדרכו 
ובהתאם לאופן התפתחותו - 

ולהבין שכיום הם מזיקים להם 
ואינם מאפשרים להם להיות 

הורים מיטיבים לילדיהם?
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הבית(. אהוד תיאר את הבהלה ואי־
הנוחות שלו אל מול התחושות 
השליליות כלפי סבתו, שהיה 
לגבור  ניסה  הוא  בה.  תלוי 
על תחושות אלו באמצעות 

הבחירה להעצים את מיוחדותה 
ואת יכולותיה הקוגניטיביות 
ולהאדיר את פועלה, בעיקר 

אל מול תפקודה של אמו. 
את האם תיאר בזלזול, תוך 
ציון יכולותיה הקוגניטיביות 

שנאלץ  בבחירה  הנמוכות. 
לעשות בין אמו לסבתו, בחר 

ב"אהבתה" של הסבתא.
למעשה, כדי לשרוד ולבטל את 

תחושת החודרנות שחווה ואת היעדר 
עצמי  של  להתפתחות  האפשרות 

נפרד, אהוד בחר ליצור לעצמו "חליפת 
הישרדות": להאדיר את סבתו, לפצל 

בין חלקים טובים לרעים, 
להכחיש התנהגות רעה 

שלו, של סבתו או 

של זולת 
שפגע בו ולבטל 

משפילה  והרגשה  חוויה 
)שלא היה לה מקום בילדותו( עד כדי סילוף המציאות. בנוסף, הוא 
הכחיש את החלקים המכשילים שבתוכו, מבלי להבחין שנכשל במחיקתם 

וכי הם קיימים ונוכחים בו גם בהיותו מבוגר והורה. 
הקבוצה שיקפה והדהדה לאהוד את סיפור חייו ואף הצליחה, אולי 
לראשונה, להביע כלפיו אמפתיה. בעקבות הסיפור עלו תחושות של 
כאב - גם אצל אהוד וגם אצל חברי הקבוצה - על "מחיקת" האם ועל 
האדרת הסבתא, שבדרישתה לציות פגעה בו. חלק מחברי הקבוצה חשו 
הזדהות עם אהוד מאחר שגם הם, כילדים, נדרשו - לרוב על ידי ההורה 

הדומיננטי יותר - "למחוק" את אחד ההורים ולבוז לו. 
נוצרו המשגה והבנה קבוצתית של אופן התפתחותם. הם הצליחו 
לראות כי הם מונעים כיום מתוך תחושה כי הם "טובים", בשעה 
שילדיהם או אחרים הם כולם "רעים", משום שזה המנגנון שהפעילו 

בילדותם. הבנה זו אפשרה להמשיך לעבוד, לבחון את אמתותן של 
תפיסות אלו ולהגיע למסקנה שבכל אחד מהם יש גם חלקים 
"רעים", שעד כה הוכחשו. היכולת להתבונן לרגעים גם בחלקים 
שאינם מיטביים נבעה מהמשגה אמפתית והיעדר שיפוטיות 

כלפי האופן שבו גדלו. 
חברי הקבוצה אמרו לאהוד - ולמעשה גם לעצמם - כי מובן 
שלא הייתה לו כל ברירה אלא לאמץ את גישתה של סבתו, 
שנתפסה בעיניו כחכמה יותר וכמי שמסוגלת לגדל אותו, כדי 
להימנע מתחושות של נטישה ושל היעדר ביטחון. בקבוצה נוצרה 
חמלה מסוימת כלפיו והבנה של דחפיו ושל הצורך שלו למחוק 

את האחר ולהתנשא עליו. 
וכל אחד  והעמיקו  הזמן, כשהקשרים בקבוצה הלכו  עם 
לייצר  ועל הצורך שלו  מהמשתתפים סיפר על התפתחותו 
"חליפת הישרדות", שאלנו כיצד כל אלה באים לידי ביטוי היום, 
במציאות העכשווית. במקרה של אהוד, למשל, הצבענו ביחד על 
העובדה שהיום הוא מתנשא על אשתו באופן דומה לזה שהתייחס 
לאמו, ושאלנו אותו ואת עצמנו אם יש ביכולתו להתבונן היום בסבתו 

באופן מציאותי יותר ופנטזיונרי פחות.
האם בכלל מסוגלים גם האחרים, כל חברי הקבוצה, לבחון את 
מעשיהם באופן מציאותי יותר? להתחבר לחלקים התוקפניים 
שלהם, שבעבר שירתו אותם והגנו עליהם - כל אחד 
בדרכו ובהתאם לאופן התפתחותו - ולהבין שכיום 
הם מזיקים להם ואינם מאפשרים להם 

להיות הורים מיטיבים לילדיהם?

מסקנות
הליך העבודה בקבוצה מייצר 
שחזור של התא המשפחתי 
המוקדם של המשתתפים, 
ומתוך כך עולות בו סוגיות 
ליחסיהם  הקשורות  רבות 
של חברי הקבוצה עם עולמם 
התוךֿ־אישי והבין־אישי. מתוך 
אלו, אפשר לעבוד עמם על 
יחסיהם עם האחר המרכזי 

בחייהם - ילדיהם. 
מצאנו כי השימוש בכלים 
כטכניקת  האימגו,  משיטת 
של  מוטיבים  הכוללת  שיקוף 
מאפשר  עשירה,  רגשית  שפה 
ל"חליפות  האמפתיה  את  להגביר 
בהתאם  שנוצרו,  השונות  ההישרדות" 
לנרטיב ההתפתחותי בבית המוצא, ומקדם 
את ההתערבות עם גברים אלו. נדגיש כי "חליפת 
ההישרדות" הצילה והגנה על נפשם מתחושות שלא יכלו לשאת 
כילדים )חודרנות, היעדר אפשרות לפיתוח עצמי, שקר, האשמת האחר, 

התנהגות אלימה, השפלה נפשית ועוד(. 
הקבוצה אפשרה לשקף לאהוד, ולכל חבר אחר בקבוצה, את השימוש 
שהם עושים בחליפה זו גם כיום ואת המחירים שהם משלמים על כך 
בהווה. אהוד הצליח, אולי לראשונה בחייו, להתחבר לילד הפגוע שבו 
ולצמצם את השימוש במנגנון הפיצול וההכחשה. הוא גם הצליח לחבר 
בין האופן שבו גדל והתפתח בילדותו לבין מעשיו כיום. אהוד חש כי 
עשה צעד משמעותי בהבנת עצמו ותגובותיו ושיתף כי עתה הוא חרד 
פחות מלחוות את עצמו כמו שהוא - גם טוב וגם פחות טוב ומיטיב 

- וכי הוא יכול לראות כיצד התנהגותו הפחידה והשפילה את ילדיו. 
השמעת סיפורי חייהם של חברי הקבוצה אפשרה להם לפתח הבנה 
של אופן התפתחותם, הפחיתה מתחושות הבושה ו"המפלצתיות" )כפי 

 רק כאשר האבות חשו, חלקם לראשונה בחייהם, 

 שיש מי שמקשיב לילד שנמצא בתוכם, נותן לו מקום מכבד 

 ומזמין אותם למפגש שבועי עמו - רק אז יכלו להתחיל 

את העבודה על מאפייניהם האישיים
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שנתפסת בעיניהם( של עצמם והתנהגותם, והבליטה את הקשר בין 
העבר לבין התנהגותם בהווה ואת ההבנה כי אינם אשמים בעברם - וכי 
עתה עליהם לקבל אחריות על התנהגותם בהווה. התפתחה היכולת 
האמפתית של כל אחד כלפי עצמו, ולאחר מכן גם כלפי האחר. נוצרו 
חיבור וקשר לחלקים במבנה האישיותי שבחרו לנתק ולהכחיש ויכולת 
ללטף ולחבק מעט את הילד הפגוע שבתוכם - וגם את זה שנמצא 

אצל האחר - וממילא לראות יותר את האחר. 

 השפעת התהליך הטיפולי 
על התפקוד ההורי 

להערכתנו, רק כאשר האבות חשו, חלקם לראשונה בחייהם, שיש 
מי שמקשיב לילד שנמצא בתוכם, נותן לו מקום מכבד ומזמין אותם 
למפגש שבועי עמו - רק אז יכלו להתחיל את העבודה על מאפייניהם 
האישיים. נציין כי ההקשבה לילד פנימי זה באה לידי ביטוי הן בנראות 
שלו, באמצעות הסיפורים, והן ברמת ה"פנטזיה" - כגון הזמנה לבטא כל 
מחשבה או רצון ולהתעלם ממגבלות המציאות, לצד הכרה בייחודיותו, 

תמימותו וטוב לבו של הילד הפנימי הזה. 
בתום התהליך, האבות בקבוצה נמנעים - לפחות ברמה הפיזית - 
מהתנהגות אלימה ופוגענית כלפי ילדיהם. הם גם מצליחים לשפר 
ולפתח את המודעות העצמית שלהם, תוך הבנת שורשי הצורך באלימות 
אצלם. חלקם אף הצליחו לרכוש שפה הכוללת מוטיבים רגשיים ולהבין 

שיש לגשת לילד מתוך הבנת עולמו המנטלי. 
ניכר כי האבות מצליחים יותר מבעבר לעסוק בצורכי הילדים, במנותק 
מצורכיהם שלהם. הם ציינו כי כאשר ילדיהם נמצאים במצוקה, הם מנסים 
לשוחח עמם ופחות לחלק הוראות. כמו כן, הם הצליחו לראות את מה 
שתיארו קודם לכן כ"חוסר צייתנות" וכ"חוצפה", כהתנהגות שאינה מכוונת 

נגדם אלא מעידה על מצוקה שיש לברר. 

סיכום
בחרנו לאפשר "הצצה" אל המתרחש בקבוצת אבות אלימים בשירות 
המבחן. הטיפול בהורים אלימים הוא מורכב וממושך וכולל שיטות 
טיפוליות שונות, בהתאם לצורכי המטופלים ולצורכי הקבוצה. במאמר 
זה בחרנו להדגים דרך טיפולית העושה שימוש במושגים משיטת 

האימגו, שנמצאה יעילה בתחום של הורות אלימה.
אנו מקווים שההשתתפות בטיפול הקבוצתי בשירותנו תיחווה 
כמעצימה ותעודד תהליכי שינוי חיוביים בתפקיד ההורות - שהוא 

כה בסיסי, עמוק ומהותי לאישיותנו.

רשימת המקורות
)2014(. האבהות החדשה וסוגיות טיפוליות בהתערבות עם אבות.  י׳  אפטר, 
בתוך י׳ אפטר, טיפול רגיש מגדר בגברים: אוגדן מאמרים )עמ' 145-130(. רמת 

גן: בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה. 

הנדריקס, ה׳ )2013(. לבסוף מוצאים אהבה. תל־אביב: אחיאסף.
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של הורים עם אישיות גבולית. שיחות, ה, עמ' 191-187.
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ויניקוט, ד׳ )2010(. עצמי אמיתי, עצמי כוזב. תל־אביב: עם עובד.
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נוי־שרב, ד׳ )2006(. העשרת המרחב הפוטנציאלי - טיפול זוגי בשיטת האימגו 
לאור חשיבתו של ויניקוט. שיחות, כ"א, עמ' 10-1.

פלשמן, א׳ )2009(. בית תלוי על בלימה: חשיבה קלינית על התעללות בילדים. נדלה 
מתוך אתר ידע של קהילת ידע אלימות במשפחה של משרד הרווחה, בכתובת 
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גישה נוחה לתחבורה ציבורית ומרחק הליכה מתחנת הרכבת
הנחה בחניונים | הנחה ברכישת מנוי למועדון הספורט
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לימודי פסיכותרפיה 

פסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית
פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית

פסיכותרפיה פסיכודינמית לגיל הזקנה

המדור לעבודה קבוצתית

הכשרת מנחי קבוצות
 Men-toring – הכשרה להנחיית מעגלי גברים 

לימודי ניהול ואימון

ניהול בתי אבות ומרכזים לגיל השלישי
אימון אישי בגישה פסיכולוגית

התמחויות בטיפול 

חדש! הכשרת עובדים סוציאליים
למומחיות בתחום המשפחה 

פוטותרפיה – צילום ככלי טיפולי
וידאותרפיה – יצירה בראי הנפש

היחידה ללימודי המשך והשתלמויות 
ביה״ס לעבודה סוציאלית ע״ש בוב שאפל

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
אוניברסיטת תל אביב

עובדים סוציאליים,
קחו את המקצוע

רחוק יותר
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עמדה

במאמר זה אני רוצה להעלות את המודעות ולדון במדיניות פוגענית 
כלפי בוגרים ובוגרות, שורדי התעללות מינית בילדות, כפי שהבחנתי 
בקיומה של זו בשירותים טיפוליים רבים. מדיניות זו באה לידי ביטוי 
בחוסר הנכונות של השירותים הטיפוליים השונים להתייחס להיסטוריה 
הטראומטית של התעללות מינית מוקדמת, להכירה ולטפל בה, על אף 

שהיסטוריה זאת מאפיינת רבים מהפונים לשירותים אלו. 

פגיעה מינית בילדות, פסיכופתולוגיה 
בבגרות והקשר ההדוק ביניהן

בספרות קיימת הסכמה גורפת כי קיים קשר הדוק בין התעללות 
)גולדשטיין,  מינית בילדות לבין פסיכופתולוגיה בשנות הבגרות 
טיאנו,   ;1994 הרמן,   ;2002 דדיה,   ;2015 גור,   ;2014 גור,   ;2005

Baker, 2002 ;  1999 עוז,   ;2005 מרגולין,   ;2014 מוריסון,   ;2010 

 Bierker, 1989; O'Leary, Coohey & Easton, 2010; Sanderson,

Simkin & Klaus, 2004 ;2006( כאשר ההשלכות השליליות נוגעות 

 Stoltenborgh, van  ;2010 לנשים ולגברים כאחד )גל, לבב וגרוס, 
 .)IJzendoorn, Euser & Bakermans-Kranenburg, 2011

דיכאון, התקפי זעם, חרדה, הפרעות אכילה, עיסוק בזנות, התמכרויות 
לסמים ולאלכוהול, הפרעות דיסוציאטיביות, הפרעות סומטיזציה, 
פגיעות עצמיות ואובדנות - הם רק חלק מן הסימפטומים העיקריים 
ושורדות  בבגרותם שורדים  עלולים לסבול  ומהם   שעלו בספרות 

של התעללות מינית )גור,2004; גור, 2015; דדיה, 2002; הרמן, 1994; 

 Bierker, 1989; Briere  ;2012 ,וינשטוק, 2013;  לבבי, 1997; קורן ולב־ויזל
 & Runtz, 1991; Conte & Berliner, 1988; Finkelhor & Browne,1988;
 Josph-Asher, 1988; Levenkorn & Levenkron, 2007; Meiselman,1990;
O'Leary et al., 2010(. הנתונים העולים מן הספרות המקצועית על 

אודות סימפטומים אלה מדברים בעד עצמם: כך למשל, גור )2015( 
קובעת כי 70%-80% מן המתמודדים עם הפרעות אכילה הם קורבנות 
 Levenkron & Levenkron,( התעללות מינית בילדות. לבנקרון ולבנקרון
 2007( מדווחים כי יותר משליש מהמטופלות שלהם אשר נהגו לפצוע 

עצמן בדרכים שונות, חוו פגיעה מינית כלשהי בילדות. מור )2017( 
מדווחת כי מחצית משורדות התעללות מינית בילדות מדווחות על 

נטיות אובדניות.

כרוניקה של השתקה ודיכוי חברתי
מעניין כי על אף ההסכמה בספרות המקצועית על אודות עובדות 
מובהקות אלו, עדיין יש נטייה לטפל בסימפטומים אלה, שהם סימפטומים 
מובהקים של פגיעה מינית, תוך הטלת דופי באינדיווידואל, שיוך 
הסימפטומים לבעיה אישיותית או גנטית וסירוב לטפל או להכיר 

בהשפעות ארוכות הטווח של התעללות בילדים )גור, 2015(. 
מהו הגורם לפער הרחב בין הידע התיאורטי העדכני הקיים בתחום 
לבין דרכי הטיפול הלכה למעשה, כפי שהן נהוגות כיום במוסדות 

טיפול שונים?
נראה כי שורשי הפער בין הידע התיאורטי לפרקטיקה נעוצים בכך כי 
לאורך ההיסטוריה, ובמקרים רבים גם בימינו, הסימפטומים שסובלים 
מהם הנפגעים והנפגעות מאובחנים ומטופלים על ידי הממסד הגברי 
ההגמוני של התקופה. בהקשר לכך, כותבות פמיניסטיות שונות 
)גור 2015; הרמן, 1994; כהן, 2016; מור, 2017; מקינון, 1990, 2006( 
תמימות דעים כי ההשתקה וההכחשה של המטפלים את ההתעללות 

מיכל שרגר 

מיכל שרגר - סטודנטית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל־אביב. 
shrager1@mail.tau.ac.il

המאמר נכתב במסגרת הקורס "פרקטיקת מדיניות", בהנחיית ד"ר ליה לוין.

