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 “הילד הזה הוא אני” - קלפים ומשחקים טיפוליים עם ילדים - 12 ש”א - 4.1.18, 18.1.18

  יום עיון בנושא “אתיקה” בהנחיית רבקה שפט, פסיכולוגית קלינית ורפואית מומחית, מטפלת ומדריכה מוסמכת 
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עיצוב גרפי נילי גולדמן ל”ניו יורק ניו יורק”

הפקה ומודעות
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80 שנה לעבודה הסוציאלית בישראל  

דבר העורכות

) י צ,  ם  )תהלי ם שנה"  ני ת שמו רו ואם בגבו "

עובדות ועובדים יקרים, 

אנחנו חוגגים השנה 80 שנים לעבודה הסוציאלית בישראל.
80 שנה למאמצינו להעמיד את האדם במרכז ולהיטיב עמו, לשפר את פני החברה ולהגביר את אחריותה כלפי החלשים.

בחוברת שבידיכם ניסינו להאיר ולזקק את העקרונות שהפרופסיה שלנו מושתתת עליהם, לתאר את ההתפתחות של עבודתנו 
בשדה, במחקר ובחקיקה ואת יחסי הגומלין המתקיימים בין תחומים אלה.

ניקח אתכם, הקוראות והקוראים, למסע בנבכי הזמן, להתבוננות מעמיקה בהווה שלנו ולהצצה מסקרנת אל העתיד. נספר 
על התפתחות המקצוע בארץ לאורך השנים, נציין את ההישגים שאנו עדים להם כיום ונחשוב על העתיד שאנו מאחלים 

לעצמנו - לאן פנינו מועדות ואיך נשיג את המטרות שנציב לעצמנו.
בתוך כל אלה, אנו רוצים להעלות על נס את המסירות, הנחישות, האמונה וחיפוש הדרך המתמיד המאפיינים את עבודתנו 

כעובדים סוציאליים ואת מאמצינו.
יותר מכל מקצוע אחר, המקצוע שלנו קשוב לפרט - אך בה בעת רואה לנגד עיניו את המשפחה, הקהילה, את החברה כולה, 

את השינויים החלים בה ובערכיה, המשפיעים מאוד על עבודתנו.
אנחנו, אנשי ונשות המקצוע, לעולם איננו מפסיקים ללמוד - מהמטופלים שלנו, מאנשי המחקר, מקולגות. אנו נמצאים 

בתהליך מתמיד של שינוי והתפתחות, של חיפוש דרכים ופתרונות חדשים, מתוך פרקטיקה של שיתוף והפריה הדדית.
בתהליך העבודה על גיליון זה של המידעו"ס )שלפני כשנה חגג אף הוא, לציון 80 גיליונות(, היו שותפים חברי המערכת 
הקבועים, לצד חברי מערכת שהתגייסו להכנת החוברת החגיגית: עו"ס חנה סלוצקי - יו"ר שותפה בכנס לציון 80 שנה לעבודה 

הסוציאלית בישראל, ודובר איגוד העובדים הסוציאליים - דוד גולן.
הגיליון החגיגי הזה מתאר בגאווה ובהתרגשות רבה - ששותפים להן כל מי שנטלו חלק בהכנתו - את הדינמיקה של 
המקצוע, את תהליך ההפריה והלמידה המתמיד המתקיים בו ואת אהבת האדם והדאגה העמוקה לאושרו, המאפיינים 

את עבודתנו.

מיטל ויסמן צברי 
עורכת המשנה

אילנה בן שחר
יו"ר המערכת  

 העבודה הסוציאלית 

היא אמנות ההקשבה 
  ומדעי התקווה

גם יחד

6
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מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל חוגג גבורות, 80 שנה להיווסדו. אני גאה ונרגשת להיות שותפה לעריכת הגיליון החגיגי 
של המידעו"ס, היוצא לאור לכבוד האירוע ולקראת הכנס הארצי של העובדים הסוציאליים - "עוצמה והעצמה - 80 שנה".

  בגיליון מיוחד זה בחרנו לספר מעט מן ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל, שיסודותיה המקצועיים הונחו עוד 
לפני קום המדינה ואשר התמסדה בשנות ה־30, עם הקמתן של המחלקה לעבודה סוציאלית בוועד הלאומי ושל לשכות הרווחה 
הראשונות, שבראשן עמדה אז הנרייטה סאלד. במאמרה על סידי ורונסקי ו"התרפיה הסוציאלית" העברית, עיינה הלפרן מחייה 

פרק חשוב ומוכר פחות בהיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל.
אבני הדרך בהתפתחות המקצוע מוצגים במאמרה של פרופ' אורית נוטמן־שורץ, יו"ר המועצה לעבודה סוציאלית, המציין את חוק 
העובדים הסוציאליים )1996( כאחד ההישגים הבולטים בהטמעת המקצוע ובקידום מעמדו בישראל, וכן במאמרו של נחום מיכאלי, 
על הקוד האתי של העובדים הסוציאליים והתאמתו לעידן החדש. שני מאמרים נוספים - "צו ההרחבה - מחזון למציאות" של ענבל 
שלוסברג, ענבל חרמוני ואודליה כרמי, ומאמרן על הרפורמה בבריאות הנפש של עינב ניר וענבל כמראני, מתייחסים  למעורבותו 

הישירה של האיגוד המקצועי במאבק על מעמדם וזכויותיהם של העובדים הסוציאליים - לטובתם ולרווחתם של הלקוחות. 
דרך ארוכה עשה המקצוע בשינוי גישתו כלפי לקוחותיו. במאמרה "משעולי השיתוף" מדגימה ד"ר ארנה שמר את חשיבות 
השותפות בעבודה בין אנשי מקצוע, קובעי המדיניות, ובעיקר - מקבלי השירות: להקשיב לסיפור חייהם, ללמוד מהם ויחד 

אתם לבחור את הדרך המתאימה להתערבות מיטיבה עבורם. 
מצאנו לנכון להקדיש כתבה מיוחדת לנושא התקשורת והעבודה הסוציאלית. האם קיים קונפליקט בין המקצוע לבין המדיה? 
במאמרה "תהליכים של שינוי בדימוי הציבורי של העובדים הסוציאליים בעידן המדיה החדשה", טוענת ד"ר שירלי בן שלמה 
כי מוטל עלינו, העובדים הסוציאליים, ללמוד להתנהל בסביבה משתנה של חשיפה לתקשורת, הנגשת הידע לציבור, הדרישה 

לשקיפות ועוד. עלינו ללמוד לעשות בה שימוש לצרכינו, כי היא הקובעת את סדר היום הציבורי. 
במאמר החותם את הגיליון סוקרות רחל איגר־לוין וענת הראל את מעמדם של קטינים נפגעי עבירות למיניהן ועומדות על 

חשיבות עריכת תסקיר נפגעי עבירה המוגש לבית המשפט לפני מתן פסק הדין.
בגיליון מיוחד זה אנו ממשיכים בתיעוד המפעל שהחל במלאת 40 שנה לעבודה הסוציאלית ומפרסמים ראיונות עם היו"רים 
של האיגוד בשנים 2017-1989. מעניין ביותר לקרוא וללמוד על תרומתו האישית של כל אחד ואחד מהם ועל המאבקים 

שניהלו על מעמד המקצוע, הרחבת ההכשרה המקצועית, השכר ותנאי העבודה וכן על חקיקת חוק העובדים הסוציאליים. 
לכבוד רב זכה המקצוע שגם חוקריו נמנים עם מקבלי פרס ישראל. שלושה מחתני הפרס לחקר העבודה הסוציאלית, כל 

אחד בתחום מומחיותו, ניאותו לכתוב לגיליון חגיגי זה ולתרום מניסיונם וממחשבותיהם למען הדורות הבאים.
אחרונים חביבים הם הראיונות - "דיאלוג מדור לדור". במלאת 80 שנה למקצוע, אנו מוקירים את העובדים הסוציאליים 
הוותיקים שכבר פרשו מעבודתם - כמה מתוך רבים וטובים שהטביעו את חותמם על המקצוע. יישר כוח לעובדים הצעירים 

על עריכת הראיונות ועל השיתוף בחוויה. 
ובנימה אישית, כעו"ס ותיקה אשר הקדישה את כל שנות עבודתה לעבודה עם ילדים, בני נוער ומשפחותיהם, אני מרגישה 
חובה היסטורית לציין את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, שקיבלה תוקף בעצרת האו״ם ב־20 בנובמבר 1989 ואושררה 

על ידי מדינת ישראל בשנת 1991.
"קטן הוא אדם, הוא בן־אדם, הוא איש - גם אם איש קטן בממדיו. ואיש, גם איש קטן, זכאי לכל זכויותיו של איש גדול" 

)כבוד שופט ביה"ש העליון בדימוס מישאל חשין(.
האמנה הכתיבה הסתכלות חדשה על רווחתו של הילד בהווה, אימוץ התפיסה הכלל־עולמית לפיה ילדים ובני נוער הם 
אוכלוסייה נפרדת, הזקוקה להתייחסות מקצועית ייחודית, והתאמה של דרכי הטיפול להשתייכותו המשפחתית, התרבותית 

והקהילתית של הילד.
למרות ההישגים הרבים שאנו יכולים להצביע עליהם, למרות התפתחותו שאינה מוטלת בספק של מקצוע העבודה הסוציאלית, 
אל לנו להסתפק במה שכבר השגנו. מוטל עלינו, העובדים הסוציאליים, לשמש מנהיגות חברתית מובילה ולפעול באומץ,  
בהתאם למחויבותנו המקצועית. עלינו לגלות מעורבות ציבורית, לחבור לקובעי המדיניות ולאקדמיה, ובשיתוף הלקוחות 

להחזיר את החיים בכבוד לאוכלוסיות  שעדיין חיות בשולי החברה ואינן נהנות משוויון ומצדק חברתי.
אני מקווה שהעובדים הסוציאליים ימצאו בגיליון זה חומר מרתק לקריאה וללמידה על התפתחות מקצוע העבודה הסוציאלית 

ועל תרומתו לקיומה של ישראל כמדינת רווחה.
יבואו על התודה והברכה חברי מערכת המידעו"ס וכל מי שתרם להכנת גליון ייחודי זה - על ההשקעה והיצירתיות בהוצאת 
הגיליון, ובמיוחד: אילנה בן שחר, יו"ר המערכת; מיטל ויסמן צברי, עורכת המשנה; אהובה אוברשטיין, חברת מערכת; דוד גולן, 

דובר האיגוד; ואחרונים חביבים: גבי סבג ונגה וייס, אשר אפשרו את התהליך וסייעו בדרך.

שלכם,
חנה סלוצקי  

עו"ס ראשית בדימוס לחוק הנוער, משרד הרווחה
יו"ר שותפה לכנס "עוצמה והעצמה - 80 שנה"

דבר העורכת האורחת
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שיחה עם עו"ס צפרא דוויק, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים

80 שנה לעבודה הסוציאלית בישראל 

ענג קביזון

וזו  הסוציאליים,  העובדים  ולאיגוד  הסוציאלית  לעבודה  שנה   80

עתיד.  וצופה  העבר  עיני  דרך   - ההווה  את  לפגוש  טובה  הזדמנות 
החברתיים  השירותים  במנהל   )30( צעירה  סוציאלית  כעובדת 
הקלינית  במגמה  שני  לתואר  וסטודנטית  אביב־יפו  תל  בעיריית 
באוניברסיטת בר־אילן, היה לי הכבוד לראיין את מי שעומדת בחמש 
השנים האחרונות בראש האיגוד, עו"ס מומחה צפרא דוויק, לשיחה 
פתוחה על מה שהוביל אותנו לעסוק במקצוע; על גבולות ההדדיות 
במפגש עם מטופלים; כיצד נמנעים משחיקה ומסייעים למטופלים 
המקצוע  תדמית  לשיפור  התכניות  ומהן  העיקריים;  ולמטפלים 

והעלאת השכר.

ענג: צפרא, מה הביא אותך להיות עובדת סוציאלית? 
התנגדות  לי  הייתה  בהתחלה  האמת,  על  להודות  אם  צפרא: 
למקצוע, גם כי לא ממש ידעתי מה זה אומר להיות עובדת סוציאלית. 
אני שייכת לדור שבו מה שהכירו היה ה"סוציאלית" של סלאח שבתי. 
תיק  עם  שהתהלכה  סוציאלית  עובדת  הייתה  בה  שגדלתי  בשכונה 
כבד, בכבדות, כאילו כל צער העולם מונח על כתפיה. הדימוי היה של 
אנשים שעובדים עם מסכנים ועניים. לא ידעתי שעובדים סוציאליים 

עושים הרבה מאוד דברים אחרים. 
תל  באוניברסיטת  ובסוציולוגיה  בספרות  ראשון  לתואר  למדתי 
בארה"ב  שהותי  במהלך  בארה"ב.  לשליחות  נסעתי  ובהמשך  אביב, 
פרצה מלחמת יום כיפור, שבה נהרג אחי. הייתי במשבר גדול מאוד. 
שקרה  מה  ובעקבות  וחינוך,  בפסיכולוגיה  שני  לתואר  אז  למדתי 
שיניתי את נושא המחקר שלי לשכול ואובדן. כשחזרתי ארצה, הציעו 
לי בלשכת העבודה מגוון הצעות, ובאופן טבעי בחרתי באגף השיקום 
של  שורה  ומילאתי  שנה  שלושים  שם  נשארתי  הביטחון.  של משרד 
לאחים,  קבוצות  והנחיה של  ייסוד  קהילתי,  ריכוז  תפקידים, ביניהם 
משם  יצאתי  בהמשך  ועוד.  מחוז  ניהול  שכולות,  ומשפחות  אלמנות 

ללימודי עבודה סוציאלית. 
ענג: האם את מרגישה שהמפגש בין האובדן שלך לבין המשפחות 

השכולות שטיפלת בהן עזר לך להתמודד? 
מה  היה  שזה  כנראה  אבל  בכך,  להודות  יכולתי  לא  אז  צפרא: 

אם   ,26 בת  הייתי  שלי.  האבל  את  ראו  לא  תקופה  באותה  שרציתי. 
הייתה  אותי  הסובבים  כל  ושל  ההורים  והציפייה של  צעירה,  לילדה 
עצמי  אני  כולם.  של  כוח  מקור  ואהיה  ואשתו  העולם  בכל  שאטפל 
הייתי שקופה בשבילם, כאילו לא קרה לי כלום. אז כן, אני מניחה שזו 
האישי  בכאב  לשתף  לא  מאוד  נזהרתי  בעבודה,  המוטיבציה.  הייתה 

שלי, לא דיברתי על זה בכלל. באותם ימים, כך היה מקובל. 
ענג: באותם ימים גם לא היה כל כך מקובל ללכת לטיפול רגשי.

היה חוסר  לבנון,  ב־1983, בעקבות מלחמת  נכון, שום דבר.  צפרא: 
גדול מאוד במנחי קבוצות למשפחות שכולות. אז למדתי והתחלתי 
להנחות. אני זוכרת כיצד נזהרתי כל הזמן שלא לדבר על עצמי. הייתי 
קפואה מאוד. בפגישה העשירית או החמש־עשרה קיימנו פגישה עם 
האחים, מה שהיה אז תקדימי מאוד. הגיעה מישהי ואמרה: "את אחות 
של עודד, הוא היה חבר טוב מאוד שלי". מאותו רגע, הרגשתי שאני 
לא מסוגלת להיות שם, לא מסוגלת לדבר, שאני נחנקת, כי ראו אותי 
וזיהו את הכאב שלי. ואז התחילו לדבר אליי כאל אחת שצריכה להבין 
אותם. זה היה נורא קשה. אבל הקשה ביותר מבחינתי התרחש דווקא 
השכול  בניצול  אותי  האשימה  שלי   co workerה־ שבה  בהדרכה, 
כל  הרי  כי  מאוד,  בי  פגע  זה  למטופלים.  להתקרב  כדי  האישי שלי 
כך ניסיתי להסתיר את זה. מאז, הבנתי שאסור לי להסתיר והתחלתי 

להילחם למען הכרה בצרכים של אחים שכולים. 
הדדיות;  לעבר  שנעות  גישות  הרבה  יש  היום  כי  מעניין,  ענג: 

מקדשים פחות את "הדף החלק".
צפרא: למה? היום, אם חס וחלילה יש לך נכות בבית, את תשתפי 
זה  את  שחווית  או  זה,  מה  יודעת  שאת  לו  ותאמרי  נכה  קליינט 

בעצמך?
כול  קודם  ולקשר.  לו  נכון  שזה  ארגיש  עוד  כל  להיות.  יכול  ענג: 

אברר ואבחן אם זה יכול לשרת אותו או אם זה צורך שלי. 
צפרא: אז באמת, מאותו רגע, בעקבות המפגש בקבוצה וההדרכה, 
היה לי ברור שאין דבר כזה "דף חלק". יש להדדיות כוח. אתה לא צריך 
להשתפך בפני המטופל, אלא לבדוק אתו מה קורה לו כשהוא רואה 
אותך ככה, איך זה עובד עליו, מה זה עושה לו. התחלתי לנהל מלחמה 
תשומת  להקדיש  שצריך  כך  ועל  טיפול  לקבל  אחים  של  זכותם  על 
לב למטפל העיקרי. את נשארת בת יחידה לשני הורים שכולים, וכל 

המשפחה עלייך. אף אחד לא שאל אותי, אף אחד לא הקל עליי.
ענג: הניחו שאת יכולה להתמודד עם זה. זה מזכיר את התיאור של 
העובדת הסוציאלית מהשכונה שגדלת בה, שסוחבת בכבדות את כל 

הקשיים של העולם. 
השנים  בין  סוציאלית.  לעבודה  הגעתי  ומשם  ככה,  ממש  צפרא: 
1988-1985, הוחלט במשרד הביטחון שכל מי שאינו עובד סוציאלי 

"אני גאה מאוד במקצוע שלנו 
ובאנשים שנלחמים ואינם מוותרים - 

לא לאחרים ולא לעצמם"

ענג קביזון - עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון, מנהל השירותים החברתיים, 
 עיריית תל אביב־יפו; עו"ס "רעות דלת פתוחה"; סטודנטית לתואר שני 

במגמה הקלינית, אוניברסיטת בר־אילן.
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סוציאליים,  עובדים  היו  לא  מאתנו  אחוז  חמישים  לעזוב.   צריך 

כי באותה תקופה לא היו עו"סים שמוכנים לעבוד עם שכול ואובדן. 
את  לבצע  כדי  נפש  תעצומות  מאוד  הרבה  וצריך  קשה,  כך  כל  זה 
שיהיו  ''רוצים  ואמרתי:  בוועד  העובדים  נציגת  הייתי  התפקיד. אני 
עובדים סוציאליים? בבקשה, תוציאו את העובדים ללימודי הסבה, 
ואני  היה,  כך  ואכן  נדבר''.  ואז  זה, תתנו את הימים  לנו את  תממנו 
הייתי האחרונה שיצאה ללימודים. נהניתי מהם מאוד. שם התבססו 
על  למדנו  השיעורים  באחד  סוציאלית.  כעובדת  שלי  היסודות 
ביקשה  והמרצה  השיעור,  כל  לאורך  בכיתי  במשפחה.  התעללות 
במילה  ועמדתי  איתה  הסכמתי  הזה.  לתחום  להתקרב  לא  ממני 

שלי, אבל היום, כשיש הורים שגם מתעללים 
בילדים שלהם וגם תוקפים אותנו, זו המשימה 
שלנו לוודא שהם ייכנסו לכלא. זה מה שקרה 
לייבל, שמחודש  מוטי  ועם  טוב  לורי שם  עם 
תום  עד  במעצר  נמצאים  עדיין  פברואר 
סעיפי  ממאה  למעלה  נגדם  יש  ההליכים. 

אישום. 
אחרים  אנשים  "יורשים"?  להם  אין  ענג: 

שמתפעלים את האתרים? 
צפרא: יש ניסיונות, ואנחנו כל הזמן עובדים 
עדיין  מהאתרים  חלק  המשטרה.  מול  זה  על 
בהם  מועלים  שלא  כמעט  אבל  פועלים, 
להוריד  עכשיו  מנסים  אנחנו  חדשים.  חומרים 
את הארכיון שלהם. על זה אנחנו נלחמים היום 
בשיתוף המשטרה, המשרד לביטחון פנים, אגף 
הביטחון במשרד הרווחה, האינטרפול ומדינות 
אחרות. אנחנו גם במלחמה מול האוצר בדרישה 
דין,  ולסדרי  נוער  לחוק  עו"סים  יותר  לתגמל 
גם  מההתקפות.  שסובלים  הראשונים  שהם 
את  שווים  לא  התגמול  וגם  המשרה  היקפי 
העובדה  את  הקשה,  העבודה  את   - המאמץ 

נזיפות השופט. העבודה  שמשמיצים אותך ואת המשפחה שלך, את 
הזו גם ככה קשה, אז בוודאי שהיא קשה להם. 

צפרא: ומה הוביל אותך למקצוע? 
תקופה משמעותית  הייתה  וזו  ת"ש,  כמש"קית  בצבא  שירתי  ענג: 
מאוד ומאתגרת מאוד. באחד הימים שוחחתי בטלפון עם עו"סית של 
אחת החיילות והיא אמרה לי: "לא משנה מה, בשום פנים ואופן אל 
המחשבה  קו  עם  הזדהיתי  בהתחלה  משם".  תתרחקי  עו"סית,  תהיי 
ושמקסימום  ורווחי,  מתגמל  יותר  לתחום  שאפנה  וחשבתי  הזה 
עם  ושם,  הרחוק  במזרח  לטיול  יצאתי  שהשתחררתי  לאחר  אתנדב. 
כל הקלישאתיות שבדבר, הבנתי שאני לא יכולה לברוח מעצמי וממה 

שאני צריכה לעשות. 
צפרא: והיום את עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון. איך הגעת דווקא 

לתחום הזה?
תקן  שנפתח  כשראיתי  וצעירות.  נערות  עו"ס  הייתי  כן  לפני  ענג: 
צריכה  שאני  הבא  התפקיד  שזה  הרגשתי  בסיכון,  בצעירים  לטיפול 
לעשות. מה גם שהתזה שלי עוסקת בגיבוש זהות בתקופת ה״בגרות 
ברחבי  האקדמית  ההתעניינות  גוברת  האחרונות  בשנים  בהתהוות״. 
טיפוליות  תכניות  נרקמות  לכך  ובהתאם  זו,  חיים  בתקופת  העולם 
שינוי  לעשות  פורה  מצע  יש   31-18 שבגילים  מאמינה  אני  שונות. 
אני  התפקיד,  של  המיפוי  בשלבי  כשאני  ועכשיו,  משמעותי,  פנימי 
שומעת מעובדים עד כמה אכן נחוץ לפתח מענים לצעירים בגילים 

האלה. 
צפרא: זו לא תקופת הבגרות הצעירה? 

לא  כבר  נפרדת,  התפתחותית  תקופה  שזו  היא  התפיסה  ענג: 
שבמהלכה  בהתהוות״,  ״בגרות  צעירה.  בגרות  לא  ועדיין  התבגרות 
מתקיים עיקר התהליך של גיבוש הזהות. ג'פרי ארנט, חוקר אמריקאי 
שטבע את המושג, טוען שהיא מתרחשת בחברות מערביות שנותנות 
טוב  זה  הולכים. מצד אחד,  ולאן הם  מי הם  להבין  לצעירים ארכה 

בלבול  של  תחושה  יש  שני,  מצד  עמוקה;  התבוננות  ומאפשר  ויפה 
וחוסר יציבות והרבה מאוד צעירים עלולים ללכת לאיבוד, במיוחד 
אלו שמגיעים מרקע קשה יותר. יש להם פחות הזדמנויות לחקירה 

אדפטיבית ולניתוב חייהם לכיוון שהם מעוניינים בו. 
הכי  ההחלטות  את  להחליט  צריכה  את  שבה  התקופה  זו  צפרא: 
ית״ד,  לתכנית  הולמת  תקינה  למען  נלחמנו  אגב,  בחייך.  חשובות 
תכנית חשובה מאוד בעיניי לטיפול בצעירים בסיכון; מאבק שעדיין 

לא הסתיים. 
עובדים  ראשיהם של  מעל  המרחפות  הבולטות  הסכנות  ענג: אחת 
סוציאליים היא השחיקה. איך, לדעתך, אפשר להתמודד/להימנע מכך? 

צפרא: אני אף פעם לא הרגשתי את זה.
ענג: באמת?

לעזור  שלי  מהיכולת  התמלאתי  התחדשתי,  הזמן  כל  צפרא: 
לאנשים, נלחמתי במערכת, יזמתי ופעלתי לשינוי. לא תמיד הצלחתי, 
אבל פעלתי לשינוי ולהוספת שירותים, כך שאנחנו, העובדים, נעשה 
הרחבתי את המענים.  למשל,  הביטחון,  דברים. במשרד  ויותר  יותר 
חדשים  שדות  לחפש  לזוז,  אנטי־שחיקה;  התחדשות,  של  סוג   זה 

של עשייה.
ענג: מה היית מייעצת לעו"סים כדי למנוע את השחיקה?

צפרא: ליזום כל הזמן - פתרונות חדשים, שיתופי פעולה, התערבויות 
קצרות טווח. לי אין סבלנות להתערבויות ארוכות־טווח. היום מדברים 
ויותר, ולדעתי התערבויות קצרות־טווח מונעות שחיקה.  על זה יותר 
לפעמים, גם התערבויות חד־פעמיות מחוללות שינויים דרמטיים, ולא 
רק התערבויות ישירות עם הלקוחות שלנו. אפשר גם לצאת החוצה. 
ריאלי  זה  ושאין  שכול,  מהו  שכול  אח  של  למורה  להסביר  למשל, 

לצפות מהאח להתרכז רק בלימודים. 
אדם  של  הגישה   - שלנו  המקצוע  של  הייחודיות  בעצם  זו  ענג: 
ולראות איך מתמודדים  בסביבתו. לצאת לפעמים מחדר הטיפולים 

בחוץ.
צפרא: לטעמי, הרבה יותר מ"לפעמים". אם אנחנו לא מסתכלים על 
ונשאר  זה סטרילי מדי  ומחנכים אותה,  רותמים אותה  ולא  הסביבה 

פה בחדר. 
סטודנטים.  הדרכת  הוא  שחיקה  שמונע  נוסף  משמעותי  גורם 
עובד  כל  שלך.  התורה  את  להעביר  יכולה  את  ההדרכה,  באמצעות 
גורם  הם  לימודים  גם  תורה.  פילוסופיה,  לו  שתהיה  צריך  סוציאלי 

מונע שחיקה. 
ענג: ואת מעודדת את זה, שיותר עובדים סוציאליים ייצאו ללמוד 

ויתוגמלו על כך?

״יש להדדיות כוח״. עו״ס צפרא דוויק, יו"ר האיגוד )מימין( בשיחה עם עו״ס ענג קביזון )משמאל(
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גמול  תוספות  הצער,  למרבה  היום,  זה.  על  נלחמת  אני  צפרא: 
זה  והתואר השני נבלעים בהשלמת שכר מינימום, אבל  ההשתלמות 

בטיפול ואנחנו נפתור את הבעיה הזאת. 
ענג: האם, לדעתך, השתנו במרוצת השנים המטרות או היעדים של 

המקצוע? יש שינוי בולט שאת יכולה לחשוב עליו?
בכל  דרך  פורץ  מקצוע  אנחנו  ואילך   2010 משנת  בהחלט.  צפרא: 
 2015 בשנת  הישראלית.  החברה  דרך  את  ומעצב  משפיע  התחומים, 
הצלחתי להשיג הכרה מקצועית במגוון תחומי מומחיות במקצוע. אני 
ושאם  החברתי,  החוסן  על  שומרים  שאנחנו  ובתמים  באמת  מאמינה 
ישמעו לנו ויתנו את התקציבים הדרושים - נוכל למנוע את ההידרדרות 
של החברה. זה הדבר הנכון לעשות גם בהיבט הכלכלי, כי כשאת מונעת 
הידרדרות של צעירים לפשע, את חוסכת הרבה מאוד כספים למדינה: 
תא בבית הסוהר, קצין מבחן, שיקום האסיר; כל כך הרבה רשויות שיטפלו 
באותו אסיר, שבהשקעה של עובדת סוציאלית כמוך - שיש לה פניות, 

ראש יצירתי ורצון לראות את השינוי - אפשר למנוע את הידרדרותו. 
ענג: האם, לדעתך, התפיסה הזו תונחל אי פעם? 