התשמע קולי? 
 האינטייק ככלי 

לשינוי מדיניות עבור 
שורדי התעללות מינית
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משמשת אותם להמשך השליטה הפטריארכלית בנשים ובילדים.  
חיזוק לטיעונים אלו ניתן למצוא במאמרה של זיו )2012(, הטוענת כי 
פעמים רבות התגיות הפסיכופתולוגיות שהממסד מאבחן בהן שורדים 
ושורדות רבים מטשטשות את הפסיכופתולוגיה החברתית שגרמה 
למצוקה. מכאן ניתן להבין מדוע סימפטומים רבים, המבטאים את 
חומרת הפגיעות המיניות בילדות, מאובחנים באבחנות שהן עיוורות 
למקורות הטראומטיים, עוסקות בפתולוגיה אישית של הקורבנות 
ומטילות דופי באישיותם, תוך התעלמות מוחלטת מן העבר הטראומטי 

שחוו )גור, 2015; זליגמן, 2004(.
וכפיית איסור הדיבור על הפגיעה  כי ההשתקה   חשוב שנזכור 

זו  שלא  כוחנית,  פרקטיקה  היא  הטיפוליים  במוסדות   המינית 

בלבד שאינה עוזרת, היא גם משחזרת את הטראומה הראשונית 
ולמעשה היא בגדר טראומה בפני עצמה - אולי אף גרועה מהראשונה. 
הטלת  את  מנציחות  בסימפטומים  המתמקדות  הטיפול  דרכי 
 האשמה והפגם על הנפגעים והנפגעות עצמם, כעת לא רק על ידי 

לדבריי  חיזוקים  כולה.  החברה  ידי  על  אלא  הפוגעת  או   הפוגע 

ניתן למצוא בספרה של ריד )2008(, שלדבריה, "נשמותיהם המיוסרות 
בבגרותם  להתמודד  נאלצים  אשר  מינית  התעללות  שורדי   של 

על  גם עם תיוג שמטביע   לא רק עם השלכות ההתעללות, אלא 

נמצאים"  הם  בו  הבדידות  מעגל  את  ומגביר  קלון  אות   מצחם 

)עמ' 168(.
יש להבין כי תפקיד הסימפטום הוא לבטא את מה שלא ניתן לבטא 
במילים )גור, 2015; דנה ולורנס, 1999; הרמן, 1994(. על כן, כל ניסיון 
לנטרל את הסימפטום בלי לרפא את מקור הבעיות יהיה במקרה הטוב 
חסר תועלת, ובמקרה הרע אסון )דנה ולורנס, שם(. ללא טיפול במקורות 
הטראומטיים, גם במקרים שמושגת הצלחה בהטבת הסימפטומים כדי 
להמשיך ולשרוד, נגזר על הנפגעים והנפגעות להמשיך למצוא דרכים 

עקיפות, רובן אף הרסניות יותר )גור, 2015(.

מהשתקה להכרה
מאחר שחוויית הפגיעה מנשלת את הנפגעים מתחושת כוח ושליטה, 
על הקשר הטיפולי להיות מכוון בראש ובראשונה לתיקון התחושות הללו 
באמצעות מתן מקום של כבוד והכרה בדבריו של המטופל )מור, 2017(. 
על כן, מדיניות טובה יותר בעיניי היא כזו שתאפשר לנפגעים לדבר על 
הפגיעה המינית שעברו, ושדבריהם גם יקבלו הכרה והנושא לא עוד יהיה 
מושתק. לדעתי, הדבר הראשון והבסיסי ביותר שעלינו לדרוש מעצמנו 
כעובדים סוציאליים, בכלל הארגונים, הוא להכיר באפשרות שהמטופל 
שניצב מולנו חווה התעללות מינית בילדות, ובהתאם - להיות רגישים 

לכך בטיפול.  
בהקשר לכך, בספרות מודגש הצורך ההכרחי בתשאול על אודות 
פגיעות מיניות )גור, 2015; הרמן, 1994; מוריסון, 2014; פדואה, 2004; 
קורטואה, Simkin & Klaus, 2004 ;2004(. עצם התשאול הוא אולי לראשונה 
 ;2006 בבחינת פתיחת דלת והזמנה לדבר על הפגיעה )אופנהיימר, 
פדואה, 2004(. יתרה מכך, מכך, חוקרים שונים )אופנהיימר, 2006; הרמן, 
1994; מוריסון, 2014; קורטואה, 2004( מצביעים על כך שזוהי אחריותו 

הבלעדית של המטפל להעלות את הנושא. 

מדיניות של השתקה ועצימת עיניים
למרבה הצער, חרף ידע זה אפשר להתרשם מעדויות מטופלים, כפי 
שאלו עולות במקורות ספרותיים שונים, כי המדיניות הקיימת היום 
במרבית השירותים היא לא להזכיר כלל את נושא הפגיעות המיניות 

- לא במהלך האינטייק ולא במהלך הטיפול. 
כך בספרה של שושן )2015(, היא מתארת כיצד מדיניות אי־ההתייחסות 
של מטפלים שונים והדבקת תוויות של "פגועת נפש", ובעיקר "מקרה 
אבוד", כמעט הרסו את חייה - עד שהגיעה לטיפול שהוריד ממנה את 
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עמדה

התוויות שהודבקו עליה לאורך השנים ונתן תוקף והכרה לפגיעה המינית 
שעברה. רק אז, חייה השתנו מן הקצה אל הקצה. 

בראיונות שערכה גור )2015( עם נשים הסובלות מהפרעות אכילה, 
סיפרו רבות מהן כי במהלך הטיפול במסגרות המתמחות בטיפול 
בהפרעות אכילה עלה נושא הטראומות המיניות, אולם סיפורים אלו 

זכו להתעלמות ולהשתקה ולא קיבלו מענים.
מעבר לעדויות העולות מן הספרות המקצועית בתחום, בשיחות 
שערכתי עם בעלי מקצועות שונים בכמה מוסדות טיפוליים התרשמתי 
כי אכן קיימת כיום מדיניות בעייתית, שיש בה החלטה מודעת לטפל 
בסימפטומים שונים, כפי שהוגדרו כרלוונטיים לטיפול במסגרת המוסד 
המסוים, תוך התעלמות מודעת מקיומן של הפגיעות המיניות בילדות. 

על פי התרשמותי, התעלמות זו אינה נובעת 
מחוסר בידע על הנושא. משיחות אישיות עם 
בעלי מקצוע שונים הבנתי כי הידע על אודות 
הקשר בין הסימפטום לפגיעה המינית קיים, 
ובכל זאת התעקשו בעלי המקצוע במוסדות 
המדוברים להימנע מהתייחסות להתרחשותה 

של הפגיעה המינית בילדות. 
מדיניות זו השתקפה באופן בולט בראיון 
העבודה שלי לתפקיד מדריכה שיקומית בבית 
שיקומי להפרעות אכילה. בריאיון הובהר 
לי מפורשות כי בבית זה אין מקום לשיח 
הבהירו  יתרה מזאת,  מיניות.  פגיעות  על 
לי שלא רק שאין מקום לשיח זה, אלא גם 
שתפקידי כמדריכה שיקומית הוא להשתיק 
שיחות בנושא. כששאלתי, בתגובה, את אחת 
מנשות המקצוע המראיינות אם היא מודעת 
לקשר ההדוק שבין פגיעה מינית בילדות לבין 
הפרעות אכילה, היא ענתה בחיוך: "כן, אבל זה 
בית שיקומי להפרעות אכילה ולא לפגיעות 
מיניות."  זאת ועוד, מטפלת אחרת באותו 
המוסד אמרה לי, בהקשר לגבולות השיח בבית, 
כי תדבר עם מתמודדת על הפחמימה שאמרו 
לה שלא כדאי שתאכל בארוחת הצהריים, 
אולם בשום אופן לא תדבר עמה על הפגיעה 

המינית שעברה בילדותה. 
במוסד אחר לשיקום נפגעי סמים, שראיינתי בו אנשי מקצוע לצורך 
עבודה לימודית, ביררתי עם המטפלים אם הם מודעים לקשר ההדוק 
שבין פגיעה מינית בילדות להתמכרות לסמים בבגרות. נאמר לי כי 
הם מודעים לכך ששיעור גבוה מאוד מבין מטופליהם עברו פגיעה 
מינית בילדות, אך הם אינם מבינים מדוע עובדה זו אמורה לשנות 

משהו בדרכי הטיפול בהם.
על אף שבימים אלו ניכר כי קיימים אנשי מקצוע רבים יותר עם רגישות 
לתחום, ועל אף שפותחו תכניות טיפוליות הרגישות לטיפול בפגיעות 
מיניות, עדיין נראה כי מקרים כמו אלה שהצגתי במאמר זה אינם חריגים. 
להתרשמותי ולדאבוני, על סמך הידע המקצועי התיאורטי, העדויות 
העולות מהספרות והתנסויותיי האישיות, גם המוסדות האמורים להיות 
בית לשורדי ושורדות התעללות מינית מבטאים בגישתם התעקשות 
שלא להיות להן/ם בית של ממש - המקבל אותן/ם כפי שהן/ם ומכיר 

במה שעבר עליהן/ם.

 שוברים/ות את קשר השתיקה - 
הצעת מדיניות חדשה

בהקשר לנאמר לעיל, אני מאמינה שיש ליצור "פתח מוסדי" שיאפשר 
לנפגעים ולנפגעות לדבר על אודות הפגיעה. ההצעה שלי היא לייסד 
מדיניות שתחייב את כל המוסדות הטיפוליים לקיים באינטייקים תשאול 

על פגיעה מינית מוקדמת. קונקרטי ושרירותי ככל שיהיה, נוהל זה יניח 
תשתית מוסדית שתאפשר תחילתו של שיח בנושא; וברגע שיתחיל 

שיח בנושא - לא יהיה אפשר להשתיק אותו. 
לדעתי, אם תשאול זה יתבצע, גם במקרים שהשורד או השורדת 
לא יודו במהלכו בפגיעה, הוא יציע הכרה בפגיעה שעברו ולגיטימציה 
להעלות את הנושא בהמשך. מעבר לכך, הדיבור על הנושא לא יאפשר 
להמשיך לקטלג את הנפגעים והנפגעות בקטגוריות סטיגמטיות, 
אלא יחייב את בעלי המקצוע להכיר בקשר שבין הפגיעה המינית 

להתפתחות הסימפטומים. 
דוגמאות מוצלחות לקיום מדיניות זו אפשר לראות כבר היום. למשל, 
בעמותת סלעית המטפלת בנשים במעגל הזנות. כבר בשלב לקיחת 
נשאלות הפונות על  הפרטים הראשוניים 
אודות פגיעות מיניות שחוו בעברן. לאבחנתי, 
גם אם פונות בוחרות שלא לספר על הפגיעה, 
עצם השאלה מייצרת תחושה כי הצד המטפל 
אינו רואה בהן רק "זונות" או נשים שהחברה 
ויתרה אליהן; השאלה מוכיחה כי רואים משהו 

מעבר לכך - רואים אותן.
נוסף על כך, יצירת מדיניות כזו תאלץ אנשי 
מקצוע ללמוד את הנושא, ואת ראשי בתי 
הספר לשלבו בתכניות הלימודים וההכשרה 
של עובדים סוציאליים. חשוב לציין שנושא 
הפגיעות המיניות נלמד כיום, במקרה הטוב, 
כקורס בחירה מצומצם, ובמקרה הרע אינו 
נלמד כלל. כך, סטודנטים במקצועות טיפוליים 
מסיימים את לימודיהם בלי לדעת לזהות 
סימנים המעידים על פגיעה מינית, בלי להכיר 
את השלכותיה, וכמובן - בלי להכיר דרכי טיפול 
המותאמות לפגיעה מינית בילדות )זליגמן, 
2004(. כמו כן, המדיניות תחייב את שבירת 

הדיסוציאציה החברתית הקיימת של השירותים 
כלפי פגיעות מיניות )גור, 2015(. היא גם תחייב 
יצירת שותפויות בין־ארגוניות להתמודדות עם 
המידע שיתגלה ומיסוד מענים טיפוליים רב־
מערכתיים למען הנפגעים והנפגעות; מענים 

שאינם קיימים כיום.
לסיכום, אני רוצה לצטט את הנרי דיויד ת'ורו, שדבריו מופיעים 
בספרה של ריד )2008(: "דרושים שניים כדי לספר את האמת: אחד 
שיאמר אותה והשני שישמע אותה" )עמ' 164(.  ראוי שכל אחת ואחד 
מִאתנו ישאל עצמו אם הוא מוכן לשמוע את האמת. האם הוא נכון 
לשמוע את קולם של השורדים והשורדות שהאמת שבתוכם הושתקה 
במשך שנים רבות? יתר על כן, חשוב שנשאל עצמנו אם אנו, כעובדים 
סוציאליים, לא רק נכונים לשמוע אמת זו - אלא גם נכונים להשמיעה 

החוצה, לחברה. האם נעז?
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תקציר
בתחנת שיקום מערב של אגף הרווחה בעיריית ירושלים פועלת קבוצת 
הורים פעילים בתחום הדיור לאנשים עם צרכים מיוחדים. בקבוצה 
12 הורים לילדים ולבוגרים עם צרכים מיוחדים, הנמצאים  חברים 
בשלבים שונים של תהליך היציאה לדיור לחיים. מאמר זה מציג מודל 
עבודה ומתאר, תוך התבססות על סקירת ספרות רלוונטית, תהליך של 
בניית שותפות בין הורים לעובדות סוציאליות )האחת עובדת סוציאלית 

פרטנית והשנייה עובדת סוציאלית קהילתית(. 
השותפות עם ההורים פותחת צוהר להסתכלות על תהליך היציאה 
לדיור לחיים מנקודת המבט שלהם, ותרמה להיווצרות קשר מקצועי 
ואישי ייחודי בין ההורים לבין העובדות הסוציאליות המלוות את הקבוצה 

בפרט, ועם תחנת השיקום בכלל.

מבוא
תחנת השיקום באזור מערב של אגף הרווחה של המנהל לשירותי 
קהילה בעיריית ירושלים משרתת 1,650 בתי אב, שיש בהם אדם אחד 
או יותר עם מוגבלות: מוגבלות שכלית־התפתחותית, על רצף האוטיזם, 
נכות פיזית, הנמכה קוגניטיבית ועוד. חשוב לציין שבפועל מספר 
הלקוחות גדול בהרבה, משום שבלא מעט בתי אב יש יותר מאדם אחד 
עם מוגבלות. השירות ניתן לבית אב; כלומר, לכל המשפחה - כולל 

הורים/אחים שאינם עם מוגבלות. 
בתחנת שיקום מערב פועלת קבוצה של הורים פעילים בתחום הדיור 
לאנשים עם צרכים מיוחדים. בקבוצה חברים 12 הורים לילדים ולבוגרים 
עם צרכים מיוחדים, הנמצאים בשלבים שונים של תהליך היציאה לדיור 

לחיים. במסגרת תפקידנו כעובדות סוציאליות בתחנת שיקום מערב, 
האחת בתפקיד עובדת סוציאלית פרטנית והשנייה בתפקיד עובדת 

סוציאלית קהילתית, אנחנו מלוות יחד את הקבוצה.
הקבוצה הוקמה לפני כחמש שנים, במטרה לקדם שיתופי ידע בין 
הורים בתחנת השיקום, כדי לאפשר להם לתרום ולהיתרם מהכוחות 
ומהניסיון של הורים אחרים. במהלך השנים, הקבוצה עברה תהליכים 
רבים. אחד התהליכים המשמעותיים היה בניית השותפות בין הקבוצה 
לבין צוות העובדים בתחנת השיקום. במאמר זה נתאר ונבחן תהליך 
זה, וכן נביא מקרה בוחן של כנס דיור גדול שארגנה קבוצת ההורים 

הפעילים בשותפות עם צוות תחנת שיקום מערב.

סקירת ספרות
בפרק זה נסקור את הספרות המקצועית הרלוונטית, הדנה בבניית 
שותפות עם לקוחות בעבודה סוציאלית בכלל, ובבניית שותפות עם 
הורים לאנשים עם צרכים מיוחדים בפרט. שותפות מעין זו באה לידי 

ביטוי בקבוצת ההורים הפעילים בתחום הדיור שאנחנו מלוות.

בניית שותפות
מקצוע העבודה הסוציאלית מייחס חשיבות רבה לשיתוף של פרטים, 
משפחות, קבוצות או קהילות בתהליכי קבלת החלטות על חייהם. התייחסות 
זו באה לידי ביטוי בקוד האתי של העובדים הסוציאליים, המציין כי השיתוף 
של הפרט בתהליכי קבלת החלטות על חייו הוא מערכיה המרכזיים של 

העבודה הסוציאלית בישראל )רפטוב ווייס־גל, 2011(. 
הספרות המקצועית מתייחסת לשלושה מושגים הקשורים לשותפות: 
המושג "שיתוף" מתייחס לתהליך שיוזמים המשתפים, שהם לרוב 
אליטה של אנשי מקצוע, קובעי מדיניות או מנהיגי קהילה המקבלים 
את ההחלטות. תהליך זה מתאפיין ביחסים חד־צדדיים, "מלמעלה 
למטה". המושג "השתתפות" מתייחס לתהליך שיוזמים המשתתפים; 
כלומר ציבור השואף ליזום ולהוביל תהליך. תהליך זה מתאפיין אף הוא 
ביחסים חד־צדדיים, אך נגדיים - "מלמטה למעלה". שני תהליכים אלו 
הם ניגודיים ומשקפים הבדלים בגישה ובמקור היוזמה לשותפות על 
בסיס ההיררכיה הקיימת. מנגד, המושג "שותפות" מוגדר כמיזוג בין 
שיתוף והשתתפות ומשקף יוזמה משותפת של שני הצדדים - האליטה 

הילה קליין ורעות ג'בסקי

"הדלת שלנו לעתיד מיוחד"
בניית שותפות עם קבוצת 

הורים לילדים עם צרכים 
מיוחדים בנושא דיור לחיים
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והציבור. בתהליך של שותפות קיים שוויון בזכויות ובחובות של שני 
הצדדים בתהליך )שמר ושמיד, 2006(.

הגדרה שונה מעט למושגים אלו אפשר למצוא בספרה של סדן 
)2009(. על פי הגדרה זו, שיתוף הוא המינוח המשמש לתיאור האמצעים 
שמפעילים עובדים סוציאליים קהילתיים כדי להשיג את מטרותיהם. 
כלומר, שיתוף היא הפעולה שהם מבצעים. לעומת זאת, השתתפות 
ושותפות הם יעדי אותה פעולה. ההשתתפות מתקיימת כאשר אנשים 
מקבלים החלטות הנוגעות לעתידם. שותפות היא דרגה מעל ההשתתפות, 
כאשר נוצרת מסגרת שוויונית שמתקיימת בה שותפות של חברי 

הקהילה ואנשי המקצוע באחריות ובסמכות. 
כך או כך, על פי שתי ההגדרות, שותפות אמתית נסמכת על חלוקה 

של ידע, משאבים, מיומנויות ואחריות. השותפות 
מושתתת על דיאלוג, התחשבות, הכרה בערכו 
ובתרומתו של הזולת וקבלת החלטות משותפות. 
השותפות מבטאת מצב שבו אנשי המקצוע או 
מנהיגי הקהילה עובדים עם הקהילה ולא למענה 

)אגמון־שניר ושמר, 2016(.
בעבודה  מרכזי  עיקרון  היא  השותפות 
סוציאלית  ובעבודה  קהילתית  סוציאלית 
בכלל, בהיותה מסייעת בהשגת ארבע מטרות 
מרכזיות: המטרה הראשונה היא חיזוק ערכים 
חברתיים ומימושם, בדגש על דמוקרטיה, שוויון 
והכללה חברתית. המטרה השנייה היא קידום 
יכולת של ארגונים לספק שירות טוב ומותאם 
יותר ללקוחות. המטרה השלישית היא הגברת 
כוחן של אוכלוסיות שונות, ובייחוד אוכלוסיות 
מודרות. המטרה הרביעית קשורה ביכולתה 

של השותפות לתרום לתהליכי העצמה אישיים, קבוצתיים וקהילתיים 
)רפטוב ווייס־גל, 2011(.

עצמון )2004( טוענת כי הדרך המאפשרת להיות משמעותיים ללקוחות 
היא דווקא ביצירת שותפות ִאתם והסתכלות עליהם כמכלול. לטענתה, 
יש להתבונן באדם כמכלול צרכיו ויכולותיו. המשמעות היא כי לעתים 
הוא זקוק לעזרה ולקבלת שירות ולעתים הוא משתתף ונותן מעצמו. 
מדובר בנתינת הזדמנות לכל אדם להיות מה שהוא: אדם שלם בעל 

עמדות, צרכים, רצונות ותפיסת עולם.
בעשורים האחרונים מתרחב השיח על שותפות בין מקבלי שירות 
לנותני שירות ובין אזרחים לקובעי מדיניות. יש שני יתרונות מרכזיים 
לשותפות כזו: הראשון הוא בכך שבמרבית המקרים יש למקבלי השירות 
דברים משמעותיים וחשובים לומר מתוך ניסיונם, ומכאן לתרום לשירות 
מוצלח יותר, העונה על צורכיהם. היתרון השני הוא בכך שקולם חושף 
את הפער הקיים בין הכוונות המוצהרות של ספקי השירות לבין הדרך 

שמקבלי השירות חווים אותו )שמר ושמיד, 2006(. 
למרות יתרונות אלו, יש חסמים העומדים בפני שותפות זו בין מקבלי 
שירות לנותני שירות. ראשית, לרוב גדולה יותר הנטייה למעורבות 
של אוכלוסייה במעמד גבוה יותר מאשר זו של אוכלוסיות מודרות 
יותר, שגם הן מקבלות שירותים. כמו כן, אנשים 
בחייהם  ואתגרים  קשיים  עם  המתמודדים 
הפרטיים מתקשים במקרים רבים למצוא את 
הכוחות הדרושים כדי להיות מעורבים ושותפים 
 .)Bersfoed, 2013( גם בשירותים שהם מקבלים
מלבד אלה, השותפות עלולה ליצור תחושת 
תסכול בקרב מקבלי השירות, מאחר שבעקבותיה 
הם נחשפים לתהליכי עבודה שיש בהם לכאורה 
בזבוז זמן וחוסר יכולת שלהם להשפיע )לאור 

ובליט־כהן, 2015(.
שמר ושמיד )2006( טוענים כי שותפות זו 
היא חלק מתפקידם של העובדים הסוציאליים. 
זו,  לקושי בשותפות  מודעים  הם  זאת,  עם 
המעבירה חלק מהעוצמה והכוח של העובדים 
הסוציאליים הנותנים את השירות לידי מקבלי 
השירות ואף מעמעמת את הגבולות בין נותני 
השירות למקבלי השירות. השותפות עם לקוחות גובה מחיר גם מהארגון 
שהעובדים הסוציאליים פועלים בו, מאחר שתהליכי קבלת ההחלטות 
נמשכים זמן רב יותר ולעתים דורשים מהארגון משאבים רבים יותר 

של זמן, כוח אדם, מחשבה ועוד )רפטוב ווייס־גל, 2011(.
אחד הצעדים הראשונים הנדרשים ליצירת שותפות הוא בניית אמון 
בין השירות לבין מקבלי השירות בקהילה. במקרים רבים, לקוחות רווחה 
חשים כלפי מערכת הרווחה ניכור וחוסר אמון, ועל כן חושדים בכנות 

אחד הצעדים הראשונים 
הנדרשים ליצירת שותפות 

הוא בניית אמון בין השירות 
לבין מקבלי השירות בקהילה. 
במקרים רבים, לקוחות רווחה 
חשים כלפי מערכת הרווחה 
ניכור וחוסר אמון, ועל כן 

חושדים בכנות הרצון ליצור 
שותפות אמתית
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הרצון ליצור שותפות אמתית. כדי להתמודד 
עם תחושות אלו נדרש להפר את האיזון הקיים 
על ידי בניית אמון בין הממסד לקהילה )סדן, 
2009(. האמון הוא משמעותי בין חברי הקהילה 

לבין עצמם וגם בין הקהילה לבין הממסד הפועל 
בתוכה. 

יש כמה גורמים התורמים לבניית אמון בין 
הממסד לקהילה, וביניהם חיבור של הממסד 
לשטח, קשר עם הקהילה לא רק לצורכי הממסד 
אלא גם כדי להבין טוב יותר את צורכי הקהילה, 
 Nash( מחויבות ארוכת טווח וחזון חיובי משותף
Ian, 2003 &(. הקשבה הדדית וחיבור אישי בין 

הפרטים בקהילה לאנשי המקצוע המלווים את 
השותפות מטעם הממסד תורמים גם הם רבות 

לבניית האמון )סדן, 2009(. לאור ובליט־כהן )2015( טוענות כי אחת 
התוצאות של שותפות בין מקבלי שירות ונותני שירות היא יצירת אמון 
של מקבלי השירות בממסד, כך שנוצר תהליך המזין את עצמו: בניית 

אמון המובילה לשותפות ושותפות המובילה לבניית אמון.

שותפות עם הורים לאנשים עם צרכים מיוחדים
לידת ילד עם צרכים מיוחדים מובילה להפרת האיזון במערכת המשפחתית. 
בכל שלב התפתחותי, המשפחה צריכה לקבל החלטות על שיטות הטיפול, 
היקף הטיפול ומסגרות הטיפול המתאימות )שגיב, מילשטיין ובן, 2011(. 
המשפחה, ובמרבית המקרים ההורים, היא הגורם המרכזי המספק את 
הטיפול לאדם עם הצרכים המיוחדים. גם כאשר האדם עצמו זכאי לשירותים 
ומקבל אותם מגופים שונים, המשפחה היא זו הנמצאת בקשר עם מערכות 

השירותים ודואגת לאספקת השירותים )גלעד, 2007(. 
השירותים הניתנים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים נדרשים 
לערב את ההורים בקבלת ההחלטות; לשקוד על שירותים הניתנים 
לכל המשפחה ולא רק לילד עם הצרכים המיוחדים; לפעול בהתאם 
להעדפות ולצרכים של המשפחה וגם בהתאם לצרכיו של האדם עם 
הצרכים המיוחדים; להתאפיין ביחס מכבד כלפי בחירות המשפחה 

ורמת המעורבות שלה. 
השירותים ואנשי המקצוע נותני השירות צריכים לספק הזדמנות 
להעצמת המשפחה, ללמידה ולשיפור מיומנויות, כדי לקדם את יכולתה 
להתמודד באופן עצמאי עם קשיים והחלטות. כדי להעצים את המשפחה, 
על אנשי המקצוע לכבד ולהעריך את קבלת ההחלטות שלה, לתמוך בהן 
ולהיות החוט המקשר המקצועי בינה לבין השירותים. אנשי המקצוע 
נדרשים לנהל עם ההורים תקשורת פתוחה, לחזק את נגישות השירותים 
עבורם ואת הקשר לקהילה ולהציע להם קשרים עם משפחות אחרות, 
במטרה להרחיב את מערכות התמיכה שלהם ולאפשר להם להיות 

שותפים מלאים בשירותים הניתנים )שגיב, מילשטיין ובן, 2011(.
מחקר שערך ארגון של אנשים עם צרכים מיוחדים באנגליה מצא 
שאתגרים בחיים האישיים, התופסים חלק נכבד בעיסוקיו של האדם, 
מצמצמים את יכולתו להיות שותף ומעורב בשירות שהוא מקבל. זה 
נכון הן לגבי אנשים עם צרכים מיוחדים והן לגבי בני משפחותיהם, 

.)Bersfoed, 2013( ובעיקר הוריהם, העסוקים בטיפול בהם
אחד הגורמים המשפיעים על המוטיבציה של מקבלי שירות להיות 
שותפים ומעורבים בשירות שהם מקבלים נובע מרצונם להשפיע ולהוביל 
שינוי. השפעה זו כוללת את הרצון לבחור את השירותים שהם מקבלים 
ולשלוט בהם, את הרצון להשפיע על המדיניות המשפיעה על חיי היום־יום 
שלהם, וכן את הרצון לשפר את השירות הניתן. הרצון לשפר את השירות 
הניתן לא תמיד נובע ממניעים אישיים; לעתים הוא נובע מהשאיפה 
שאנשים אחרים, הנמצאים במצב דומה לשלהם, יקבלו שירות טוב יותר. 
כאשר מדובר באנשים עם צרכים מיוחדים המעורבים ושותפים בשירות 
מסוים, יש גם ערך מוסף בכך שהשותפות והמעורבות מאפשרות להם 
לפגוש אנשים נוספים עם צרכים מיוחדים המקבלים את אותו השירות. 
כך הם פוגשים את קבוצת השווים שלהם, חולקים חוויות, נהנים מתמיכה 

הדדית ובונים יחד קהילה פונקציונלית. הדבר נכון 
גם לגבי הורים של אנשים עם צרכים מיוחדים, 
 Bersfoed,( שהמפגש ביניהם הוא משמעותי
2013(. בעשורים האחרונים יש שיח גובר בקרב 

אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם 
סביב ההכלה שלהם בחיי הקהילה והחברה, וזאת 
לאחר שנים של הדרה. השותפות של אנשים עם 
צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם עם השירותים 
הניתנים להם, וגם אלה עם אלה, מסייעת רבות 
להכלה שלהם כחלק מקהילה פונקציונלית 
של אנשים עם צרכים מיוחדים בפרט, וכחלק 
.)Chenoweth & Stehhlik, 2004( מהחברה בכלל
 )Itzhaky & Schwartz, 2000( יצחקי ושוורץ
מצאו כי קיימת התאמה בין השותפות של הורים 
לילדים עם צרכים מיוחדים בקבלת החלטות - וכתוצאה מכך גם הקשר 
שלהם עם הממסד - לבין תחושת ההעצמה שלהם. מעורבות ושותפות 
בקבלת החלטות משפיעה על העצמת ההורים בשלושה מעגלים שונים: 
בתוך המשפחה, ביחס לארגון נותן השירות ובתוך הקהילה הרחבה. 
שותפות זו יכולה לבוא לידי ביטוי ברמת קבלת ההחלטות הנוגעות 
אישית לבן המשפחה שלהם עם הצרכים המיוחדים, אך גם ברמה רחבה 
יותר - בקבלת החלטות הנוגעות לאנשים עם צרכים מיוחדים בכלל. 

גורם נוסף התורם להעצמה של ההורים היא התחושה שכאשר הם 
שותפים בקבלת החלטות, הם מייצגים הורים אחרים לאנשים עם 
צרכים מיוחדים. תחושת השייכות שהם מפתחים כלפי קהילת ההורים 
וכלפי הממסד תורמת אף היא להעצמתם כפעילים - תוצאה מבורכת 

נוספת של השותפות. 

הרציונל לבניית הקבוצה 
קבוצת ההורים הפעילים בתחום הדיור בתחנת השיקום מערב החלה 
מתוך תהליך של שיתוף לקוחות. צוות התחנה יזם תהליך של שיתוף 
הורים לילדים ולבוגרים עם צרכים מיוחדים בפעילות הקהילתית של 

התחנה, איתר וגייס הורים המתאימים להיות פעילים. 
הקבוצה שנוצרה עברה תהליך הכשרה עם מנחה חיצוני ועם עובדת 
סוציאלית מצוות תחנת השיקום. התהליך סייע למקד את תחום הפעילות 
של הקבוצה, לגבש אותה כקבוצת פעילים וליצור קבוצת השתייכות. 
בסיום ההכשרה, הקבוצה בחרה להתמקד בפעילות בתחום הדיור לחיים 

לאנשים עם צרכים מיוחדים.
בשנים האחרונות עבר אגף הרווחה בעיריית ירושלים, ותחנת השיקום 
בפרט, תהליך של קידום העבודה הקהילתית עם לקוחות. צוות התחנה 
עבר הכשרה והיכרות עם המתודה של עבודה קהילתית. אזור מערב, 
שתחנת השיקום משתייכת אליו, חרת על דגלו את המפגש עם הלקוח 
ואת החשיבות של ראיית נקודת המבט של הלקוחות. תהליכים מקבילים 
אלו הובילו יחד לבשלות הארגונית של תחנת השיקום לפתיחת קבוצת 

הורים פעילים.
העקרונות שעמדו, ועדיין עומדים, בבסיס הקבוצה הם שקיפות השירות, 
התאמה מרבית של השירות לצורכי הלקוח, הגברת יכולת ההשפעה של 
לקוחות על השירות שהם צורכים וחיבור בין הידע והניסיון של ההורים 
לידע המקצועי שלנו כעובדות סוציאליות. כמו כן, הורים פעילים הם 
משאב לקידום נושאים שונים, שעובדים סוציאליים לעתים מוגבלים 

ביכולתם לקדם ולהרחיב בהם את המענים עבור הורים נוספים.