צפרא: זה המסר שעלינו להעביר. ששווה למדינה, שאנחנו כלכליים 

לה. שאנחנו שומרים על האיזון. זה השינוי שאני מנסה להוביל באופן 
מאוד  מורגש  כבר  זה  התקציבי.  בהיבט  אותנו  תופסת  שהמדינה 
אני  למשל,  היום,  בכנסת.  לייעץ  אותי  מזמינים  פעם  כשלא  בשטח, 
הולכת לדבר על דו"ח מבקר המדינה העוסק בקשישים; על כך שמזה 
עד  לחכות  שאסור  לאומית,  תכנית  שדרושה  צועקים  אנחנו  שנים 

שהכול יקרוס. 
מראה  את  במהותם.  שונים  אינם  שלך  והתפקיד  שלי  התפקיד 
פתרונות,  למצוא  להם  לעזור  יכולים  ושאנחנו  סיכוי  שיש  לצעירים 
והתפקיד שלי, כיו"ר האיגוד, הוא לסלול את הדרך לדור הצעיר, לדור 
אנחנו  כמה  עד  ויבינו  בכבוד  עלינו  שיסתכלו  לכך  לגרום  הביניים. 
חשובים. מדינה שמכבדת את העובדים הסוציאליים ואת אזרחיה, גם 

תקבל כבוד ותקצור הצלחות. על זה אנחנו נלחמים. 
את  לחדש  כוונה  יש  הסכמי השכר.  להיפתח  עתידים  בקרוב  ענג: 

המאבק? 
עדיין  ואנחנו  באוצר,  הייתי  נפסק. בשבוע שעבר  לא  המאבק  צפרא: 
כמה  עוד  לנו  יש  כי  אותו  סגרנו  לא   .2018-2015 הסכם  של  במאבק 
דרישות, תיקונים קטנים שאנחנו יכולים לדרוש במסגרת התקציב הקיים. 
לאחרונה היו לנו הישגים גדולים - צו הרחבה שקובע שכולנו שווים 
ומקנה לנו עכשיו כוח כפול להילחם, כי כל דבר שיחול עליי, יחול 
על כל העובדים שתחת הצו. זהו הישג עצום. הישגים משמעותיים 
לעובדי  אחוז   2 ועוד  אחוזים   7.75 השכר:  תוספות  הם  נוספים 
לעובדי  נוספים  אחוזים   2.5 רטרואקטיבי;  מענק  כולל  הרשויות 
ניצחנו  כן,  כמו  המבחן.  לקציני  תוספת  החולים;  קופות  הבריאות, 
במאבק סביב האיום בקיצוץ 70 תקנים של עובדי זקנה. הורידו לנו 
של  מראשו  ששערה  הבהרתי  ואני  הסיעוד,  חוק  סביב  הבקרה  את 
עובד סוציאלי לא תיפול. כאן פתחנו במאבק מהר מאוד וניצחנו - 

החוק נפל ונשארו התקנים. 
של  התנאים  שיפור  כמו  שינויים  על  נאבקים  אנחנו  אלה,  מלבד 
מפקחים ארציים במשרד הרווחה, שקופחו עד כה, ושל יחידות הסיוע; 
24 שעות ביממה,  תוספת לכוננות של מנהלים הנמצאים כל השנה, 
לעובדים  תוספת  מנהלים;  של  הנמוכות  הדרגות  ביטול  בכוננות; 
מאבק  קהילתיים.  עובדים  כמו  ואחה"צ,  הערב  בשעות  העובדים 
משמעותי נוסף הוא על שיפור השכר של מדריכי סטודנטים, שנפגע 

מאוד לאורך השנים. אין עבודה סוציאלית בלי הכשרה מעשית, ואין 
הכשרה מעשית בלי כבוד למדריכים. על כל אלה אנחנו עובדים, ואנחנו 
ננצח. בנוסף, אני דורשת שהתוספות הללו לא ייבלעו בהשלמות שכר. 
מולי  שתשבי  מהרגע  ממערב  מזרח  רחוק  רחוקים  אנחנו  עדיין 
כשמתחילים  שכבר  רוצה  אני  טובה.  משכורת  לך  שיש  לי  ותגידי 
סוציאלית,  לעבודה  הספר  בבית  הלימודים  סיום  לאחר  מיד  לעבוד, 

השכר יהיה סכום מכבד - לפני התוספות.
ענג: את מאמינה שזה יקרה? שהשכר שלנו יהיה גבוה משמעותית? 
אני  זה.  את  יודעים  ובהסתדרות  שלנו,  הבא  המאבק  זה  צפרא: 
לוחמנית מאוד ולא אכפת לי להיות מפוטרת. מי שבחר בי, ומי שיבחר 
באוצר  והן  בהסתדרות  והן  אתם,  זה   - מקווה  אני   - בעתיד  גם  בי 
יודעים שאינני מפחדת. אמרתי להם שאנחנו הולכים על שינוי השכר 
מלמטה. אני לא מוכנה להשלמות האלה. אני רוצה שנתחיל במינימום 
עד כמה  הוא  יודע  לא  8,000-7,000 שקלים. מה שהשטח  של לפחות 
קשה להוציא אפילו שקל מהאוצר. אנחנו במאבקים כל הזמן, וחשוב 
רעיון שמישהו מעלה  כל  לי שיידעו שהתהליכים האלה קשים מאוד. 
בפייסבוק, גם אם הוא מצוין, מצריך לפחות שלוש שנים של מאבק כדי 

להגיע לידי מימוש. 
את  מתווכים  לא  אתם  למה  ענג: 

העשייה הזו? 
רוצה  לא  אני  כי  כול,  קודם  צפרא: 
שנית,  קורה.  שזה  לפני  ציפיות  לייצר 
ואני  דברים,  הרבה  כך  כל  עושים  אנחנו 
פה  יש  כולם.  לגבי  לעדכן  יכולה  לא 
עבודה דינמית תהליכית מתמשכת, קשה 
וסיזיפית, כמו של עובד סוציאלי בשדה. 
צעירונת,  כשהייתי  שעשיתי  ממה  שונה  לא  זה  הדבר.  אותו  ממש 

עבדתי עם צעירים וקבוצות והפכתי את כל העולם. 
ביותר  הגדול  רגע הגאווה  סוציאלית צעירה, מהו  כעובדת  צפרא: 

שחווית, ומנגד - רגע הייאוש העמוק ביותר? 
ענג: רגעי הגאווה הם בעיקר כשמטופלים משתפים אותי בהצלחות 
תהליך  עובר  משבר  של  בתקופה  אליי  שהגיע  כשמישהו  שלהם. 
להתקבל  לו,  שהפריע  דפוס  לשנות  שהצליח  לי  ומספר  משמעותי 
לעבודה או להשלים עם חבר. אלו נקודות אור שתמיד מרגש מאוד 
ביורוקרטיה.   - אחת  במילה  מתמצים  הייאוש  רגעי  עליהן.  לשמוע 
להביא עוד טופס ועוד אישור, ולמה לא הבאת את האבחון הזה, ואת 
פעם  לא  זכויות.  למצות  כדי  רק  זה  וכל  ועוד,  ועוד  החדש,  האישור 
עולה התחושה המתסכלת מאוד שהמטופלים שלנו נאלצים להילחם 

מול טחנות רוח. 
הם  כיצד  לראות  מייאש  האוצר.  זה  אותי  שמייאש  מה  צפרא: 
מסתכלים על הכול דרך החור של הגרוש ולא מסתכלים על האדם. 
הם אינם מבינים שבקצה כל החלטה שלהם עומד בן אדם, וזה קשה לי 
מאוד. עוד דבר שקשה לי אתו זו הביקורת הקשה המוטחת בי על ידי 
פעילים שלנו, שאינם יודעים עד כמה אנחנו עובדים קשה. זה מעליב. 
לשמחתי, יש לי יותר גאווה וסיפוק מרגעי ייאוש. גאווה גם בחיבור 
עובדת  שהיא  שלי,  הבת  כאשר  הציבורי,  לזה  האישי  המקום  שבין 
סוציאלית, מספרת לי בחיוך גדול ובאהבה בעיניים על העבודה שלה. 
היא עובדת בבית חולים לבריאות הנפש עם צוות רב מקצועי נפלא, 
והיא רואה את האדם, את היופי שלו, את החוזקות שלו. המחלה לא 
מאוד  והרבה  צובע,  לא  העוני  גם  שונה,  בצבע  הבנאדם  את  צבעה 

עובדים סוציאליים שותפים לזה. 
אם אני לוקחת את זה למישור המקצועי, אני גאה מאוד במקצוע שלנו 
ובאנשים שנלחמים ואינם מוותרים, לא לעצמנו ולא לאחרים. שבוחרים 
משכורת  עם  תקציבים,  בלי  ומייאש,  שוחק  כך  כל  במקצוע   לעבוד 

לימודי  מבוגרי  מ־70%  יותר  במקצוע.  ומאמינים  שורדים  מספקת,  לא 
עבודה סוציאלית באים למקצוע עם ידיעה שהוא אינו מתגמל מספיק, 
על  לא  הזר,  העובד  על  לא  מוותרים:  ואינם  נלחמים  זאת  למרות   אך 

מעורר  בעיניי,  זה,  הפוגעים.  על  ולא  הקרבנות  על  לא  המתעלל,  האב 
השראה וגאווה.

 התפקיד שלי, כיו״ר האיגוד, הוא לסלול את הדרך לדור הצעיר, 
לדור הביניים. לגרום לכך שיסתכלו עלינו בכבוד ויבינו עד כמה 

 אנחנו חשובים. מדינה שמכבדת את העובדים הסוציאליים ואת אזרחיה, 

גם תקבל כבוד ותקצור הצלחות. על זה אנחנו נלחמים
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שירה כהן

עו"ס אלי בן גרא, בן 75, שכיהן כיו"ר האיגוד בשנים 2000-1989, 
הוא תושב צופית, נשוי, אב לשלושה וסב לשישה. 

לאחר שחרורו מהצבא, במקביל ללימודי עבודה סוציאלית בבר־אילן, 
עסק בהדרכת נוער ובעבודת מטה בתנועת הנוער העובד והלומד ואף 
כיהן כרכז מחוז דן. לאחר מלחמת יום הכיפורים, בעקבות מחסור 
בקב"נים בצה"ל, התגייס כקב"ן לחיל האוויר. את שירותו סיים כקב"ן 
חילי. בסוף שנות ה־70 מונה למנהל אגף הרווחה בעיריית כפר סבא, 

תפקיד שמילא במשך 12 שנה. 
על תפקיד יו"ר האיגוד התמודד לראשונה ב־1984, "אבל ניצחתי 
רק כעבור חמש שנים, ב־1989". לאחר פרישתו מהתפקיד מילא 
תפקידים שונים בהסתדרות העובדים, ומשנת 2000 הוא מכהן כסגן 

יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר הנהלת קרן השביתה. 

מה היה האירוע המשמעותי ביותר שחווית כעובד סוציאלי?
"כשהתחלתי לעבוד בעיריית כפר־סבא, במה שנקרא אז לשכת 
הסעד, הסתכלו עליי כעל 'עוף מוזר'. מי הולך לעבוד בלשכת הסעד?! 
זה היה גוף עם דימוי שלילי ומבנים עלובים, שהתמודד עם בעיות 

אלימות ועם אנשים קשי יום. התמזל 
מזלי, ושנתיים לאחר שהגעתי ללשכה 
חוקק חוק הביטוח הלאומי והבטחת 
הכנסה. מאז, מתן סעד כספי הפסיק 
להיות נתון לשיקול דעתו של העובד 
הסוציאלי ויכולנו להתעמק בעבודה 
האמיתית: שיקום נפשי וגם כלכלי, 
אך מבלי לתת את הצ'ק. זה היה נהדר. 
בעיניי, כשאתה נותן כסף, אתה לא 
עוסק בעבודה סוציאלית. פתאום לא 
התעסקנו במתן מקררים אלא בעזרה 
ממשית - נפשית, תעסוקתית ואחרת". 

אילו נושאים עמדו לנגד עיניך כשנכנסת לתפקיד יו"ר האיגוד?
"האתגר הראשון היה לטפל בשכרם הנמוך של העו"סים. אמרו 
לנו: 'אתם עושים עבודת קודש' - אבל את הצ'ק לא נתנו. לקראת 
סוף הקדנציה הראשונה שלי, ב־1994, יצאנו לשביתה בת 45 יום, 
שהסתיימה בהעלאה ניכרת של השכר - כמעט 50% יותר - ושיפרה 

דרמטית את הדימוי העצמי של העו"סים. 
"הנושא השני שעמד לנגד עיניי היה לקדם הסדרה של החוק לגבי 
מהות המקצוע. אמנם לימדו עבודה סוציאלית והיה פנקס העובדים 
הסוציאליים, אבל המקצוע לא הוסדר בחוק. כל מי שרצה, יכול 
 להגיד שהוא עובד סוציאלי. לא היו קוד אתי או ועדת משמעת 
למי שסרח. אני זוכר שאמרתי לאורה נמיר, אז שרת העבודה 
והרווחה: 'אם את רוצה ששמך ייזכר לדורות הבאים, בואי נחוקק 
17 שנה לפתחה של הכנסת'. היא  את חוק העו"סים, שמונח כבר 

קראה מיד ליועץ המשפטי שלה ואמרה: 'אם תוך חצי שנה החוק 
לא עובר, ראשך בסכנה'. יחד עם יוסי כץ, אז יו"ר ועדת העבודה 
והרווחה בכנסת, ובתמיכת בייגה שוחט, שהיה שר האוצר, קרה 
הנס. החוק שנחקק ב־1996 נתן גבולות למקצוע ושיפר את מעמדו 
בוועדות השונות. אם שואלים אותי, זה אפילו חשוב יותר מהשכר. 

שכר בא והולך, אבל חוק לעולם עומד".

מי הייתה דמות המופת המקצועית שלך?
"כשלמדתי עבודה סוציאלית, בשיאה של מלחמת ההתשה, התמחיתי 
במחלקת שיקום א' בתל השומר. בכל יום הגיעו למחלקה פצועים 
חדשים. ראש המחלקה, נפתלי רוסמן ז"ל, היה נכה בכיסא גלגלים. 
ממנו למדתי איך לגשת לאנשים וכיצד לתרגם את הידע שברשותי 
לפסים מעשיים. הוא ידע לדבר עם אדם בנקודה הכי קשה שלו, 
לתת לו תקווה ולהוציא אותו לבסוף מהמחלקה במצב אחר לגמרי, 

כאילו חולל קסם". 

איך אתה מעריך את מצב המקצוע והעוסקים בו כיום? 
"באופן יחסי, האלימות נגד עובדים סוציאליים פחתה מאוד. 
הציבור מעריך את עבודתם, ושילובם בשירותים ציבוריים שונים 
שהמדינה מפתחת מעיד על חיוניותם 
בכל שדרות העשייה, כולל השתלת 
ועוד.  איברים, התחדשות עירונית 
תמיד חלמתי על תחומי מומחיות 
במקצוע - משפחה, נישואים, נוער. 
מועצת  גם  לחוק.  נכנס  זה  היום 
העבודה הסוציאלית היא הישג עצום. 
שבמשך  היא  הגדולה  "הבעיה 
חלקים  הפריטה  הממשלה  שנים 
אומנה,  הרווחה:  גדולים משירותי 
אימוץ, הוסטלים, טיפול בנפגעי נפש 
ובמפגרים. זה הפך למגיפה. כ־50% 
מהעו"סים מועסקים בעמותות, תוך פגיעה קשה בזכויותיהם, כאשר 
את המנהל מעניינת שורת הרווח יותר מהשירות. רק השנה, בזכות 
החלת צו ההרחבה על העובדים הסוציאליים, הצליחו לחולל שינוי 

בתחום זה". 

מה השינוי המשמעותי ביותר שאירע למקצוע ב־80 השנים האחרונות?
"העבודה הסוציאלית לפני קום המדינה שמה לה למטרה עיקרית 
לספק לאדם את צרכיו הבסיסיים: מזון, דיור, סיוע חומרי. היום, 
המקצוע עוסק בעיקר בשיקום אנשים בריאים שנקלעו למשבר. זה 
השינוי החשוב והמשמעותי ביותר. כמו כן, העבודה הסוציאלית היא 
היום מקצוע אקדמי שמחייב לימודים של שלוש שנים, יש התפתחות 
אדירה במחקר, הסטודנטים באיכות גבוהה והביקוש גבוה. יש היום 
עו"סים ליד בתי המשפט לדיני משפחה, למשל, וזה דבר חדש לחלוטין. 

המקצוע הפך למבוקש וחיוני לחברה בישראל". 

עו"ס אלי בן גרא | יו"ר האיגוד בשנים 2000-1989 

 "המקצוע הפך למבוקש וחיוני 

לחברה בישראל" 
 "הפיכת העבודה הסוציאלית מתפקיד שנועד לספק לאדם את צרכיו הבסיסיים למקצוע העוסק 

בשיקום אנשים בריאים שנקלעו למשבר - זה הדבר הכי חשוב שקרה למקצוע" 

80 שנה לעבודה הסוציאלית בישראל | יו״רים מספרים

ב־1995 יצאנו לשביתה בת 45 יום, 

שהסתיימה בהעלאה ניכרת של השכר 

- כמעט 50% יותר - ושיפרה דרמטית 

את הדימוי העצמי של העו"סים
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שירה כהן

לאחר שירות צבאי כמדריכת גדנ"ע למדה עו"ס עו"ד אתי פרץ - בת 
מגדל העמק והיום תושבת תל־אביב - לתואר ראשון ושני בעבודה 
סוציאלית. היא שירתה ארבע שנים כקב"נית בקבע ובהמשך גם 

במילואים, במשך כמעט 30 שנה. 
אתי פרשה כאל"מ במיל', הייתה מדריכה ב"צופיה" - מוסד חסות 
2009 הוסמכה גם כעורכת דין. לדבריה,  לנערות במצוקה, ובסוף 
"בשני כובעיי אני עוסקת במדיניות כלכלית ובזכויות חברתיות. 
מאז ומעולם הייתי עו"סית עצמאית, עסקתי בייעוץ ארגוני ובפיתוח 
מיזמים בתחומים שונים, לצד ליווי הליכי חקיקה. בתפקיד יו"ר איגוד 
העו"ס ראיתי זוויות של קידום רווחה וזכויות כלכליות־חברתיות 

ושמחתי להירתם למשימה". 
כיום היא עוסקת בייעוץ אסטרטגי ובפיתוח שירותים ייעודיים 
לאנשים עם מוגבלות ולאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. במקביל, 
מפתחת ומרכזת תכניות השתלמות והעשרה בנושאי מדיניות כלכלית־

חברתית וזכויות חברתיות, משפט, תקשורת, ועוד. 

אילו נושאים עמדו לנגד עיניך כשנכנסת לתפקיד היו"ר?
"רציתי להמשיך למנף את חוק העובדים הסוציאליים, שעיגן את 
המקצוע ואת העיסוק בו בחוק, תוך תיקון התקנות לחוק, ולהשלים 
את קוד האתיקה וכללי ההתנהגות המקצועיים. במקביל, היה לי חשוב 
להציב את האיגוד ואת העו"סים בחזית השיח הציבורי והפוליטי. 
בהתאם ללו"ז הוועדות הרלוונטיות בכנסת, ציוותנו עו"סים המצויים 
בנושאים שעל סדר היום והם הביאו לכנסת את נקודת המבט שלנו, 
מהשטח. העובדה שהם נכחו בזמן אמת במוקדי קבלת ההחלטות 
קידמה גם את מעמדנו המקצועי וחיזקה את תפיסת הע"ס והעו"סים 

כבעלי יכולת להשפיע גם ברמה האסטרטגית.
"חשוב שנבין שכדי להצליח להשפיע ולשנות, עלינו לתפוס את 
המקצוע והעשייה בראיית מאקרו ובחשיבה אסטרטגית, שבהם 

הרווחה והכלכלה שלובים זו בזו". 

מה היו האירועים שלימדו אותך יותר מכול על המקצוע?
 "בתקופתי חווינו את הפיגועים הקשים של שנות ה־90 והאלפיים -
במלון פארק, במסעדת סבארו, במסעדת מקסים ועוד, כמו גם 
את האסון באולמי ורסאי. בכל אלה היו העו"סים חוד החנית של 
המטפלים, הימ"מ החברתי של המדינה. הם רצו ממקום למקום 
וטיפלו באנשים מסביב לשעון, ב'מוד' של חירום, במקביל לעבודת 
השגרה. הם עשו זאת באיכות, בהיקף ובאופן מעוררי הערצה. לאן 
שלא הלכתי, ציינו בפניי שקהילת העו"סים היא השאור שבעיסה של 
המקצוענים ויחידת העילית בחזית העורף במדינת ישראל. הייתי 

גאה בהם אז, ואני גאה בהם גם היום".
 

מיהן דמויות המופת שלך מקרב העו"סים?
בחשיבה  ומהותי  גדול  שינוי  שחולל   - ז"ל  קטן  יוסי  "פרופ' 

האסטרטגית של שירותי הרווחה והע"ס, בתוך האקדמיה ומחוצה 
לה, ד"ר שולמית אלבק, ד"ר אהרון יורק. בתחום העבודה הקהילתית 
- יונתן זנטון, שהיה מנהל מועדון הקשישים בגבעת שמואל. דרך 
עבודתו עם הקשישים נחשפתי לעשייה שאפשרה לי להאמין במקצוע 

ובשיתוף הלקוחות. 
"בשנת 1975 עשיתי עבודה מעשית מיוחדת בשכונות יפו ג' ו־ד'. 
ראיתי את העבריינות ואת נערי הברזלים, את הדלות ומלחמת 
ההישרדות. בזכות ועד שכונה חזק, יחד עם אנשי מקצוע ובעזרת 
אדם ערירי שהקדיש את כספו למטרה החשובה, הוקמה ספרייה 
ניידת. הגעתי לשם בתחושה שאנחנו באים רק כדי לנסות לתקן מעט, 
ולמדתי ששיתוף פעולה של תושבים, אנשי המקצוע והמנהיגות 

הפוליטית המקומית מאפשר לשנות דברים מהשורש".

מה היה ההישג הגדול ביותר שלך בתפקיד? 
"כשהגעתי עדיין חסרנו מאוד את העשייה בממד האסטרטגי ואת 
היכולת לתרום לא רק טקטית וטיפולית אלא גם בתהליכי מאקרו 
כלכליים־חברתיים. לדעתי, הצלחתי להביא לשינוי ממשי, לשים את 
הקהילה המקצועית על מפת השיח הציבורי־פוליטי ולהביא אותנו 

לקדמת הבמה בתהליכי חקיקה וקבלת החלטות. 
"ניסיתי גם להוביל מהלך לקביעת מפתח למספר מטופלים מרבי 
לעו"ס, שממנו ייגזר תקנון כוח אדם מקצועי. לצערי, עד היום הנושא 
לא הבשיל. כמו כן, אני מצרה על היעדר סל שירותים חברתיים 
הקובע מה המדינה חייבת להבטיח לכל אדם ותושב, כרף מינימלי 

שפחות ממנו אין - דירה, חינוך, בריאות וכדומה". 
 

בעין של עו"ס ועו"ד, איך את רואה את התהליכים שהחברה 
הישראלית עוברת היום? 

"אני שמחה לראות מעורבות של אזרחים בנושאים חברתיים. המערכת 
הפוליטית למדה לדבר חברתי, אבל הרבה פעמים זה ב'כאילו', להגיד את 
הדברים הנכונים ולהמשיך לפי דרכם. אנחנו מתוודעים להרבה נוסעים 
סמויים ולטרמפיסטים שצוברים הון פוליטי, לא תמיד ביושר, על חשבון 
האוכלוסיות הנזקקות בכל התחומים. החברה כולה צריכה להמשיך 
להשמיע את קולה. מנגד, המוחים צריכים לבוא עם תכניות קונקרטיות, 
כי מחאה שאין אחריה תכנית משחקת לידיהם של הפוליטיקאים והפרד 

ומשול זה חוק הממלכה".

 מה השינוי המשמעותי ביותר במקצוע ב־80 השנים האחרונות?
"הפכנו ממקצוע של צדקה ועזרה, עם רצון טוב וערכים, למקצוע עם 
ארגז כלים של ידע, מידע ומיומנויות רבים ומגוונים, המותאמים על 
כל רצף הקיום ובכל תחומי החיים. קפצנו מעשייה של אנשים טובים 
באמצע הדרך לעיסוק של קהילה מקצועית על פי חוק ועם כל האחריות 
המחייבת. השכלנו להגיע למצב שקולנו נשמע בסוגיות שונות כמצפן 
וכמצפון בחברה. יש לנו אנשי מקצוע שלא רק מדברים, לא רק שחקני 
ספסל ומשקיפים, אלא מחויבים לשינוי וגם יודעים לכדרר באופן 

משפיע במגרש הכלכלי־חברתי".

 "הגענו לקדמת הבמה בתהליכי 

חקיקה וקבלת החלטות"
 "הפכנו לקהילה מקצועית על פי חוק, עם אנשי מקצוע המחויבים לשינוי 

ומשפיעים במגרש הכלכלי־חברתי"

עו"ס אתי פרץ | יו"ר האיגוד בשנים 2005-2000 
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עו"ס איציק פרי | יו"ר האיגוד בשנים 2013-2005 

 "הכיוון: רכישת ידע ספציפי כדי 

לטפל נכון באוכלוסיות שונות" 
"ההתמקצעות הובילה לדרישה למומחיות בתחומים ספציפיים: כפי שקרדיולוג אינו מומחה במחלות 
עור, כך עו"ס המטפל באוכלוסייה הוותיקה אינו בהכרח מומחה בטיפול במתמודדים עם מוגבלויות" 

שירה כהן

עו"ס איציק פרי, בן 71, נשוי, אב לארבעה וסב ל־14 נכדים, מתגורר 
בקרית חיים. הוא בן לניצולי שואה, שגדל במעברת קרית שמואל. לאחר 
לימודי העבודה הסוציאלית הועסק כעו"ס בפנימייה של חסות הנוער 
בעכו, ובהמשך מילא תפקידים מגוונים כקצין מבחן, פקיד סעד מחוזי 
לחוק הנוער )כיום עו"ס לחוק הנוער(, מנהל לשכה לשירותי רווחה, 
ולבסוף מנהל מחלקת עלייה בעיריית חיפה, בזמן העלייה הגדולה 
ממדינות ברה"מ לשעבר. ב־2004 פרש לגמלאות וניהל את סניף ער"ן 
המקומי, עד לבחירתו כיו"ר האיגוד. היום הוא מתנדב בשלוש עמותות, 

בעיקר בתחומים של הדרכת עו"סים והנחיית מתנדבים. 

מהו האתגר שעמד בפניך כשנכנסת לתפקיד יו"ר האיגוד?
"מטרתי הראשונה הייתה לשנות את תנאי העבודה של העו"סים, 
בכל הרבדים ובכל המישורים, כולל תנאי שכר, תקינה ומעמסה, לצד 

בנייה של מערך הכשרה מקצועית. 
"כדי להקים תשתית כלכלית לביצוע התכנית, נדרשתי להגדיל 
את מספר החברים באגודה לקידום הע"ס - הגוף שבאמצעותו אנו 
יכולים לקיים פעילויות שונות לרווחת העו"סים. בפעילות אינטנסיבית 
של דרבון ועידוד הצלחנו בתוך שנתיים לגדול מ־800 חברים לקרוב 
ל־6,000. דמי החבר ששולמו אפשרו לאגודה להפוך לגוף כלכלי 
חשוב, שמאפשר לבצע פעולות לקידום זכויות העו"סים ויכולותיהם, 

ולבנות מערך שלם של השתלמויות".
 

מהו, בעיניך, ההישג הגדול ביותר שלך בתפקידך כיו"ר?
"כשנבחרתי, האוצר התנגד מסיבות כלכליות למודל של רמות 
מקצועיות - מודל שִאפשר לתת ביטוי להתמקצעות של עובדים - וסירב 
להחיל אותו על העו"סים. בהסכם השכר הראשון שהייתי מעורב בו 
נתתי פתרון לסוגיה הכלכלית, והוא התקבל לאחר מו"מ ארוך ומייגע. 
כך הנחנו את התשתית לרמות המקצועיות. כשפרשתי, היינו על סף 
חתימת ההסכם. לשמחתי, צפרא דוויק המשיכה במו"מ והוא נחתם 
לאחר שנה. זהו הישג מקצועי ממדרגה ראשונה, שמעניק לעבודה 
הסוציאלית את המעמד המקצועי שהיא ראויה לו, הבנוי על יסודות 

של ידע רב. אני רואה את עצמי כאדריכל ההסכם. 
"עוד אני זוקף לזכותי את שינוי המבנה הארגוני באיגוד. עד אז 
הודרו מהאיגוד אנשי השטח והעובדים הצעירים, מאחר שבבחירות 
האישיות היה יתרון מובנה למפקחים מחוזיים ומנהלים, המּכרים 
לעובדים. לעובד מהשורה כמעט שלא היה סיכוי להיבחר למוסדות 
האיגוד. אשכולות הבחירה שהנהגנו ִאפשרו לעובדים צעירים ולעובדים 
מהפריפריה להיבחר. לאחר אישור המבנה הארגוני והטמעתו בתקנון 
האיגוד, הבחירות מתקיימות לפיו משנת 2009 ומוסדות האיגוד 

מייצגים את עבודת השטח של הע"ס על כל גווניה. 
"עוד הישג הוא ההסכם שהגענו אליו לאחר מאבק השכר של 
2011. הוא אולי שנוי במחלוקת, אבל יש בו משום הישג היסטורי: 
לראשונה נקבע שכר מינימום ענפי לעו"סים המועסקים בעמותות, 

בארגונים ובחברות מופרטות, וההסכם שימש למעשה בסיס לצו 
ההרחבה שנחתם השנה. כמו כן, העו"סים הצעירים והמועסקים 
בדרגות הנמוכות קיבלו באופן מובהק תוספת שכר גבוהה יותר מאשר 
העובדים האחרים. בכך ניסינו לצמצם את פערי השכר הגדולים בין 

העובדים בדרגות הגבוהות לאלה שבדרגות הנמוכות". 

כעובד סוציאלי צעיר, מי הייתה דמות המופת המקצועית שלך?
"עו"ס יצחק קדמן, שכיו"ר איגוד צעיר היה הראשון להבין שאם 
רוצים לשנות את המקצוע, צריך לשנות את האיגוד - להכניס אנרגיות 
חדשות ולהטמיע מקצועיות. כשסיים את תפקידו באיגוד הקים 
ופיתח את המועצה לשלום הילד והפך אותה ל'אימפריה' - מוסד 

מרכזי שדואג לזכויות הילדים ואי אפשר להתעלם ממנו. 
"מודל נוסף עבורי הוא עו"ס יצחק רוזנר, שנתן משקל אדיר לאתיקה 
ולחוק בעבודה הסוציאלית מתוך הראייה שקוד האתיקה וחוק 
העו"סים הם ששומרים על זכויות המטופלים ומאפשרים להם להיות 

שותפים מלאים בטיפול".