מטרת הקבוצה
החזון של קבוצת ההורים הפעילים בתחום הדיור הוא יצירת שיח 
משותף בין הורים לאנשי מקצוע בתחום הדיור, במטרה לקדם שינוי 
מדיניות ושיפור הדיור לחיים של אנשים עם צרכים מיוחדים. מתוך 
חזון זה נגזרו שלוש מטרות מרכזיות: העלאת המודעות בקרב הורים 

כאשר מדובר באנשים עם 
צרכים מיוחדים המעורבים 

ושותפים בשירות מסוים, יש 
גם ערך מוסף בכך שהשותפות 

והמעורבות מאפשרות להם 
לפגוש אנשים נוספים עם 

צרכים מיוחדים המקבלים את 
אותו השירות. כך הם פוגשים 

את קבוצת השווים שלהם, 
חולקים חוויות, נהנים מתמיכה 

הדדית ובונים יחד קהילה 
פונקציונלית
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לאנשים עם צרכים מיוחדים לנושא הדיור, כדי לחשוף בפניהם את 
האפשרויות, התהליך והזכויות הקיימים במסגרת תחום הדיור; שינוי 
מדיניות במטרה ליצור מענה מותאם לכל סוגי המוגבלויות; ועבודה 
עם הפיקוח ועם מסגרות הדיור, כדי ליצור תחושת ביטחון של ההורים 

במסגרות הדיור.
מעבר למטרות אלו, שהקבוצה הציבה לעצמה, כל אחד מחברי הקבוצה 
מביא אתו מטרות אישיות נוספות. מטרות אלו קשורות למניעיהם 
של חברי הקבוצה להשתתף בה ומשתנות בין הורה להורה ומעת לעת, 

בהתאם למקום האישי שהם נמצאים בו. 
הרצון לשייכות ולמשמעות הוא מניע מרכזי להשתתפות בקבוצה. 
הקבוצה מאפשרת מפגש אישי וקרוב עם קבוצת השווים ומאפשרת 
בניית קהילה פונקציונלית - קהילה שבה יש לכולם מכנה קריטי משותף, 
במקרה זה ילדים עם צרכים מיוחדים, על אף שהם גרים בקהילות 
גיאוגרפיות שונות. מניעים אחרים הם מציאת פתרונות דיור אישיים, 
רכישת מעמד של מומחי ידע בפני הורים אחרים ואנשי מקצוע, רצון 

לשנות את תהליכי העבודה ושאיפה לשינוי חברתי בתחום הדיור.

תיאור התהליך
המונח  המאפיין את היחסים בינינו לבין ההורים הפעילים בקבוצה 
הוא שותפות הדדית. שותפות זו התגבשה בתהליך שעברנו, אנו - 
העובדות הסוציאליות המלוות את הקבוצה, וההורים הפעילים בה, 
במקביל וביחד. תהליך זה הוא תוצר של עבודה מתמדת לאורך שנים 

עם ההורים הפעילים בקבוצה.

עקרונות פעולה
מפגשי הקבוצה, הכוללת 12 הורים ושתי עובדות סוציאליות, מתקיימים 
בתחנת השיקום אחת לחודש, בשעות הערב. בין המפגשים הקבוצתיים 
מתקיימים גם דיונים, שיחות ופגישות רבות. לא תמיד אנחנו המובילות 
- לעתים תופסים הפעילים בקבוצה את עמדת ההובלה - אך בשני 
המצבים קיים אמון הדדי, המאפשר לבנות שותפות ולהגיע יחד לשיפור 
השירותים והמענים הניתנים בתחום הדיור לחיים לאנשים עם צרכים 

מיוחדים.
בניית האמון מלווה את הקשר שלנו עם הקבוצה מתחילת העבודה 
שלנו. האמון הוא הבסיס ליצירת הקשר, המרחב והשיח הפתוח בינינו 
לבין ההורים. הוא מאפשר לשמוע ביקורת הדדית, ובה בעת לפעול 

יחד למען מטרה משותפת. 
תהליך בניית האמון התקיים בשני צירים מקבילים: בניית אמון בין 
ההורים לתחנת השיקום, כממסד, ובניית אמון אישי בין ההורים לבינינו, 
כמלוות הקבוצה. הציר של בניית אמון עם התחנה התאפיין בשקיפות 
ובשיתוף ההורים בתהליכים ובקבלת החלטות הרלוונטיות להם, בחזון 
משותף בתחום הדיור ובמחויבות של התחנה, כממסד, לתהליך החשוב 
שהם רוצים להוביל. הציר השני התאפשר בזכות קשר אישי לא פורמלי 

שנרקם בינינו לבין ההורים גם מחוץ למסגרת 
הקבוצה, המעורבות שלנו בתהליכים האישיים 
שלהם עם ילדיהם סביב הדיור והיכולת ליצור 

קשר אישי מקצועי "בגובה העיניים".
עקרון פעולה נוסף שתרם לבניית השותפות 
הוא השילוב בין המתודה הפרטנית למתודה 
הקהילתית. אחד מנכסיו הייחודיים של מקצוע 
העבודה הסוציאלית הוא מגוון שיטות טיפול 
ברמות חברתיות שונות. בבסיס הפרקטיקה של 
המקצוע שלוש מתודות עיקריות: טיפול פרטני, 
התערבות קבוצתית ועבודה קהילתית )גולן, 
2010(. המתודות השונות מדגישות היבטים 

שונים של המקצוע ומשתמשות במיומנויות 
מקצועיות שונות. דרכי ההתערבות השונות של 
המתודה הפרטנית והקהילתית משלימות זו 

את זו ויוצרות יחד שילוב מקצועי רחב יותר מאשר בשימוש במתודה 
אחת )רווח, 2004(. 

אחד הדברים המייחדים את העבודה שלנו עם קבוצת הדיור הוא 
השילוב בין המתודה הפרטנית לקהילתית, שבא לידי ביטוי הן בתהליכים 
המתרחשים בקבוצה בשני המישורים והן בליווי המשותף שלנו את 

הקבוצה - עובדת סוציאלית פרטנית ועובדת סוציאלית קהילתית.
שילוב המתודה הפרטנית והמתודה הקהילתית גם יחד בעבודה עם 
הקבוצה מאפשר הסתכלות בממדים שונים ויכול להניע ולהוביל את 
ההורים לפעולה במישורים שונים. האמון והקשר שנוצרים מאפשרים 
לנו, כעובדות סוציאליות, להניע תהליכי שינוי מרמת הפרט לרמת 
והחוויות  הסיפורים  את  לקבוצה  ִאתם  מביאים  ההורים   הקהילה. 

לפעולה  אותם  מניע  בקבוצה  והשיח המתרחש  האישיות שלהם, 
שתוצאותיה הן גם במישור הפרטני וגם במישור הקהילתי. 

המפגשים הקבוצתיים נועדו לקדם תהליך קהילתי של שיפור תהליכי 
היציאה לדיור לחיים, אך הם נעים על הרצף שבין הפרטני לקהילתי. לא 
אחת, חלק נכבד מהמפגש מוקדש לשיתוף של אחד ההורים מהמקום 
שהוא נמצא בו בתהליך הדיור, וכן בסוגיות נוספות הקשורות להורות 
לילד או לבוגר עם צרכים מיוחדים. החשיפה האישית לא רק תורמת 
להעצמה של ההורה בפני הקבוצה, אלא גם מסייעת לו במקרים רבים 

בפתרון בעיות אישיות מתוך הניסיון של חברי הקבוצה האחרים. 
הריקוד בין הסיפורים האישים לתהליכים הכלליים גורם לכך שהם 
מזינים אלה את אלה, יוצרים מעין ספירלה של תהליך אישי וכללי 
ויחד יוצרים ומאפשרים את השותפות. פעמים רבות, ההורים חשפו 
בפנינו ובפני הקבוצה מחשבות, רגשות וחששות המעסיקים אותם 
בנוגע לילד המיוחד שלהם. חשיפה זאת הפגישה אותם עם התמודדות 
רגשית אישית, אך גם הובילה את הקבוצה לעיסוק בסוגיות אלו ברמות 
נוספות - ברמת הכלל והקהילה. לאורך תקופת הליווי שלנו את הקבוצה, 
ניכר כי כל הורה נע על הרצף שבין האישי לכללי ובין הפרטני לקהילתי 
בנקודת הזמן המתאימה לו. ריקוד זה מניע את התהליכים הקהילתיים 

שהקבוצה עוברת ומובילה. 
השילוב בין האישי לכללי ובין הפרטני לקהילתי מאפיין כל מפגש 
שלנו עם הקבוצה והוא המייחד את הפעילות בקבוצת ההורים. מתוך 
דיון ועיסוק באתגרים ובפתרונות רצויים, הקבוצה מחדדת את מטרותיה 

ואת דרכי הפעולה שלה במישור הקהילתי.
ההנחיה המשותפת שלנו - עובדת סוציאלית פרטנית יחד עם עובדת 
סוציאלית קהילתית - תורמת ליכולתנו להקשיב ולראות את מגוון 
הקולות העולים בקבוצה ולנוע על הציר שבין הפרטני לקהילתי. נקודות 
המבט המקצועיות השונות שלנו על חברי הקבוצה ועל התהליכים שהם 
עוברים מאפשרות עבודה במקביל על קשר פרטני ועל בניית קבוצה 
וקהילה עם חזון משותף. הראייה הפרטנית את הורי הקבוצה בונה קשר 
אישי של אמון ושייכות ומשמשת בסיס לנקודת מבט קהילתית של 

ההורים, כפעילים המשפיעים ומובילים תהליכי שינוי. 
רעות, כעובדת סוציאלית פרטנית, נוגעת בהתמודדויות אישיות 
של המשפחות בשעות הבוקר, בחדר הטיפול. 
במפגשים הקבוצתיים המתקיימים בשעות הערב 
היא משקפת תהליכים אלו מזווית מקצועית 
אחרת, הבאה לידי ביטוי בשיח הקבוצתי. הילה, 
כעובדת סוציאלית קהילתית, מזהה תהליכים 
אישיים וקבוצתיים של ההורים ובונה יחד עם 
הקבוצה את המטרות ואת דרכי הפעולה המניעות 

את התהליך הקהילתי לשינוי בתחום הדיור.

יתרונות ואתגרים
לשותפות בינינו, העובדות הסוציאליות בתחנת 
השיקום וההורים הפעילים בקבוצה, יש יתרונות 
רבים, התורמים הן לקידום המטרות הקבוצתיות 
בתחום הדיור, הן לשיפור השירות והן לתהליך 

שההורים ואנחנו עוברים יחד.

במסגרת קבוצת הפעילים, 
ההורים חווים את עצמם 

כמומחי ידע וכבעלי ניסיון, 
קול משמעותי בשיח המקצועי 

בתחום הדיור. ניתנת להם 
ההזדמנות לקבל תפקידים של 

מנחילי ידע להורים נוספים 
ושל שותפים בפורומים שונים, 

שנוכחים בהם אנשי מקצוע 
וקובעי מדיניות

29



השותפות שנוצרה בינינו, כאנשי מקצוע, לבין ההורים הפעילים היא 
בעלת ממד נוסף, שכן הפעילים הם מקבלי שירות בתחנת השיקום ואילו 
אנחנו, העובדות הסוציאליות, נותנות שירות. במפגשים הקבוצתיים, כל 
אחד מההורים מביא לידי ביטוי את הייחודיות שלו, ולנו מתאפשר לראות 
את תכונות האופי, את הכוחות, את הסיפורים והנרטיבים האישיים של 
כל אחד ואחד. בדרך זו אנחנו רואות את ההורים כמכלול וכשותפים, 
ולא רק כמקבלי שירות. תפיסה זו משפיעה לא רק על הדרך שאנחנו 
רואות את ההורים ועל הקשר הנרקם בינינו, אלא גם על האופן שאנחנו 

פועלות כעובדות סוציאליות נותנות שירות.
האקלים הטיפולי בתחנת השיקום השתנה בין היתר בזכות השותפות 
שנוצרה עם קבוצת ההורים. התפיסה כיום בתחנה היא שבניית שותפות 
ושימוש במתודה הפרטנית והקהילתית הם חלקים משלימים בתהליך 
טיפול אחד. נקודת המבט הייחודית המתאפשרת בתהליך המשלב את 
שתי המתודות, פותחת פתח גם לעובדות הסוציאליות האחרות בתחנה 
להתבונן בסוגיית הדיור מנקודת המבט של ההורים. צוות התחנה רואה 
בקבוצת ההורים מומחי ידע, בתחום הדיור בפרט ובהורות המיוחדת בכלל. 
כמו כן, השותפות עם הקבוצה מאפשרת לצוות התחנה לראות גם את 
הלקוחות האחרים מנקודת מבט אחרת, שמדגישה את הכוחות שלהם.

במסגרת קבוצת הפעילים, ההורים חווים 
את עצמם כמומחי ידע וכבעלי ניסיון, קול 
משמעותי בשיח המקצועי בתחום הדיור. ניתנת 
להם ההזדמנות לקבל תפקידים של מנחילי ידע 
להורים נוספים ושל שותפים בפורומים שונים, 
שנוכחים בהם אנשי מקצוע וקובעי מדיניות. 
כמקבלי שירות בתחום הדיור, ההורים מאירים 
נקודות מבט שונות על החוויה שלהם בטיפול 
ובשירות הניתן. אחת התוצאות המשמעותיות 
של השותפות עם ההורים היא העצמה שלהם. 
השותפות משפיעה לא רק על התהליך המשותף 
שאנחנו עוברות עם הקבוצה, אלא גם על כל 

הורה המשתתף בקבוצה באופן אישי.
השותפות שנוצרה בעקבות האמון וההתמדה, 
השילוב בין המתודה הפרטנית והקהילתית 
והמפגש המקצועי והאישי אתנו, יצרו מודל 
עבודה ייחודי עם קבוצת ההורים הפעילים. 

הייחודיות של הקבוצה, בעקבות השותפות אתנו, פותחת בפניה דלתות 
בקרב גורמי מקצוע וקובעי מדיניות ומאפשרת להוביל שינוי חברתי 

בתחום הדיור לחיים, בטווח הקרוב והרחוק. 
בשותפות עם הורים פעילים יש גם אתגרים. כעובדות סוציאליות 
הנמצאות בעמדה של נותנות שירות, אנו נדרשות להכיר בצורך ובחשיבות 
של שמיעת קולם האחר של מקבלי השירות, כשותפים, כפי שהוא 
בא לידי ביטוי בקבוצת ההורים. הכרה זו דורשת מאתנו להעביר חלק 
מהכוח לידי ההורים, מתוך הבנה שהידע שצברו בעקבות ניסיון החיים 
שלהם הוא משמעותי ומוסיף על הידע המקצועי שלנו. שותפות זו היא 
מאתגרת, מאחר שהיא מעמעמת את הגבולות בין מקבל שירות לנותן 

שירות ומייצרת מערכת יחסים חדשה בינינו.
השותפות הזאת מאתגרת לא רק אותנו, כעובדות סוציאליות המלוות 
את הקבוצה, אלא גם את ההורים, שגם הם הורגלו עד כה לעמדה 
של מקבלי שירות בתחנת השיקום. מאחר שהמפגש המקצועי אתנו 
גולש לרבדים אישיים, הגבולות המקצועיים והטיפוליים מיטשטשים. 
במפגשים הקבוצתיים, ההורים מבקרים לא פעם את תהליכי העבודה 
שהם חווים כמקבלי שירות. למדנו להכיל ביקורת זו מבלי להתגונן, 
מתוך הבנה שכמקבלי השירות הם שותפים שלנו והביקורת יכולה 
להיות קטליזטור ליצירת אקלים מאפשר ולתהליכי עבודה מיטיבים. 
הביקורת היא ביקורת בונה ומתקבלת ככזו. איננו מנסות להתגונן ולהגן 
על התהליכים הקיימים, אלא נוהגות כשותפות בעיצוב מחדש של 
תהליכים חדשים. בזכות תפיסה זו הצלחנו להגיע למקום שבו המטרה 

המשותפת גוברת על התפיסה של "הם ואנחנו". 

כנס הדיור כדוגמה לפעילות הקבוצה

בנובמבר 2016 התקיים - ביוזמה משותפת של קבוצת ההורים ותחנת 
השיקום - כנס "הדלת שלנו לעתיד מיוחד", שעסק בנושא הדיור לחיים 

לאנשים עם צרכים מיוחדים. 
רעיון הפקת הכנס נולד מתוך הרצון והצורך להעלות בקרב הורים 
מכל רחבי ירושלים את המודעות לנושא הדיור לאנשים עם צרכים 
מיוחדים. מטרותיו נקבעו במשותף עם קבוצת ההורים הפעילים: העלאת 
המודעות בקרב ההורים לנושא הדיור; נתינת מענה מקצועי טוב להורים 
בשלבים שונים של תהליך הדיור; מתן מידע על תהליך הדיור; ויצירת 

גוף הורים חזק, המעוניין לפעול לשיפור מצב הדיור.
בתהליך ההפקה של הכנס, קבוצת ההורים הפעילים התחלקה לצוותי 
עבודה: צוות שיווק ופרסום, צוות תוכן ומוזמנים מכובדים וצוות לוגיסטי. 
ההורים היו מעורבים בארגון הכנס עד הפרטים הקטנים: איך לנסח את 
ההזמנה כך שתחבר הורים לנושא; מה נכון לשאול בעמדות ההרשמה לכנס; 
שיחות ופגישות מקדימות עם המרצים; איך לסדר את החדרים, וכדומה.
במקביל לשותפות שלנו עם קבוצת ההורים לקראת הכנס, פעלנו 
לחיבור העובדות הסוציאליות האחרות בתחנת השיקום, מתוך התפיסה 
שמדובר בכנס רחב, העוסק במענים לכלל 
לקוחות מחלקת השיקום בעיר. כחלק מתהליך 
זה, ערכנו כמה מפגשים עם צוות התחנה - 
לחשיבה משותפת, עדכונים שוטפים וחיבור 

לנושא. 
נוסף על כך, במהלך חודשי ההכנה התקיימה 
בתחנה סדנת שיווק וקשרי קהילה שעסקה בכלים 
שיווקיים בעולם החברתי, ובין היתר גם בתכנית 
השיווקית של כנס הדיור. בסדנה, בהנחיית מנחה 
חיצונית, השתתפו עובדות השיקום, ההורים 
הפעילים ומתנדבים. השותפות בסדנה תרמה 
לחיבור בין־אישי בין העובדות לפעילים והדגישה 
את העבודה המשותפת של כולנו לקידום הכנס. 
הסדנה עצמה סייעה לחיבור למטרות הכנס, 
להתנסות וללמידת כלים שיווקיים רלוונטיים. 

השותפות עם ההורים לא הסתיימה בהכנות 
לכנס; היא באה לידי ביטוי גם באירוע עצמו. 
הכנס נפתח בדברי פתיחה של נציג קבוצת ההורים ושל מנהלת תחנת 
השיקום. בהמשך התקיימו ארבע הרצאות קצרות במליאה, שהציגו 
זוויות שונות של נושא הדיור לחיים. המרצים ונושאי ההרצאות נקבעו 
יחד עם קבוצת ההורים הפעילים. בהמשך הערב התקיימו מעגלי שיח, 
שכל אחד מהם דן בשלב אחר בתהליך היציאה לדיור לחיים. בתקופת 
ההכנות לכנס קיימנו דיונים רבים על החלוקה של מעגלי השיח, שכן 
היה לכולנו רצון משותף שבמעגלים אלה יבואו לידי ביטוי השלבים 
השונים בתהליך היציאה לדיור, והם יכללו גם את ההיבטים הרגשיים 

שבחוויית ההורים וגם את ההיבטים המעשיים של התהליך. 
מעגלי השיח הונחו במשותף על ידי הורים מקבוצת הפעילים והעובדות 
הסוציאליות. ההנחיה המשותפת הביאה לידי ביטוי את נקודות המבט 
השונות ותרמה לחיבור של ההורים שהשתתפו במעגלי השיח הן למבט 

המקצועי והן למבט האישי בסוגיות שעלו.
2016, נחל הצלחה גדולה. נכחו בו כ־400  הכנס, שהתקיים בסוף 
משתתפים, בהם הורים לילדים ולבוגרים עם צרכים מיוחדים מירושלים 
והסביבה, עובדות סוציאליות, אנשי מקצוע מאגף הרווחה בעיריית 
ירושלים, צוותי עמותות הדיור, מפקחים ממשרד הרווחה וקובעי מדיניות 
שונים. הורים רבים העידו כי הכנס הקנה להם את ההרגשה שהם חלק 
מקהילה גדולה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, וכי נוצרה תחושה 
של "שותפות גורל" בין ההורים. נוסף על החיבור הזה, עם הורים אחרים, 
הכנס יצר מפגש תקדימי בין הורים לבין אנשי מקצוע שונים, שאינו 
מתאפשר בעבודה השוטפת. הנוכחות המרשימה של אנשי המקצוע 
נבעה בין היתר מההבנה שאין מדובר בערב מידע שגרתי, אלא בשיח 

בניית קהילה, דווקא בעידן 
הנוכחי של ריבוי אמצעי 

תקשורת טכנולוגיים הבאים 
על חשבון מפגש אישי, 

מציעה בסיס ומקום מפגש 
לכל הורה ומאפשרת לו להיות 

חלק מקבוצת השווים שלו, 
עם אנשים נוספים בעלי 

מאפיין קריטי משותף

30



משותף ופתוח בין הורים לאנשי מקצוע.
כנס הדיור היה אירוע שיא בשותפות שלנו עם קבוצת ההורים. לאחר 
הכנס, הורים רבים העידו כי חשו ש"הוסרו המחיצות" בין הממסד 
להורים ונוצר שיח פתוח וכן, שהוצפו בו צרכים ורצונות. התהליך 
שהתרחש בכנס מקביל למעשה לתהליך ארוך־השנים שעברנו עם 
קבוצת ההורים. יצירת השותפות בין ההורים הפעילים לבינינו, העובדות 
הסוציאליות, ולבין תחנת השיקום ומחלקת השיקום של אגף הרווחה 
בעיריית ירושלים, היא זו שהולידה את הכנס, שהייתה בו תחושת 
שותפות בין ההורים לבין עצמם ובינם לבין הממסד. הצלחת הכנס 
עוררה גלים, קידמה את היחסים בין הורים לממסד ועודנה מאפשרת 

יצירת שותפויות נוספות.

משמעות התהליך וחשיבותו לעבודה 
הסוציאלית בעידן הנוכחי

התהליך שתואר לעיל הוא תהליך בניית שותפות בינינו, כעובדות 
סוציאליות בתחנת השיקום, לבין הורים לילדים ולבוגרים עם צרכים 
מיוחדים המשתתפים בקבוצת הפעילים בתחום הדיור. אנחנו מאמינות 
כי תהליך זה אינו ייחודי לתחנת השיקום או להורים לילדים ולבוגרים 
עם צרכים מיוחדים, אלא יכול וצריך להתרחש גם בעולמות תוכן 

אחרים בעבודה הסוציאלית.
השינוי בהתייחסות ללקוח - ממקבל שירות לשותף בשירות, מנתמך 
לתומך - מעמיד אותו במקום שונה. האמון שאנחנו בונות עם הלקוחות, 
אשר עוברים את התהליך יחד אתנו, משמעותי בתהליך ההעצמה 
שלהם. ההסתכלות עליהם לא רק כמקבלי שירות אלא כמומחי ידע 
ובעלי ניסיון, המתמודדים יום־יום ולאורך שנים עם הורות מיוחדת, 
מאפשרת לנו להעביר חלק מהכוח המקצועי שלנו אליהם, ובכך ניתנת 

להם הזדמנות להיפגש עם עצמם בעמדה אחרת. 
במקרים רבים, לקוחות אינם זקוקים לשירות ולטיפול אינטנסיביים, 
ויש תקופות שהקשר עם המשפחה אינו רציף. ההזדמנות להיות שותפים 
ופעילים מאפשרת להם, כלקוחות, ולנו, כאנשי מקצוע, לשמור על קשר 
פעיל עם השירות ממקום אחר: לא רק כמקבלי שירות אלא כשותפים 

ופעילים משמעותיים.
השותפות נוצרה גם בין ההורים לבין עצמם ואף נרקמו חברויות. 
הקבוצה היא לא רק פלטפורמה לקידום סוגיות בוערות בתחום הדיור, 
אלא גם קהילה פונקציונלית המעניקה לכל פרט בה משמעות ושייכות 
ויוצרת מחויבות הדדית. בניית קהילה, דווקא בעידן הנוכחי של ריבוי 
אמצעי תקשורת טכנולוגיים הבאים על חשבון מפגש אישי, מציעה 
בסיס ומקום מפגש לכל הורה ומאפשרת לו להיות חלק מקבוצת השווים 

שלו, עם אנשים נוספים בעלי מאפיין קריטי משותף.
תהליך בניית השותפות משמעותי גם עבורנו, כעובדות סוציאליות. 
בניית שותפות עם לקוחות, באשר הם, מאפשרת לעובדים סוציאליים 
להתבונן מנקודת מבט אחרת - זו של הלקוחות עצמם - בלקוחות 
ובסוגיות המרכזיות בחייהם. נקודת מבט זו מסייעת בחיבור ללקוח 
ומאפשרת קשר אחר, שבא לידי ביטוי ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית. 
כפי שכתבנו לעיל, תהליך בניית השותפות הוא מאתגר לעובדים 
הסוציאליים, הנדרשים לעמעם את הגבולות בינם לבין הלקוחות. עם 
זאת, הוא תהליך חשוב המפתח כלי עבודה אשר מאפשרים שיח אחר 

ומשמעותי עם לקוחות.
 

סיכום
סוציאליות,  כעובדות  בפנינו,  פותחת  ההורים  עם   השותפות 

צוהר לראיית תהליך היציאה לדיור מנקודת המבט שלהם. ההיבטים 
הרגשיים, ההתלבטויות, הציפיות והחששות שההורים חשפו בפנינו 
חידדו את מורכבות התהליך. תובנה זו משמעותית לעבודה משותפת 
עם לקוחות בכל נושא. היכולת ליצור שיח פתוח עם לקוחות שהם 

גם מקבלי שירות וגם שותפים, מאפשרת לנו להיות אנשי מקצוע 
טובים יותר, עם הסתכלות רחבה יותר על הלקוחות ועל הסוגיה שהם 

מתמודדים אתה. 
את ההורים הביאה שותפות זו להבנה כי הם נדרשים לקבל אחריות 
אקטיבית על עתיד ילדיהם, יחד עם אנשי המקצוע. בכך הם הופכים 
להיות שותפים בשני כובעים שונים: הם שותפים אקטיביים בתהליך 
האישי שלהם, ובמקביל הם שותפים כפעילים קהילתיים. כיום, 
ההורים בקבוצה הם שגרירי תפיסה זו בקרב הורים אחרים בקהילה 
הפונקציונלית של הורים לילדים ולבוגרים עם צרכים מיוחדים. הקשר 
שלהם עם הורים אחרים בקהילה זו חושף בפני הורים נוספים את 
השותפות הייחודית עם צוות התחנה ומשמש מודל להורים נוספים 

הרוצים להיות פעילים.
השותפות עם קבוצת ההורים הפעילים פתחה בפנינו גם אפשרות 
לנקודות מבט נוספות על העבודה שלנו. דרך השותפות עמם נחשפנו 
להורות המיוחדת ולתהליך החשיבה שעובר כל הורה לילד או לבוגר 
עם צרכים מיוחדים בנוגע לעתיד המיוחד של ילדו. אנחנו מאמינות 
ששותפות זו, והלמידה שלנו ממנה, סייעה לנו להיות עובדות סוציאליות 
טובות יותר ומקצועיות יותר במפגשים שלנו עם לקוחות. הקשר המיוחד 
שנבנה עם ההורים אפשר לנו לראות גם בהורים אחרים, שאינם פעילים 
בקבוצה אך מקבלים שירות בתחנה, שותפים פוטנציאליים. הראייה של 
שותפות פוטנציאלית משפיעה על הקשר עם הלקוחות ועל השירות 
שאנחנו נותנות להם בתחנת השיקום. אנחנו מאמינות ששותפות זו, 
עם קבוצת ההורים הפעילים, היא רווח גדול לכלל המעורבים: לתחנת 

השיקום, לנו - כעובדות סוציאליות, וכמובן להורים.
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עמדה

"חוק גישור חובה" - יתרון או כישלון?
  לא מכבר שודרה במהדורת החדשות של 
רשת ב' כתבה על תוצאותיו של "חוק הגישור", 
שנכנס לתוקף לפני כשנה וחצי )17 ביולי, 2016(. 
הכתבה הייתה שטחית למדי ולא מפרגנת בעליל. 
מצוידת בנתונים סטטיסטיים, הכתבת עמליה 
דואק הציגה את תוצאות החקיקה ככישלון: 
רק 15% מהזוגות שפנו לבית המשפט הסכימו 

להיכנס להליך גישור שהסתיים בהסכם.
הכתבה, קצרה ככל שהייתה, לא הציעה כל 
הסבר ולא כיוונה אצבע מאשימה כלפי מי 
שאולי נושא באחריות. הצופה הממוצע יחשוב 
כי האחראים לכישלון הם המגשרים - בין אם 
ביחידות הסיוע ובין אם מחוצה להן. האמנם 

אלו הם פני הדברים?

החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה 
)הוראת שעה( תשע"ה־2014 )להלן החוק(, 
מכונה בפי רבים, ובכללם אנשי תקשורת, בשם 

"חוק הגישור" או "חוק גישור חובה". 
כינוי זה הוא מוטעה ומטעה, כיוון שללא 
הסכמה מרצון של הצדדים, הליך גישור אינו 
אפשרי. החוק אינו כופה עליהם הליך גישור. 
מטרתו היא "לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם 
ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי 
שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות 
משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים 
הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד". 
החוק מחייב כל פונה לערכאה שיפוטית 
בבקשה להגיש תובענה בעניין סכסוך משפחתי, 
להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך. הוא יופנה 
ליחידת הסיוע, ל־4-1 פגישות מהו"ת )מידע, 
היכרות ותיאום(, במטרה ליישב את הסכסוך 
ולחתום על הסכם שיאשר בית המשפט ויקבל 
תוקף של פסק דין. החוק קובע כי פגישות 

45 יום מיום הגשת  המהו"ת יתקיימו בתוך 
הבקשה, אך אפשר להאריך את התקופה ב־15 

ימים נוספים.
מן הסתם ידע המחוקק כי ברוב המקרים 
לא ניתן לסיים הליך גישור לגירושין בארבעה 
מפגשים. לפיכך קבע כי בתום עשרה ימים מיום 
פגישת המהו"ת האחרונה, על כל אחד מהצדדים 
להודיע אם הוא/היא מעוניין להמשיך בהליך 
חלופי ליישוב הסכסוך, קרי לגישור. מספר 
המפגשים הממוצע הנדרש להליך גירושין 
הוא 8-7, ולכן קבע המחוקק בסעיף 3ג)2( כי 
בני הזוג רשאים, בהסכמה, להמשיך את הליך 
הגישור במרכזי גישור ציבוריים בקהילה או 

במגזר הפרטי. 

 גורמים העשויים להסביר 

את התוצאות:
הדין  עורכי  רוב  כצפוי,  הדין:  עורכי   .1
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החקיקה  להליכי  שותפה  שהייתה  כמי 
ולהפעלתו של החוק בשנתו הראשונה, ברצוני 
להגיב על המאמר "'חוק גישור חובה' - יתרון 
או כישלון?" ולעמוד על  כמה סוגיות הדורשות 

הבהרה.
החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, 
התשנ"ע־2014 )הוראת שעה( - ולא "חוק גישור 
חובה", נכנס לתוקף ב־17 ביולי 2016. החוק הוא 
בגדר מהפכה בהתייחסות המדינה לסכסוכי 
משפחה, שבה המוקד עובר מהשדה המשפטי 

לשדה הטיפולי. 
בעת חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה 
בשנת 1995 הכיר המחוקק בחשיבות ההיבט 
הטיפולי בהתמודדות עם סכסוכים משפחתיים, 
לצד המענה המשפטי, וקבע כי יוקמו יחידות 
הערכאות  לצד  הסיוע(  )יחידות  טיפוליות 
המשפטיות, מתוך ההכרה כי הערכאה המשפטית 
)בתי משפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים( 

אינה הזירה המתאימה ליישוב סכסוכים אלה. 
הכרה זו נבעה מההבנה שהליכים משפטיים 
נוטים לקטב את עמדות המתדיינים, להסלים 

את הסכסוך ולגרום לנזק - בעיקר לילדים. 
יחידות הסיוע משתייכות למשרד העבודה 
והרווחה ופועלות לצד כל הערכאות המשפטיות 

הדנות בסכסוכי משפחה.  
המשפט  בתי  הקמת  לאחר  שנה  עשרים 
לענייני משפחה, ולאחר שיחידות הסיוע טיפלו 
בעשרות אלפי משפחות שהופנו אליהן דרך 
הערכאה המשפטית, צועד המחוקק צעד נוסף 
וקובע כי יש להקדים להליך המשפטי הליך 
ההתדיינויות  את  לצמצם  במטרה  טיפולי, 
המשפטיות. זהו מודל ייחודי, שיש המכנים אותו 
"משפטיפולי", ובו משתלבים השדה הטיפולי 
בהתמודדות  לסייע  כדי  המשפטי  והשדה 
עם סכסוך משפטי. )היום מופעלים מודלים 
דומים גם בתחום הפלילי ]צדק מאחה[ ובתחום 

האזרחי ]מהו"ת בתחום האזרחי[.( 
על פי החוק, בעניינים שבין בני זוג או בין 
הורים לילדיהם )בעיקר סביב גירושין(, חובה 
להגיע ליחידות הסיוע למפגשי מהו"ת - מידע, 
הערכה ותיאום - טרם הגשת התביעה. במפגשים 
אלה מקבלים הצדדים מידע מותאם למצבם 
)המשפחתי, הרגשי, הכלכלי והמשפטי( ועוברים 
הערכה לבדיקת החלופה המתאימה ליישוב 

הסכסוך )קיימות חלופות שונות והגישור הוא 
אחת מהן(. אין חובה לפנות לגישור, ובסיום 
מפגשי המהו"ת )4-1 מפגשים( רשאי כל צד 

לבחור בהליך משפטי. 
של  התארגנות  שחייב  מורכב,  חוק  זהו 
הגורמים השונים - משרד המשפטים, יחידות 
הסיוע והערכאות המשפטיות - ועורר התנגדות 
קשה בקרב עורכי דין רבים בתחום המשפחה. 
לצורך מימוש החוק קיבלו יחידות הסיוע 
תוספת תקנים לעובדות סוציאליות ולעורכות 
דין, שתהליך גיוסן והכשרתן לתפקיד ארך 
מעל למצופה. כמו בכל שינוי מורכב, התקופה 
הראשונה התאפיינה בחוסר ודאות ובחששות 
של העובדים הוותיקים של יחידות הסיוע. 
כמו כן, נדרשו תיאומים עם הנהלות הערכאות 
המשפטיות והתמודדות עם ההתנגדות של 
עורכי הדין. כל אלה, וגורמים נוספים, גרמו 
לעומסים כבדים ולחריגה במועדים אל מעבר 

למה שקבע החוק. 
היום, שנה וחצי לאחר כניסת החוק לתוקף, 
המצב התייצב: כל העובדים החדשים החלו 
לעבוד, בכל יחידות הסיוע עומדים במועדים 
שקבע החוק, פחתה התנגדותם של עורכי הדין 

ושופר התיאום עם הערכאות המשפטיות.   
צודק הכותב בהבהירו כי אין מדובר ב"חוק 
גישור חובה". אין חובה לפנות להליך גישור, 

ענת ענבר, MSW - עו"ס מומחה, חברה בוועדת 
ההיגוי למעקב אחר יישום החוק, לשעבר מנהלת 

שירות יחידות הסיוע, משרד העבודה והרווחה. 
 anatkarpin@gmail.com

הערה: ההתייחסות במאמר היא לעובדות 
 סוציאליות. ביחידות הסיוע עובדים גם 

עובדים סוציאליים, אך מספרם זעום. 