מה האירוע הלאומי החשוב ביותר שחווית בהיותך יו"ר, והעמיק 
את הסתכלותך על המקצוע?

"מלחמת לבנון השנייה, ב־2006. זו הייתה אבן דרך לבניית מערך 
החירום הלאומי, ששירותי הרווחה הם חלק בלתי נפרד ומשמעותי 
ממנו. במלחמה זו, שבה לראשונה העורף הפך לחזית, השירותים 
החברתיים לא היו ערוכים למשבר ונרשם כשל חמור בתיאום בין 
המערכת הביטחונית למסגרות האזרחיות, הרשויות המקומיות 
ולשכות הרווחה. בתום המלחמה היה ברור שנדרש לבנות מערך חירום 
לאומי, שיכלול גם עו"סים. הוקמו מרכזי חוסן לטיפול בתושבים 
ומערך חירום משותף לפיקוד העורף ולשירותים החברתיים ברשויות 
המקומיות. היום, לשמחתי, פיקוד העורף נסמך על מרכזי החוסן שלנו 
בכל הקשור בטיפול בנפגעי חרדה ובמשברים קהילתיים ואישיים". 

כיצד השתנה מקצוע הע"ס במהלך השנים ומהם האתגרים העומדים 
בפניו היום?

"בעבר, מקצוע הע"ס נחשב מקצוע כוללני, עם ידע כוללני. האקדמיזציה, 
שהתחילה בסוף שנות ה־60' ותחילת שנות ה־70', הפכה את התחום 
למקצועי יותר. ההתמקצעות לאורך השנים הובילה לדרישה למומחיות 
בתחומים ספציפיים: כפי שקרדיולוג אינו מומחה במחלות עור, כך עו"ס 
המטפל באוכלוסייה הוותיקה אינו בהכרח מומחה בטיפול במתמודדים 
עם מוגבלויות. היום, המקצוע הולך לכיוון של רכישת ידע ספציפי 
בניסיון לטפל נכון באוכלוסיות השונות, ותואר שני במקצוע הוא מה 

שהיה פעם תואר ראשון". 

מהו מקצוע העבודה הסוציאלית בעיניך?
"אהבת האדם. אם אתה אוהב בני אדם, אם אתה איש של אנשים, 
לך ללמוד עבודה סוציאלית. עבודה סוציאלית היא הביטוי המשמעותי 

ביותר להומניות".
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אורית נוטמן־שוורץ

ה־80.  שנתו  את  מציין  בישראל  הסוציאלית  העבודה  מקצוע 
בפרקי אבות מצוין "בן שמונים לגבורה". יש הטוענים כי משמעות 
יח-כ(:  ז,  )בראשית  במקרא  ממשמעותו  נגזרת  "גבורות"  הביטוי 
ִים.  ָּ ַה ֵני  ְּ ַעל- ָבה,  ֵּ ַה ֶלְ  ֵּ ַו ַעל-ָהָאֶרץ;  ְמֹאד,  ְרּּ  ִּ ַו ִים  ַּ ַה רּ  ְּ ְג ִּ "ַו
ֹבִהים,  ְּ ַה ל-ֶהָהִרים  ָּ ַוְיֻכּּ,  ְמאֹד-ַעל-ָהָאֶרץ;  ְמאֹד  ְברּ  ָּ ִים,  ַּ ְוַה
ִים;  ָּ ַה ְברּ  ָּ ִמְלַמְעָלה,  ה  ָּ ַא ֵרה  ְׂ ֶע ָמִים. ֲחֵמׁ  ָׁ ל-ַה ָּ ַחת,  ַּ ר- ֶׁ ֲא
מתמשכת,  ל"פעולה  כך  אם  מכוון  גבר  השורש  ֶהָהִרים".  ַוְיֻכּּ, 

רציפה, שהולכת ומתחזקת מדי יום". 
כך גם מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל, שהגיע לגבורות 

לאחר שהתרחב והתעצם במהלך 
80 שנות קיומו, מיצב עצמו, זכה 
וממשיך לזכות בהכרה. בישראל 
יש היום למעלה מ־30,000 עובדים 
בפנקס  הרשומים  סוציאליים 
העובדים הסוציאליים, מרביתם 
בעלי תואר שני; מסלולי ההתמחות 
המוכרים במקצוע נכללים בהסכמי 
תחומים   11 וכוללים  השכר 
שונים; מספר בתי הספר לעבודה 
בדור  עצמו  שילש  סוציאלית 
12 מוסדות,  האחרון ועומד על 
ובאוניברסיטאות,  במכללות 
ולרחבה  לאורכה  הממוקמים 
של המדינה; ההכרה הציבורית 
ים  השנ ובשלוש  התרחבה 
האחרונות מתקיים בכנסת "יום 
הוקרה" לעובדים הסוציאליים, 
בחסות שר הרווחה והשירותים 
ויו"ר הכנסת. בכירי  החברתיים 
החוקרים של המקצוע זכו בפרסי 
ישראל, והשנה גם הוענק לראשונה 

פרס אמת בעבודה סוציאלית. 
בארבעת העשורים הראשונים 
במיסוד  המקצוע  התאפיין 

ובהטמעה של מודל מדינת הרווחה בישראל, בחקיקה חברתית, 
בהקמת שירותים חברתיים, ביצירת עבודה סוציאלית "ישראלית" 

ובמהפכת השכלה ואקדמיזציה של העובדים הסוציאליים 
אחד ההישגים הבולטים בהטמעת המקצוע ובקידום מעמדו בישראל 
הוא חוק העובדים הסוציאליים שחוקק בשנת 1996 )חוק העובדים 
הסוציאליים ותקנותיו התשנ"ו-1996(. חוק זה, הקובע "מסגרת על", 
הוא בגדר פריצת דרך ביחסים שבין מקצוע העבודה הסוציאלית 

והעוסקים בו לבין קהל הפונים, נותני השירותים ומדינת ישראל. 
השאלה לאן פני המקצוע איננה חדשה. בתחילת שנות ה־90 נבחנו 
ההתפתחות והמגמות של מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל לקראת 
שנות ה־2000 )שפירו, שרר, קורין־לנגר ווייס, 2002(. המחקר, שיזם 
הג'וינט, התבצע במקביל להקמת מועצת מנהלי בתי הספר לעבודה 
סוציאלית )לימים מועצת מנהלי בתי הספר של האוניברסיטאות(. 
סיכום דו"ח המחקר מצביע על מספר נושאים בעלי פוטנציאל 

השפעה גבוה על ההתפתחויות בסביבה ובחברה, ובמרכזם: 

הסכמי השלום שעמדו אז בפתח נתפסו כהזדמנות לבניית סדר  א. 
יום חברתי־לאומי ולהקצאת משאבים בהתאם; 

העלייה המסיבית למדינת ישראל, בעיקר מחבר העמים, תשנה את  ב. 
ההרכב החברתי־תרבותי של החברה הישראלית ותחייב את העבודה 

הסוציאלית להיערך ולפתח הבנה והתערבויות רב־תרבותיות; 
קידום חקיקה חברתית בתחומים רבים, כמו ילדים, משפחה וקשישים,  ג. 
תשנה את אופי העבודה הסוציאלית לעבודה מבוססת חקיקה, 
שמחד גיסא מרחיבה את סמכויות העו"ס ומאידך גיסא מצמצמת 

את הגמישות, היצירתיות והתאמת המענים לכל אדם ואדם; 
הפרטה והפרטה חלקית של שירותים ומענים חברתיים תכניס  ד. 
שחקן נוסף לזירת הפעילות ותחייב התאמה של המקצוע לזירות 

של פיקוח, עבודה בין־שירותית, רצף טיפולי ועוד;
אתגר של טכנולוגיות מידע ותקשורת.  ה. 

התבוננות בשני העשורים האחרונים ובעבודות שהעריכו מגמות 
הסוציאלית  העבודה  במקצוע 
בישראל שנכתבו מאז ועד היום 
נוטמן־שורץ   ;2008 )כורזים, 
 ,)2010 2017; שפירו,  וסוסקולני, 
מעלה כי ארבע המגמות שזוהו 
בעבר )המופיעות ברשימה לעיל, 
ממשיכות  הראשונה(  למעט 
להעסיק את החברה הישראלית, 
עם כמה שינויים המתחייבים לאור 
שינויי הזמן. למשל, אפשר לראות 
כי קיימת הרחבה בהכשרה לעבודה 
הטראומה,  בתחום  סוציאלית 
חירום, מלחמה וטרור; יש עיסוק 
רחב בהקשרים של רב־תרבותיות 
בהתייחס לדור הראשון והשני של 
העולים, כמו גם למהגרים חדשים 
המגיעים מאירופה עקב התגברות 
אירועי טרור וגלי האנטישמיות, אך 
גם על רקע גלובלי כמו אוכלוסיות 

מהגרי עבודה ופליטים. 
המגמות  כל  לא  זאת,  עם 
את  לעבור  הצליחו  שזוהו 
ההתאמה שדורשת "רוח הזמן", 
חלקן בהיעדר מענים מניעתיים 
וגישוריים. ההתמודדות עם סוגיות 
פוליטיות־מדיניות ועם זיקתן לשינויים בחברה מצריכה תרגום של 
החלטות פוליטיות־חברתיות למדיניות חברתית ולידע חדש בעבודה 
הסוציאלית. למשל, בהקשר של הכללת האוכלוסייה הערבית בחברה 
הישראלית. המקצוע ממעט ליזום ולפתח מענים לאור תחזיות 
דמוגרפיות וחברתיות כמו שינוי גיל הפרישה או הצורך לשלב 

חרדים ואוכלוסיות נזקקות בשוק העבודה. 
אתגר חדש העומד בפני המקצוע הוא ההתמודדות עם האלימות 
החברתית, עם ההתעמרות בחסרי ישע ועם האלימות כנגד משרתי 
ציבור. החקיקה מסייעת בתחומים אלה, אך יש צורך לבחון את 
החזרה לעבודת מניעה - להתערבות בכלל החברה, בכלל הגילים 
ועם כל המגזרים. מומלץ, כפי שנעשה ברבות ממדינות המערב, 
לחזור ולפעול בתוך מערכת החינוך ובבתי הספר )אבן־זהב, 2014(. 
זווית חשובה נוספת, שאמנם זוהתה כבר לפני כשלושה עשורים, היא 
היעדר מענה מספק לשינויים הטכנולוגיים - אם בצורת מענים טיפוליים 
הולמים )טיפול מרחוק, התערבות קבוצתית או הדרכה באמצעות הרשת(, 
אם במתן שירות זמין, ואם, ובעיקר, בהלימה עם הנחיצות בשקיפות 

המידע, בסטנדרטיזציה בתהליכי קבלת החלטות ועוד. 
בנושא  וההתפתחות  נלוות לכך המודעות  בשנים האחרונות 
השקיפות. מתן מידע ללקוחות שירותי הרווחה ושיתוף לקוחות 
הם מודלים הנגזרים מחקיקה חברתית ישראלית מתקדמת, כמו 
חוק זכויות האדם וחירותו, חוק חופש המידע ומגמות מקצועיות 
המקובלות בעולם )לדוגמה, לראשונה נכתבים מאמרים על שיתוף 
משתמשי רווחה ובשיתופם(. פומביות המידע והשקיפות של תהליכי 

פרופ' אורית נוטמן־שורץ - יו"ר המועצה לעבודה סוציאלית. פרופ׳ חבר, חברת 
orits@sapir.ac.il .סגל ביה״ס לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

 80 שנים לעבודה הסוציאלית  

עם הפנים לעתיד
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קבלת ההחלטות נתפסים כסותרים את האתיקה המקצועית, ויש 
להשקיע מאמץ בייצור תבחינים בין השמירה על פרטיות, הגנה 
והקפדה על כללי האתיקה, לבין הצורך והחשיבות של מתן מידע 
לאוכלוסיות ועל אוכלוסיות הנמצאות באחריות המקצועית של 

העובדים הסוציאליים. 
אחד הצעדים המתבקשים ממציאות זו הוא חקיקת חוק שירותי 
רווחה חדש בישראל )הצעת חוק שירותי הרווחה-2014(. נחיצותו 
של חוק זה אינה שנויה במחלוקת, אלא רק עלות יישומו. הוא עלול 
אמנם לצמצם את שיקול הדעת של העובד הסוציאלי, אך תהיה בו 
בשורה לקידום צדק, שוויון ושיח זכויות ההולם את ערכי המקצוע, 
והוא ימצב את העבודה הסוציאלית בישראל ואת שירותי הרווחה 
כמקדמים מימוש של זכויות חברתיות. החוק יוכל לסייע במימוש 
המלצות הוועדה למלחמה בעוני, במתן כלים לעבודה הסוציאלית עם 
אנשים החיים בעוני ובקידום מענים לאחת מהאוכלוסיות הנזקקות 

ההולכת וגדלה בישראל 
 שאלה מהותית נוספת מתייחסת לאנשי המקצוע. מקצוע העבודה 
הסוציאלית אמנם מבוקש מאוד בישראל, אך הוא טומן בחובו קונפליקט 
זהותי מהותי, המאיים במיוחד על השירות הציבורי. יותר ויותר עובדים 
סוציאליים מעדיפים את מקצועות הטיפול הנגזרים מהיותם עובדים 
סוציאליים על פני מתן שירות ציבורי, שלא אחת מתמקד בתיווך 
ובתכלול ומתאפיין בטיפול במספר הולך וגדל של משפחות החיות 
בעוני וזקוקות לסיוע, באלימות גואה כלפי משרתי הציבור ובשכר שאינו 
מספק. בנוסף, המוסדות המכשירים עובדים סוציאליים עסוקים לא 
אחת בהישרדותם שלהם ולעתים נוטים להיענות לצורכי לקוחותיהם 
- הסטודנטים. עם זאת, עולים לא מעט קולות - הן מן האקדמיה והן 
מן השטח - בדבר חיזוק הקשר והזיקה לעבודת השדה ועידוד הכשרה 

התואמת את המציאות החברתית בשדה. 
עוד ניתן ללמוד מתוך התבוננות בחקר מגמות המקצוע, כי ממד 
הצדק החברתי דורש יותר בולטות בהכשרה למקצוע - אם ברמת 
התואר הראשון ואם )כפי שרבים טוענים( בהעמקה בלימודי התואר 
השני. צריך שהבוגר הישראלי, המקבל רישוי לעבודה, יהיה לא רק 
בעל ידע רחב בכל התחומים; חשוב שגם את ההתערבות יוכל לעשות 
באופן מקצועי. מגמה זו תעמיד את העבודה הסוציאלית בישראל 
בקו אחד עם זו המקובלת במספר רב של מדינות, ובמרכזן קנדה 

ומדינות אירופה. 
סוגיות אלו, שהעיסוק בהן מעצב את עתיד המקצוע, טוב להן 
שיידונו על ידי הנהגה מקצועית מן האקדמיה ומן השדה, בשילוב 
גורמים הקשורים בסוציולוגיה של החברה, בהשכלה הגבוהה ובעיקר 
- הנהגת העובדים בשדה, הרואים את השינויים בקהלי היעד הלכה 

למעשה, יוצרים ומפתחים שיטות התערבות וידע מתוך העשייה. 
דיבור משותף, יצירת חזון לדור הבא וחשיבה על מארג מענים, 
יצעידו קדימה את מקצוע העבודה הסוציאלית ויסייעו לו להתמודד 

עם האתגרים החברתיים של העתיד. 

רשימת מקורות 
)2014(. עבודה סוציאלית בבית ספר. נייר עמדה. מוגש למועצה  אבן־זהב, ר. 

לעבודה סוציאלית. 

חוק שרותי הרווחה, התשע"ד-2014.

חוק העובדים הסוציאליים ותקנותיו התשנ"ו-1996. 

כורזים, י. )2008(. סקר בתי־ספר לעבודה סוציאלית במוסדות האקדמיים ובבית 
הספר המרכזי )תשס"ז-2007(. מדינת ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה.

נוטמן־שורץ, א. וסוסקולני, ו. )2017(. סקר בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל. 
מוגש למועצה להשכלה גבוהה, המועצה לעבודה סוציאלית. 

)2010(. הכשרה לעבודה סוציאלית בישראל: מגמות וסוגיות, חברה  שפירו, ש. 
ורווחה, ל, 1, עמ' 47-29. 

שפירו, ש., שרר, מ., קורין־לנגר, נ., ווייס, ע. )2002(. התפתחות מקצוע העבודה 
הסוציאלית בישראל. חברה ורווחה, כ"ב, 2, עמ' 152-135.
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לשירותים  במחלקה  שעבדה  עו"ס  פישלזון,  דליה  המרואיינת: 
חברתיים בעיריית רמת גן בתחום הזקנה, משנת 1982 ועד פרישתה 

לגמלאות לפני כעשור. 

המראיינת: אסנת הלחמי, עו"ס העובדת מזה כשלוש שנים כעו"ס 
החברתיים,  השירותים  ִמנהל  הזהב,  לגיל  העיר  לב  זקנה במחלקת 

עיריית תל אביב־יפו.
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80 שנה לעבודה הסוציאלית בישראל | מאמרים

שירלי בן שלמה

מעבודה התנדבותית לצדקה מדעית

הדימוי הציבורי של מקצוע העבודה הסוציאלית ידע טלטלות רבות 
במהלך השנים. שורשיו נעוצים במהפכה התעשייתית, שהתרחשה 
בין אמצע המאה השמונה־עשרה ועד אמצע המאה התשע־עשרה. 
היא הביאה עמה התפתחות טכנולוגית חשובה, אך גם השלכות 
שליליות מרחיקות לכת ברמת הפרט, המשפחה והחברה. הנפגעים 
המרכזיים היו נשים, ילדים וקשישים, שהמהפכה פגעה במעמדם 
מבלי שניתנה להם מערכת חלופית של תמיכה פיזית, רגשית 
וחקיקתית. על רקע זה החלו לפעול מתנדבים בני המעמד הבינוני 
 The Oxford Illustrated( והגבוה, תחילה באנגליה ובהמשך בארה"ב
Dictionary,1996; Reichmond,1917(. כך נבנה הדימוי הראשוני 

של המקצוע כמבוסס על עבודת צדקה התנדבותית. 
מרי רייצ'מונד הייתה הראשונה שניסתה לשנות את הדימוי המקצועי 
של העבודה הסוציאלית, כאשר הציגה בתחילת המאה העשרים את 
המושג "צדקה מדעית". רצונה להעניק לעבודת המתנדבים דימוי 
אקדמי, מבוסס מחקר, צלח באופן חלקי בלבד: מוסדות אקדמיים 
ללימוד המקצוע וקריטריונים להכשרה מקצועית בתחום זה אכן 

התחילו להתבסס ולהיבנות, אולם הדימוי המקצועי של העובדים 
הסוציאליים נשאר כזה של מלאכים, עושי עבודת קודש.

 בין אומניפוטנציה לאימפוטנציה - 

הדימוי המקצועי במדיה המסורתית

אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הדימוי המקצועי של העבודה 
הסוציאלית במהלך השנים היה המדיה. כך למשל בנושא הטיפול 
בילדים העוברים התעללות ו/או הזנחה, שעבר מהפכה משמעותית 
בעיקר בזכות הזרקור שהפנתה אליו המדיה. פרסום מאמרם של 
 הנרי קמפ ועמיתיו בשנות השישים, "סינדרום הילד המוכה" - 
"Kempe et al., 1962( "The battered child syndrome(, הוביל 
לראשונה להכרה מדעית וציבורית בקיומה של תופעת ההתעללות 
בילדים. כפועל יוצא מכך החלו להישאל במדיה שאלות הקשורות 

לאחריות לביטחונם של חסרי ישע. 
גם בישראל הייתה המדיה גורם שהאיץ תהליכים חקיקתיים. 
בהקשר זה זכור המקרה של "הילדה מורן", שבערב יום הכיפורים 
1986 הובאה במצב קשה מאוד לבית החולים פוריה בטבריה, לאחר 
שעברה התעללות קשה על ידי דודה. חמישה חודשים היא שכבה 
שם, מחוסרת הכרה, כשהתקשורת אינה מדווחת דבר על מצבה. 
השינוי התרחש רק לאחר פטירתה, אז החלו להישאל שאלות על 
אודות האחריות של המעגלים המשפחתיים והחברתיים המקיפים 
את הילד המוכה, כולל אחריותם של גורמי הרווחה. כך גם נוצרה 
התשתית לחיקוקו של חוק חובת הדיווח, אשר קבע, בין היתר, את 
חובת הדיווח המחמירה יותר המוטלת על גורמים חינוכיים וטיפוליים 

לא מלאך ולא שרף: תהליכים של 
שינוי בדימוי הציבורי של העובדים 
הסוציאליים בעידן המדיה החדשה 

ד"ר שירלי בן שלמה - חברת סגל בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת 
בר־אילן, ראש התכנית לתואר הראשון, חוקרת מדיה ועבודה סוציאלית. 

Shirley.Ben@biu.ac.il
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הבאים במגע עם הילד המוכה. 
על רקע זה החלו להיווצר ציפיות מהעובדים הסוציאליים למנוע 
מקרים של התעללות והזנחה של ילדים בחברה הישראלית. הציפיות 
שהופנו כלפי מקצוע העבודה הסוציאלית פגשו דימוי מקצועי 
דיכוטומי: מצד אחד, העובדים הסוציאליים הוצגו כאומניפוטנטיים, 
עושי חסד וצדקה. דימוי זה שלט בעיקר בעתות שגרה, כאשר לא 
אירעו מקרים חריגים. מצד שני, הם הוצגו כאימפוטנטים, מניפולטורים 
וחסרי מצפון. דימוי זה שלט כאשר לא הצליחו למנוע פגיעה בחלשים 

וחסרי ישע. 
הפניית "האצבע המאשימה" של המדיה כלפי העובדים הסוציאליים 
נעשתה באמצעות "מסגור" שלילי של מקצוע העבודה הסוציאלית, 
העובדים  ועל  המקצוע  על  הקהל  דעת  לעיצוב  באופן שתרם 
הסוציאליים, על בעיות חברתיות ועל האנשים הפונים לסיוע 

 .)Freeman & Valentine, 2004( שמעניקים עובדים סוציאליים
אחת ההשלכות הישירות של אותה "אצבע מאשימה" הייתה הדימוי 
הציבורי שנבנה לעובדים הסוציאליים. כבר בשנות השמונים והתשעים 
של המאה הקודמת הם תוארו כבעלי סטטוס נמוך, רשעים, חסרי 
 .)Kaufman & Raymond, 1995; Siporin, 1984( הומור או טיפשים
מחקרים מאותן שנים מעלים כי כיסוי תקשורתי חיובי לעובדים 
סוציאליים ניתן לרוב רק במדיה המקומית ובמקרים של הושטת 

 .)Aldridge, 1990( סיוע באסונות רבי קרבנות
הכיסוי בתקשורת המקומית לא הספיק, כמובן, כדי לחולל שינוי 
חיובי מהותי בתדמית הציבורית )Tower, 2000(. בתחילת שנות 
האלפיים המשיכו להציג את העובדים הסוציאליים כחסרי יכולת 
)LeCroy & Stinson, 2004(, עסוקים בשמירה על הסטטוס־קוו 
 Dennison,( וחוטפי ילדים )Freeman & Valentine, 2004( החברתי
Poole & Quqish, 2007(. דימוי זה השתקף גם בסרטי טלוויזיה 
וקולנוע, שלא התייחסו לתפקידם של העובדים הסוציאליים כסוכני 
 Freeman &( שינוי חברתי או להשכלה הנדרשת לצורך מילוי תפקידם
Valentine, 2004(. האוכלוסיות הפונות לעזרתו של העובד הסוציאלי 
הוצגו כלא אטרקטיביות, בעייתיות, סוטות, מסוכנות או דלות אמצעים 

 .)Freeman & Valentine, 2004(
במחקר שנערך לאחרונה ובחן את עמדותיו של הציבור הישראלי 
כלפי עובדים סוציאליים )קגן, 2015(, נמצא באופן לא מפתיע כי 
הדימוי של העובד הסוציאלי ושל תפקידו אינו תואם את האופן 
שהתפקיד מוגדר בפועל - תפקיד חשוב בשירות המדינה, הקהילה, 
המשפחה והפרט. בהיעדר מידע עובדתי מונגש על עובדים סוציאליים, 
הציבור מגבש את עמדותיו על סמך ידע קודם, התרשמותו ממידע לא 
מבוסס העובר מפה לאוזן ופרסומים באמצעי התקשורת )קגן, 2015(. 
למרות הדימוי הבעייתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ושל 
העובדים הסוציאליים עצמם, כל עוד הזירה שמתעצב בה הדימוי 
הציבורי הייתה המדיה המסורתית - העיתונאים שימשו במידה 
מסוימת "שומרי סף" בשמירת האיזון שבין זכות הציבור לדעת 
לבין הזכות לפרטיות ולשם טוב. העובדים הסוציאליים, מצדם, יכלו 
להשאיר את משימת התיווך מול אמצעי המדיה לדוברים ולאנשי 
יחסי ציבור ולשמור על הסודיות של המתרחש בחדר הטיפול הסגור. 
מודל תקשורתי זה, הידוע גם כ"מודל האחריות החברתית" של 

המדיה, איבד מכוחו עם ההתפתחות של תרבות האינטרנט.

 חשופים ברשת - הדימוי המקצועי 

במדיה החדשה

במחקר המדיה מקובל להשתמש בפרשת הקשר האסור בין נשיא 
ארה"ב לשעבר לבין מוניקה לוינסקי )1998(, כבנקודת ציון למועד 
שהמדיה הפסיקה לחוס על אנשים המעורבים בתפקידים ציבוריים 
והחלה לחשוף את מעשיהם - הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. 
אבדן התפקיד המסורתי של המדיה כ"שומרת סף" הפך את הקהל 
לפסיבי פחות. עלייתה של הרשת החברתית פייסבוק פתחה בפני 
הציבור אפשרויות חדשות, כולל היכולת לבקר את תפקודם של 

־90,        
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אנשי ציבור. המצאת הטלפון החכם אפשרה לצלם ולהקליט בכל 
מקום. כך, "קודש הקודשים" של חדר הטיפול נחשף יותר ויותר 
לעיניו ולאוזניו של הציבור ו"עושי עבודת הקודש" נהיו חשופים 
למניפולציות טכנולוגיות כמו סרטוני וידאו המציגים תמונה חד־

צדדית. השימוש בדוברים רהוטים, אל מול עובדים סוציאליים שלא 
תמיד מיומנים בעבודה מול התקשורת או מסוגלים להעביר מסרים 

במסגרת הזמן הקצרה המוקצית להם, עשה גם הוא את שלו. 
אחת הדוגמאות המצוינות לאופן שמעוצב הדימוי המקצועי של 
העובדים הסוציאליים בעידן הרשתות החברתיות היא אירוע משנת 
2012: סטטוס שהעלה סטודנט המתגורר בבאר שבע לפייסבוק תיאר 
את תנאי חייה הקשים של קשישה ניצולת שואה. בתקשורת זעקו 
הכותרות: "שרדה את אושוויץ ונגמרת בדירה". השכנים והמשפחה 
הפנו אצבע מאשימה כלפי שירותי הרווחה וגם תגובתו של ראש 
העיר רוביק דנילוביץ לא איחרה לבוא: "בהמשך לפרסומים על אודות 
אותה גברת ניצולת שואה, נבקש לעדכן כי מחר בבוקר ייפגשו נציגי 
אגף הרווחה עם הגברת ויסייעו לה... לאור הדאגה הכנה והראויה, 
אנו נעדכן מחר על אודות הטיפול בנושא..." )אתר מאקו, 27.11.12(. 
היחידים שקולם לא נשמע היו העובדים הסוציאליים עצמם. מאותו 
רגע שלא הגיבו, הדימוי שלהם כמי שהתרשלו בתפקידם התבסס 

בציבור. איש מהמגיבים לא שאל עצמו 
היכן היו בני המשפחה של הקשישה או 
השכנים וכיצד אפשרו את המצב המתואר. 

הדימוי המקצועי לאן?

המרכזיות  הסיבות  אחת  כאמור, 
העובדים  את  הציבור  לכך שתפיסת 
הסוציאליים אינה חיובית היא שהעובדים 
לקידום  פועלים  אינם  הסוציאליים 

מודעות ציבורית לעבודתם ולעיצוב תדמיתם )קגן, 2015(. מחקר 
שערכתי לאחרונה יחד עם קרן ניסן אילסר )2017( העלה כי הנכונות 
של עובדים סוציאליים לפעול במדיה לקידום מעמדם המקצועי 
ותדמיתם קשורה בתחושה גבוהה של שליטה עצמית, ערך עצמי 
מקצועי גבוה והערכה קוגניטיבית של מסוגלות עצמית. האם ממצאים 
אלו מוכיחים שרק מי שיש להם די משאבים אישיים ומקצועיים 

שורדים בזירה של המדיה החדשה? לא בהכרח. 
אנו עושים היום את עבודתנו אל מול זירה תקשורתית הפועלת 
על בסיס של תגובה מהירה, שיקולי רייטינג ומאבק על עיצוב סדר 
היום התקשורתי. עבודה במרחב כזה דורשת ללא ספק משאבי חוסן 
אישיים ומקצועיים, ומי שיש לו יותר משאבים - מצליח יותר בקידום 
מעמדו המקצועי. עם זאת, איננו חייבים להיכנע לתכתיבי המדיה 
החדשה. אנחנו יכולים ומחויבים להגדיל את תחושת השליטה שלנו 
בשפה התקשורתית ולהפוך אותה לאחד הכלים המרכזיים בארגז 

הכלים המקצועי שלנו, גם אם איננו מורגלים לתפיסה זו. 
כריס אנדרסון, שכתב את המדריך הרשמי של TED לדיבור בפני 
קהל, טוען כי מיומנויות ההופעה בפני קהל הן מיומנויות נרכשות. 
האמת צריכה להיאמר: לא כולנו נועדנו לעמוד בחזית הבמה, 
אבל ידיעת הכללים התקשורתיים תאפשר לנו לנהל את העבודה 

המקצועית מתוך שליטה במצב ולא מתוך תגובה למצב.