"התוצאות עד כה מראות כי הכיוון נכון"
תגובה למאמר "'חוק גישור חובה' - יתרון או כישלון?"  |  ענת ענבר 
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המשפחה, מתנגדים לחוק העלול לגזול נתח נכבד 
מהכנסותיהם. יש להניח שלרוב הפונים לערכאות 
כבר יש עו"ד, שייעץ להם והציע הצעות העשויות 

להשפיע על החלטתם לגבי הליך הגישור. 
2. יחידות הסיוע: אלה הוקמו כדי לסייע 
הסדרי  לקבוע  בבואם  ולדיינים  לשופטים 
משמורת וראייה של קטינים. יחידות הסיוע 
מאוישות על פי חוק בעובדים סוציאליים 

לסדרי דין. 
הסוציאליים  העובדים  עברו  אם  גם  א. 
הללו הכשרה כמגשרים, ניתן להניח כי תחום 

אינו  ניסיונם  ועיקר  מומחיותם 
הגישור;

ב. ליחידות הסיוע אין מספיק 
תקנים;

ג. כפי שצוין לעיל, ברוב המקרים 
גישור  הליך  לסיים  ניתן  לא 
בארבעה מפגשים, ולכן עומדים 
אנשי יחידת הסיוע בפני דילמה: 
האם להסתפק במפגשי היכרות, 
לשכנע  וניסיון  מידע  הכוללים 
מאבק  על  עדיף  גישור  שהליך 
משפטי )ובהתאם להחלטה חיובית 

של בני הזוג - הפנייתם לגישור חיצוני(, או 
להתחיל בהליך גישור בניסיון להגיע להסכמות 

ולהסכם גירושין בארבעה מפגשים. 
3. משרד המשפטים: 

א. לא העריך נכונה את יכולתן של יחידות 
יישומו של החוק.  הסיוע לעמוד בדרישות 
למעשה, המדינה אינה מצליחה ליישם את 

החוק שהיא עצמה הביאה לאישור הכנסת;
ב. לא סיים עד תום את הליך החקיקה, כיוון 
שהתקנות בדבר מי שמורשה להציג עצמו 
כמגשר משפחתי מוסמך ורשום ברשומות 

עדיין לא בתוקף;
ג. לא נקט בפעולות להטמעת ערכי הגישור 

ומעלותיו בקרב הציבור הרחב.

סיכום
החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה 
)הוראת שעה( תשע"ה־2014 הוא חוק נאור 
ומתקדם, שעשוי להיטיב עם אלפי משפחות 
וגירושין. כל חוק  שנקלעו למשבר פירוד 
שמציע ליישב סכסוכים בשיתוף פעולה, 
בהידברות ובדרכי שלום עדיף על מאבק 
כל  המכלה  מתמשך,  משפטי 
טובה שנותרה במערכת  חלקה 

המשפחתית המעורערת. 
לקשיים  עדים  אנו  זאת,  עם 
החוק,  של  ביישומו  ולמכשולים 
שבאים לידי ביטוי בתוצאות. אם 
הגורמים המעורבים יסתפקו במס 
שפתיים, בחיכוך ידיים ובתירוצים 
שונים ולא ינקטו צעדים לצמצום 
הקשיים ביישום החוק, התוצאות 
לא ישתנו וספק אם החוק ישיג את 

מטרותיו. 

אלא להשתתף בפגישות עם עובדת סוציאלית 
ביחידות הסיוע, ובמקרים מתאימים גם עם 
ליישב את  דין. מטרת ההליך אינה  עורכת 
הסכסוך, כפי שטוען הכותב, אלא לאפשר 
לצדדים להידבר ולהגיע להחלטה על הדרך 
שהם בוחרים כדי ליישבו, בהמשך להערכה 

המתבצעת במפגשים.
המטרה היא לאפשר לצדדים הנמצאים 
במשבר וטעונים ברגשות של כעס, תסכול, 
חרדה וחוסר אונים, פסק זמן והידברות בסיוע 
איש טיפול, וכן קבלת מידע שיחזיר להם 
את השליטה בחייהם ויאפשר להם לחשוב 
על המשך דרכם כבני זוג וכהורים.  לחלק 
מהמשפחות מתאים הליך טיפולי )בעיקר 
במקרים ששני הצדדים אינם מגובשים לגבי 
ההחלטה על הפרידה(; לחלקן מתאים הליך 
גישור; חלקן פונות להליך גירושין בשיתוף 
פעולה או למו"מ בסיוע באי־כוחם; ולעתים, 
למרבה הצער, ההמלצה היא לפנות להליך 

משפטי. 
להסכמות  להגיע  ניתן  במהלך הפגישות 
זמניות על סוגיות דחופות )למשל, מזונות 
זמניים, הסדרי קשר( ולקבל מידע משפטי 
מעורכת הדין המשתתפת בחלק מהמפגשים. 
לגבי  הכותב  הניתוח של  על  חולקת  אני 
התוצאות; הוא טועה ומטעה. כשנה וחצי מאז 
 36% החל החוק לפעול, הנתונים מראים כי 
מהמתדיינים בחרו ליישב את הסכסוך מחוץ 
במהלך  להסכמות  הגיעו   - המשפט  לבית 
המפגשים או החליטו ליישבו בדרך אחרת 
15% הסכימו  )ולא כפי שציין הכותב, ש"רק 

לפנות לגישור"(. אלה הם נתונים מעודדים 
ביותר, בהתחשב בעובדה שאחד מבני הזוג 

התכוון להגיש תביעה משפטית. 
נתון מפתיע ומעודד אף יותר הוא הדיווח 
של הערכאות המשפטיות לכנסת כי במהלך 
השנה הראשונה להפעלת החוק נפתחו בהן 
בשנה  שנפתחו  התביעות  ממחצית  פחות 
שקדמה לחוק. אם מטרת החוק היא צמצום 
ההתדיינויות המשפטיות, הרי שנתון זה עולה 
- מעל ומעבר - על הציפיות והיעדים. מוקדם 
מדי להסיק מסקנות, אך בשלב זה נראה כי 

התוצאות מעודדות מאוד.
הכותב מייצג במאמר את עמדת המגשרים 
במשפחה: למרות חשיבותו של הגישור, בעיקר 
בתחום המשפחה, הוא אינו חזות הכול. יש 
חלופות רבות ליישוב סכסוכי משפחה, והגישור 

הוא אחת מהן.
סיבה אחרת לתוצאות, על פי הכותב, היא 
שיחידות הסיוע מאוישות בעובדות סוציאליות 
לסדרי דין שאינן מומחיות בגישור. לא אלה הם 
פני הדברים: העובדות  הסוציאליות ביחידות 
הסיוע אינן עובדות סוציאליות לסדרי דין 
ואינן נותנות המלצות לבית המשפט. הן בעלות 
)רובן מטפלות  התמחות בתחום המשפחה 
משפחתיות( וניסיון רב מאוד בגישור. כאמור, 
יחידות הסיוע פועלות מזה כעשרים שנה, 
ניכר מעבודתן עד כניסת החוק היה  וחלק 
גישור במקרים מורכבים מאוד, של סכסוכים 
ועיקר  כלל  הגיעו  שלא  גבוה  בקונפליקט 
למגשרים פרטיים. לעניות דעתי, מעטים הם 
אנשי הטיפול בישראל שיש להם ניסיון כה 

רב בגישור במשפחה כמו זה שצברו עובדות 
יחידות הסיוע. 

הגישור אינו חלק מרכזי במפגשי המהו"ת 
משום שכך קבע המחוקק, למורת רוחן של 
העובדות )החוק קובע כי יחידות הסיוע יגשרו 
רק במקרים חריגים(. העובדות ישמחו מאוד 
להרחיב את השירות ולגשר, בתנאי שיתוגברו 

בתקנים נוספים.
הכותב מלין על משרד המשפטים שלא סיים 
את הליך החקיקה לגבי מגשרים.  בתאריך 9 
באוגוסט 2017 אושרו בכנסת תקנות רשימת 
המגשרים לרשות הנהלת בתי המשפט ונקבעו 
קריטריונים להיכלל ברשימה זו. כמו כן, המדינה 
מממנת גישור למי שזכאי לייצוג מטעם הסיוע 
המשפטי, כך שמצב כלכלי אינו מהווה חסם 

לפנייה להליך גישור. 
שרת המשפטים מינתה ועדה למעקב אחר 
יישום החוק, שחברים בה נציגים מיחידות 
הסיוע, משרד המשפטים, הנהלות הערכאות, 
והסיוע המשפטי.  נציגי לשכת עורכי הדין 
הוועדה מתכנסת בקביעות כדי לדון בבעיות 
העולות תוך כדי ההפעלה ולדון בפתרונות - 
כולל תיקוני חקיקה שחלקם כבר אושרו, כדי 

לשפר את ההפעלה והיישום.  
מדובר בחוק שהוא הוראת שעה לשלוש 
שנים. יש עוד מה לתקן ולשפר כדי שהתפיסה 
החדשנית שמביא החוק בהתייחסות לסכסוכי 
מיטבי  באופן  ביטוי  לידי  תבוא  משפחה 
המחירים  על  ההתדיינויות,  את  ותצמצם 
הרבים שהן גובות. התוצאות עד כה מראות 

כי הכיוון נכון.
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אתיקה

האם יכול עובד סוציאלי 
מביצוע  להימנע  חרדי 

תפקידו כשהדבר נוגד 
את ערכיו האישיים? 

למי פונה עובד סוציאלי 
ת  עצו י להתי חרדי 

מקצועית - לעמיתיו 
לרב  או  למקצוע 
המקובל עליו? האם 
ניתן לעבוד ולטפל 

מהמגזר  בלקוחות 
הערבי כשבמקרים רבים, 

בדרך זו או אחרת, הם 
קרובי משפחה של 

מותר  האם  המטפל? 
המטפל  סוציאלי  לעובד 

בעולים חדשים לקבל החלטות 
במקומם, לטובתם, מאחר שאינם 

ואם  הישראלית?  בהוויה  בקיאים 
מוסכם שאפליה היא התנהלות שלילית 

- האם אפליה מתקנת לטובת העולים הופכת 
פתאום לחיובית? האם מותר לעובד סוציאלי המטפל 

במהגרי עבודה ובמבקשי מקלט לפעול בדרך הסותרת את 
החלטות המדינה, ובכלל זה למצוא ללקוחות מקומות מסתור 

כדי שלא יגורשו? 

שאלות אלו ורבות אחרות עלו לדיון במפגש מיוחד לסיכום שנת 
הפעילות של הוועדה לאתיקה מקצועית של איגוד העובדים הסוציאליים, 
בהשתתפות חברי הוועדה ואורחים נוספים, בהם יו"ר האיגוד עו"ס צפרא 
דוויק, יושבי ראש מחוזות באיגוד, חברי ועדת חוק וכללי האתיקה של 

המועצה לעבודה סוציאלית, נציג ועדת משמעת ואחרים.

את המפגש פתח ד"ר יוחאי נדן מחממת המחקר "נבט" שבבית הספר 
לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, שנתן ביטוי תיאורטי 
כללי לאותן סוגיות אתיות של חברה מגוונת ומרובת תרבויות. בסיס 
הבעיה, ציין ד"ר נדן, הוא בעובדה שמי שקובע בדרך כלל את הכללים, 
החוקים וההתנהגויות מגיע מחברות מערביות, משכילות, מתועשות, 
עשירות ודמוקרטיות )W.E.I.R.D(. הידע המיוצר במדינות המערביות 
הופך לנחלת הכלל ונתפס כ"אוניברסלי", והוא מתעלם למעשה מחברות 

אחרות, שתפיסת עולמן שונה. 

תהליך זה כונה אף "אימפריאליזם מקצועי", שכן הוא בדרך כלל חד־
כיווני. עולם הערכים המערבי, שממנו נגזרים גם כללי קוד האתיקה, 
 כולל זכויות אדם, שוויון, זכות להגדרה עצמית, אוטונומיה ועוד, 

 אינו תואם בהכרח את ההתנהלות המקובלת בחברות אחרות, וכן 

בקבוצות מיעוט החיות בחברות מערביות. ד"ר נדן הביא דוגמאות 
אחדות, גם מהמציאות הישראלית, לאופן שבו התנהגות מסוימת 
נתפסת על ידי אחדים כנורמטיבית, בעוד אחרים רואים בה התנהגות 

חריגה ובעלת סיכון.

כדי לא להישאר רק בחזקת עובד סוציאלי "רגיש" לתרבות, אלא 
להיות עובד סוציאלי אקטיבי ובעל יוזמה, מציע ד"ר נדן לאמץ את 
המושג "כשירות תרבותית". הכשירות התרבותית פועלת בשלוש 
רמות: ברמת הפרט של איש המקצוע - ביחסיו עם הלקוחות; ברמת 

שירות הרווחה - שיהיה נגיש לאוכלוסיות 
מסוימות ורגיש להיבטים התרבותיים שלהן; וברמת הַמקרו, של קובעי 
המדיניות הארצית - התייחסותם להיבטים התרבותיים והטמעת 

המדיניות בשטח. 

למבחן האישי של איש המקצוע מציע ד"ר נדן לקרא "זעזועמטר" - 
הדבר ש"מקפיץ" אותנו כשאנו פוגשים משהו שונה מתפיסת עולמנו 
וסותר את הערכים שלנו, שאינו משאיר אותנו אדישים. לדוגמה, הוא 
הביא נתונים ראשונים ממחקר איכותני הנערך בהנחייתו ובהנחיית 
פרופ' דורית רואר־סטריאר בקרב הורים, עולי אתיופיה וחרדים, ובקרב 

עובדים סוציאליים העובדים עם אוכלוסיות אלו. 

המחקר מתמקד במושג ההזנחה של ילדים. האם ריבוי ילדים הוא 
קריטריון לסיכון או נורמה מקובלת וחיובית? האם השגחה של ילדים 
בני תשע על אחיהם הקטנים בחצרות העיר מחייבת מעורבות של עו"ס 
לחוק הנוער, או שהיא מוטיב חינוכי חיובי? האם ילדים המסתובבים 
יחפים ברחוב הם ביטוי להזנחה, או שזו דרך לגיטימית להתנהלות של 
קבוצה אתנית זו או אחרת? לדברי ד"ר נדן, העיניים המערביות של איש 
המקצוע ממהרות לעתים להכתיר כל מה ששונה מתפיסתו כבעיה, או 

אף כסטייה וכ"סיכון" לילדים. 

לאחר הרצאת הפתיחה נערך פאנל בהשתתפות ארבעה עובדים 
סוציאליים, שייצגו מגזרים שונים והתייחסו לרגישויות הייחודיות שלהם.

עו"ס נתנאל גמרא, עו"ס חרדי העובד בקהילה חרדית, ציין שערכי 
המקצוע וערכי ההלכה מזמנים אמנם סוגיות אתיות רגישות, אך אישיותו 
וניסיונו של העובד הסוציאלי מאפשרים להתמודד אתן. לדבריו, בדילמות 
שונות הוא יתייעץ עם אנשי מקצוע, אך בהחלט ישאל גם את הרב, 
המכיר אותו וזמין לו יותר. הרב ייטיב לעתים להבין את הדילמה של 
העו"ס החרדי מאנשי מקצוע שאינם מעורים בקהילה. בנוסף, הרב 
יתייחס להיבטים רוחניים והלכתיים שלהם אין התייחסות מצד אנשי 

 נחום מיכאלי - עו"ס, חבר הוועדה לאתיקה מקצועית, איגוד העובדים הסוציאליים.