 האם מהגרים דיגיטליים יכולים להפוך 

לילידים דיגיטליים?

פרנסקי )Prensky, 2001( יצר אבחנה מעניינת בין דור הסטודנטים 
לבין המרצים שלהם, שרלוונטית גם לענייננו: פרנסקי הגדיר את 
הסטודנטים "ילדים דיגיטליים" )Digital natives( ואת המרצים - 
"מהגרים דיגיטליים" )Digital immigrants(, כאשר מה שמבחין בין 
שני הדורות, יותר מכל דבר אחר, הוא השליטה בשפה הטכנולוגית. 
המהגרים, אומר פרנסקי, לומדים להסתגל לסביבה החדשה, מי 

יותר ומי פחות, אך שליטתם בשפה לעולם לא תהיה דומה לזו 
של הילידים. 

על רקע אבחנה זו, מעניין הממצא שעלה במחקר של ניסן־אילסר 
ושלי )2017(, לפיו עובדים ותיקים הרגישו בטוחים יותר להשתמש 
בתקשורת בהשוואה לעובדים צעירים. על פניו, הציפייה היא 
כי יקל על הדור הצעיר של העובדים הסוציאליים, השולט ברזי 
הטכנולוגיה, לפנות לתקשורת כדי לקדם עניינים מקצועיים שונים, 
אולם חקירה לעומק של הנושא מגלה פער בין שכיחות השימוש 
בטכנולוגיה והשליטה בטכנולוגיה בקרב עובדים סוציאליים לבין 
תחושת הנוחות להשתמש בה כדי לקדם נושאים מקצועיים. בקרב 
עובדים סוציאליים, הוותק מקנה תחושה של ביטחון יותר מאשר 

השליטה בטכנולוגיה. 
יתרה מכך: עבודה סוציאלית הוא מקצוע בעל די.אן.איי מיוחד 
במינו. הערכים המועברים בתהליך הסוציאליזציה המקצועית שלנו 
מדגישים את חשיבות השמירה על סודיות וההתנהלות בזירה פרטית. 
אלו ערכים הפוכים מאלו ש"מקדשת" המדיה - של חשיפה ושל 
התנהלות בזירה ציבורית. מבחינה זו, כולנו "מהגרים דיגיטליים" 
שנדרשים ללמוד להשתמש בשפה של המדיה. נראה כי העובדים 
הוותיקים, החשים בטוחים יותר לעמוד מול המדיה, צריכים להקנות 

מן הביטחון שלהם לעובדים הצעירים ולעודד אותם להשתמש בידע 
הטכנולוגי שלהם לקידום מטרות מקצועיות שונות. 

במצב הקיים היום, גורמים שונים מנצלים את היותנו "מהגרים 
דיגיטליים" כדי להבנות תפיסה ציבורית שגויה של מהי העבודה 
הסוציאלית ומיהם העובדים הסוציאליים. אלה יכולים להיות לקוחות 
של שירותי הרווחה שמעלים סרטונים פוגעניים לרשת, או גופים 
ציבוריים שפועלים באותה זירה שאנו פועלים בה אך אינם חוששים 

להשתמש במדיה כדי להשיג נקודות זכות מקצועיות. 
כך למשל, במאמר שפרסמתי יחד עם עמיתתי ד"ר נגה לוין־קייני 
)Ben Shlomo & Levin-Keini, 2015( הראינו כיצד במקרים של 
רצח בתוך המשפחה, העובדים הסוציאליים היו הראשונים לקחת 
עליהם את האשמה ותגובתם נעה בין התנצלות בתקשורת לבין 
היעדר תגובה. זאת בשעה ששירותי חירום אחרים - כמו המשטרה 
ומד"א - מגיבים מהר, אינם ממהרים לקחת אחריות והופכים להיות מי 
שמנהלים לא רק את אירוע החירום אלא גם את הסיקור התקשורתי 
שלו. עוד הראינו כיצד עובדים סוציאליים שמשכילים לנהוג בצורה 

דומה, אכן מצליחים להטות את הכף התקשורתית אליהם.

שינוי הדימוי המקצועי - זה תלוי גם בנו

דימוי  מחקרים בתחום המדיה מצביעים על הקושי לשנות 
סטריאוטיפי מושרש. בהקשר של קבוצה מקצועית, דימוי הוא 
במידה רבה תוצר של התנסות בקשר עם קבוצה זו: ככל שיש 
פחות התנסות, כך הדימוי נקבע יותר ויותר על ידי מה שמכתיבה 

התקשורת. 
התקשורת בעולם המודרני כוללת לא רק עיתונאים אלא גם 
אנשים המשתמשים בטכנולוגיה כדי ליצור סטריאוטיפים או לחזק 
סטריאוטיפים קיימים. בעידן של התקשורת המסורתית, הסיכוי 
שלנו כפרופסיה להגיע לתקשורת בעתות של שגרה היה כמעט 
אפסי. בעידן הרשתות החברתיות, אנחנו יכולים להנכיח את עצמנו 

צריך להיעשות מאמץ לרתום את כל סוכני הסוציאליזציה 
 החברתית שיכולים לתרום לשינוי הדימוי המקצועי - 

 גורמים פוליטיים וחברתיים וכמובן גם גורמים תקשורתיים. 

השינוי תלוי בהם, אבל גם תלוי בנו
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בקלות גדולה בהרבה - החל בתגובות לפוסטים, דרך יצירת סרטונים 
משלנו והפצתם ברשת, הבעת דעה בעניינים בעלי אופי חברתי־מדיני 
הנוגעים למעמדנו או לאוכלוסיות שאנו מטפלים בהן, הצגת עבודתנו 
המקצועית בכנסים בארץ ובחו"ל, בניית פרקטיקה מבוססת ראיות 
מחקריות ופרסומה ופעולות רבות נוספות, שיכולות להגדיל את 

הנוכחות התקשורתית שלנו.
ככל שנופיע יותר בתקשורת ולא נחשוש לשוחח עם עיתונאים, 
כך נגדיל את החשיפה של הציבור למקצוע ולעוסקים בו. מפגש זה 
יאפשר לציבור לראות שאין אנו מלאכים או שרפים אלא אנשים 
בשר ודם, שלמדו שנים רבות באוניברסיטה וממשיכים ללמוד 
ללא הפסקה; אנשים שעובדים קשה מדי יום ביומו כדי לקדם את 
זכויותיהם של מי שגורלם שפר עליהם פחות, לעתים מצליחים 
יותר ולעתים מצליחים פחות; אנשים שהעבודה המקצועית שלהם 
מתנגשת לא פעם בחייהם האישיים ומעמידה בפניהם דילמות 
אישיות מורכבות - כמו אם לאסוף את הילד הפרטי מהגן או לבקש 
ממישהו אחר לעשות זאת, בזמן שאנחנו נישאר עוד קצת בעבודה 

ונוודא שילד אחר, לא הילד שלנו, נמצא במקום בטוח.
שינוי הדימוי המקצועי יתאפשר רק אם ייעשו מאמצים ארוכי טווח 
ללמוד להשתמש בשפה התקשורתית וליישם את תוצרי הלמידה 
הזאת. בנקודה זו חייבים להיווצר שיתופי פעולה בין האקדמיה 
לבין השירותים שבשטח; בין עובדים סוציאליים ותיקים לעובדים 
לעובדים קהילתיים.  עובדים פרטניים  בין  צעירים;  סוציאליים 
וכמובן - צריך להיעשות מאמץ לרתום את כל סוכני הסוציאליזציה 
החברתית שיכולים לתרום לתהליך זה - גורמים פוליטיים וחברתיים 
גם  אבל  בהם,  תלוי  השינוי  תקשורתיים.  גורמים  גם   וכמובן 

תלוי בנו.
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ההיסטוריה הלא מוכרת של העבודה הסוציאלית בישראלסידי ורונסקי ורעיון

"התרפיה הסוציאלית" העברית

התצלום: לשכת העיתונות הממשלתית
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דיאלוג מדור לדור

עיינה הלפרן

תקציר

מאמר זה עוסק בהיסטוריה הלא מוכרת של העבודה הסוציאלית 
ביישוב העברי־יהודי בפלשתינה המנדטורית. בשונה מהספרות 
המחקרית שנכתבה עד כה, הוא מבקש לסמן עובדות סוציאליות 
כקבוצה ייחודית הראויה להתבוננות מעמיקה ונפרדת. הידע על 
שורשי המקצוע טרום הקמת מדינת ישראל מצומצם למדי, וממעיט 
בחשיבותן של נשים שתרמו רבות לתחום ובחשיבות המורשת 

שספגו לפני הגירתן. 
המאמר מבקש להמחיש כיצד בד בבד עם העברת ידע טרנס־

לאומית )transnational transfer of knowledge(, ובפרט מהקהילה 
היהודית בגרמניה, נוצר בפלשתינה המנדטורית ידע טיפולי חדש, 
המושפע מתפיסת עולם ערכית ומקצועית אשר באופן פרדוקסלי 

הייתה לאומית ואוניברסלית כאחד. 
על בסיס ניתוח איכותני של טקסטים ארכיוניים, ובפרט של סידי 
ורונסקי, מאימהות המקצוע בישראל, נמצאו תמות חוזרות שלאורן 
פעלו עובדות סוציאליות: המסורת הגרמנית־יהודית - שסימלה את 
העבר, האידיאולוגיה הציונית - שייצגה את העתיד, והמפגש עם 
אוכלוסיית מהגרים מגוונת ועם מציאות סוציו־פוליטית חדשה - 

שייצגו את ההווה. 
בכך תורם המאמר לגוף הידע ההיסטורי על הפרקטיקה של העבודה 
הסוציאלית ומשמש אבן בוחן חשובה הן להבנת הזיקה המורכבת 
של המקצוע למוסד המדינה למול מחויבות אוניברסלית והן להבנת 
דרכי הטיפול שטווה המקצוע לעבודה עם מהגרים ופליטים - תחום 

רלוונטי וחשוב במיוחד במציאות בת ימינו.

מבוא

"את העבודה הסוציאלית יש להעריך כחלק מהעבודה לשם 
תחיית העם היהודי" )ורונסקי, 1935, עמ' 1(

מילים אלו, שנכתבו על ידי סידי ורונסקי, מאימהות העבודה 
הסוציאלית בישראל, עלולות להיתפס - ובימים אלה במיוחד - 
כשנויות במחלוקת. לאומיות היא מילה בעלת מטען נפיץ, אשר 
מעלה אי נחת למול עקרונות אוניברסליים וזכויות אדם שהעבודה 
הסוציאלית מבקשת להזדהות עמם )Ife, 2012(. בד בבד, תמיכה 
בהגדרתן העצמית ובמימוש לאומי של אוכלוסיות החיות תחת דיכוי 
מזוהה יותר ויותר עם הסֵפירה ההומניטרית, שהעבודה הסוציאלית 

היא חלק מהותי ממנה. 
מתוך כך, מאמר זה מבקש להבין ביתר שאת את זיקת המקצוע 
להיבטים לאומיים, באמצעות הפרקטיקה הטיפולית שהתוותה סידי 
ורונסקי לעובדות סוציאליות יהודיות בפלשתינה המנדטורית, טרום 
הקמת מדינת ישראל. חשוב לציין כי בתחום הרווחה נתן השלטון 
הבריטי מרחב פעולה רחב לקהילה היהודית )Simoni, 1999(: מלבד 
שירותי מבחן של רשויות המנדט ומוסדות ספורים שהיו משותפים 
לערבים וליהודים, התקיימה מערכת נפרדת ואוטונומית של עבודה 

סוציאלית עברית עבור יהודים. 
מעבר להתבוננות במציאות המקומית, המאמר מבקש לבחון את 
הגירת העבודה הסוציאלית ממדינות זרות, ובפרט גרמניה, ואת ההיבט 
הרב־תרבותי שהיה כרוך בטיפול בפליטים ובמהגרים. לבסוף, למרות 
פוטנציאל ההשפעה של עובדות סוציאליות על הזירה החברתית 
והציבורית, תרומתן נוטה להישכח בהיותה נתפסת כפעילות ״נשית״ 
טיפולית מובנת מאליה. לכן, מבקש המאמר לתת קול ובמה לנשים 

עיינה הלפרן, MSW - עובדת סוציאלית, דוקטורנטית בבית הספר לעבודה 
סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית. 

ayana.hal@gmail.com
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המרואיינת: ד"ר אלישבע סדן, עובדת סוציאלית קהילתית מאז שנת 
21 שנים בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש  1974. לימדה במשך 
 ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים, עד פרישתה בשנת 2016. 
 ,)1997( קהילתי"  ותכנון  "העצמה   - שכתבה  ספרים  שלושה 
 )2003 צ'רצ'מן,  ארזה  )עם  להשפיע"  שלך  הדרך  "השתתפות: 
ו"עבודה קהילתית: שיטות לשינוי חברתי" )2009(, ראו אור בהוצאת 

הקיבוץ המאוחד. 

"קהילה  תכנית  רכזת  קהילתית,  עו"ס  סעצ'י,  סמדר  המראיינת: 
נגישה" במחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בפתח־תקווה. בעלת 

ותק של תשע שנים בעבודה קהילתית.  

   
  ,1974       
    . ־ ־    

 .
 "  .        ,
     ,   .   
     .      
   ,      
      ."   

 ...      ,
 ,         
 ,    .     
 "       ,    
     .   ,   "
   "  .    
         

 ."  
          
           .
     .     ,  
        ,
־       
     . ־    

 . ־      
         

:      .   
     .' '    " "
    .      
         .  
   ,  ,      
       .    ,

 .        
  ,       "
        .  
  .      
  ,   :     
  .    ,   ,
    ' '     



22

80 שנה לעבודה הסוציאלית בישראל | מן המחקר

חשובות שהודרו מההיסטוריה ובכך לכתוב את ההיסטוריה מחדש: 
 .)Wallach Scott, 1988( History into Herstory

עבודה סוציאלית יהודית בגרמניה
מערכת הרווחה היהודית בגרמניה התפתחה באופן מהיר למדי 
וכללה עד שנת 1909 כ־3,010 ארגוני סיוע, שנתנו מענה למגוון צרכים 
רחב של יהודי הקהילות השונות )אלקין, 2004(. בעקבות גלי הגירה 
של פליטים יהודים ממזרח אירופה בתחילת המאה ה־20, נוצרה 
היררכיה מעמדית בין העובדות הסוציאליות לבין הנזקקים המהגרים, 
על אף יהדותם המשותפת )Adler-Rudel, 1959(. עם התחזקות 
ההתבוללות והאנטישמיות באותה עת הפכה העבודה הסוציאלית 
 Gillerman,( היהודית למנגנון הישרדות שבלבו עמד פרדוקס 
2009(: מחד גיסא, ביקשה להוכיח את נאמנותה ואת תרומתה 

לחברה הגרמנית בהשתתפותה 
הציבורית.  הסעד  במערכת 
מאידך גיסא, ביקשה להחיות 
את העם היהודי ולשמר נפרדות 
אתנית ותרבותית באמצעות שני 
זרמים מקבילים: האחד ביקש 
לחזק זהות יהודית דתית, והשני, 
כחלק מהתנועה הציונית, קידם 
זהות יהודית לאומית וחילונית 
יותר באופייה, לעתים תוך עידוד 
הגירה והתיישבות בפלשתינה 

 .)Lotan, 1959(
 ,)1948-1872( אליס סלומון 
רבות  למדו  ספרה  שבבית 
מהעובדות הסוציאליות שהיו 
פעילות ביישוב העברי, ממחישה 
היהודית־ במסורת  אחר  פן 

גרמנית של המקצוע; כזה שאינו 
כרוך בדת, ציונות או היררכיה 
 ,)Salomon( מעמדית. סלומון 

יהודייה גרמנייה שהתנצרה, נמנעה מגישה מוסרנית המאשימה 
את העניים במצבם וקראה לגילוי אמפתיה כלפי מצבי החיים 
הקשים שנקלעו אליהם, תוך הבנת אחריות החברה והמדיניות 
הכלכלית למצוקתם )Feustel, 2006(, קידום זכויות אדם, העברת 
ידע אוניברסלית בין מדינות וחיזוק המנדט של נשים בתחום. 
למרות הסתייגותה של סלומון מזיקת העבודה הסוציאלית לציונות 
וליהדות )Konrad, 2009(, מאמר זה מציג את השפעתה על העובדות 
הסוציאליות הציוניות שהיגרו לפלשתינה ובמיוחד על סידי ורונסקי. 

עבודה סוציאלית ביישוב העברי
החל מסוף המאה ה־19 החלו להגר לפלשתינה חלוצים ממזרח 
אירופה שראו בציונות אמצעי להקמת בית לאומי יהודי בארץ 
ישראל. באותה עת הורכבה אוכלוסיית האזור ברובה מתושבים 
ערבים וממיעוט יהודי, הן מאירופה והן ממדינות לא מערביות, שכונה 
"היישוב הישן" ולא עסק באופן אקטיבי במימוש מטרות לאומיות. 
עם תחילת המנדט הבריטי התחזקו שאיפותיהם המדיניות של 
יהודים ובאופן הדרגתי התבסס יישוב יהודי, אשר הקים מערכות 
סמי־מדיניות בתחומי הפוליטיקה, הביטחון, הבריאות, החינוך והרווחה 

 .)Simoni, 1999(
מחקרים המתחקים אחר שורשי המקצוע ביישוב )דויטש, 1970; 
 ;2008 2002ֿ; פלדמן,  2002; שפירו, שרר, קורין־לנגר ווייס,  גולן, 
Jaffe, 1982( מתארים פעילות פילנתרופית של נשים מערביות 
במסגרת ארגונים ציוניים כגון "הסתדרות נשים עבריות" ו"הדסה". 
בראשן עמדה הנרייטה סאלד, אשת חינוך מארצות הברית )גרבר, 
2016(, ששילבה עובדות סוציאליות מקצועיות, ובעיקר כאלו 
שלמדו בגרמניה, במערכת הרווחה. מערכת רווחה זו צברה תאוצה 

עם   ,1931 בשנת  והתמסדה 
הקמתן של המחלקה לעבודה 
סוציאלית בוועד הלאומי ושל 
הראשונות  הרווחה  לשכות 
 .)Turnowsky-Pinner, 1957(
יותר  מאוחרים  מחקרים 
עסקו ביחס הפטרוני והכוחני 
של גורמים טיפוליים ביישוב 
בזנות  שעסקו  נשים  כלפי 
כלפי   , )2010  , ן י )ברנשטי
אוכלוסיות המתויגות כבעלות 
מגבלה )Sufian, 2007(, כלפי 
נוער עבריין )אייזנשטדט, 2001( 
וככלל כלפי אוכלוסיות ממדינות 
לא מערביות, תוך שימוש נרחב 
בהוצאה חוץ־ביתית על בסיס 
כלפי  מוסרנית  שיפוטיות 

ההורים )רזי, 2009(. 
לשילוב  זאת  ייחסו  אחדים 
בין המורשת הגרמנית הנוקשה 
והאידיאולוגיה הציונית, שביכרה 
חינוך קולקטיבי ופרודוקטיביות 
2010(, וטענו כי עובדות  )רזי, 
סוציאליות עסקו פחות בשינוי 
 Gal( חברתי ויותר בחינוך הפרט
 .)& Ajzenstadt, 2013, 2015
טענה זו אינה חדשה ומתכתבת 
עם הביקורת הכללית על עבודה סוציאלית כמנגנון פיקוח וייצור 
של גבולות חברתיים ומוסריים תוך נאמנות גבוהה למוסד המדינה 
)Polsky, 1991(. רעיונות אלו, גם אם הם נכונים בחלקם, אינם 
מייצגים לעומק ולרוחב את הנושא. לרוב הם מתארים עובדות 
סוציאליות כמקשה אחת, תוך התעלמות מגישות אחרות ובפרט מזו 
של אליס סלומון, אשר יצאה נגד אי שוויון ופטרונות של המקצוע 

)Lees, 2004(, ושל ממשיכות דרכה ביישוב. 

סידי ורונסקי
הדמות הממחישה באופן השלם ביותר את זיקת העבודה הסוציאלית 
לשורשי המקצוע הגרמניים ולרעיונות ציוניים, בהיותה פעילה מרכזית 
במערכת הרווחה בגרמניה ולאחר מכן ביישוב העברי, היא סידי 
ורונסקי )נויפלד( )Siddy Wronsky [Neufeld](, שנולדה בברלין 
 .)Heitz-Rami, 1993( 8.12.1947ב־20.7.1883 ונפטרה בירושלים ב־
ורונסקי גדלה במשפחה יהודית בת שבעה ילדים, לאב יליד גרמניה 
ולאם ילידת מזרח אירופה. היא החלה את דרכה כמורה לחינוך 
מיוחד ובהמשך למדה היגיינה רוחנית - תחום שביקש למגר עוני, 
 .)Quen, 1977( פשיעה ומחלות באמצעים מניעתיים וחברתיים
כבר בשנות ה־30 לחייה ניהלה את הארכיון המרכזי לענייני רווחה, 
שאיתר מוסדות סיוע שונים בגרמניה ומחוצה לה ותיאם ביניהם. 
במהרה התקדמה ומונתה לחברת ועד באיגוד הגרמני לשירותי רווחה 

ציבוריים ופרטיים, וכן באיגוד הרווחה ליהודי גרמניה. 
ורונסקי פעלה גם במישור המחקרי, הייתה עורכת ראשית בכתב 
העת המרכזי לנושאי רווחה ובכתב העת היהודי המקביל ולימדה 
בבית הספר של אליס סלומון, מעבר לכך, הייתה יושבת ראש ארגון 
נשים ציוניות בגרמניה וכן פעלה רבות למען הפליטים היהודים 
ממזרח אירופה באמצעות מרכזים קהילתיים ומפעלי עזרה לילדים 
)Wieler, 2009(. הקריירה הרב־גונית שלה, אם כן, שילבה עשייה 
בכמה מרחבים: המרחב הגרמני, הקהילה היהודית וההתארגנות 
הציונית, ובכמה מישורים: ניהול, מדיניות, מחקר, הוראה ועשייה 
1933 ועל רקע יהדותה,  בשטח. עם עליית השלטון הנאצי בשנת 
פוטרה ממשרתה כמנהלת ארכיון הרווחה. בהזמנתה של הנרייטה 

סידי ורונסקי  ▲

     אליס סלומון

  Courtesy of Gidal-Bildarchiv 
Salomon Ludwig Steinheim-
Bildarchiv für deutsch-
jüdische Geshichte
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סאלד היגרה לפלשתינה, במטרה ברורה למסד ולקדם את העבודה 
הסוציאלית בארץ )Konrad, 2009(. בירושלים ייסדה וניהלה את 
בית הספר הראשון לעבודה סוציאלית, הייתה יושבת ראש המרכז 
לסידור חוץ־ביתי והמחלקה הסוציאלית־פדגוגית בוועד הלאומי 

וסייעה בהקמת ארגון העובדות הסוציאליות )חיות, 1957(. 
ורונסקי פעלה רבות למען קידום חקיקה סוציאלית עבור זקנים, 
אימהות, נוער וילדים והעלאת מעמד המקצוע בקרב הציבור בארץ. 
אמירתה הידועה הייתה: "הציבור מפקיד בידי השירות הסוציאלי 
והעובד הסוציאלי את הנכס הכי חשוב שלו, את 'האדם'" )איצקוביץ, 
1969, עמ' 21(. לתפיסתה, העבודה הסוציאלית הייתה מרכיב מהותי 
בבניין הבית הלאומי היהודי. תפיסה זו ניכרה בחיבוריה הרבים, כגון 
"הרעיון הסוציאלי בכתבי הרצל" )1944( ו"דרכי הריפוי הסוציאלי 

בארץ ישראל" )1935(.
מאמר זה מסתמך על כתביה, שאפשר להגדירם כמכוננים עבור 
העבודה הסוציאלית באותן שנים, תוך התמקדות בשני מושגי יסוד 
מרכזיים שהסתמכה עליהם בהגותה: "אבחנה סוציאלית" ו"תרפיה 

סוציאלית".

מתודולוגיה

ופרקטיקות בראי ההיסטוריה,  זה, אשר בוחן דמויות  מחקר 
 Skehill,( מסתמך על מודל לחקר ארכיוני־איכותני של סקהיל
2007(, השואף להבין את העבודה הסוציאלית בקונטקסט הפוליטי, 
החברתי והתרבותי של תקופה ומקום נתונים ומתמקד באופי מערכת 
היחסים של המקצוע עם מוסד המדינה; בפרט במציאות שבה 
גבולות לאומיים נרקמים מחדש ומצריכים פתרונות סוציאליים 

עבור פליטים ומהגרים.
קורפוס המחקר מורכב מחומרים ארכיוניים המתעדים תפיסות 
תיאורטיות ופרקטיקות שיושמו הלכה למעשה בלשכת הרווחה - 
המוסד הראשון והרשמי של העבודה הסוציאלית ביישוב. רובם הם 
כתביה העבריים של סידי ורונסקי, אך גם מכתבים ומאמרים של 
עובדות סוציאליות בכירות נוספות ווינייטות מתוך כ־80 דוחות טיפול 
שנמצאו בארכיון הלשכה הסוציאלית של ועד הקהילה בירושלים. 
רוב הטקסטים נכתבו בשנות ה־30 וה־40, אך חלקם מאוחרים יותר 
ומתייחסים לשנים אלו בדיעבד. כל הפרטים המזהים של המטופלים 
טושטשו ושמותיהם צוינו בראשי תיבות, לצורך שמירה על כללי 

האתיקה וצנעת הפרט.
 Iacovetta( כתיבת היסטוריה חברתית על סמך דוחות פורמליים
Mitchinson, 1998 &( מצטיירת כמתודולוגיה חשובה, שצוברת 
תאוצה בעשורים האחרונים, אך מאמר זה לא הסתמך על אלו 
כמקור בלעדי ונעזר גם בראיונות עם מקורבים, שהכירו את הדמויות 

והנגישו מידע שאי אפשר לגלות בארכיונים.
בתהליך של עבודה משותפת והיזון חוזר של כותבת מאמר זה וחוקרת 
בכירה נוספת, שקראו את החומרים בנפרד ותוך השוואה הדדית, 
סומנו בטקסטים קטגוריות חוזרות, שמתוכן גובשו תמות המתכתבות 
עם נושא המחקר כדלקמן: משנתה המקצועית והאידיאולוגית של 
סידי ורונסקי; המושגים "אבחנה סוציאלית" ו"תרפיה סוציאלית" 
ויישומם בשטח; ולבסוף - הבנת הזיקה של העבודה הסוציאלית 
לרעיונות ציוניים ביישוב העברי. תמות אלו נדונות לאור השפה והז'רגון 
שעובדות סוציאליות השתמשו בהם, האידיאולוגיה והערכים שביטאו 
וכן ההתערבויות שביצעו. כך נחשפים שני רבדים של פרקטיקה: שפה 
ופעולה. מתוך השוואת המלים למעשים, דהיינו - ניסוח התיאוריה 
אל מול ביצוע הפרקטיקה, מצטיירת תמונה מקיפה של העבודה 

הסוציאלית באותה עת, על שלל גווניה. 

"אבחנה סוציאלית" כמפתח ההתערבות

ספרה של העובדת הסוציאלית האמריקאית מרי אלן ריצ'מונד 
"אבחנה סוציאלית" )Richmond, 1917( )Social Diagnosis( היה 
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טקסט מכונן במיצוב העבודה הסוציאלית כמקצוע טיפולי העומד 
 .)Goldstein, 2000( בפני עצמו ומציע התערבות ייחודית וחדשנית
השפעתה של ריצ'מונד האמריקאית הגיעה לגרמניה בעיקר באמצעות 
אליס סלומון, שבשנת 1926 תרגמה את הספר לגרסתו הגרמנית - 

 .)Salomon, 1926( Soziale Diagnose
סידי ורונסקי הושפעה גם היא מריצ'מונד ואף עמדה בקשר 
ישיר עמה )Wronsky, 1927(, אך במקביל סברה שבארץ ישראל 
יש צרכים חברתיים שונים, המצריכים הסתכלות שונה. לכן, בשנות 
ה־30 חיברה גרסה עברית ל"אבחנה סוציאלית", תחת הכותרת 
"שיטות של חקירות סוציאליות על יסוד סוציאולוגי" )חש"ד [ב[(. 