Nachumi54@gmail.com

נחום מיכאלי

 סוגיות אתיות 
בחברה רגישת־תרבות

 סיכום מפגש שנתי מיוחד 

 של הוועדה לאתיקה מקצועית, 

 איגוד העובדים הסוציאליים, 

29.1.18
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המקצוע. עו"ס גמרא הוסיף שעובדים סוציאליים חרדים חשים לא אחת 
בדידות, ואף נמנעים מלהתקדם בתפקידים, כדי להימנע מהתמודדות 

עם סוגיות אתיות קשות.  

לשאלה אם קיימים קווים אדומים שעו"ס חרדי לא יחצה אותם, אומר 
עו"ס גמרא שיש קווים כאלה, אך המציאות אינה רק שחור ולבן; יש 
פשרות ודרכי ביניים שניתן לפעול בהן. הוא הדגיש כי ההלכה, שנתפסת 
לפעמים כטקסט נוקשה שאינו מתאים ומקשיב לבעיות אקטואליות, 
אינה כזו, וכי ניסיונו הראה שרבנים ופוסקי הלכה מצליחים למצוא 
פתרונות לדילמות העולות מן השטח באופן שבדרך כלל אינו סותר את 
כללי האתיקה. לדבריו, הכרה בערכים האישיים של המטפלים עשויה 
לפתור בעיות עתידיות, כמו טיפול של גברים בנשים ולהפך, קוד לבוש 

מכובד ולא פוגעני וכדומה.

עו"ס סאמיה יחיא־אבוליל, העוסקת בטיפול מיני, בין השאר בקרב 
האוכלוסייה הערבית, התייחסה גם היא לסוגיית הערכים האישיים 
למול החובות המקצועיות. לדבריה, שאלת המגדר מטרידה פחות 
את הלקוחות. הם מוטרדים בעיקר מן ההיכרות האישית ויעדיפו 
לקבל טיפול הרחק ממקום מגוריהם, אפילו על ידי אישה. בתחום 
שלה, אלמנט הסודיות קריטי. ובכלל, מציינת עו"ס יחיא־אבוליל, 
כשהמסר המועבר למטופלים הוא שהקשר בין המטפל למטופל הוא 
מקצועי, הרבה מההיסוסים נמחקים. גם עו"ס יחיא־אבוליל תתייעץ 
עם אנשי הדת כדי לקבל את ברכתם למענים הטיפוליים. עם זאת, 
חשוב היה לה להבהיר כי לרבים נדמה שהמגזר הערבי הוא מקשה 
 אחת, בשעה שלמעשה יש בו תת־קבוצות בעלות אפיונים דתיים 

ומנהגים שונים.

בנושא אחר, עו"ס יחיא־אבוליל הודתה כי ברשויות הערביות יש 
היכרות משפחתית ענפה, והסיכוי לפגוש את המטופלים באירועים 
משפחתיים או, להבדיל, בימי אבל - גדול מאוד. לפעמים ההיכרות 
יכולה להיות גורם מניע בגיוס אנשים לפנייה לרווחה ולקבלת טיפול, 
בהסתמך על יחסים אישיים, ובפעמים אחרות ההיכרות תהיה מחסום 
שימנע מהמטופלים להגיע לטיפול, מחשש להפרת סודיות. יש הקפדה 
לא לטפל בקרובי משפחה מדרגה ראשונה, אך אין מנוס מלטפל 
בלקוחות הנושאים את אותו השם והם קרובי משפחה מדרגה רחוקה.

הבעיה מתחדדת, לדבריה, כאשר המטופלים מדברים ביניהם ופונים 
למטפל בעניינו של מטופל אחד מאותה משפחה. גבולות בטיפול הוא 
נושא המחייב התייחסות מיוחדת בחברה הערבית, גם לנוכח ניסיונות 
השפעה של בעלי תפקיד על המטפל. ככלל, מסכמת עו"ס יחיא־אבוליל, 
עדיף שעו"ס מהמגזר הערבי יעבוד ברשות שאינה מקום מגוריו, בעיקר 

כשמדובר ביישובים ובכפרים קטנים.

סוגיות רגישות־תרבות אחרות הביאה לפאנל עו"ס אורנה יוסף, 
מפקחת במשרד לקליטת עלייה, שבעצמה עלתה בצעירותה מאתיופיה. 
לשאלת הפטרנליזם - כאשר עובדים סוציאליים המטפלים בעולים 
חדשים נוטלים חסות על הלקוחות ומטפלים בשמם, אמנם לטובתם 
אך בלי שיתופם - אומרת עו"ס יוסף שיש בכך משום פיתוי גדול. לא 
אחת קיימת תחושת פטרונות אצל המטפלים, הגורמת להם לנסות 
לקצר תהליכים ולדאוג לעולים על פי תפיסת עולמם. לדבריה, יש 
להנחות מטפלים לסובלנות ולסבלנות, ולתחום התיווך המקצועי יש 

משמעות רחבה.

בטיפול בעולים יש חובה ברורה להכיר את המנהגים ואת האיכויות 
של העולים בטרם נשפוט אותם על דרכם והתנהלותם. יש מקרי קצה 
שמחייבים תגובה, אך ברוב המקרים יש לקבל את המסורת ולא למהר 
ל"אזרח" את העולים ולצפות שיתנהגו כצברים, ובכך יאבדו את שורשיהם 

ומנהגיהם.

לשאלה אם תמיד נכון להצמיד למטופלים עו"ס יוצא העדה, עו"ס 
יוסף עונה שלא בהכרח. לעתים העולים מעדיפים אנשי טיפול שאינם 

מהקהילה, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

נושא האפליה המתקנת מסעיר ומעורר עניין רב בחברת העולים. יש 
המבקשים לנצל אפליה זו, בשל הקושי לעמוד שווים מול שווים עם 
האוכלוסייה הוותיקה, ויש המבקשים להימנע מ"טובות" ולהתמודד 
כשווים. לדעת עו"ס יוסף, אין תשובה אחידה לכל המצבים. יש מקרים 
שבהם ראוי לתת נקודות זכות, שיעודדו את העולים ויאפשרו להם 

הזדמנות מול הוותיקים שדרכם קלה יותר.

אחרונת המשתתפים בפאנל, עו"ס ליאור בירגר, העובדת עם פליטים 
ומבקשי מקלט, התייחסה לשאלה הפרובוקטיבית אם תסתיר בביתה 
מבקשי מקלט מקרב לקוחותיה כדי למנוע את גירושם. לדבריה, הבעיה 
אינה המקרים הפרטניים אלא הסוגיה החברתית הכוללת. גם אם "תציל" 
אחדים מלקוחותיה, היא לא תפתור בכך את בעיית הרבים. לדברי עו"ס 
בירגר, ניתן להיתרם מתפיסת מקצוע העבודה הסוציאלית כמקצוע 
גלובלי, המחייב ראייה חברתית רחבה, ותפקיד העו"ס לפעול גם ברמת 
הַמקרו, לשינוי מדיניות, ולא לקבל כפשוטן החלטות הנוגדות את תפיסת 
עולמו ואת עקרונות המקצוע. בעניין זה מצרה עו"ס בירגר על שתיקת 
איגוד העובדים הסוציאליים בנושא הגירוש, בניגוד להצהרותיהם של 
בעלי מקצוע אחרים ואנשים פרטיים, שיצאו בגלוי כנגד המדיניות 

הממשלתית בנושא.

עו"ס בירגר מציינת שלכל אדם יש זכות לבחירה אישית, וכאשר מי 
מבין לקוחותיה יקבל את ההצעה של "גירוש מרצון" - היא לא תעמוד 

בדרכו ותסייע לו ככל שתוכל כדי למזער את הנזק והסיכון.

יש מקום  זהה: האם  נשאלו המשתתפים שאלה   לסיום הפאנל 

להגמיש את כללי האתיקה לטובת הרגישות התרבותית, או שהעו"ס 
הפועל בחברה רגישת־תרבות נדרש להגמיש עצמו ולפעול על פי 
הכללים האוניברסליים? הדעה הרווחת בין כולם הייתה שאין תשובה 
אחידה. ראוי שהקוד ייכתב ברגישות לאוכלוסיות ייחודיות, ושבקרב 
ומאידך  בחברה,  הזרמים  לכלל  ייצוג  יהיה  האתיקה  ועדת   חברי 

גיסא - על העובדים להכיר בכללי האתיקה ככללים מכוונים ומלמדים 
ולפעול על פיהם.

המפגש הסתיים בדברי יו"ר הוועדה, עו"ס מיכה הרן, שציין כי אין 
בדברים שהועלו בהרצאה ובדיון כדי לפתור את השאלות והדילמות; 
יש לתפוס אותם כהזדמנות להאיר סוגיות אתיות ייחודיות שרבים 
מהעובדים הסוציאליים נתקלים בהן. תפקיד הוועדה להמשיך בקו 
זה: מחד גיסא - לבדוק את נוסח הקוד, שממילא עומד לפני שינוי, 
ולהתאימו ברוח הדיון שנעשה, ומאידך גיסא - לפעול הסברתית, גם 
באמצעות המידעו"ס, כדי לעורר את מודעות העובדים לדילמות אתיות 

בחברה רגישת תרבות.

///////////////////////////////////////////////////////////////////

מערכת מידעו"ס מתכוונת לייחד בקרוב גיליון מיוחד 

לנושא זה, של סוגיות אתיות בחברה רגישת־תרבות. 

המערכת תשמח לקבל תגובות, הצעות וכל רעיון שיש 

בו כדי לקדם את הנושא החשוב הזה.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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על המדף

נעמי אחימור היא עמיתה שלנו, עובדת 
סוציאלית בכירה וראש המנהל לשילוב חברתי 

בעיריית ראשון־לציון. 
משפחתה של נעמי עלתה ארצה מתימן 
ונשלחה למושב בדרום הארץ. כילדה, היא 
חוותה חבלי קליטה וקשיי השתלבות במרקם 
החברתי של המדינה הצעירה. ספריה כתובים 
סוציאלית,  עובדת  של  ובראייה  אמן  ביד 
המתבוננת בעבר מתוך רגש והבנה. חושיה 
נעמי, שהיא כבדת ראייה,  המחודדים של 
יחד עם כישורי הכתיבה שלה, נקודת מבטה 
ספרים  שני  הניבו  לבה,  ואומץ  הייחודית 

נפלאים. 
ואת  עולמה  את  הספרים משקפים  שני 
עברה ושופעים אהבה וחמלה. בראשון שבהם, 
"ילדה טובה, ילדה רעה", הגיבורה היא יפה - 
ילדה קטנה ממושב עולים שכוח־אל בדרום. 
העוני והדלות, בשילוב עם מסורת ומוסכמות 

חברתיות, יוצרים "סיר לחץ" שבו נתונה נפשה 
של הילדה הרכה. תיאור החיים ביישוב עולים 
מנותק, רחוק מן המרכז ומן התודעה הציבורית, 
ולהשתלב בחיי הארץ  המנסה לפרוץ דרך 
החדשה תוך המשך השמירה על המסורת 
והמנהגים, הוא למעשה תמצית סיפורן של 
כל העליות לדורותיהן - כל אחת ומאפייניה, 
כל אחת וכאביה, כל אחת והשגיאות שנעשו 

בקליטתה.
הדסה"(  )"אחותי  נעמי  של  השני  ספרה 
הוא המשך טבעי וכרונולוגי לספר הראשון. 
לעיר.  המושב  מן  עבר  העלילה  סיפור 
אבל  נוקשה,  מסורתית  סביבה  עדיין  זו 
היחידה המשפחתית כבר בולטת בו כיחידה 

 עצמאית. הגיבורה היא אישה צעירה הלכודה 

ראייה  לקות  בבית,  הנוקשה  המסורת  בין 
"לרוץ"  עליה  המקשה  ומחמירה   הולכת 

בדרך להגשמת חלומותיה, והחברה החיצונית 
שהיא מנסה להשתלב בה כשווה בין שווים.

גם הילדה יפה וגם האישה הצעירה תמר 
עוצמה  נדלים,  בלתי  נפש  כוחות  מגלות 
לעקוב  מעניין  מקצוע,  כאנשי  ויצירתיות. 
אחר התפתחותה של ילדה מיוחדת בסביבה 
קשוחה; ילדה שלא פעם תופסת את יתרונותיה 
וחוזקותיה כחסרונות וכחולשות. אין בספר 
ו"ילדה רעה",  "ילדה טובה"  דיכוטומיה של 
"אנשים טובים" ו"אנשים רעים"; יש בו תפיסות 
סובייקטיביות של הטוב ושל הרע, מנותקות מן 

ההקשר של מעשים ומצבים.
"אחותי הדסה" פותח בפנינו צוהר לעולמה 
של תמר. הקורא רואה את המאמץ האדיר 
הנדרש ממנה כדי למצוא את דרכה בחיים 

כ"בעלת צרכים מיוחדים" - כך היינו מגדירים 
אותה היום - ללא כל עזרה ומודעות ותוך 
הסתרה מתמדת. הרבה מאוד תבונה, חוסן, 
יצירתיות, כוחות נפש ונחישות דרושים לה 
כדי לתפקד "כרגיל" מחוץ לבית, להשתלב 
ולתפוס את מקומה בחברה שבחוץ. לצד אלה, 
בתוך הבית, בחיק המשפחה, שוררים חוקים 
נוקשים, ובמצוות האב גם סוד מאיים - סודה 
של האחות הנעלמת הדסה. אסור להזכירה 
וקיומה נמחק לכאורה, אולם היא נוכחת תמיד 

והשפעתה עקבית ורבה. 
דמויות  הן  הסובבות את תמר  הדמויות 
המסורתיות  ההגבלות  הדלות,  סובלות. 
והחברתיות, משאבי ההתמודדות המצומצמים, 

 ילדה טובה, 

ילדה רעה
מאת נעמי אחימור

 

הוצאת טוטם ספרים 2013, 
307 עמודים

אחותי הדסה
מאת נעמי אחימור

 

הוצאת טוטם ספרים 2016, 
259 עמודים

אהובה אוברשטיין, MSW - עו"ס 
ahuvao@walla.co.il מומחית

סקרה: אהובה אוברשטיין

 גם הילדה יפה וגם האישה הצעירה תמר מגלות כוחות נפש 

 בלתי נדלים, עוצמה ויצירתיות. כאנשי מקצוע, מעניין לעקוב אחר 

 התפתחותה של ילדה מיוחדת בסביבה קשוחה; ילדה שלא פעם תופסת 

 את יתרונותיה וחוזקותיה כחסרונות וכחולשות. אין בספר דיכוטומיה 

של "ילדה טובה" ו"ילדה רעה", "אנשים טובים" ו"אנשים רעים"; יש בו 
 תפיסות סובייקטיביות של הטוב ושל הרע, מנותקות 

מן ההקשר של מעשים ומצבים
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הבורות, החרדות הקיומיות והאירועים הקשים - כל 
אלה מגדילים את הסבל ואת המצוקה, את הכאבים 
הפנימיים ואת החיפוש אחר מקורם החיצוני. תמר 
ואחותה נמצאות על "גשר" אשר מוביל אותן משם, 
מהחושך, אל המחר המואר והמאושר יותר. הכותבת 
מתארת מצבים אישיים וחברתיים באופן חי, חד וחותך, 

ועם זאת מתוך חמלה רבה ותקווה גדולה.
שני הספרים נבדלים זה מזה לא רק בעלילתם, בגילה 
של הגיבורה, בתקופה ובמקום ההתרחשות, אלא גם 
באופן שבו רואה הסופרת את גיבורותיה. ב"ילדה טובה, 
ילדה רעה" הכתיבה היא רגשית, זורמת ומזדהה עם 
הילדה. הסופרת מטפחת את הילדה, מחבקת אותה, 

אוהבת אותה ורואה אותה באמפתיה ובחמלה. 
האלימות סובבת את ילדותה של יפה: בבית, בבית 
הספר, פגיעות מיניות, ילדים "נעלמים" ועוד. אני 
קוראת ושואלת את עצמי היכן היו הגורמים הקולטים 
והמשלבים? איפה הייתה ההבנה של העולים ושל אורח 
חייהם וצורכיהם? אחת התשובות האפשריות היא 
שבשנותיה הראשונות של המדינה נדחקו צורכיהם 
של הפרט ואף של הילד מפני החשיבות הקולקטיבית 
של הקמת המדינה. קשה מאוד לאמץ חשיבה כזאת 
בראייה של עו"ס, מתוך האינסטינקט הבסיסי הדוחף 
אותנו להגן על הילדים וגם על המבוגרים הנתונים 
בקשיי קליטה וניכור והם חסרי אונים מול החברה 
הקולטת לכאורה. השאלות רבות: האם היה זה נבון 
ליישב בעלי מלאכה ביישוב חקלאי? האם נדרשו 
האלימות והאטימות שהופגנו בטיפול בגזזת? ומה 
למדנו מכל אלה? מהן השגיאות שאנו עושים היום, 