"אבחנה סוציאלית" עברית: אידיאל ותיאוריה
לדידה של ורונסקי, האבחנה היא הבנה מקיפה של "הקשרים 
הקובעים את יחסי היחיד לחברה... אשר בהתרופפם גורמים לנפילתו 
ממנה" )ורונסקי, חש"ד [ב[, עמ' 3(. קשרים אלו נקבעים על פי תולדות 
חייו של האדם, מלידה עד מיתה, ומשפיעים באופן דו־כיווני על 
שיווי משקלו הנפשי: "כך יכול הפרט להסתדר שנית בחברה, והחברה 
באופן כזה תקבל מקורות חדשים" )שם, עמ' 1(. ראייה זו מתחברת 
להגדרות הראשונות של העבודה הסוציאלית, כפועלת למען טיב 

 ,goodness of fit ,ההתאמה בין אדם וסביבתו
לעומת הגדרות מאוחרות יותר, אשר שמות 
 .)Pardeck, 2015( דגש על שינוי הסביבה
אך מהו בדיוק אותו איזון עדין שבין האדם 
לסביבתו, שבו מתערבת העבודה הסוציאלית?
ורונסקי מפרטת כי שיווי משקל זה נבחן 
פסיכולוגית־ חקירה  מעגלים:  בשלושה 

אינדיבידואלית של הפרט, בדגש על הכוחות 
להחזירו  שבכוחם  הטמונים  ו"הכישורים 
[ב[, עמ'  )ורונסקי, חש"ד  לשיווי־משקלו" 
2(; חקירת הסביבה תוך "גילוי פגמיה וכן 
כוחותיה" )שם, עמ' 2(; וחקירת יחסי הגומלין 
בין "האישיות והעולם הסובב", אשר חשיבותם 
כה רבה עד כי "מתוך חוזקם או רפיונם... 
למציאת  המידה  קנה  את  לקבוע  אפשר 
הדיאגנוזה הסוציאלית של המקרה" )שם, 
עמ' 3(. שלושת מעגלי אבחנה אלו נבחנים 
באופן הוליסטי על פי כמה מישורים, כגון 
ארץ מולדת ומדינה נוכחית; משפחה ביולוגית 
ומשפחה מבחירה; בית הספר ומקום העבודה; 
ידידים; תרבות ואמנות; טבע; חברה; מוסר 
ודת; וכן לאורך ציר זמן הכולל עבר, הווה 

ועתיד. מכל אלו, למשפחה הגרעינית ניתנת חשיבות מיוחדת, תוך 
הדגשת "האחריות המשותפת המתרבה והולכת של ההורים והילד 
לחבורת המשפחה, ומתוך הקרבה עצמית תמידית של ההורים 
6(. ייתכן שזהו ביטוי להשפעת  לעיצוב אישיות הילד" )שם, עמ' 
הפסיכואנליזה ביישוב העברי וכן למשמעותה במדינות דוברות 

גרמנית באותה עת )רולניק, 2007(.
מעבר לכך, ורונסקי מגלה הסתכלות רחבה והוליסטית, מתוך 

הבנה אמפתית ורגישות גבוהה לסבל פסיכולוגי המושתת על 
נסיבות חיים ועל סביבה פוגענית: "לאות ותשישות רוחנית באו 
עליו בעקב של שפע רשמים מארצות הגירה שונות זו מזו באופיין 
ומנהגיהן ולא היה בכוחו לקלוטם" )ורונסקי, חש"ד [ב[(, עמ' 26(; 
 ;)27 "היא ראתה את עצמה מנודה מהחברה ופחדה" )שם, עמ' 
"מאחר שבהיותו בגיל רך התגייס לצבא וראה את המלחמה לכל 
זוועותיה... המסקנות של החקירות השונות במשפט הוכיחו כי 
הסדרים הבלתי תקינים של החברה וחוסר דאגה מתאימה לפרט 
הביאו ויצרו את מצב זה, והרסו את שווי משקלו של אדם בעל 
כישרונות חברתיים ביסודו" )שם, עמ' 23(. אך האם התקיימה גישה 
זו גם באבחנות שניתנו בשטח? ובמלים אחרות, האם נעשתה 

עבודה סוציאלית ברוח הגותה של ורונסקי? 

"אבחנה סוציאלית" עברית: יישום בשטח
תיאורי מקרה מלשכת הרווחה בירושלים שהוצגו בישיבת צוות 
)ורונסקי, 1940( מאפשרים הצצה נדירה לאופן שהאבחנה הסוציאלית 
הובנתה כבת־סמכא מקצועית. בישיבות אלו התקיים שיח אינטר־
דיסציפלינרי, תוך מתן מקום מרכזי לחוות דעתה של העובדת 
הסוציאלית. האבחנה נפתחה לרוב בתיאור כללי של המקרה, מלווה 
בשיפוטיות מוסרית: "האב אדם עצבני, מוגבל 
בשכלו, מטריאליסט. הוא דורש מהחברה 
שהיא תמלא את תפקידיו כלפי משפחתו. 
אינו מוכשר לדון באישיות בנו וחסר קשר 
אליו. האם אישה עצבנית, פשוטה ובלתי 
משכילה, גדלה בעיירה גליציאנית קטנה" 
ייתכן   .)1 עמ'   ,2 מס'  1940, מקרה  )שם, 
שהמקרים שהובאו לדיון אכן היו קשים, אך 
לא ניתן להתעלם מהיחס השיפוטי למוצא, 

להשכלה ולאישיות. 
החלק השני באבחנה מציג את אנמנזת 
של  דעת  חוות  על  ומושתת  המטופל 
ואנשי חינוך, תוך  פסיכיאטרים, רופאים 
שימוש בשפה קלינית ופתולוגית: "מצבו 
כבן יחיד להורים שלא טיפלו בו די הצורך, 
)אשר(  הילד,  של  בחינוכו  לקשיים  גרמו 
היה כבר בגילו הרך עצבני ומרטיב בלילה... 
במוסד נתבלט מבין כל חבריו בעצבנותו, 
אי סדר ובגרות מינית מוקדמת... חסון בפני 
מחלות... בעל אינטליגנציה בינונית... בעל 
הרגשות מוגזמים... אסוציאלי" )ורונסקי, 1940, 
מקרה מס' 1, עמ' 1(. לעתים מוצעת פרשנות 
פסיכואנליטית באופייה: "חיי המשפחה הרעים בין ההורים ועצבנות 
האם, השאירו את אותיותיהם הראשונים עוד בהיות הילד ברחם אימו" 
)שם, 1940, מקרה מס' 3, עמ' 3(. לבסוף מוצגת הדיאגנוזה הפדגוגית־
סוציאלית, היינו - אבחנתה הישירה של העובדת הסוציאלית. היא 
שונה בכך שהיא מתייחסת להיבטים סביבתיים ופוליטיים ומגלה 
יותר אמפתיה ורגישות למאובחן: "ש' היה נוכח בשעה שאביו נלקח 
אחרי סיפוח וינה למחנות הריכוז, היה עד גם לעינויים ולסבל 

 מהו בדיוק אותו איזון עדין שבין האדם לסביבתו, שבו מתערבת העבודה הסוציאלית? 

ורונסקי מפרטת כי שיווי משקל זה נבחן בשלושה מעגלים: חקירה פסיכולוגית־אינדיבידואלית 

 של הפרט, בדגש על הכוחות ו"הכישורים הטמונים שבכוחם להחזירו לשיווי־משקלו"; חקירת 
הסביבה תוך "גילוי פגמיה וכן כוחותיה"; וחקירת יחסי הגומלין בין "האישיות והעולם הסובב"
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היהודים תחת שלטון הנאצים... 
אחרי הרפתקאות קשות הגיע 
ושפה  חדשה  לסביבה  ארצה, 
זרה... גורמים אלה השפיעו על 
מצב נפשו והגבירו את חולשותיו" 
)שם, 1940, מקרה מס' 1, עמ' 2(. 
בנוסף, העובדת הסוציאליות 
מעלה דילמה על סוג הפתרון 
הרצוי: "האם יש לסדר את הילד 
למרות  לנחשלים  ספר  בבית 
שאין שם פנימייה? האם הסידור 
עלול  אינו  פרטית  במשפחה 
להפריע לילד? מקום הילד צריך 
להיות בקרב משפחתו או במוסד 
סגור?" )ורונסקי, 1940, מקרה מס' 
2, עמ' 2(. עצם העלאת שאלות אלו 
מראה כי התקיים דיון אינטנסיבי 
סביב סוגיות ערכיות ומקצועיות. 
אף על פי שהיה סגור הרמטית 
רק לבעלי מקצוע ולא שיתף, ככל הנראה, את הצד המטופל, הוא 
מפתיע בהתחשב בנימה הדטרמיניסטית שבתחילת הדוח. ייתכן כי 
זו האחרונה הושפעה מנוכחותם של אנשי מקצוע אחרים וכן של 
נציגי הוועד הלאומי, שלמולם היה צורך להוכיח מקצועיות מדעית. 
ככלל, ידוע כי לאורך ההיסטוריה עובדות סוציאליות נאבקו להוכיח 
 ,)Leskošek, 2009( את מקומן אל מול גברים שפיקחו על עבודתן
ובפרט ביישוב העברי - שאמנם ִאפשר לנשים לקחת חלק בסֵפירה 
הציבורית, אך בפועל הצר את צעדיהן וביקר את בחירותיהן האישיות 

והמקצועיות )אלבוים־דרור, 2008(. 

 "תרפיה סוציאלית" עברית 

כטיפול אינדיבידואלי־סביבתי

בשנת 1926, סלומון כתבה יחד עם ורונסקי את הספר "תרפיה 
סוציאלית" )Soziale Therapie(, שסימן את מקומן כחלוצות העבודה 
הסוציאלית הטיפולית והקלינית בגרמניה )Röh, 2014(. בשנת 
1932 המשיכה ורונסקי כיוון זה וכתבה יחד עם ארתור קרונפלד 
)Kronfeld(, פסיכיאטר ופסיכותרפיסט יהודי, את הספר "תרפיה 
סוציאלית ופסיכותרפיה במתודות הרווחה", שבו הגדירה את הזיקה 
שבין עבודה סוציאלית ופסיכותרפיה כ"מחויבות חברתית לטיפול" 

 .)Kronfeld und Wronsky, 1932, p.5-6(
זו מכונה "סינתזה של  בכתביה העבריים של ורונסקי, זיקה 
פוליטיקה סוציאלית ודאגה אינדיבידואלית לפרטים" )ורונסקי, 
1935, עמ' 1(. היא מדגישה את אחריות החברה לפרט, כפי שעולה 
במקרה של אדם אלכוהוליסט, כאשר גורמי הטיפול "נותנים את 
העזרה בצורת ריפוי זמני וניסיונות מניעת שתייה מתוך דרישות 
יתר כלפי גופו", מבלי לקחת בחשבון כי "כוחות קיימים ומפותחים 
במידה טובה עלולים ללכת לאבוד או להתקלקל על ידי השפעות 
רעות בתנאי עבודה וחיים גרועים" )שם, עמ' 4(. התערבות שמבקשת 
רק "לכבות שריפות'", מבלי להבין לעומק את סיבת המצוקה, 
מנוגדת למהות המקצוע: "הארגונים הסוציאליים מציינים את 
כישלון האדם בחיי החברה ובתהליך הכלכלה רק עם הופעת 
הסימפטומים )כחוסר עבודה, מחלה, עבריינות וחוסר בית(... אבל 
ברב המקרים לא תפסו ואף לא מצאו את הסיבה המפריעה את 
הפונקציות, ולא הרואות )את( הדרך לתיקון שלם ומאומן של 

פונקציות אלה" )שם, עמ' 4(. 
על סמך זאת הטיפה ורונסקי לשליחותן החברתית של עובדות 
סוציאליות, ש"עליהן מוטל התפקיד החלוצי של העזרה", ואף "יוצרות 
הן את היסודות של בניין בריא ובזה את ההכרעה על קיום או חיסול של 
אומה בכלל" )ורונסקי, 1941, עמ' 2(. כך מצטיירות שוב מהותה ומטרתה 

 "בל יהיה ילד רעב בתוכנו!" 
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של העבודה הסוציאלית כמחברות בין היחיד לסביבה וכמקבילות בין 
העולם הפנימי והתוך־אישי ובין העולם החיצוני והממשי. להלן תיבחן 
השפעתה של גישה זו באמצעות שני סוגי התערבויות נפוצות, שעלו 
מהחומרים השונים ורלוונטיים גם לימינו: סיוע חומרי ותיווך מוסדי, 

וכן באמצעות הקשר הטיפולי וסוגיית האמון.

סיוע חומרי כאקט טיפולי
מאחר שעבודה סוציאלית פועלת לרוב תחת מציאות של חירום 
ומחסור במשאבים )Lorenz, 2008(, מתבקש לשאול אם אפשר 
להתייחס לאספקטים רגשיים ובין־אישיים בטיפול במצבי מצוקה 
שדורשים בעיקר מענה חומרי מידי. ורונסקי נטתה להאמין שכן, 
ותפסה סיוע חומרי שניתן בצורת כסף, ביגוד, מזון ועזרה במציאת 
פרנסה ודיור כמייצגים רובד עמוק ורחב יותר: "הטיפול השטחי 
והשינויים לטובה שחלו בתנאי חייה, עוררו וחיזקו לטובה את קשריה 
למשפחתה )לבן(, למולדתה, לטבע, לחברה ולעבודתה. האישה ידעה 
מחדש את שמחת החיים, חזרה לשיווי משקלה והייתה מסודרת 

בחברה" )ורונסקי, חש"ד [ב[, עמ' 18(. 
אולם בשטח נראה כי מתן סיוע חומרי לווה באמביוולנטיות 
עזה. מצד אחד, עולה ההכרה בחשיבותו, הן לטווח הארוך: "ברור 
למדי שמשפחה כזו זקוקה לתמיכה כספית וקבועה, עד שהילדים 
יגדלו ויכלו לעמוד ברשות עצמם", והן לטווח המידי: "אילו היה 

באפשרותנו לתת תמיכה קבועה לכמה חדשים לחולה הגוססת, 
היינו מצילים משפחה" )הלשכה לעזרה סוציאלית, חש"ד, עמ' 2(. 
מצד שני, גם כאשר משפחה נתפסה כ"זקוקה וראויה )הדגשה 
שלי( לע"ע )לעת עתה( לתמיכה חודשית קבועה", האישה מתוארת 
כ"אינה מתאמצת לפרנס את משפחתה". למרות הסתייגויותיה 
ממשפחה זו, העובדת הסוציאלית ממשיכה לסייע לה: "אם יעלה 
בידינו להשפיע על הנהלת המוסד הזה )בית תבשיל( לתמוך בהם... 
נעשה זאת ברצון" )שם, עמ' 2(. דואליות זו ממחישה את הקונפליקט 
שבין הרצון לעזור והבנת החשיבות הרבה של הסיוע החומרי, לבין 
תסכול וחוסר סבלנות להיעדר תוצרים מידיים של אותו סיוע: 
"למרות הטיפול הממושך והתמיכה בהחזקת ילדים במוסדות, 
מעון יומי, שכר דירה, עזרה רפואית, כלכלה ובגדים, לא נמצא 
עדיין הפתרון הסופי והמשפחה ממשיכה להטריד את הלשכה 

מדי פעם בפעם" )בלוך, 1937(. 
מעבר לסיוע חומרי ברמת הפרט, עובדות סוציאליות הקימו 
מפעלי הזנה, הלבשה והנעלה, ניסו לקדם פתרון לבעיות דיור 
וגייסו מיסים עבור רווחה באמצעות קרן "מגן־ירושלים" ומפעל 
ה"כרטיס הכחול" )וורטהיים, 1940(. ייתכן שפעילות זו, שמבטאת 
ורונסקי, הגבירה את תחושת  נאמנה את חזונה החברתי של 
השליחות והמסוגלות העצמית ובכך אפשרה המשך עשייה תחת 

תנאים קשים ושוחקים.

תיווך מוסדי כחיבור בין הפרט והסביבה
אותה ראייה מקצועית הלוקחת בחשבון את השפעות החברה באה 
לידי ביטוי בסוג התערבות נוסף - תיווך בין האדם לבין מוסדות סיוע. 
אלה הציבו את העובדות הסוציאליות בעמדה מאתגרת, שחצויה בין 
הממסד לבין המטופל. בקשת פטור משכר לימוד עבור משפחות עניות 

ממחישה, למשל, צידוד באינטרס של מחלקת החינוך: "לא 'רגשי 
רחמנות' ו'חסדי נדיבים'... כי אם הכרת חובתה של כל משפחה, גם 
המשפחה הענייה, להתאמץ ככל האפשר" )"פרשת הטיפול בענייני 
שכר הלימוד בירושלים", חוהמ"פ תש"ב, עמ' 8(. לעומת זאת, המקרה 
הטרגי של אישה ששוחררה ממוסד פסיכיאטרי בניגוד להמלצת 
הלשכה והתאבדה לאחר מכן )בלוך, 1934( מדגים את הקונפליקט 

שהתקיים מול המוסדות.
המורכבות של אקט התיווך מומחשת יותר מכול בהשמה חוץ־
ביתית של ילדים ונוער. המחקר ההיסטורי, כאמור, מבקר את 
ללא  ילדים מבתיהם  כך שהוציאו  על  העובדות הסוציאליות 
2009(, בין  התחשבות בצורכיהם או התייעצות עם הוריהם )רזי, 
השאר על סמך הניסיון העשיר של עבודה במוסדות ילדים סגורים 
בגרמניה )וינר, 1979(. עם זאת, בדוחות השונים נמצאו גם מקרים 
המתארים החלטה משותפת עם ההורה על הוצאת הילד. ניסוחים 
אלו לא בהכרח מייצגים נאמנה את המציאות, אך מעידים על 
נטייה בכיוון זה, כמו במקרה של גברת פ' אשר "פנתה אלינו 
בבקשה לסדר את בנה א' מחוץ לירושלים" ואף "הבטיחה לשלם 
2 לא"י עבורו" )"א' כ' ואמו ל' פ'", 1941(. מכתב פנייה שכתבה אם 
במצוקה ממחיש כי באותה עת נתפסה השמה מוסדית גם באופן 
חיובי: "אני יודעת שהאווירה שהילדים נושמים בבית וסופגים 
אותה מרעיל אותם... אני כבר אבודה, אולי אותם צריכים להציל, 
אולי המוסד יוכל לתקן ולתת להם מה שההורים לא היו מסוגלים 

לתת" )"לכבוד חבר המורים אברהם ופנינה!", 1945(. 
עם זאת, תפקוד "לקוי" של אימהות היה עילה מרכזית להשמת 
ילדיהן גם בניגוד לרצונן, ובפרט כשהדבר נגע להתנהגותן המינית 

 נראה כי התרפיה הסוציאלית באותה עת טמנה בחובה 

 אמביוולנטיות ודואליות, נעה בין הזדהות ותמיכה בצד של המטופל 

 לבין נקיטת עמדה שיפוטית כלפיו ופעלה בתווך שבין העולם 

הפנימי והרגשי לבין הנסיבות החיצוניות בעולם הממשי
 התצלום: 

לשכת העיתונות 
הממשלתית
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והזוגית: ")האם( התקשרה עם ערבי נוצרי שהוא נותן לה ולילדיה 
הילדה  במיוחד את  הילדים  להוציא את  מן ההכרח  למחיה... 
מסביבת האם שמסכנת במהלך חייה את התפתחותה המוסרית 
1941(. גם מגברים דרשו למלא את   ,"32 של הילדה" )"ב' ט' בת 
חובתם המשפחתית: "לפעמים היה נוהג לחלק את זמנו בין שתי 
הנשים... אנו מבקשים לבקר את מר מ' ולהשפיע עליו שיתמוך 

בילדיו הקטנים..." )"מ' מ''', 1937(. 

 הקשר הטיפולי כנוכח נפקד 

בתרפיה הסוציאלית
מעבר למתודות סיוע כאלו או אחרות, הקשר הטיפולי והאמון 
 Sudbery,( הבין־אישי נמצאו בסיס חשוב לכל התערבות טיפולית
2002(, ולכן הם ראויים לבחינה נפרדת. באחד מתיאורי המקרה של 
החוג לחקירות סוציאליות־פסיכולוגיות )1940(, אשר דן במקרים 
מורכבים שהגיעו ללשכות השונות, מצוין כי אחת ממטרות הטיפול 
היא "לרכוש את אמון המשפחה, לעודדה ולחזק את אופי ההורים" 
4(. ניסוח זה מדגים מודעות לחשיבות הקשר  1, עמ'  )מקרה מס' 
הטיפולי וניסיון להתחשב בזכויות ההורה וברצונותיו: "אין המחלקה 
מסכימה להעברה זו, אולם אין באפשרותה להתנגד לזכות החוקית 
של האב להוציא את בתו מהמוסד" )מקרה מס' 1, עמ' 6(. כמו כן, 
ניתן לזהות את תהליך השינוי בגישתה של העובדת הסוציאלית, 
שבתחילה טענה כי "אי אפשר היה לסדר )את האב( בעבודה קבועה 
או חלקית מפני שהוא בעל אופי חלש...", אך בתום הטיפול מעריכה 
אותו מחדש כ"עובד בעבודה המתאימה לכוחותיו ועוזר לפרנס את 

המשפחה" )מקרה מס' 1, עמ' 10(. 
מאחר שהתיעוד של היבטים אלו בדוחות הוא נדיר, יש לחפש 
במקורות בעלי אופי שונה. בראיונות שונים )יוטקובסקי, תכתובת 
אישית, 16.3.2016; שפירא, תכתובת אישית, 5.6.2016( עלה היחס 
המכבד והשוויוני של עובדות סוציאליות באותה עת, שכלל 
מתן טיפול מסור, צמוד ואינטנסיבי לאורך זמן. גם כתבים של 
אותן נשים משקפים את החשיבות הרבה שייחסו לקשר ולבניית 
אמון: "כאן נעשתה הפעולה בשיתוף מלא עם תושבי המקום 
ובעזרתם... אני מאמינה במטה הקסמים של השכנוע המבוסס 
על אמון הדדי" )שכטר, 1961, עמ' 20(; "האמצעי הוא יצירת קשר 
תקין ואובייקטיבי בין המדריך לבין המודרך, וקבלת הזולת כמות 

שהוא" )לוטן, 1957, עמ' 177(. 
לסיכום, נראה כי התרפיה הסוציאלית באותה עת טמנה בחובה 
אמביוולנטיות ודואליות, נעה בין הזדהות ותמיכה בצד של המטופל 
לבין נקיטת עמדה שיפוטית כלפיו ופעלה בתווך שבין העולם 
הפנימי והרגשי לבין הנסיבות החיצוניות בעולם הממשי. החלק הבא 
יתחקה אחר אותו עולם חיצוני־אידיאולוגי שהשפיע על ההגות ועל 

הפרקטיקה הטיפולית של העבודה הסוציאלית ביישוב.

 תרפיה סוציאלית בזיקה לציונות: 

גישה אוניברסלית למטרות לאומיות

סידי ורונסקי כרכה את הפרט והחברה יחדיו וראתה במולדת 
"מקור כוח סוציאלי חשוב מנקודת מבט גופנית, רוחנית ונפשית, 
בשלוש סֵפירות החברה: משפחה, עבודה וחברה" )ורונסקי, 1935, 
עמ' 5(. בעקבות המפגש עם פליטים יהודים ממזרח אירופה אחרי 
מלחמת העולם הראשונה, פיתחה זיקה עזה לרעיונות ציוניים 
וראתה בעבודה הסוציאלית אמצעי מובהק למימושם ולהצלת העם 
היהודי )ורונסקי, 1944(. ביישוב העברי, שפעל תחת חזון אוטופי 
של חברה חדשה, מלוכדת ויעילה בהשראת אבי הציונות תיאודור 
)Herzl( ואחרים, שאפו להפוך את האוכלוסייה היהודית  הרצל 
לגורם יצרני, חלוצי וחקלאי, בשונה מדימוי היהודי הגלותי והנזקק. 
כך הפכו פרודוקטיביות, יוזמה ועזרה עצמית לערכים מרכזיים 
ביישוב, תוך תפיסת התרבות האירופית כעליונה על פני אחרות 

.)Frenkel & Shenhav, 2003(
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כאמור, יש מחקרים שטוענים לפטרונות, התנשאות ואפליה של 
מקצועות סיוע כלפי אוכלוסיות שלא תאמו אידיאלים התיישבותיים 
אלו )ברנשטיין, 2008(. המחשה לכך ניתן לראות בקורס "סוציולוגיה 
של עדות המזרח", שהתקיים בשנותיו הראשונות של בית הספר 
לעבודה סוציאלית בירושלים )Gal & Köngeter, 2016( וסימן קבוצה 
זו כאחרת, מאתגרת ומושא למחקר ולטיפול יוצאי דופן. סכנת העזובה 
וההזנחה של ילדים תוארה לעתים תכופות יותר בקרב אוכלוסיות 
ממדינות לא מערביות ובני היישוב הישן, ואורח חייהם נתפס באופן 
שנוי במחלוקת: "מצד אחד יישוב תרבותי בונה ופורה, ומצד שני יישוב 
מפגר ומדוכא" )יפת, 1937, עמ' 128(. נשים ממוצא מזרחי שלמדו 
עבודה סוציאלית זכו מחד גיסא ליחס חיובי ומקבל, אך מאידך גיסא 
תויגו על פי מוצאן העדתי וחשו קונפליקט בהיותן נציגות של הממסד 
אשר מפלה את קבוצות ההשתייכות שלהן )סקילי בן־שושן, 1998(. 

עובדות סוציאליות אחדות התקוממו נגד תיוג סטיגמטי על רקע 
אתני ובכך חשפו גישה שונה, אולי כזו שהושפעה יותר ממשנתה 
ההומניסטית של אליס סלומון. צסי רוזנבליט, עובדת סוציאלית 
ילידת גרמניה, קבעה כי "ילדים מוזנחים לגמרי אפשר למצוא הן 
אצל האשכנזים והן אצל הספרדים, הן אצל העולים החדשים והן 
אצל ילידי הארץ" )רוזנבליט, תרפ"ח, עמ' 5(. גם העובדת הסוציאלית 
מיה רוזנר מחתה על האפליה העדתית כלפי משפחות מזרחיות, 
כאשר שאלה בכנס הארצי השישי לעבודה הסוציאלית: "האם נתנו 
להם תנאים כאלה שנוכל להכיר אותם? ישנה תהום ואי אפשר 
לקפוץ אליה... מהי הדרך לעבור את אותה תהום מבלי להפיל את 
האחרים? כי דווקא המשפחה הזאת מסוגלת לתת כוחות גדולים" 
)"המשך הוויכוחים אחרי ההרצאה של הגב' ורונסקי ב־28.2.1938 

בערב, תגובתה של מיה רוזנר", עמ' 2(.
אך התמונה מורכבת יותר. סידי ורונסקי אמנם 
עודדה עובדות סוציאליות ללמוד ערבית ולנסוע 
למדינות כגון עירק, פרס, אפגניסטן ומצרים 
במטרה "להבין את המנטליות וצורות החיים 
במקום מוצאן של העדות" )ורונסקי, 1935, עמ' 
6(, אך באותה נשימה ראתה ברב־תרבותיות מכשול 
ל"סידור ההמונים האלה בארץ ועל השתרשותם. 
רעיון איחוד העם הוא שמחזק את ההמונים האלה 
ונותן להם כוח התמדה וגמישות" )ורונסקי, 1935, 
1(. מחד גיסא, "כל החוגים האלה זקוקים  עמ' 

לפוליטיקה סוציאלית מקיפה, הדואגת לבריאות, לנוער ולכוח 
העבודה", ומאידך גיסא "הטיפול בהם נקבע על ידי המחשבה של בניין 
העם והארץ הקונסטרוקטיבי" )שם, עמ' 2(. אותה גישה אוניברסלית 
אך למטרות לאומיות באה לידי ביטוי גם בקריאתה להיזהר ב"כבוד 
האדם וזכויותיו - כדי לאפשר לו חיים חופשיים וצודקים", ובאותה 
נשימה לשמור על ה"חוקים הנצחיים העוזרים לו לאדם - במסגרת 

החברה, להתקרב לבוראו" )ורונסקי, חש"ד [א[, עמ' 3(.
נראה כי שני קצוות אלו - האוניברסליות וחופש הפרט למול 
עידוד אלמנטים דתיים ולאומיים, וכן לגיטימציה לשונּת תרבותית 
אל מול אידיאל איחוד העם - עומדים בבסיס משנתה של ורונסקי, 
שהשפיעה על הפרקטיקה של המקצוע שהתהווה לאור ה"מדינה 
שבדרך". הדור הראשון של העובדות הסוציאליות ראו עצמן 
"כשליחי)ות( התנועה הציונית, כמחנכי)ות( דור וכמורי)ות( דרך" 
3(, אולם בניגוד לעמדת ההנהגה הציונית,  )רוזנפלד, 1995, עמ' 
שביכרה סיוע פרטיקולריסטי על בסיס השתייכות מעמדית ותרומה 
 .)Golan, 2002( לחברה, נלחמו לעגן זכויות חברתיות אוניברסליות
יחד עם זאת, הדירו מקבלת טיפול אוכלוסיות לא יהודיות, תוך 
תפיסתן כמאיימות על הסולידריות היהודית, ובכך דווקא יישרו 
קו עם הפילנתרופיה של היישוב הישן אשר ניתנה על בסיס זיקה 

דתית־יהודית והוכחת התיישבות בארץ ישראל )קלנר, 1982(. 
עם זאת, ההזדהות של חלקן - וככלל של רבים מציוני גרמניה - 
עם תנועת ברית שלום שקראה להקמת מדינה דו־לאומית )לבסקי, 
1989(, וכן מעורבותן בהמשך בייסוד קורסים משותפים ליהודים 

ולערבים, מדגימות צד אחר של המטבע )שכטר, 1961; רוזנבליט, 
1977(. ייתכן שדואליות זו מושרשת עוד במערכת הרווחה היהודית 
בגרמניה, שם נעה בין משנתה הפציפיסטית־אוניברסלית של אליס 
סלומון לבין האינטרס הקבוצתי של הקהילה היהודית - כאשר חילופי 
השלטון בגרמניה בתחילת שנות ֿה־30 קידמו יותר ויותר את הצורך 
לסייע בראש ובראשונה ליהודים, ואת הציונות, אצל אחדים, כחבל 

הצלה אולטימטיבי. 

סיכום
"חשבתי בבואי ארצה שהנני בקיאה למדי בשטח הטיפול בעם 
אחרי 25 שנות לימודים ומפעלים בענפים שונים, והכרתי לפני 
ארבע שנים ששנות לימודי ונדודי התחילו בעצם בארץ הזו" 

)ורונסקי, 1936, עמ' 3(.

הכאוס בזהותה של העבודה הסוציאלית, אשר עוד מתחילתה 
התקשתה להסתמך על פרקטיקה מוגדרת ואחידה ולקבע את 
מקומה ביחס למוסד המדינה ולאומיות, מוביל לחיפוש אחר תשובות 
ופתרונות. העבר, לצורך העניין, מהווה מרחב אידיאלי לחיפוש זה, 
מאחר שהוא טומן בחובו את השורשים שאפשר להתחבר אליהם 
ומהם אפשר לצמוח. מאמר זה ביקש להתחקות אחר שורשים 
אלו באמצעות אחת מ"אימהות" המקצוע הלא מוכרות והשפעתה 
על הפרקטיקות הטיפוליות של העובדות הסוציאליות הראשונות 

ביישוב העברי. 
במקביל להשתתפות בפרויקט הבית הלאומי, שהיה כרוך בטשטוש 
העבר ובגיבוש זהות יהודית חדשה, אפשר לזהות השפעות זרות, 

ובפרט גרמניות, של "האבחנה הסוציאלית" ו"התרפיה הסוציאלית", 
וכן של משנתה האוניברסלית וההומניטרית של אליס שהדגישה 

.)Kuhlmann, 2008( אי־שוויון מבני וחתרה לקידום צדק חברתי
פן נוסף שנחשף הוא אופי המפגש הטיפולי עם ה"דומה", אשר 
מתוקף אותה זהות יהודית ושותפות גורל בכוחו לעורר הזדהות 
ואמפתיה, אך בה בעת לעורר רתיעה מתוקף היותו סמל לפליטות 
ולגלותיות שיהודים ציוניים ביקשו להתנער מהן - הן בגרמניה 
ובמיוחד ביישוב, שם שאפו ליצור זהות לאומית מוצקה וחדשה. מתוך 
כך, ההתערבויות הטיפוליות, ובמיוחד השפה המקצועית שעובדות 
סוציאליות השתמשו בה, הן כאלה שבעיניים עכשוויות עלולות 
להיתפס כתמוהות ופוגעניות. קריאת הטקסטים באופן ביקורתי, 
אך לא שיפוטי, היא מאתגרת וחשובה עבור הקבלה העצמית של 
 המקצוע, תוך הבנת אי־היכולת לפעול בעולם מבלי לגרום נזק -
 "The impossibility of acting in the world without ever 
"Wilson, 2016. p. 14( causing harm(. בשל כך, חשוב להישיר 
מבט לעבר ולהכיר בשלילי ובחיובי גם יחד. מתוך גישה זו, המאמר 
ניסה להתקרב למּשאות המחקר ולשחזר את עולמן תוך למידת 

הערכים, המושגים והשפה שהנחתה את פועלן.
ואכן, נראה כי יחד עם ההקבלה הכמעט מוחלטת שעשו עובדות 
סוציאליות בין תהליכים תוך־אישיים לבין תהליכים חברתיים 
ולאומיים, היו בתוכן גם מי שערערו על נרטיבים אלו וגילו הבנה 
אמפתית לקשיים הכרוכים בהגירה ובוויתור על הזהות הישנה. 
לפיכך, במקביל לטענה כי הן "האמינו בעליונות העמדות המוסריות 

נראה כי שני קצוות אלו - האוניברסליות וחופש 

 הפרט למול עידוד אלמנטים דתיים ולאומיים, וכן 
 לגיטימציה לשוּות תרבותית אל מול אידיאל איחוד 

העם, עומדים בבסיס משנתה של ורונסקי
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שלהן ולא היססו לכפות את העמדות שלהן על הכפופים להן ועל 
קהל הנזקקים" )דורון, 2004, עמ' 16(, מאמר זה חושף גם התלבטות 
מקצועית כנגד שימוש אוטומטי בכוח, וכן היצמדות לעקרון הליבה 
של המקצוע, אשר מבקש להתערב ביחסי הגומלין שבין אדם לחברה 

ולא בהכרח להתאים את האדם לסביבה. 
חשוב לסייג ולציין כי מסקנות המאמר מסתמכות בעיקר על 
כתביה של סידי ורונסקי ועל דוחות מהלשכה הסוציאלית בירושלים. 
סלקטיביות זו נשענת על הרציונל כי היצע התיעוד הארכיוני 
בנושאים אלו כה רחב, עד כי הרחבת הקורפוס הייתה עלולה 
לבוא על חשבון העמקה בממצאים. כמו כן, מתוקף מרכזיותה 
וחשיבות דמותה של ורונסקי, הוחלט להתמקד במשנתה על חשבון 

דמויות אחרות. 
מחקר זה מזמין בחינה מורחבת של דמויות נוספות ואזורים 
אחרים, וכן בחינת ההתפתחות של מערכת הרווחה בשנים אלו 
בקרב האוכלוסייה הערבית. חשוב גם לציין כי מאמר זה חקר את 
עמדת הצד המטפל, שלא בהכרח משקפת את התמונה במלואה. 
אם יימצאו חומרים מתאימים, חשוב ביותר להתייחס גם לעמדת 

הצד המטופל. 
לסיום, יש להעלות את השאלה אם עובדות סוציאליות באותה 
עת היטיבו להבין את הקונפליקט שהיו נתונות בו, בהיותן שליחות 
של מפעל בניין אומה אך בו בזמן של בשורה אוניברסלית, כאשר 
ממצאי המאמר חשפו רק פנים מסוימים ביחסי הגומלין שבין 

מחויבותן הלאומית לזו המקצועית. 
כך או כך, בהתחשב במציאות החירום הכאוטית של היישוב העברי 
באותה עת, אי אפשר להתעלם מעשייתן המרשימה ורחבת ההיקף, 
שגם אם דבקו בה פטרוניות ואג'נדה לאומית אקסקלוסיבית, עדיין 

כוונה למטרות אלטרואיסטיות. 
היבט זה בא לידי ביטוי במילותיה של סידי ורונסקי: "העזרה כוללת 
כל מה שפועל על החומר העדין והרגיש ביותר של החברה - האדם 
גופו. כל עזרה - תהא זו נוצרת על ידי החוקים או החלטות חופשיות, 
על ידי מתנות או עבודה, על ידי הציבור או הפרט, מתוך כוח אהבת 
הזולת ומתוך צדק חברתי - כל עזרה מכרעת היא בחיי היחיד 

והחברה" )חיות, 1957, עמ' 174(.

תודות

תודתי נתונה למנחיי פרופ' ג'וני גל וד"ר יהודית אבניר, לפרופ' 
יפעת וייס ולמרכז פרנץ רוזנצוויג־מינרבה באוניברסיטה העברית, 

למכון ליאו בק בירושלים וכן לארגון נשים אקדמאיות בישראל.
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ארנה שמר

השיתוף מתחיל מבפנים 

התרגשתי מהפנייה אליי לכבוד הגעתה של העבודה הסוציאלית 
בארץ לגבורות ומהבקשה לכתוב על התפתחות תהליכי השיתוף. 
הרבה קרה בתחום זה לאורך ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית 
בארץ: השיח השיתופי קיבל יותר לגיטימציה, הפרקטיקות המשתפות 
התרחבו, החינוך באקדמיה לשיתוף ולשותפות העמיק, וגם חוויותיהם 
של חלק מהאנשים המקבלים שירות מעובדים סוציאליים כוללות 
יותר תמות של שיתוף. עם זאת, לא נראה לי נכון לעסוק בכך הפעם 

דרך הכתיבה האמפירית והתיאורטית על תהליכים אלה.
כמו בסלוגנים נוסח: "השינוי מתחיל מבפנים", "היופי מתחיל 
מבפנים" - כך ככל הנראה גם דרכו של השיתוף. לכן, בחרתי הפעם 
להתחיל מבפנים ולשתף בכמה מן התובנות שלי. בחרתי לא לכתוב 
"על" אלא לכתוב "פנימה", כמו במחקר עצמי המתבונן רטרוספקטיבית 
ומהדהד למכלול נתיבי החיים. ראיתי כיצד רבים מן העובדים 
הסוציאליים המשתפים את האנשים שמקבלים מהם שירות ידעו 
להנכיח זאת לעצמם רפלקטיבית. הם נפתחו אל הקשר מתוך יכולת 
ללמוד את משמעותו עבורם; מתוך פתיחות לבדוק עם עצמם ידע 
חדש; מתוך תודעה ומוכנות לאי הוודאות הנגזרת בתהליכי שיתוף 
ומתוך הכושר להתבונן במרחב הפנימי שלהם וגם לשנותו כדי 

להכיל בתוכו אחרים. 
בחרתי להתבונן כאן בכוחו של השיתוף דרך דוגמאות הממחישות 
תוצרים של פרקטיקה שיתופית, אשר מעמיקה יותר ויותר בשנים 
האחרונות. אדגים זאת דרך פרקטיקות של מרחבים דיאלוגיים 
עם אנשים שחיים בעוני. תוצרים אלה מצטרפים אף הם לשיח 
השיתופי כיוון שהם תובעים המשך שיח משתף ופיתוח של תרבות, 
כלים ומיומנויות של קשר שיתופי בין אנשים שחיים בעוני לאנשי 

המקצוע ולחברה בכלל.
במאמר אשתף בתובנות מרכזיות שלמדתי עם השנים מאנשים 
החיים בעוני ומהעובדים עמם ואחלוק את "שיעורי הבית" שלדעתי 
ומייצגות  כיוון שפרקטיקות המזמנות שיתוף  משתמעים מכך. 
אותו הן גם יצירתיות, מופשטות ובלתי מילוליות, ביקשתי להעביר 
את התובנות הללו באמצעות תמונות. התמונות שילוו את הכתוב 
צולמו בפרויקט צילומים שנקרא: "The Roles We Play", שהתבצע 
בפרקטיקות משתפות ומציג את התפקידים )roles( המגוונים שיש 
לאנשים בחייהם עם משפחתם, קהילותיהם ובחברה בכלל. הפרויקט 
מאיר את התנסויותיהם, נותן תוקף להישגיהם ומאתגר את הגישות 
השליליות והסטיגמטיות שלא פעם מופנות כלפי משפחות ברחבי 
 .1)ATD Fourth World UK, 2014( אנגליה החיות בעוני, הדרה ופגיעות
הסיפורים והתמונות מציגים את האנשים שחיים בעוני כפי שהם 
בחרו לספר ולעצב. הם לא עברו תחת ידם של אחרים, הממסגרים 
את הסיפורים בדרך פרשנית, אלא מוצגים כפי שסופרו וצולמו 
במיקומים שנבחרו על ידי האנשים החיים בעוני. בדרך זו הם מציגים 
את האנשים מתוך התפקידים שהם ממלאים בחייהם, כשותפים 
בחברה: מקומות של תרומה לקהילה, חלומות, פנאי ויכולות, כמו 
גם התמודדות עם קשיים ואכזבות. הם מציגים אותם כאנשים 

אקטיביים ומשמעותיים. 

הפרויקט אורגן על ידי תנועת העולם הרביעי בלונדון, שהיא חלק מתנועה   1
 ATD Fourth world movement – All Together in( חברתית בינלאומית
dignity( ופותח בשותפות עם אנשים החיים בעוני כתערוכה וכספר. בתקופה 
זו, הפרויקט פותח גם לתערוכת מולטימדיה המשלבת פאנל דיאלוגי 
 The Roles We Play: Challenging( ומסתובבת ברחבי אנגליה ואירופה
Perceptions of Poverty( . התמונות צולמו על ידי הצלמת האמנותית 
 The University of Arts( מרצה באקדמיה לאמנויות בלונדון ,Eva Sajovic

London( ופעילה חברתית.  

במשעולי 
 השיתוף: 

סיפור למידה 
מאי/שיתוף 

 אנשים 
החיים בעוני

ד"ר ארנה שמר - בית הספר לעבודה סוציאלית 
ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

Ornashemmer4@gmail.com 

המאמר מבוסס על הרצאה של הכותבת משנת 2015, 
שכותרתה: "עוני, ידע, אקדמיה - שיעורים שלמדנו 
מאנשים שחיים בעוני". ההרצאה נישאה ביום עיון 
לציון פתיחת המחלקה לעבודה סוציאלית במרכז 

האקדמי רופין.
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 היעדר שיתוף במרחב של 

שיח נאלם לא־רואה
את הדרך לשיח שאציג כאן התחלתי עוד כסטודנטית 
לעבודה סוציאלית ובהמשך כעובדת סוציאלית. תחילת 
הדרך הייתה בשיתוף מועט מדי, בהיעדר שיחה על עוני 
ובחוסר כלים להבין את השיח )discourse( סביבו. בעוד 
שיחה היא הדיבור הקונקרטי שיש בו החלפת דעות, משא 
ומתן, שיתוף והחלטות, הרי שיח הוא המנגנון הממסד את 
המציאות הנתפסת3. לא הבנתי אז את תעתועי השיח על 
העוני המושתת על עיצוב פרדיגמות ידע, טרמינולוגיה, 
החלטות ומעשים המחזקים את מיקומו השולי בסדר היום 
החברתי, הפוליטי וגם האקדמי, במסווה של שיחות על 

שוויון, טיפוח, מוטיבציה ורב־בעייתיות.
עם סיום לימודי התואר הראשון בעבודה סוציאלית התחלתי 
לעבוד בלשכה לשירותים חברתיים כעובדת סוציאלית 
כוללנית, במקום שכל האנשים שחיו בו - חיו בעוני. טיפלנו 
במכלול מצבים בעייתיים, מבעיות פרטניות ועד קהילתיות: 
אלימות במשפחה, סיוע לנשים יחידניות, קשיי קליטה של 
עולים חדשים, מעורבות הורים בחינוך הילדים, סנגור על 
זכויות, טיפול בקבוצות גיל ייחודיות, סיוע בהתארגנות 
קהילתית ובביסוס הנהגה ורשימה ארוכה של בעיות נוספות, 
אך העוני - עליו לא דובר מעולם. הוא לא היה חלק מהרשימה. 

לא דובר עליו בצוות, לא בהדרכה, לא בתכניות עבודה. 
ועם זאת, העוני זעק מכל פינה במרחב הציבורי ומכל בית. 
בעיקר זכור לי כיצד השתקף בשקיות הבגדים שנזרקו בתחנת 
האוטובוס בכניסה לשכונה; בגדים שהשאירו אנשים שעשו 
סדר בביתם והאמינו שהם עושים חסד עם אנשי השכונה. 
הבגדים הזרוקים סביב תחנת האוטובוס, מתבדרים ברוח, 
מתמלאים אבק, היו עדות אילמת למה שהחברה הישראלית 
רואה ולא רואה; עדות המגדרת את השכונה בבדים מתנופפים, 
בתרומה זולה, כמבקשת לומר: נתנו ועשינו את שלנו. שיח 

3  השיח מורכב מסבך דרכי חשיבה ופעולות המעצבים את השדה 
החברתי ומגדרים אותו בקודים, ייצוגים ופרשנויות. הוא הביטוי 
הגלוי והסמוי של תפיסות עולם באמצעות התנהגויות, מעשים, 
מחשבות, אמירות, רגשות, לבוש, עיצוב מרחב פיזי ועוד, ולכן 

מה שנאמר ולא נאמר הוא חלק משיח.

לאחר שלמדתי יחד אתם על ההצלחות שהושגו בפרויקט המתואר2, 
התחזקה בי הבנת משמעותה של ההכרה בכך שאנשים החיים 
בעוני אינם "לקוחות", ״קליינטים" או "משתתפים בתכנית"; הם 
אנשים ייחודיים שיש להם פנים, תפקידים, הגדרה עצמית, מסרים, 
ניסיון משמעותי, ידע ומטרות. התובנה הזו אינה חדשה - חדשה 
היא ההכרה בכך שמימושה מתווה התעקשות על פעולות עומק 
שיתופיות ודיאלוגיות. פרסום תמונותיהם, שמם והתפקיד שהציגו 
את עצמם דרכו אושרו על ידיהם. הרגשתי שכיוון שהשיתוף שיש 
בו חשיפה אינו רק שלהם אלא של כולנו, נכון שאוסיף גם את 

תמונתי לתמונותיהם. 
דרך דוגמת השיח על החיים בעוני אבקש להראות כאן כי כאשר 
נפתחים מרחבי שיח משתפים מגוונים, לא זו בלבד שמתממשות 
זכויות אדם להבין, להתבטא, להחליט ולהשפיע, אלא שגם הידע 

מתעבה, מתבסס, מקבל אופי משחרר ומתכוון לפעולה.

 Participative סמינר מחקר פעולה שיתופי שנערך בלונדון בשנת 2016:   2
 action research seminar - Learning from the Success of the Roles

.We Play
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רואה ולא רואה, מדבר ולא מדבר.
היום אני שואלת את עצמי למה לא דיברנו על עוני. מדוע 

גם אני ראיתי ולא ראיתי, וכך גם מנהלותיי ומדריכותיי? 
כאשר פניתי לאקדמיה כדי לחקור שותפויות, בעיקר תהליכי 
שיתוף של אנשים בהחלטות על חייהם, רציתי להבין ולקדם 
את מה שחסר לי שם ולא ידעתי אז לקרוא לו בשמו. באפילוג 
של עבודת המחקר שלי כתבתי שלא ידעתי אז את משמעות 
המושגים "שיתוף" ו"שותפות", והמושג "העצמה" עדיין לא 
נלמד באותן שנים בבתי הספר לעבודה סוציאלית )שמר, 
2003(. עם זאת, ידעתי שכעובדת סוציאלית לקחתי חלק 
בתהליכים חברתיים רחבים יותר מאלה שהבנתי, שייצגתי 
מערכות לא משתפות ושימרתי סדר חברתי ביורוקרטי, מנוכר 
והיררכי. רציתי לדייק את מה שחשתי ועשיתי ואת מה שלא 
חשתי ולא עשיתי. עדין לא קידמתי מרחב המזמן שיתוף 

משמעותי, ועדיין לא קראתי לעוני בשמו.
במשך השנים תעיתי במשעולי השיתוף, רכשתי והבנתי 
יותר לעומק תובנה חשובה עבורי: כפי שבפרקטיקה נדרשים 
שינויים שיובילו לכיוונים שיתופיים יותר, כך נכון שגם הלמידה, 
המחקר והכתיבה בעבודה סוציאלית יהיו שיתופיים, פנימיים, 
קרובים יותר אל האנשים. בין השאר, כדי שהם יקראו למצבים 
החברתיים בשמות הנכונים עבורם ויציגו נכוחה את האמת, 
שלא פעם אנו מחביאים מאחורי מושגים מקצועיים ומרדדים 
מאחורי שפה רציונלית. כך, פרקטיקות כמו חכמת העשייה, 
חילוץ ידע התנסותי, למידה מהצלחות או היוועצות עמיתים 
קיבלו משמעות חדשה של תפיסת עבודה, מעבר להיותם אמצעי 
ליצירת ידע אמפירי )אלנבוגן־פרנקוביץ', שמר ורוזנפלד, 2011; 

זעירא, 2000; שטורם, 2016; שמר ובר־גיא, 2004(. 
עם השנים למדנו שיעורים רבים מאנשים החיים במצבי חיים 
מורכבים )הדס־לידור, לכמן, אלון ורוטשילד, 2007; קרומר־

 Branfield & Beresford,  ;2006 ,נבו, 2006; קרומר־נבו וברק
2006(. השכלנו גם לגלות וללמוד יותר את חכמת המעשה 
של אנשי מקצוע המשיגים תוצאות מוצלחות, אשר מתבררות 
פעמים רבות כתולדה של נוכחות ענווה, שיתוף וִקרבה. גם 
באקדמיה התחלנו לפנות מקום לידע מהסוג הזה - בשיעורים, 
 Gutman, ;2011 ,במטלות ובהכשרה )בלוך, שטיגליץ וסייקס
Kraiem, Criden & Yalon-Chamovitz, 2012(. הדרך עוד 
רבה, אך אצביע על כמה תובנות שהתאפשרו, לדעתי, כיוון 

שנעשו במרחבים משתפים.

 מה למדתי מאנשים 

החיים בעוני?

היות שאיני שייכת לקבוצה שאני כותבת עליה כאן, מוטלת עליי 
החובה האתית לנסח את התובנות שלי תוך נאמנות לידע שנחשפתי 
אליו, וכמובן - תוך הימנעות מהכללות. גם אם הידע שמוצג כאן 
לא תמיד הועבר בדרך מאורגנת ושיטתית; גם אם לא היה ברור דיו, 
מקוטע, מלווה ברגשות או מושתת על מידע חלקי; גם אם נמהל 
באינטרסים פרטיים או קבוצתיים - עדיין הוא ידע רלוונטי וראוי. 
ולא די בכך, עלינו להמציא שיטות נוספות כדי לשאוב עוד ידע כגון 
זה שנוכל לדון בו ולעבוד מתוכו, לקרוא לדברים בשמם ולמזג את 

הידע הזה עם ידע אחר.

80

אריק, לוחם חופש

עלינו לדבר על עוני 

עוני הוא מעשה ידי אדם, וככזה - גם השינוי בו נתון בידי האדם. 
עוני אינו בעיה אישיותית, פתולוגית או גנטית; ראשית לכול הוא 
בעיה חברתית. עוני אינו רק הימצאות מתחת לקו העוני ובוודאי 
שאינו נמדד רק בהיבטים חומריים. החיים בעוני הם זהות, מיקום 
חברתי, תפיסת עולם, פרספקטיבה על עבר-הווה-עתיד ופעמים 

רבות גם התנהלות פיקחית במציאות מורכבת. 
נראה כי החברה הרחבה גידרה עצמה בגדרות בלתי נראות למען 
לא תראה את העוני שבקרבה ולא תקרא לו בשמו. אנשים החיים 
בעוני נדחקים לטריטוריית החצר האחורית. הם כמעט שאינם נראים 
בתקשורת, בפנאי, בהשכלה הגבוהה, בכלכלה, בממשל. הם אינם 

נראים, ולכן גם אינם מפריעים. לכן, גם אפשר לא לדבר עליהם.
עם זאת, מאנשים החיים בעוני למדנו שעל כולנו - ובפרט העובדים 
הסוציאליים - לראות, להכיר ולהבין את העוני. למדנו יחד אתם 
שאת החיים בעוני צריך לדבר, ואפשר לעשות זאת בדרכים רבות: 
להשמיע בקבוצות שיח, לבטא בתהליכי למידה, לצלם ולהציג, לכתוב 
לקהלים שונים, לתעד ביוגרפיות, לחבור זה לזה כדי להשפיע על 
מדיניות, לזעוק אותם בכיכר. אנשים שחיים בעוני רוצים לראות 
באנשי המקצוע שותפים אקטיביים ונראים למלחמתם, ולא מייצגי 

החברה המפקפקים בכשירותם ובערכם.
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המרואיין: ד"ר ברוך עובדיה - עו"ס, בעל תואר ראשון בסוציולוגיה 
במערכת  הסוציאלית  העבודה  מחלוצי  בחינוך.  שני  ותואר  וחינוך 
הבריאות. מילא מגוון תפקידים ברשות המקומית, במשרד הרווחה 
)אז משרד הסעד(, משרד הקליטה, מערכות הבריאות, האקדמיה, 
מעבודתו  פרישתו  מאז  ועוד.  הסוציאליים  העובדים  איגוד  צה"ל, 
סוגיות  לקידום  לתרום  ממשיך   ,1993 בשנת  הבריאות,  במערכת 
חברתיות, בין השאר באמצעות חברותו בהנהלת האיגוד הישראלי 
המדיניות  לחקר  הפורום  בהקמת  שותפותו  חברתית,  לרווחה 
ב"עושים  וחברות  חברתי  צדק  לקידום  המרכז  הקמת  החברתית, 
וביניהם  שירותים  וניהול  פיתוח  בצד  השנים,  כל  לאורך  שלום". 
גם קידום הקמת חממות למחקר ופיתוח, המשיך לעסוק בעבודה 

פרטנית בקליניקה פרטית.

- עו"ס בשירותי בריאות כללית, מחוז תל  עדי שליט  המראיינות: 
14 שנות ותק  אביב והמרכז, דור שני לעבודה הסוציאלית ובעלת 
במערכת הבריאות; עו"ס דנה רעם־אופזהר - עו"ס בשירותי בריאות 

כללית, מחוז תל אביב, בעלת ותק של פחות משנה. 
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אנשים החיים בעוני רוצים ויודעים לדבר עם 
אנשים המשפיעים על חייהם 

בקבוצת למידה עם אנשים החיים בעוני נכחתי בשיח מכונן וחזק, 
שנאמרו בו אמירות שונות על השירותים החברתיים והועברו בו 

מסרים לגבי גישתם של עובדים סוציאליים. 
נושא הוצאת הילדים מהבית היה המשמעותי ביותר. אנשים החיים 
בעוני ביקשו מעובדים סוציאליים שיתמכו יותר, שיצליחו לראות את 
החיובי בהורים ויחזקו אותו ובתוך כך גם יתנו להם כלים שיסייעו 
להם לשמור על הילדים שלהם אתם. הם גם הציעו שלא יראו את 
האנשים כבעיה פרטית־פרטנית, אלא כחלק ממשפחה, קהילה וחברה 
שיכולות להיות מוקד ההתערבות. הם הפצירו בעובדים הסוציאליים 
להקדיש יותר זמן לבניית אמון ולשים דגש רב על בניית קשר. באותו 
מפגש, הם גם הציעו שנושא הידע מניסיון יקבל מקום משמעותי 
יותר בתהליכי ההכשרה, ושעובדים סוציאליים יקבלו עזרה לשיפור 

דרכי התקשורת שלהם ולהבהרת השפה שהם משתמשים בה.
בעיקר נחרת במוחי הפרדוקס שאחד המשתתפים הצביע עליו: 
יש אנשים שפוחדים לפנות לעובדים סוציאליים - פן יחדרו לביתם, 
ישפטו אותם ואף ייקחו מהם את ילדיהם, בשעה שברור להם כי 
עובדים סוציאליים הם גם מי שיכולים, בזכות הכשרתם ותפקידם, 
לסייע במניעת ההסלמה וההחרפה של מצבים שונים שהם נתונים בהם. 
אלה היו המסרים שעלו מאותו מפגש למידה, אך מבחינתי המסר 
המרכזי היה התהליך. זה היה שיעור מהיר, חותך ומדויק, שמסריו 
הוטמעו בי; שיעור שחולל בי שינוי  - שהוא הדבר שכולנו מצפים 

שיקרה בכל שיעור טוב.

T h e  R o l e s   W
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העוני מחריף כל בעיה

עוני אינו הגורם לכל בעיה, ופעמים רבות מענה חומרי אינו 
ללא משאבים  להתעלם מכך שחיים  אין  זאת,  עם  הפתרון. 
חומריים מספקים מקצינים כל בעיה והופכים את התמודדות 

עמה למורכבת יותר. 
ִחשבו על ילד עם לקות למידה, על קשישה עם סוכרת או 
על צעירה עם מוגבלות נפשית: בעיות בריאות הנפש ובריאות 
הגוף דורשות נסיעות לבדיקות, לאבחונים ולטיפולים, העולות 
כסף רב, כמו גם טיפול תרופתי קבוע. המגבלות התפקודיות 
שהמחלה מציבה תובעות השקעה כלכלית נוספת. החסרת יום 
עבודה כדי להגיע לרופא גם היא בעייתית מאוד ומסכנת את 

היציבות בעבודה. 
אנשים החיים בעוני מוותרים בלית ברירה על בריאותם: על טיפול 
שיניים המאפשר לאכול כהלכה, על טיפול פיזיותרפי שיכול להקל 
על ההליכה, על כושר פיזי שיוריד לחץ דם, על כדורים לילד עם 
הפרעות קשב, על אמצעי מניעה, על תזונה בריאה. לכל אלה יש 
השלכות, וצריך להבין את הפרטים הקטנים כדי לפעול במורכבות 
הזאת. מי שאינו נוטל תרופות להורדת לחץ דם - התחלואה שלו 
תגדל. ילד שאינו מרוכז בבית ספר - כנראה לא יזכה לסיים את 
לימודיו בהצלחה, לא יקבל תעודת בגרות, לא ימצא תעסוקה 
הולמת, וכך הלאה. אי פתרון של בעיה אחת מייצר בעיות נוספות, 

ועם הזמן צורך יותר פתרונות. 
אנשים החיים בעוני מבקשים מעובדים סוציאליים שיהיו רגישים 
למורכבויות אלה, יחזקו ויעריכו את מי שמצליחים להתמודד 
עם הבעיות המחריפות ועם בעיות נוספות שמתפתחות. היכולת 
לשרוד בעוני מצריכה תחכום ויכולת ליצור סדר עדיפויות, לגייס 
אנשים לטובתך, ללמוד מניסיון, לחשב נכון וליטול סיכונים מדי 

בוקר מחדש. 