בקליטת הקהילות השונות?
הבית שיפה גדלה בו הוא קשה, מסורתי, פטריארכלי. 
חלוקת התפקידים ברורה ולא שוויונית. הילדים גדלים 
בעוני ובמחסור, ללא ילדות למעשה. ילדות אבודה 
זו, יחד עם דמותה של האם - שהיא חלשה וחזקה בו 
זמנית - מופנמות בעוצמה ומשפיעות על ההתבגרות ועל 
העתיד. הקשיים מעצבים כוחות, והכוחות מגויסים לצורך 

ההישרדות ולעיצוב הדמות העצמית בהמשך הדרך.
ב"אחותי הדסה", ההתייחסות לדמות המרכזית 
היא רציונלית יותר - מדברת על רגשות יותר מאשר 
מציפה אותם; מתארת ומדווחת יותר מאשר אוהבת 
ומחבקת. ואכן, תמר אינה ילדה קטנה ושברירית אלא 
דמות בוגרת יותר, חזקה יותר, מבינה יותר, מכירה את 
סביבתה ודרישותיה ורואה את העולם הרחב באופן 
מושכל. הדסה, האחות הנעלמת, מלווה את דרכה של 
תמר כטראומה, כחידה, וגם כדמות מעצימה. תמר 

זוכרת אותה ברכות ובאהבה. 
אהבתי את שני הספרים. הם כתובים בשפה עזה 
ומרתקת ולא חוסכים מאתנו תמונות קשות של עולם 
נעדר אושר ומנוחה. נקודות האור קטנות ומהוססות, 
אבל יש אור גדול בקצה המנהרה. עם זאת, נדמה כי 
ב"אחותי הדסה" ממהרת הסופרת להתקדם בבניית 
העלילה לקראת סופה הטוב, תוך ויתור על החוליה 
המקשרת בין הילדה הרכה והפגיעה יפה לבין האישה 

הבוגרת והמנצחת. 
ואולי תכתוב נעמי ספר שלישי, שישלים את החוליה 
שחסרה לי. מתבקש להמשיך ולקרוא את סיפורן של 
יפה, של תמר או של כל שם אחר שייבחר, כאישה 
נשואה ואם לילדים, עובדת סוציאלית מקצועית, 

מרגשת ומצליחה.

    www.yissumim.co.il :למידע נו��

 info@yissumim.co.il :ובמייל

לימודי פ�יכותרפיה דינמית וממוקדת 
למבוגרי�, ילדי� ונוער: 

לידע דינמי יישומי והכשרה בטיפול דינמי ממוקד- 

לטיפול מתמש	 או מתוכנ� בזמ�. התכנית מוכרת 

ע"י האיגוד הישראלי לפ�יכותרפיה והאגודה 

הישראלית לפ�יכותרפיה ממוקדת. התכנית 

מתקיימת ג� בבת חפר וג� במודיעי� (לנשי� בלבד).

התכנית הדו-שנתית לפ�יכותרפיה 
דינמית זוגית: 

לימודי טיפול זוגי ע� העמקת ובי�ו� הידע 

הפ�יכואנליטי והבנת תחו� הזוגיות. מיועד 

לפ�יכותרפי�טי� דינמיי� ופ�יכולוגי� קליניי�.

תכנית דו-שנתית להעשרה דינמית 
למטפלי�: 

להקניית ידע דינמי יישומי שהינו משמעותי בעבודה 

הטיפולית על גווניה.

השתלמויות שנתיות:
- אפיו� וטיפול בדיכאו� וחרדה- ממגוו� פר�פקטיבות

- הפ�יכה �ומה בטיפול הנפשי: חיבור הגופנפש,  

פ�יכו�ומטיקה והקשבה לגו� המטפל והמטופל.

�דנאות �ופשבוע מרוכזות: 
ב�וכה במדבר - פירוש חלומות; זכרונות מוקדמי�.

ללימוד  ותיק  מרכז  הינו  קליניי�"  "יישומי� 

והכשרה, ובו אנו רואי� למידה כדר	 חיי�, 

כאפשרות טרנ�פורמטיבית, המתקיימת בגובה 

וקשובה.  נעימה  לימוד  וב�ביבת  העיניי� 
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עו"סים כנס

התעללות בילדים היא בעיה חברתית חמורה, חוצת מגזרים, לאומים 
ותרבויות. יתר על כן, אוכלוסיית הילדים נפגעי התעללות סובלת מהדרה 
כפולה. ראשית, כיוון שהם ילדים - אוכלוסייה מושתקת ומודרת שאינה 
זוכה להתייחסות שווה בעולם המבוגרים; שנית, כיוון שהם נפגעי עבירה 
- קבוצה נוספת הזקוקה לקול ולשירותים ייחודים1. במחצית השנייה 
של המאה ה־20 החל עולם המחקר לבחון את התופעה, ומאז נחשפו 
פנים רבים של תופעה מורכבת זו. עם זאת, עדיין רב הנסתר על הגלוי. 
מכון חרוב, המציין השנה עשור להיווסדו, הוקם כדי לסייע בצמצום 
התופעה וכיום הוא הגוף המוביל בישראל, ומהמובילים בעולם, בהכשרה 
ובמחקר בתחום הילדים נפגעי התעללות והזנחה. המכון פועל להכשרת 
אנשי מקצוע, עובדי סמך מקצועיים, חוקרים, הורים וילדים בכל הקשור 
למניעה, לאיתור, לטיפול ולשיקום ילדים נפגעי התעללות והזנחה. בצד 
כל אלה הוא פועל לחידוש ולהבניה של ידע מקצועי מתקדם ולהפצתו 

בישראל ובעולם. 
ייחודו של המכון בפעילות הרב־תחומית המקיפה שהוא מקיים למען 
מטרה זו על כלל היבטיה - הרפואי, המשפטי, הנפשי, החינוכי והחברתי. 
התחומים הרבים שהמכון פועל בהם משקפים את המורכבות של 
תופעת ההתעללות בילדים, הנוגעת בכל תחומי החיים של הנפגעים. 
לצורך העמקת החיבור בין התחומים השונים, וכדי לתרום לגוף הידע 
המחקרי העוסק בהתעללות בילדים ובהזנחתם, קיים מכון חרוב את כנס 
חרוב הבין־לאומי השני. בכנס הוצגו מחקרים ותכניות התערבות ממגוון 
תחומים, הקושרים בין הפרופסיות השונות לבין תופעת ההתעללות בילדים. 
הכנס נערך ב־8-7 בדצמבר 2017, בסמיכות לסדנת הדוקטורנטים הבין־

לאומית שמארח מכון חרוב, כדי לאפשר לחוקרים צעירים העושים את 
צעדיהם הראשונים בתחום להציג את עבודותיהם בכנס בין־לאומי ולתרום 
לשיח העולמי בנושא. לאלו הצטרפו אנשי שטח מנוסים ממגוון פרופסיות 
ואנשי מחקר מובילים בתחומם, שייצגו מדינות ותרבויות רבות: סין, איטליה, 
גרמניה, אנגליה, פינלנד, פורטוגל, ארה"ב, קטלוניה )ספרד( וכמובן ישראל.

הכנס כלל מושבים בנושאים המשיקים להתעללות בילדים כגון פגיעות 
מיניות בין אחאים, תכניות התערבות לילדים נפגעי התעללות, מניעת 
התעללות והוצאה חוץ־ביתית. בכל מושב הציגו חוקרים אחדים את 
עבודותיהם, ובגמר ההרצאות התפתח דיון מקצועי מעמיק בשיתוף הקהל. 
מלבד מושבים אלו התקיימו הרצאות של מומחים בעלי שם עולמי 
בחקר התעללות והזנחת ילדים. הרצאתה של פרופ' לואיז ארסנולט 
מקינגס קולג' שבלונדון עסקה בממצאי מחקר אורך שבחן זוגות תאומים. 
מממצאי המחקר עולה החשיבות של קשרים משפחתיים ואישיים למניעת 
התעללות והזנחה בפרספקטיבה רב־דורית. הרצאתו של פרופ' גרי מלון 
מהאנטר קולג' שבניו־יורק שפכה אור על אוכלוסייה שהידע המחקרי 
עליה מועט - ילדים ובני נוער מהקהילה הלהטב"קית )לסביות, הומואים, 

טרנסג'נדרים, ביסקסואלים וקוויר( החשופים להתעללות בילדים. 
ממחקריו של פרופ' מלון עולה כי הצעירים מקהילת הלהטב"ק הם 
אוכלוסייה מודרת הנמצאת בסיכון גבוה מאוד להזנחה ולהתעללות: 
98% מהנערים מהקהילה הלהטב"קית שהתראיינו למחקרו חוו הטרדה 

טלי גל וורד וינדמן, "ילדים נפגעי עבירה בישראל: ריבוי צרכים,   1
מיעוט מענים", ביטחון סוציאלי, 63, 235-210.

 התעללות בילדים כתופעה מורכבת ורבת־פנים - 

זרקור על נוער מקהילת הלהטב"ק
על הכנס הבין־לאומי השני של מכון חרוב, בדגש על הרצאתו של פרופ' גרי מלון

נועם תרשיש - עו״ס ועוזר מחקר במכון חרוב, דוקטורנט בבית הספר לעבודה 
סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית 

 בירושלים ורכז קבוצת המחקר במדיניות חברתית בביה"ס. 

noamtarshish@gmail.com

מילולית על בסיס יום־יומי; 52% מהנערים חוו אלימות פיזית על ידי 
23% מהנערים דיווחו  קבוצת השווים, מטפל, משפחות או הקהילה; 
שהסיבה העיקרית להימצאותם באומנה היא חוסר היכולת של האחראים 
21% טענו שהסיבה היא  עליהם להתמודד עם זהותם המינית, בעוד 
אלימות בבית. נתון נוסף וחשוב ביותר עבורנו, העובדים הסוציאליים, 
הוא ש־75% מהנערים דיווחו שנפגעו מינית או פיזית בהיותם ילדים.

אין ספק שנתונים אלו דורשים פעולה מערכתית, הן של הרווחה והן 
של מערכות סובבות המטפלות בנערים ונערות מקהילת הלהט"ב. אם 

כך, מה אפשר לעשות? 
פרופ' מלון, שהיה איש שטח ועבד עם הקהילה הגאה במשך שנים 
ארוכות, מנסה במחקרו לייצר ידע שניתן לתרגום לפרקטיקה בשדה. 
לפי מלון, כאנשי מקצוע עלינו לזכור כי משפחות שבהן נער או נערה 
מקהילת הלהטב"ק זקוקות גם הן להתערבות, מקום וזמן לעכל ולעבד 
את המציאות, שחלקן חוות כמשבר. ככל הפונים, הנערים והנערות 
מהקהילה זקוקים לאמפתיה, כבוד ומקצועיות של המטפלים. לצד אלה, 
חשוב שגם שירותי הרווחה והבריאות יינתנו להם על פי אותם העקרונות. 

מסקנותיו המרכזיות של פרופ' מלון בנוגע לשירותי רווחה הנותנים 
מענה לקהילה הלהטב"קית: לזהות ולהכיר בכך שנערים להטב"קים הם 
לקוחות, ככל לקוח אחר; לחנך וללמד את השירותים והעובדים על אודות 
המציאות של נערים מקהילת הלהטב"ק; על מערכת הרווחה להשתמש 
בשפה מגדרית ניטרלית ומותאמת לקונטקסט; אין לצאת מנקודת 
הנחה שיש מאפיינים סטריאוטיפיים לנערים מהקהילה הלהטב"קית; 
חשוב מאוד לייצר סביבה פתוחה ומאפשרת שיח על האוריינטציה 
המינית, וכן לתמוך ולהיות גורם מקצועי הפועל לטובת איכות החיים 
של הקהילה הלהטב"קית; ולבסוף, יש להתבסס על מחקרים בנושא 

ולפתח מחקר נוסף.
כאמור, ילדים נפגעי התעללות משתייכים לאוכלוסייה הסובלת מהדרה 
כפולה. ילדים ובני נוער מקהילת הלהטב"ק, החשופים להזנחה והתעללות, 
סובלים מהדרה משולשת. ממחקרים שנערכו בישראל ידוע לנו כי הקהילה 
הגאה חשופה לפשעי שנאה, אפליה ואירועים להטב")ק(ופוביים לאורך 
כל מעגל החיים2. אין ספק שעלינו לפעול כדי להכליל מחדש אוכלוסייה 

זו ולסיים את הדרתה בכל אחד משלושת המעגלים. 
הרצאתו של פרופ' מלון מחזקת את ההבנה כי מאפייניה של קבוצה 
זו דורשים מהמטפל ומהמוסדות המטפלים להכיר את האוכלוסייה, 
לספק לה מרחב בטוח ולתפקד קודם כול כבני ברית. אין ספק כי פעולה 
לפי העקרונות שהציג פרופ' מלון תביא ליצירת מרחב טיפולי בטוח 

עבור קהילה זו, הן ברמת המטפל והן ברמת הארגון. 
התכנים שעלו מחזקים את ההבנה כי אנשי המקצוע העובדים בשטח 
ובאקדמיה מחויבים להידרש למורכבות תופעת ההתעללות וההזנחה 
של ילדים, ללמוד את האוכלוסייה שאנו עובדים עמה ואת מאפייניה 
- כדי להילחם בתופעה ולשנות עבור ילדים אלו את המציאות הקשה 

שהם חיים בה.  
מכון חרוב מזמין אתכם להיכנס לעמוד הכנס הבין־לאומי השני באתר 
מכון חרוב, לשמוע את הרצאות המליאה המצולמות, להוריד את המצגות 

השונות ולקדם את הדיון והלמידה בתופעת ההתעללות בילדים. 
 .http://www.haruv.org.il :כתובת האתר

מרכז ניר כץ למאבק באלימות ולהט"בופוביה, 2015.   2 
http://shluvim.macam.ac.il/file/download/84082
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התוכנית הישראלית
לטיפול התנהגותי קוגניטיבי

לקבלת חומר מפורט על התוכנית יש להתקשר ליעקב סיני - מרכז התוכנית
מצולות ים 21 גבעתיים 53488, טל' 03-7314415, 03-5713902, 052-2224959

e-mail: sini5@netvision.net.il
לקבלת אינפורמציה מפורטת על התוכנית יש להיכנס לאתר התוכנית:

www.cbtyakovsinai.com

תוכנית הכשרה
בפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית
תל-השומר, חיפה, באר-שבע - מחזור 17

CBT התוכנית הותיקה והמקיפה ביותר ללימודי
באישורה של איט"ה - אגודה ישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי

באישור האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
בחסות אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לחינוך, היחידה לפיתוח מקצועי

התוכנית מוכרת לגמול השתלמות
התוכנית מתקיימת בתל-השומר, בחיפה ובבאר-שבע

בתל-השומר תפתחנה תוכניות בוקר ותוכניות ערב
וכן שלוש מגמות: ילדים ונוער, מגמת מבוגרים עם דגש על 

פוסט טראומה ומגמה לטיפול הורי זוגי ומשפחתי
)בניהולה האקדמי של ד"ר נעמי אפל(

מיקום ומשך התוכנית
שנתיים או שלוש שנות לימוד ומתקיימת בשלושה מחזורים מקבילים שיפתחו באוקטובר 2018:

האחד בימי חמישי בשבוע בבית סוראסקי, ביה"ח תל השומר
השני בימי שלישי בשבוע בבית הכט שד' הנשיא 142, מרכז הכרמל חיפה
והשלישי בימי ראשון בשבוע בבית מרכז מורים, שד' יצחק רגר 85, באר-שבע

קורסים מתקדמים שיפתחו בשנת הלימודים הבאה:

מבצע מיוחד לעובדים סוציאליים שיירשמו לתוכנית המלאה 
הנחה קבועה של 10% בתשלום בנוסף
למבצעי הנחות נוספות במידה ותהיינה
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ייעוץ, ניהול והדרכה
ייעוץ ארגוני במערכות 	•

ניהול מערכות בחינוך 	•חינוך חברה וקהילה
ניתוח יישומי של התנהגות 	•הבלתי פורמלי

חלונות לאמנות
הקמה והפעלת סדנה 	•שפת הצילום	•שפת הצבע	•שפת הציור	•שפת הרישום	•

לאמנות

חלונות לנפש
אבחנות פסיכיאטריות בכיתה	•פסיכופתולוגיה	•תאוריות אישיות	•מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית	•מבוא לפסיכולוגיה	•

טיפול סיוע ופסיכותרפיה
מיינדפולנס עם ילדים	•אינטליגנציה גופנית	•ליצנות חינוכית 	•ליצנות רפואית	•טיפול בעזרת בעלי חיים	•טיפול שטח	•פסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי	•בישול ככלי חינוכי-טיפולי 	•גינון ככלי חינוכי-טיפולי	•

הנחיית יחידים וקבוצות
אימון משולב + אימון לפתיחת עסק	•הנחיה להבעה באמצעות הקלדה לצעירים עם אוטיזם	•הנחית קבוצות באמצעות עשיה קולנועית – תקשורת מקדמת	•הנחיית קבוצות באוריינטציה דינאמית בעולם משתנה	•הדרכת הורים פרטנית – התמחות	•הנחיית הורים קבוצתית ופרטנית	•

לפרטים והרשמה 8085*

תפנו מקום למשהו חדש...