עוני הוא אלימות 

זו המסקנה המרכזית של מחקר שפרסמה תנועת העולם הרביעי 
בשנת 2012, בדוח שכותרתו: "עוני קיצוני הוא אלימות. שוברים את 
השתיקה. מחפשים שלום" )Brand & Baron, 2012(. במבוא לדוח 

המחקר נכתב שהחומר "מאלף ומזעזע בו זמנית", ואכן כך הוא. 
במשך ארבע שנים, אנשים שחיים בעוני לקחו חלק בתהליך למידה 
בינלאומי, שבמסגרתו הצביעו על כך שעוני קיצוני הוא צורה חבויה 
של אלימות. הנתונים נאספו, כהגדרת הכותבים, באופן קפדני, רק 
באמצעות קרבה אנושית והכרה בחשיבות אמירותיהם של האנשים. 
אלימות מתקשרת למראות של קרב, אבדן, טראומה, פצועים, מלחמה 
והיעדר ביטחון אישי. כאן, בהקשר של העוני ומפי האנשים שחיים בעוני, 
מושגים מוכרים אלה קיבלו משמעות אחרת - מוחצנת פחות, אפילו 
מוסתרת; מלחמה שקטה או מושקטת. זהו מאבק ממושך, שכמעט 
שאינו נראה לעין ובוודאי שאינו מוכר דיו. מאבק שכלי הנשק בו הם 
לא רק מדיניות אלא גם סטיגמות, חוסר ידע, התעלמות, הדרה, בוז, 
שיפוטיות ואדישות; אלימות שהכאב הנובע ממנה עמוק ואינו מרפה, 
והוא מאלץ את האנשים שנקלעו אליו להגן על עצמם מדי בוקר מחדש. 
אנשים שחיים בעוני חווים את חייהם כאלימים כי הפגיעה היא 
בנימי נפשם, ביחסיהם עם ילדיהם, בזהותם, בבריאותם, בתקוות 
שלהם. ממחקר זה למדנו שאלימות יכולה להתבטא בהיות האדם 
חשוף ולא מסוגל להגן על עצמו מעוולות; שקור בשל מחסור בקורת 
גג הוא אלימות; שאיבוד ילד שהוצא מהבית הוא גדיעה מטלטלת; 
שחוסר הכרה בך כאדם הוא מעשה מייסר ומדכא; שתחושות של 
נטישה, שתיקה, ניכור וזרות מהחברה שסביבך גורמות עצב ופחד; 
שרעב הוא כאב פיזי; שאבטלה יכולה לגרום טראומה; שהמשטרה 

מגלה תוקפנות כלפי אנשים שחיים בעוני, ועוד ועוד. 
אנו נוטים לדבר על אנשים שחיים בעוני כעל מקשה אחת, אך יש 
קבוצות באוכלוסייה שההתגוננות מעוני קשה להן עוד יותר: ילדים, 
נשים, אנשים חולים, מהגרים, קשישים. הפגיעּת שלהם מקצינה 

את חוויית האלימות שבעוני. 
יחד עם פירוק מושג האלימות בהקשר של חוויית העוני, מחקר 
משתף זה גם למד מהאנשים החיים בעוני איך לשבור את השתיקה 

ולקדם חברה צודקת יותר, שחותרת לשלום בין אנשיה.

102

מורן, תועמלנית נגד־עוני דרק, בדרן
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מביש לחוש מבודד ומתויג 

חלק ממדדי העוני הם חברתיים ופסיכולוגיים ובושה היא אחד 
מהם. למדתי זאת כאשר לקחתי חלק בקבוצת למידה הכוללת אנשים 
החיים בעוני, אנשי מקצוע - בעיקר מתחום העבודה הסוציאלית, 
ואנשי אקדמיה. הקבוצה לומדת ביחד סוגיות הקשורות לעוני במטרה 

ליצור סביבן מודעות ושינוי. 
בשיח שבחרו לקיים בנושא "עוני ובושה" עלתה תחושה משותפת 
של חוסר כבוד הניכר ביחסם של פוליטיקאים, אנשי מקצוע, אנשי 
תקשורת, פקידים וגם אקדמאים, אשר מנציחים סטריאוטיפים 
ומציגים צדדים בעייתיים של אנשים החיים בעוני. במעשיהם הם 
גורמים לאנשים החיים בעוני להתבייש בעצמם וגורמים לחברה 
להסתייג מהם. כאשר הדוגמאות הוצגו בחדר, ניכר כי כולם חשו 
בושה. במפגש דובר בגילוי לב על כך שחוסר הכבוד מעורר שיפוטיות 

ומוביל לבידוד, ליחס משפיל ולחוויה של אי־נראות. 
מהספרות אנו למדים כי בושה היא רגש קשה להכלה, כמו גידול 
 Gupta ;2014 ,ממאיר שפושט ומאפיל על רגשות אחרים )בשם בדוי
ATD Fourth World, 2015 &(. רגש זה עלול להיות משחית והרסני 
לאדם. לכן, לא היה קל לשבת במרחב שיתופי זה וללמוד על אתגר 
ההתמודדות עם הבושה, בעיקר נוכח עדויות על מפגשים עם עובדים 
סוציאליים. למדנו על מבוכה בשל חוסר הבנה של טרמינולוגיה מקצועית, 
בשל אי הבנה של דוחות סוציאליים או בשל אי יכולת לקחת חלק פעיל 
בהחלטות המתקבלות על חייהם של האנשים ועל חיי ילדיהם. "אתה 
מרגיש טיפש כשאתה לא מבין," אמרה אחת המשתתפות, ואחר ציין כי 
הרגיש חסר אונים כאשר הודר מדיון על חייו שלו, על אף שנכח בו פיזית. 
אנשים שחיים בעוני ביקשו כי יתנהגו עמם כעם מי שרואים אותו 
וגם מבינים את הייחודיות שלו ושל משפחתו. הם ציינו לטובה עובדים 
סוציאליים שעל ידם לא חשו בושה, מאחר שאלה התאמצו להכיר 
אותם - אם באמצעות הרחבת הידע עליהם דרך שיחות עם אנשי 
מקצוע אחרים שהם בקשר אתם, או אפילו ביציאה משותפת לדיג. 
אחת המשתתפות ציינה בגאווה כי "העובדת הסוציאלית אמרה לי 
שהיא למדה ממני". עובדת סוציאלית אחרת צוינה כמי שהסבירה 
בפירוט את התהליך המתקיים בוועדת החלטה. מעשים כאלה 

מעידים כי האנשים נראים, נשמעים ונחשבים וכי מכבדים אותם.

סימוס, מגן זכויות אדם
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 הדרה משירות חברתי 

היא כואבת מאוד

משיחות עם אנשים החיים בעוני למדנו כי שירותים חברתיים 
יכולים להזיק אם הם אינם פועלים נכון עם האנשים שהם מיועדים 
להם. אפליה מצד אנשי מקצוע שתפקידם לסייע היא קשה ביותר. 
אכזבה מגורם שנועד להיות מיטיב ממיסה את התקווה ומפחיתה 

את האמון בחברה בכלל. 
הדרה משירות חברתי יכולה להיחוות בעקבות אי מתן שירות; מתן 
שירות חלקי; חוסר נגישות פיזית, כלכלית, תרבותית או חברתית 
של שירות; סחבת בטיפול; פטרונות; חוסר יעילות; ורשלנות הגורמת 
לאנשים להדיר רגליהם מנותני השירותים. אנשים שחיים בעוני 
מעידים כי הם יודעים מתי מקשיבים להם, מתי מגלים כלפיהם 
אכפתיות ומתאמצים למצוא פתרונות שייטיבו עם חייהם, ובעיקר 
- מתי מאמינים בהם. נרטיב מרכזי בדבריהם מלמד כי יש שירותים 
חברתיים ולשכות תעסוקה שמביעים חוסר כבוד ולא פעם מקנים 
לאדם את התחושה שהוא בלתי נראה, שהוא מרמה ושדעתו אינה 

נלקחת בחשבון. 
עובדים סוציאליים מחונכים לשתף ולעבוד מתוך כוחות הפרט 
כבר מהשנה הראשונה ללימודי התואר הראשון. עם זאת, הפער 
הנחווה בין מסר זה לפרקטיקה בשטח הוא רב. גם אם העובדים 
הסוציאליים נתונים בעצמם לדיכוי מערכתי הכופה עליהם ריחוק 
ורדוקציה של המצוקה, הרי שהדרה מהממסד החברתי האמון על 
הכלה, קרבה וסיוע מעצימה את הפרדוקס שהשירותים החברתיים 

נתונים בו.  

אנג׳לה, שגרירה

כפי שבפרקטיקה נדרשים שינויים שיובילו

לכיוונים שיתופיים יותר, כך נכון שגם 

הלמידה, המחקר והכתיבה בעבודה סוציאלית יהיו 

 שיתופיים, פנימיים, קרובים יותר 

אל האנשים
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אז מה הם שיעורי הבית שלי מלמידה זו?

כל אחת מהתובנות הבאות נושאת עמה מסר של שיתוף.

שינוי פרדיגמת הידע: אמירות, תחושות, חוויות, דעות, התנהגויות,   ☯
ביטוי אמנותי - הם ידע ראוי ללמידה. נחוץ שנחתור להפיק ידע 
ממבעים שונים ונסייע לו להפוך לרלוונטי באמצעות הנכחה 
הדדית ומשתפת. חשוב  שנמצא תיאוריות מן־המעשה המצויות 
בקרב אנשים שחיים בעוני ובקרב מי שעובדים עמם וחיים לצדם, 

נוקיר אותן ונכיר בלגיטימיות ובתרומה של ידע זה.
לצד איסוף נתונים כמותניים, חשוב שנשכיל להקשיב לממדים 
אחרים של ידע. רגשות וחוויות הם נתונים מסוג אחר; נתונים 
המבטאים את הסובייקטיביות שבעוני )ובכל נושא אחר שנרצה 
להבין( כיוון שהם מלמדים מקרוב את משמעותו ובלעדיהם אי 
אפשר להבין אותו. העוני הוא חוויה שונה לאנשים שונים, גם 
כאשר הם באים מאותה משפחה או תרבות. בעדותה המצמררת 
של ג'אנט וולס )2005( בספר )ובסרט שהופק על פיו, 2017( הנוגע 
ללב "טירת הזכוכית", היא מוליכה אותנו כמו בצילום רנטגן 
חושפני בשבילי ילדותה - ילדות של עוני קיצוני באמריקה. 
התובנות הילדותיות שלה )ועם הזמן גם התובנות המתבגרות 
שלה(, הפתרונות ההישרדותיים שלה, הבחירות שלה, החלומות 
שלה והמסקנות שלה - כל אלה אינם דומים לאלה של אחיה 

והוריה ומייצגים נרטיב אחר. 
ההכרה בנתונים פרשניים וסובייקטיביים אלה חשובה גם לאנשים 
העובדים עם אנשים שחיים בעוני. לפני זמן מה סיפרה לי עמיתה 
שהצוות שלהם החליט ללמוד על עוני. מלבד למידה על ממדי 
העוני והשלכותיו, הם קראו יחדיו מונולוגים שכתבו מי שחוו עוני, 
ובאחד המפגשים הלכו להסתובב במרכז המסחרי בשכונה שהם 
עובדים בה ועשו רפלקציה על החוויה, כדי ללמוד על רגשותיהם 
ומחשבותיהם. הם לא ויתרו על למידה משתפת, למידה משותפת 

והתבוננות עצמית - שיתוף של העצמי.

ליצור ולמצוא מרחבים להמשך למידה, לפתח עוד ועוד קשרים   ☯
עם האנשים בשטח. לשמוע אנשים שחיים בעוני - זו אינה זכות; 
זו חובה. גם באקדמיה נדרשת למידה משותפת, למשל בקבוצות 
שיח ואפילו תוך שיתוף בהוראה. נחוצות גם פרקטיקות למחקר 
ולכתיבה ברוח זו, תוך שיתוף גורמים נוספים בלמידה. מרחבי 
שיח כאלה דורשים הכרה, סובלנות ופיתוח אתיקה מותאמת. 
הם כמובן דורשים גם תקציבים וכוח אדם מכוון לנושא, ואפילו 

קביעת מדיניות מוסדית ופרופסיונלית.
לפני כעשרים שנה התבצע באנגליה פרויקט פורץ דרך שתועד בספר 
"Poverty First Hand"  )"עוני יד ראשונה"(. במסגרת הפרויקט, הידע 
 Beresford,( נאסף מקבוצות מיקוד שונות של אנשים שחיים בעוני
Green, Lister & Woodard, 1999(. הספר מגיש לנו את הידע הרב 
שלהם על משמעות החיים בעוני,  וחשוב מכך - את הפתרונות השונים 
למצבם שהם מציעים. זהו ספר נוקב, מפתיע ובעיקר מלמד. הידע 
הזה וידע דומה לו צריכים לקבל הכרה, להילמד באקדמיה ובהכשרת 
עובדים סוציאליים בשדה, להשפיע על תכניות הכשרה של סטודנטים 
לעבודה סוציאלית ולתרום לבניית ידע משותף )לדוגמה: קרומר־
נבו, שמעי ותימור־שלוין, Strier, 2013 ;2015(. מרחבים דיאלוגיים 
אלה, המערערים על מערך הכוחות המובנה, נסמכים לא פעם על 

יצירתיות, תעוזה ועקשנות של יוזמיהם.

ללמד ללמוד לא פחות מללמד תכנים: הידע המגיע בתהליכי   ☯
הלמידה השיתופיים שצוינו כאן שונה מרוב הידע האקדמי המוכר 

- השיטתי, הנגיש, ההגיוני והבהיר. 
חלק מהידע אינו מאורגן במושגים, מודלים ותיאוריות; הוא 
סמוי ונדרש לפעמים תהליך לחילוצו ולתיווכו. הוא מוגש לעתים 
בטרמינולוגיה שאינה מוכרת; התכנים שלו אינם מתיישבים בהכרח 
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עם תיאוריות ברורות מאליהן; התוקף שלו הוא לפעמים התנסות 
טובה, תחושת בטן וחוויות. זהו ידע שאינו מגובה במערך הפצה 
דרך מאמרים, מצגות או אתרי אינטרנט ואין לו תמיכה כלכלית 
וחברתית או מיקום שנתפס לגיטימי. הוא גם לא תמיד זוכה 
"להיפגש" עם ידע נוסף של עובדות, דעות והרהורים, ולכן לא 
תמיד הוא מתפתח או נעשה מדויק ומובהק יותר. אי־הנכחה שלו 
עם פרדיגמות ידע אחרות ואי־המשגה שלו הופכות אותו לרלוונטי 
פחות. בדרך כלל נדרשות לשם חילוץ הידע שיטות שיתופיות, 
ולעתים קשר אנושי מתמשך: מחקר עצמי ורפלקטיבי, למידת 
עמיתים, מחקר פעולה, דיאלוג קהילתי ומתודות אחרות שבסיסן 
הוא שיתוף, קרבה ופתיחות. כדי להשכיל לשמוע מידע זה יש ללמוד 
כיצד ללמוד בפתיחות בשיטות שונות, שיאפשרו לידע להיקלט 

ולהשפיע. לפיכך, יש "ללמוד עם" ולא להסתפק ב"ללמוד על".
כאשר ידע חשוב זה מתנגש או מערער חלק מאמות היסוד של הידע 
האקדמי, עומד בפנינו האתגר למצוא דרכים להנכחתו בזירות השדה 
והאקדמיה. אתגר זה מחייב גם אותנו לא לדבוק במושגים, לא להיות 
"כלואים בתיאוריות" )רוזנפלד, 2017(, אלא להישאר פתוחים, להיות 

נכונים ללמידה ולשינוי, ובעיקר - מחויבים לפתוח לכך דלתות. 

להשכיל מ"מורשת הקרב" של המלחמה בעוני. בהיערכות למלחמה,   ☯
חשוב ללמוד מורשת קרב. לאורך השנים צברו עובדים סוציאליים, 
ארגונים חברתיים ואנשים שחיים בעוני הצלחות שונות. ראוי 
שנלמד מה עבד: אילו תכניות חברתיות השפיעו יותר, כיצד 
הצליחה אישה החיה בעוני לא להתייאש ולשקם את עצמה, כיצד 
מוצו זכויות, איך הושגו מענקים וגמלאות, ועוד. מדבריהם של 
אנשי מקצוע שהתחילו ליישם את מורשת הקרב של האנשים 

שהם משרתים, משתמע נרטיב של מהפך.
גילת ספייב לביא )2008(, במאמר חכמת המעשה שכתבה על 
עבודתה במרכזי הסיוע עם אנשים שחיים בעוני בירושלים, 
מספרת על השינוי שחל בה כאשר ממקום של חוסר אונים להציג 
פתרונות החלה לשמוע וללמוד מה הצליח אצל לקוחותיה. על 

הלמידה שלה היא מספרת, בין השאר:

"הם, חסרי הכוח לכאורה, מזיזים מערכות ומסוגלים להניע 
אותי בין ייאוש לתקווה... מתוך תהליך זה, גם אני כעובדת 
סוציאלית למדתי לבדוק ביתר יסודיות את נושא הזכויות 
ולהבין את הכתוב בין השורות, כדי להבין מה מגיע ללקוחות 
ולמה אינם זוכים למיצוי זכויותיהם. מכאן החשיבות האמיתית 
של הדיאלוג המתמיד בין עו"ס ללקוח כחלק משינוי שירות 
- משירות שהגיב לפניות ולמעשה היה חלק מהביורוקרטיה 
שמשמרת מצב חברתי, לשירות שהדגל שלו הוא שינוי חברתי. 
שירות שמייצג את הלקוחות ומוכן להיות חוד החנית של 
למידה כדרך לשינוי חברתי... מצאתי שתפקידי הוא לאפשר, 
להניע, למצוא דרכים חלופיות; לא לראות את תפקידי רק 
כחלק מביורוקרטיה שתפקידה ליצור שקט תעשייתי" )הדגשת 

א"ש(. )ספייב לביא, 2008; עמ' 10(.

שיתוף פעולה עם תחומים אחרים, למיגור העוני והשלכותיו.   ☯
עוני הוא בעיה רב־ממדית, ודוח הוועדה למלחמה בעוני )2014( 
מדגיש זאת היטב. מכאן שהפתרון טמון בכלים שלובים, בשיתופי 
פעולה בין־ארגוניים, בין־מגזריים ובין־תחומיים. גם זו פרקטיקה 
של שיתוף. כמקצוע שאמון על התחום החברתי, שדוגל בראייה 
מערכתית, שמבין ללבו של האדם, שמכיר במורכבויות של 
מערכות חברתיות וששותפויות הן אחת הפרקטיקות המרכזיות 
בו - שליחותה של העבודה הסוציאלית היא לתרום לחיבור זה 
ואף להובילו. המלחמה בעוני אינה מונחת על כתפי העובדים 
הסוציאליים בלבד, אולם עליהם מוטלת האחריות לדאוג לשיפור 
תפקודם האישי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה )חוק 

העובדים הסוציאליים, 1996(.

 לסיכום: לבדוק שהשיתוף 

מתחיל מבפנים וחותר החוצה

שיתוף הוא תפיסת עולם ואורח חיים. הוא אינו אירוע, הוא אינו 
אסיפת תושבים, שיתוף הורים בוועדת החלטה, מחקר משתף או 
ועדת היגוי רחבה. שיתוף הוא התרסה יומיומית במציאות המדירה 
אנשים כה רבים מהיכולת האמיתית להשפיע על חייהם. ולא רק 
אנשים החיים בעוני: הכתוב כאן רלוונטי לעבודה עם אנשים מקבוצות 

אוכלוסייה שונות. 
אין זה אומר שתמיד יעיל לשתף או שאפשר להגיע בכל מצב 
לרמות שיתוף גבוהות או לשותפות, אך הייתי רוצה להשריש את 
השיתוף כדרישה מקצועית מוסרית, שתעמוד לנגד עיניי ולנגד עיני 
כולנו כאשר אנו פועלים כצוות או לוקחים חלק בתהליך פרטני, 

קבוצתי או קהילתי. 
ההזדמנות המוצעת כאן להסתכל פנימה ולשתף משקפת את 
כברת הדרך שכבר נעשתה בתחום השיתוף, אבל בעיקר את זו 
שראוי עוד לסלול ולהכשיר. הדרך שאני עושה במשעולי השיתוף 
והשותפות עדיין אינה טבעית לי; אין זה "רפלקס" שמגיב לכל 
הזדמנות. לא־פעם קודמים לו הרצון להיות עצמאית, תחושת איום 
מהכנסת אחרים למרחב שלי, חשש מאיבוד שליטה על התהליך, 
חוסר אמון, זמן דוחק, היעדר משאבים, שייכות לארגונים שאינם 
מקדמים זאת ומחסומים רבים נוספים. עוד דרך לפניי לעשות, ועליי 

להמשיך לפלס את משעוליה.

ומה אתך?

ארנה שמר, במשעולי השיתוף
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"המחקר בעבודה סוציאלית צריך לספק ידע 
שיתורגם לשיטות התערבות" 

זהבה סולומון

איש אינו מחוסן מחשיפה לטראומה, שהיא, לרוע המזל, נחלתם של מרבית הפונים 
לטיפולם של עובדים סוציאליים. לפיכך, חקר הטראומה, השפעותיה והטיפול בה 

עומדים במוקד המחקר בעבודה סוציאלית.
בישראל, בשל ריבוי המלחמות ופיגועי הטרור, יש לנושא חשיבות יתרה. עבודתי 
המחקרית, בחיילים ובאזרחים, מתמקדת בחקר ההשפעות של אירועים טראומטיים 

מעשי ידי אדם על השורדים, בני משפחותיהם והחברה כולה. 
המחקר בוחן סמני מצוקה, גורמי סיכון וחוסן, התנאים שמתקבעת בהם תסמונת פוסט־

טראומטית ממושכת, מה תורם לראקטיבציה ולתסמונת מושהית ותיעוד טראומטיזציה 
משנית וטיפול בה. המחקר זורה אור ונותן קול הן לנפגעים והן לבני משפחותיהם, 

שסובלים מטראומטיזציה משנית.
מחקרים על נפגעים פוסט־טראומטיים בצה"ל העלו לתודעה הציבורית את הנזקים 
ארוכי הטווח והנרחבים של מלחמה ושבי וקידמו את הטיפול ואת השיקום של נפגעי 

הנפש ובני משפחותיהם.
יתר על כן, ממצאי המחקר תורגמו לא רק לשינוי מדיניות אלא שימשו מצע לשינוי 
חברתי. מחקר הטראומה בישראל תרם להתארגנות של שורדים ולפעילות של עזרה 

הדדית למען קידום זכויותיהם.
לעבודה הסוציאלית תפקיד חברתי חשוב ומרכזי בשיפור איכות החיים של מי שחווים 
קושי ומצוקה. כאמור, רבים מהפונים הם נפגעי טראומה. לדעתי, המחקר בעבודה 
סוציאלית, בתחומים שונים ובעיקר בתחום הטראומה, צריך ויכול לספק ידע חשוב 
שיתורגם לשיטות התערבות מתוקפות. בכך יפחית את מצוקת השורדים, ימנע העברה 

בינדורית של מצוקה פוסט־טראומטית ויקדם את איכות החיים של רבים.

 פרופ' זהבה סולומון - בית הספר לעבודה סוציאלית 

על שם בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב. 
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ללמוד את העתיד מהצלחות העבר

יונה רוזנפלד

אני מודה מאוד לביטאון העובדים הסוציאליים על שהעניק לחתני פרס ישראל 
לעבודה סוציאלית את ההזדמנות להציג את המסר שלהם ולאפשר לחברי האיגוד 

לפעול בעתיד על סמך ניסיון העבר של עמיתיהם.
שמחתי גם על הנושא שנבחר. אני סבור כי בניגוד למקצועות אחרים בשירות האדם, 
אל לו למקצוע העבודה הסוציאלית להסתמך בלעדית על מחקר ותיאורה אם ברצונו 
 the invention( להמשיך להיות רלוונטי; עליו ללמוד מן ההמצאות של אנשי המקצוע
of interventions(. אלה יאפשרו לו שלא להישאר כלוא בתיאוריות ובדוגמות התואמות 

את אופנות ההווה, ושלא בהכרח תואמות את הרלוונטי בעתיד ולעתיד.
על גישה זו, של למידת העתיד מהצלחות העבר, אני מתבסס בדבריי אלה. זה גם 

אחד הרעיונות העומדים במוקד עשייתי בשנים האחרונות. 
בחרתי ברעיון הלמידה מהצלחות משום שבעיניי הוא עשוי להבטיח ולקדם את העשייה 
המקצועית שלנו. עלינו להיות נכונים לשנות את מוקדי פעילויותינו ולהתאימם למגוון 
החברות והמקומות שאנו עובדים עמם בפועל, ולא בהכרח לצרכים ולאופנות שהזמנים 
המשתנים מכתיבים. עלינו להיות מקושרים גם לעבר וללמוד אילו מן הפעולות שתרמו 

בעבר רלוונטיות גם היום. 
לשם כך אנו משקיעים גם בלמידה עם אוכלוסיות היעד ומהן. כך נוצרת הִקרבה 
בין העובד הסוציאלי לאוכלוסיית היעד, שמאפשרת לחשוף ידע שמעולם לא נחקר. 
אל לנו להסתפק בנתונים המצויים בידינו מתוקף היותנו עובדים סוציאליים; עלינו 
לחפש ולמצוא גם את הידע שנמצא בידי אוכלוסיות היעד. למשל, בנושא כמו "רכות", 

שהעובדים הסוציאליים )וגם אוכלוסיית היעד( לא תמיד מכירים בחשיבותו. 
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פרופ' יונה רוזנפלד, חתן פרס ישראל הראשון 
עובד  הוא  )תשנ"ח(,  סוציאלית  לעבודה 
בתחום  פסיכואנליטיקאי וחוקר  סוציאלי, 
בבית  אמריטוס  פרופ'  הסוציאלית,  העבודה 
הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש 

בראוולד, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

למאיירס־  בכיר  יועץ  גם  הוא  רוזנפלד  פרופ' 
ג'וינט־מכון ברוקדייל, מכון מחקר יישומי ששם 
לשפר  ממשלתיות  למערכות  לעזור  למטרה  לו 
את השירותים החברתיים לאוכלוסיות שבשולי 

החברה.

ישראל לחקר  זהבה סולומון, כלת פרס  פרופ' 
פרופ'  היא   ,2009 לשנת  הסוציאלית  העבודה 
על  סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  המניין  מן 
שם בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב, חוקרת 
בתחום האפידמיולוגיה הפסיכיאטרית, בריאות 

הנפש והעבודה הסוציאלית.

פרופ' סולומון היא מומחית בעלת שם עולמי 
בחקר השפעות פוסט־טראומטיות.
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לחקר  ישראל  פרס  חתן  דורון,  אברהם  פרופ' 
עובד  הוא   ,2004 לשנת  הסוציאלית  העבודה 
באוניברסיטה  אמריטוס  ופרופ'  סוציאלי 
לעבודה  הספר  ובבית  בירושלים  העברית 
סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד. עמד 
ורווחה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  בראש 

חברתית.   

פרופ' דורון ייסד את חקר המדיניות החברתית 
הנחת  על  לו   ניתן  ישראל  ופרס  בישראל, 
ומשווה  היסטורי  מעמיק,  למחקר  היסודות 
הסוציאלית  העבודה  מגוונים של  בתחומים 
והמדיניות החברתית  בישראל. הודות למחקריו 
החשובים ועשייתו הרבה למען עיצוב המדיניות 

החברתית בישראל, זכה להכרה בעולם כולו.

"הבה נחולל את המהפכות הקטנות בדרך טובה יותר" 

אברהם דורון

כשאני נזכר בפעילות המאורגנת הראשונה של המקצוע לפני יובל שנים, אני שמח 
להיווכח בהתפתחות הענפה שלו לאורך השנים - בכל תחומי הפעילות המקצועית, 
בגידול המרשים במספר החברים, בהתחזקות מעמדו החברתי, בהעלאת הרמה המקצועית 
והאקדמיזציה שלו, בהרחבת תחומי הפעילות, והעיקר - בתרומת העבודה הסוציאלית 
לשיפור הרווחה בחברה הישראלית בכלל, ובפרט להטבת תנאי החיים של קבוצות 
האוכלוסייה הנעזרות בשירותים הסוציאליים שמפעילים העובדים הסוציאליים. אני 

בטוח שנמשיך לפעול כך ביתר שאת גם בשנים הבאות. 
ההתעצמות של העבודה הסוציאלית הפכה אותה לחלק בלתי נפרד ממערך שירותי 
הרווחה, אבל אל לנו לשכוח כי מדינת ישראל רחוקה עדיין מלהיות מדינת רווחה 

הדואגת כראוי לרווחת כל תושביה. 
כעובדים סוציאליים, עומד בפנינו אתגר רציני בדרך למילוי תפקידנו המקצועי 
ולהשגת הייעוד החברתי של המקצוע. הגענו לעמדות כוח, אבל עלינו להיות ערים 
למגבלות של הכוח הזה. היכולת שלנו להשפיע ולגרום שינוי חברתי גדול מוגבלת למדי, 
ואין בידינו לחולל מהפכות גדולות. עם זאת, בפעילותנו המקצועית היום־יומית אנחנו 
יכולים לחולל מהפכות קטנות בחייהם של אנשים ומשפחות ולהקל על מצוקותיהם. 

הבה נחולל את אלה, את המהפכות הקטנות האלה, בדרך טובה יותר. 
בציון הדברים האלה, אל לנו להתעלם מהשינוי שחל בישראל באקלים הפוליטי 
ביחס למדיניות הרווחה ומהשחיקה הנמשכת בתמיכה במערכות שירותי הרווחה. 
המדינה נסוגה במוצהר ובמעשה ממעורבותה בתחומים רבים של חיי החברה, שעד 
לאחרונה הייתה אחראית להם. נסיגה  זו לא פסחה על העבודה הסוציאלית, ואני 
חושש שהיא נעשתה - לפחות בחלקה - באופן מודע, בהשפעת השינויים הערכיים 
שעוברת החברה הישראלית. אחד המשימות שלנו, כעובדים סוציאליים, היא להיאבק 
במגמות שליליות אלה. אני מקווה שנמצא את הדרך לתת לכך ביטוי מתאים ולגרום 

לכך שקולנו יישמע.

 פרופ' אברהם דורון - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית 

ע"ש ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

לדעתי, חשוב להסתמך על פעולות מתמשכות. העוצמה ומשך הזמן מאפשרים 
להתמודד עם מה שאנו מכנים מצוקות ולחצים. כלומר, הבעיות האישיות. בעיות שקשה 

מאוד להתמודד אתן בפרקי זמן קצרים. 
לבסוף, מן הראוי להתבסס על שותפויות בין אוכלוסיות היעד החבויות והבלתי 
מוכרות )האוכלוסיות המודרות( לבין בעלי המשאבים. רק שותפויות כאלה יוכלו ליצור 
את יחסי הגומלין הנחוצים כדי להוציא את המודרים מבדידותם, למען עתיד שפעמים 
רבות אין הם מכירים בו ואותו. שותפויות כאלה יוכלו להוביל למעבר "מהדרה ליחסי 
גומלין". כפי שלמדתי מ"תנועת העולם הרביעי", הפועלת מזה ארבעים שנה עם ולמען 
אנשים החיים בעוני קיצוני ובהדרה. אנשים אלה הם האמורים להיות שותפים ליציאתם 

מהמצר. רק יחסים של שיח ושל שותפות יכולים להבטיח זאת.
למעשה, כל מה שנקרא "טיפול סוציאלי", ובוודאי מה שנקרא "תרפיה", אינם תואמים 
את כל האמור לעיל. המונח המתאים ביותר למה שראוי שיתחולל היא מיזם משותף 
)joint venture( - מסע משותף, של כלל הנוגעים בדבר, לעשייה עם ולמען החיים 
בעוני ובהדרה מסוגים שונים. פרופ' מיכל קרומר־נבו ועמיתיה קוראים לכך "עבודה 
מודעת עוני". בזמנו, קראתי לזה "עבודה עם אוכלוסיות מובסות ולמענן"; עבודה עם 

כלל הנוגעים בדבר, כולל אלה החיים בעוני. 
אסתפק בדבריי אלה ולא אעמוד כאן על חוסר האונים של המערכות הרבות, השונות 
והנפרדות שקיבלו על עצמן להתמודד עם האנשים החיים בעוני ובהדרה ולמענם. רק 
אוסיף שטוב יהיה אם כל אחד מאלה, וכולם יחדיו, יפעלו הן ברוח הספר "מהדרה ליחסי 
 ."It takes a whole village to raise a child" :גומלין" והן ברוח האמירה האפריקאית

 פרופ' יונה רוזנפלד - בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית 

ע"ש בראוולד, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

זוכי פרס ישראל מתחום העבודה הסוציאלית
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ענבל שלוסברג, ענבל חרמוני ואודליה כרמי

הקדמה

המשווה  ההרחבה"  "צו  לתוקפו  נכנס  השנה  מרץ   בחודש 
בין תנאי העסקתן של העובדות הסוציאליות בשירותים המופרטים 
 לאלו של העובדות הסוציאליות במגזר הציבורי. למרות הקושי 
הרב בהחלתו מדובר בהישג היסטורי, פרי עבודה משותפת של 
איגוד העובדים  ושל מאבק ארוך שנים שניהל  גורמים רבים 

הסוציאליים. 
במאמר זה נסקור את אבני הדרך המרכזיות שהובילו להצלחת 
המאבק, תוך התמקדות בשינוי הארגוני ובהתחדשות שחלו באיגוד 
העובדים הסוציאליים. ניתוח המאבק יתבסס על התאוריה וכן 
על מעורבותנו בתהליך ההתחדשות באיגוד והשתייכותנו בשנים 

המדוברות, הן להנהגת האיגוד והן להנהגת תנועת "עתידנו".

מבוא

נובמבר 2005, השעה היא 20:00, אוניברסיטת בן גוריון שקטה 
וחשוכה, רק בבניין המחלקה לעבודה סוציאלית ישנו חדר מואר. 
בחדר מתדיינים ומתווכחים סטודנטיות וסטודנטים, מרצות ומרצים 
במסגרת תחילת שנת הפעילות של "הפורום המשותף לצדק חברתי" 
)פורום של מרצים וסטודנטים לע"ס, להלן הפורום( שהקים ד"ר 
רוני קאופמן. הפורום מנסה להחליט על מיקוד העשייה לשנה זו 
- באיזו אוכלוסייה מודרת נתמקד ואיך נפעל להעלאת מודעות 

וליצירת מענים עבורה. 
בין שלל האוכלוסיות שראינו לנכון לחזק ולסייע במאבקן מציע 
פתאום רוני לעסוק בעובדות הסוציאליות עצמן כקהל יעד. בחדר 
מתחילה מהומה ומרבית החברות מתנגדות בתוקף. רוני לא נבהל 
מאיתנו, ובחודשים שלאחר מכן מציע שוב ושוב לעסוק בנושא. 
באחת הפגישות מביא רוני עדות של עובדת "כתף אל כתף" 
בעיריית באר שבע, שמספרת על ההבדלים הגדולים בתנאים 
וביחס בינה לבין עמיתותיה למשרד: יש הפרשים משמעותיים 
בשכר, היא זכתה רק למחצית מימי החופשה שהן זכו להם. היא 
מתארת איך בחגים היא שומעת את רחש פתיחת עטיפת המתנה 
מוועד העובדים שמקבלות העובדות הקבועות לחג, כאשר היא 

אינה מקבלת דבר. 
מובן שמיד נעשה ההקשר להשפעה של מצבה התעסוקתי על 
יכולתה לתת שירות. האסימון נופל ואנו, קבוצת סטודנטיות, 
מתחילות לעסוק בנושא, לאסוף עדויות ולמפות את התופעה; כפי 
שלמדנו להתמודד עם בעיה חברתית. כעבור שנתיים של מחקר, 
כנסים וקורסים שהוקדשו לעניין, הייתה בידינו תמונה ברורה של 
 2006 הבעיה ושל החלופות לפתרון. 75% מהבוגרות של מחזור 
באוניברסיטת בן גוריון השתלבו בעבודה בשירותים המופרטים 
)קאופמן ואהוד, 2008(. העובדות סובלות מהיעדר תנאים סוציאליים, 
יכולת התקדמות וביטחון תעסוקתי, שמשפיעים באופן ישיר 

ענבל שלוסברג, MSW - עו"ס  קהילתית, לשעבר יו"ר תנועת "עתידנו" ויו"ר "עמותא", 
ממקימות "מוקד הזכויות לנפגעי הפרטת השירותים החברתיים". כיום חוקרת אורחת 
inbalshlos@gmail.com .באוניברסיטת קורנל )ILR( בביה"ס ללימודי יחסי עבודה

ענבל חרמוני, MSW - עו"ס, לשעבר דוברת תנועת "עתידנו", חברת ההנהגה 
הארצית ב"עתידנו", ולשעבר יו"ר תא העובדים המופרטים באיגוד העו״ס - 

inbal.hermoni@gmail.com ."עמותא"

אודליה כרמי - עו"ס, לשעבר מנהלת "מוקד הזכויות לנפגעי הפרטת השירותים 
החברתיים", ממייסדות תנועת "עתידנו" ותא "עמותא". עובדת עם קהילות 

odeliakarmi@gmail.com .ומפתחת תכניות

המאמר מתבסס על עבודת המוסמך של עו"ס ענבל שלוסברג )2012(: ביטויים 
של איגוד מסורתי ואיגוד מתחדש במאבק שכר - מקרה שביתת איגוד העובדים 

הסוציאליים בישראל 2011-2010.

"צו ההרחבה" - מחזון למציאות
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FUN & JOY

WE MAKE
A LIVING
BYWHAT WE GET,

  BUT WE MAKE
A LIFE BY
WHAT WE GIVE.

winston churchill

על יכולתן לתת שירות ולסייע לאוכלוסיות שעליהן הן אמונות. 
בשנים 2006 ו־2007 הפורום ערך כנסים תחת הכותרת "מופרטים 
ושקופים", שעסקו בהעלאת הבעיה אל ראש סדר היום הציבורי 
ובחלופות לפתרון. הכנס השני ב־2007 היה נקודת ציון לתחילתם 
והבשלתם של שני מהלכים אסטרטגיים, שיצרו בהמשך מענה 
לעובדות השירותים המופרטים. בכנס זה הוצג הפתרון שנראה 
אוטופי, כמעט כמו הפסקת ההפרטה, והוא השוואת תנאיהן של 
העובדות המועסקות בשירותים שהופרטו לאלו של המגזר הציבורי, 

ללא קשר למעסיק המסוים.
השנים חולפות, כבר איננו סטודנטיות, ולאחר מאבק ממושך של 
12 שנים, באחד במרץ 2017, מכריז השר הממונה על העבודה במשק, 
במעמד יו"ר ההסתדרות ויו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, על צו 
ההרחבה. הצו מעניק לכ־7,000 העובדות הסוציאליות בשירותים 
המופרטים את תנאי ההסכם הקיבוצי של העובדות הסוציאליות 

במגזר הציבורי. 
ההצלחה ההיסטורית של המאבק יכולה ללמד אותנו שיעור חשוב 
בכינון שינוי חברתי ובהובלת מאבקים חברתיים עתידיים. כדי 
לנתח את המאבק ואת הצלחתו נביא תחילה סקירה תאורטית על 
התחדשות באיגודי עובדים ולאחר מכן נפרט וננתח את השלבים 

השונים במאבק בראי התאוריה. 

התחדשות באיגודי עובדים - רקע תאורטי

לאור המציאות הכלכלית המשתנה והתמורות במערכת יחסי 
העבודה בעולם בכלל ובישראל בפרט )מונדלק, 2004(, נאלצו איגודי 
העובדים לפתח שיטות חדשניות להישרדות ולשמירה על רלוונטיות 
בקרב ציבור העובדים. זאת כדי לממש את ייעודם בקידום ושיפור 
זכויות חבריהם )Tait, 2005(. התמורה באיגודים שונה ממקום למקום 
בעולם, בשל היותה תלוית הקשר סביבתי: מציאות כלכלית, חקיקה 
אנטי איגודית כזו או אחרת ודינמיקה פוליטית בתוך כל מדינה 
)Phalen, 2007(. עם זאת, נראה כי ישנו מנעד אסטרטגיות משותף 
יחסית וכל איגוד אשר בוחר להשתנות מאמץ חלק מהאסטרטגיות 
לפי התאמתן למצבו. האסטרטגיות כוללות שינוי של המבנה הארגוני 
למבנה שתפני הנשען על דמוקרטיה השתתפותית ומעורבות גדולה 
יותר של העובדים, גיוס עובדים חדשים ובלתי מאוגדים, בחירה 
בטקטיקות של קונפליקט על פני משא ומתן והסכמות וכן חיבור 
לארגוני עובדים נוספים ותנועות חברתיות להגדלת הכוח וההקשר 
הרחב של המאבק האיגודי. שינוי זה מהווה מעבר ממודל מסורתי 

שמרני למודל התארגנות קהילתי חדשני.
 Bronfenbrenner & Hickey, 2004; Hurd, 2004; Milkman &(
 Voss, 2004; Nissan & Rosen, 1998; Schenk & Kumer, 2006;

)Sharpe, 2004; Turner, 2005

אסטרטגיות לשינוי באיגודי עובדים

טורנר )Turner, 2005( מתאר שש אסטרטגיות שנוקטים איגודי 
עובדים בעולם כדי לשרוד וכדי לשנות את מצבם: פעילות לארגון 
עובדים, שיתופי פעולה עם המעסיקים, פעולות פוליטיות, שינוי 
המבנה הארגוני, בניית קואליציות עם הקהילה הרחבה והגברת 

הסולידריות בין העובדים. 
שנק וקומר )Schenk & Kumer, 2006( מפרטים ומרחיבים על 

כמה אסטרטגיות מובחנות להתחדשות )Renewal( של איגוד: 
שינוי המבנה הארגוני: א. מיזוג עם איגודים אחרים להגדלת 
הכוח והמשאבים. בקנדה לדוגמה, ובכמה מדינות באירופה, מבנה 
האיגודים מבוזר, נפרד ועיקרו ברמה המקומית. השינוי הארגוני 
שמתחולל כולל מיזוגים של תעשיות דומות או מקבילות ברמה 
הארצית. עם זאת, נראה כי תהליך המיזוג באיגודים באירופה לא 
הוביל להגדלת כוחם היחסי ולא הייתה לו השפעה משמעותית 
על שינוי מצבם )Schenk & Kumar, 2006(. ב. הגדלת הנציגות 
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וההשתתפות של אוכלוסיות מוחלשות, מודרות ולא מיוצגות: 
אוכלוסיות אלו )נשים, מיעוטים, צעירים( מקבלות ייצוג הולם יותר 
 Schenk & Kumar,( על ידי שינוי במבנה ההנהגה ובדרך ההיבחרות
2006(. ג. הגברת דמוקרטיה השתתפותית: מושקע מאמץ רחב 
לשיתוף העובדים וליצירת מנגנוני קבלת החלטות משתפת, כדי 
 Milkman( לערב את העובדים באופן פעיל ולא רק לקראת בחירות
Voss, 2004; Sharpe, 2004 &(. ד. שימוש בטכנולוגיות חדישות 
לעידוד ההשתתפות ולהגברת הנגישות כחלק מהמבנה הארגוני: 
שימוש באמצעים ישירים לתקשורת עם העובדים בשטח )אינטרנט 
בעיקר(, פתיחת ערוצים להבעת עמדה ולהידברות, קשר בין עובדים 
ודרך להתארגנות אקטיבית ולהשפעה. למרות היתרונות הגדולים 
שבמהפכה הממוחשבת, היא מביאה איתה גם סכנה של החלפת 
התקשורת הבלתי אמצעית, איבוד שליטה על המדיום, העמקת 

הפער הבין דורי ופגיעה בחיסיון של 
 . )Schenk & Kumar, 2006( עובדים

בשיטות  מאוגדים  הבלתי  איגוד 
חדשניות: הורד )Hurd, 2004(, אשר חקר 
את התהליך שהתקיים בארצות הברית, 
מפרט כמה דוגמאות לשיטות חדשניות 
כדי להגיע לציבור הבלתי מאוגד. בין 
מרובים  משאבים  הקצאת  השיטות: 
בניית צוות  לארגון עובדים חדשים, 
מקצועי וחזק של מארגני עובדים, בניית 
תכנית אסטרטגית מדויקת וישימה, גיוס 
עובדים למשימת ההתאגדות של עובדים 

חדשים, חינוך ובניית תכניות ללימוד התארגנות עובדים, הכשרה של 
ועדי עובדים קיימים וכן פעולות פוליטיות, כגון תמיכה בפוליטיקאים 
שיחזקו את ההתאגדות ושיתופי פעולה עם הקהילה הרחבה בנושא 

.)Hurd, 2004( חשיבות ההתאגדות
התארגנות ופעילות פוליטית ובפרט באמצעות התארגנות מלמטה 
)Grassroots(: אף על פי שפעילות פוליטית אינה דבר חדש באיגודים 
המקצועיים, נראה כי יש מקום לשכלולה וכן להפעלת העובדים 
מהשטח למודעות ולעשייה פוליטית. ישנן כמה צורות שונות של 
התארגנות פוליטית לקידום התחדשות האיגוד, ביניהן: התחברות 
למפלגה פוליטית, כוח אלקטוראלי - הצבעה משותפת, לובי לחקיקה 
לטובת התאגדות, בריתות ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים 
להשפעה על מדיניות, שביתות בהקשרים פוליטיים רחבים ולא רק 
.)Phelan, 2007; Schenk & Kumer, 2006( בהקשר תנאי העסקה
שילוב כוחות עם ארגונים ותנועות חברתיות לשינוי מדיניות: 
נתיב נוסף להתחדשות הוא בניית קואליציות והרחבת הקשר בין 
התאגדויות עובדים שונות כדי לשנות את מבנה שוק העבודה וכדי 
לקדם שינוי חברתי. שיתופי פעולה עם תנועות חברתיות, מלכ"רים 
וארגונים הקוראים תיגר על המדיניות בכללותה ורואים בהתאגדות 
 Phelan, 2007;( חלק ממכלול המענים להתמודדות עם מדיניות זו
Schenk & Kumer, 2006(. איגודים חדשים שצמחו מתוך התנועות 
של  מרשת  חלק  החברתיות מצטרפים לתנועת ההתאגדות והם 
תנועות שבתוכה תנועות למען זכויות מהגרים, למען שמירה על 
איכות הסביבה, תנועות אנטי־גלובליות ותנועות שלום. חיבור זה 
 Milkman &( שם במרכז את ההקשר האידאולוגי של ההתאגדות

.)Voss, 2004
יצירת סולידריות פנים ובין איגודית: חיזוק הקשר בין חברי האיגוד 
השונים וכן יצירת קשרים בין איגודים ברמה הלאומית והבין־לאומית 

.)Schenk & Kumer, 2006(
שיתוף פעולה וזיהוי הסכמות ואינטרסים משותפים לעבודה עם 
המעסיקים: שילוב כוחות עם גורמי ההנהלה ומקבלי ההחלטות 
כדי להתמודד עם התנודות והמורכבויות של ההעסקה הגמישה, 
תוך התייחסות לאינטרס המשותף בין הגורמים והבנה כי כוח אדם 
 .)Behrens et al., 2004( מאוגד ומרוצה יכול גם לתרום למעסיקים
אסטרטגיה זו שייכת לגישה שונה ממרבית המתואר לעיל, גישה 

.)Top down( הדוגלת בשינויים מלמעלה למטה
תכניות לפיתוח מנהיגות, חינוך למודעות ותודעה איגודית בקרב 
העובדים בשטח: השקעה בהכשרה ובהסברה כדי לחזק מנהיגות 
פוטנציאלית שיכולה להוביל את השינוי באיגוד, וכן במטרה לעורר 
את ציבור העובדים הבלתי מאוגדים לחשיבות ההתאגדות והמעורבות 

.)Schenk & Kumer, 2006( באיגוד

 )Bronfenbrenner & Hickey, 2004( לפי ברונפנברנר והייקי
האיגודים אשר מצליחים להשתנות הם אלו הפועלים במגוון המקיף 
ביותר של אסטרטגיות להתחדשות איגודית ומשקיעים מאמצים 
בצוות המארגן עובדים, בהפניית משאבים לאיגוד הבלתי מאוגדים, 
בייצוג הולם ורחב של השטח ובבניית תכנית אסטרטגית ויצירת 

מדדים להערכת הצלחתה.

ציוני דרך במאבק הישראלי ל"צו ההרחבה" 
בראי האסטרטגיות להתחדשות איגודית

2007 - הקמת המוקד לזכויות עובדות ועובדים 
סוציאליים נפגעי הפרטת השירותים החברתיים 

נחזור לכנס באוניברסיטת בן גוריון - "מופרטים ושקופים" - בארגון 
המחלקה לע"ס והאיגוד. כנס זה היה, כאמור, נקודת ציון חשובה 

במעבר מהבנת הבעיה לתחילת יצירת המענים.
המהלך הראשון שהבשיל ושהוכרז בכנס היה הקמת "המוקד 
לנפגעי הפרטת השירותים החברתיים" )להלן המוקד(. המוקד הופעל 
בשותפות ניהולית של המחלקה לעבודה סוציאלית בהובלתו של 
ד"ר רוני קאופמן ובשיתוף עם עו"ס דליה אהוד, יו"ר מחוז הדרום 
באיגוד, ועם עו"ס איציק פרי, יו"ר האיגוד דאז. המוקד מומן על ידי 
האיגוד והפעיל סטודנטיות לעבודה סוציאלית במסגרת הכשרתן 
המעשית. בהמשך תוקצבה גם מנהלת בשכר - עו"ס אודליה כרמי.
המוקד עסק בכמה תחומים: ראשית, מיפוי העובדות בשירותים 
המופרטים והבנת תנאי ההעסקה שלהן והבעיות שהן מתמודדות 
איתן. המיפוי עצמו כבר היה חלק מההתערבות עם העובד/ת. 
שנית, הבנה של זכויות העובדים המופרטים במציאות המשתנה 
והנגשה באמצעות הסברות לעובדות ולסטודנטיות, מפגשים אישיים, 
חוברות כתובות ועוד. כמו כן, המוקד עסק בהקמת ועדי עובדים וליווה 
שתי התארגנויות שנעשו לוועד ואחרות שלא הבשילו. המוקד פעל 
לעידוד מעורבות עובדים, באמצעות קבוצות משימה שונות, להשפעה 
על המדיניות, ועסק במחקר שמתוכו נוסחו המלצות מדיניות לאיגוד. 
המלצת המוקד לאיגוד הייתה צו הרחבה - צו המרחיב סעיפים מתוך 
ההסכם הקיבוצי או את ההסכם בכללותו בענף ספציפי במשק - 
במקרה זה החלת תנאי העסקתן של העובדות הסוציאליות במגזר 
הציבורי על העובדות הסוציאליות בשירותים המופרטים. ההצעה 
נתפסה בזמנו כפורצת דרך וכמעט בלתי מציאותית, כיוון שהיא 

סתרה את כוונת ההפרטה הראשונית של חיסכון בעלויות.
הקמת המוקד הייתה החידוש האסטרטגי הראשון - הפניית משאבים 
ליישוג עובדים בלתי מאוגדים ובניית מענים ייעודיים עבורם. הורד 
)Hurd, 2004( מתאר כיצד איגוד הבלתי־מאוגדים בשיטות חדשניות 
מתבצע על ידי הפניית משאבים, הקצאת צוות מקצועי ייעודי וכן 

האיגודים שמצליחים להשתנות הם אלו הפועלים במגוון המקיף ביותר של 

אסטרטגיות להתחדשות איגודית ומשקיעים מאמצים בצוות המארגן 

עובדים, בהפניית משאבים לאיגוד הבלתי מאוגדים, בייצוג הולם ורחב של 

השטח ובבניית תכנית אסטרטגית ויצירת מדדים להצלחתה
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המרואיינת: נעמי יונגרייז - עו"ס עירונית1 לחוק הנוער של העיר 
תל אביב־יפו בין השנים 1996-1985.

המראיינת: שרית צרפתי - עו"ס ארצית לחוק הנוער בשירות ילד 
הנכנסת;  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  ונוער, 
לשעבר רכזת חוק הנוער במנהל השירותים החברתיים, עיריית תל 

אביב־יפו.
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1  בארבע הערים הגדולות - תל אביב־יפו, ירושלים, חיפה ובאר 
שבע – מונו עו"ס לח"נ עירוניות, שהינן עובדות הרשות המקומית 

וסמכויותיהן מקבילות לאלו של עו"ס לח"נ מחוזיות.

בניית תכנית הסברה לעובדים ולעובדים לעתיד. המוקד אכן הרחיב 
את השיח והידע על התנאים והזכויות בקרב הסטודנטיות לע"ס 
באמצעות הסברות במוסדות הלימוד ובמקומות העבודה, ונתן 
מענה לעובדות דרך ליווי אישי וקבוצתי וייעוץ של מנהלת המוקד 

ויו"רי המחוזות באיגוד.

 2009-2007: הקמת תנועת "עתידנו" 
ותנועת "עו"סים שינוי"

התהליך השני שהבשיל באותה העת היה התארגנות של עובדות 
ועובדים סוציאליים מכל רחבי הארץ שקראו לשיפור תנאי השכר 
של העו"ס. הקבוצה, בראשותם של עו"ס זיו סופר ועו"ס יובל גרונמן, 
הגיעה לכנס באוניברסיטת בן גוריון והגישה ליו"ר האיגוד עצומה 
שעליה היו חתומים כ־3000 עובדות ועובדים סוציאליים. העצומה 
קראה לו לשבור שתיקה של שנים, ועם פתיחת הסכמי השכר ב־2008 
– לצאת למאבק. קבוצה זו, שהחלה את דרכה בשם "מטה המאבק 
למען עתיד העבודה הסוציאלית", אימצה לתוכה את הפעילות מבאר 
שבע, שהביאו איתן את המיקוד בעובדות בשירותים המופרטים. 
העובדים והעובדות החלו להיפגש באופן תדיר במרכז והקימו 
שלוחות באזורים שונים. שמה של ההתארגנות שונה לאחר כשנה 
ל"עתידנו". לתנועה אופי קהילתי ומרבית חבריה פעילים חברתיים 

בזירות השפעה שונות.
מטרות התנועה הן: לקדם מאבק על שיפור תנאי השכר של 
העובדות הסוציאליות, לעצור את הפגיעה שגורמת הפרטת 
השירותים החברתיים לעובדות וללקוחות, להילחם על מעמדו ועל 
עתידו של המקצוע ולחזק את מעמדו של האיגוד. תנועת "עתידנו" 
התייחסה ומתייחסת למציאות של קריסת מדינת הרווחה בישראל 
ומעוניינת להפוך את ציבור העובדות והעובדים הסוציאליים 
לשחקן משמעותי וקובע בזירת המדיניות החברתית־כלכלית 
יוצא של עבודת אנשי התנועה  במדינת ישראל, זאת כפועל 

והמומחיות שלהם.
בנוסף לתנועת "עתידנו", קמה בשלהי שנת 2009 תנועת "עו"סים 
שינוי" - ארגון הגג של הסטודנטים במחלקות לע"ס ברחבי הארץ 
)"עו"סים שינוי" היא כיום עמותה רשומה(. התנועה קראה להשמעת 
קולם של הסטודנטים לע"ס לקראת פתיחת הסכמי השכר בינואר 
2010. היא גם דיברה על ההקשר הרחב של מדינת הרווחה ודרשה 

מענה לעובדים בשירותים המופרטים באמצעות צו הרחבה.
באותן שנים קמו עוד שני ארגונים מתוך ציבור העובדות והעובדים 
בארץ: "כוח לעובדים" ו"הקואליציה הארצית להעסקה ישירה". ארגונים 
אלה אומנם לא התמקדו באופן ספציפי בשירותים החברתיים, אך הם 
השפיעו הן באופן ישיר והן באופן עקיף על השינויים בשוק התעסוקה. 
"כוח לעובדים" הוא ארגון עובדים דמוקרטי,  שהוקם בשנת 2007 
ופועל בשיטות חדשניות. לאיגוד עובדים במגוון תחומים במגזר 
הציבורי והפרטי. הוא בעל מבנה ניהולי וארגוני שוויוני, המבוסס על 
כוחם של החברות והחברים בו. "הקואליציה הארצית להעסקה ישירה" 
הוקמה בשנת 2010 על ידי עו"ס אורנה עמוס, בשותפות עם למעלה 
מ־30 ארגונים )בהם גם "עתידנו"( הפועלים לקדם את זכויותיהם 
של כ־408,000 עובדים במשק הישראלי המועסקים בחברות קבלן 

ועמותות, כנותני שירותים למוסדות הציבוריים.
התארגנות ופעילות פוליטית, ובפרט באמצעות התארגנות מלמטה 
)Grassroots(, היא אסטרטגיה נוספת שמובילה להתחדשות איגודית 
)Phelan, 2007; Schenk & Kumer, 2006(. התנועות החברתיות 
שקמו בשנים הללו ובהמשך השתלבו חלקית בשורות האיגוד הכניסו 
"דם חדש" לארגון וחיברו את ציבור העובדות והעובדים להשפעה 

ולמעורבות.
מעורבות האיגוד וההסתדרות עם התנועות הנ"ל, בקואליציות 
רחבות לשינוי מדיניות שוק העבודה ושינוי חברתי ובפרט "הקואליציה 
הארצית להעסקה ישירה", הכפילה את כוחו הפוליטי של האיגוד 
 Milkman( ויצרה סולידריות ומאבקים משותפים לאותן המטרות

.)& Voss, 2004
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2009 - שינוי תקנוני ובחירות באיגוד

איגוד העובדים הסוציאליים הוא איגוד מקצועי בתוך ההסתדרות, 
אשר הוקם בשנת 1937 והוא שילוב של איגוד מקצועי, התאגדות 
פרופסיונאלית ושדולה חברתית )רוזנפלד, 1975(. לאחר המאבק 
שהוביל האיגוד ב־1994, במקביל לתהליך שהתרחש בכל האיגודים 
המקצועיים, פחת כוחו של האיגוד מספרית ומעמדית. ההפרטה 
שמכרסמת בשירותי הרווחה הפסיקה את ההצטרפות האוטומטית 
לאיגוד וחייבה אותו לעסוק לראשונה ביישוג וב"שכנוע" עובדות לשלם 
על שירותיו )קאופמן ואהוד, 2008(. עיון ברישומי ועידות האיגוד 
)איגוד העובדים הסוציאליים, 2007( מעלה כי סוגיית ההפרטה וכן 
הצורך בשינוי ארגוני נמצאו על סדר יומו לאורך השנים. בשנת 2007 
החל האיגוד לעסוק באופן ממוקד בהשלכות ההפרטה, באמצעות 
הקמת המוקד לזכויות נפגעי הפרטת השירותים החברתיים ובאמצעות 

קידום שינוי תקנוני.
תהליך השינוי הארגוני, אשר הובל על ידי יו"ר האיגוד דאז עו"ס 
איציק פרי, התמקד בהגברת ייצוג העובדים ומקומות העבודה 
באיגוד. לפני כן נבחרו צירי ועידת האיגוד ברשימות מחוזיות 
כלליות, מה שיצר יתרון לנבחרים הוותיקים, שנבחרו שוב ושוב, 
וכן לדרג הניהולי, שהיה מוכר ברמה המחוזית )איגוד העובדים 
2002(. כתוצאה מכך, מרבית נבחרי ועידת האיגוד  הסוציאליים, 
היו עובדים ותיקים בדרגי הניהול ומרביתם גברים )בניגוד לשיעור 
הגברים הנמוך במקצוע(. השינוי, אפוא, בא להפוך את הציר למייצג 
מקום עבודה ומכאן "ישמש גשר וקשר אקטיבי ואפקטיבי בין האיגוד 
ובין החברים בשטח" )איגוד העובדים הסוציאליים, 2008(. השינוי 
כלל תקנון בחירות חדש, על פיו מחולק כל מחוז לאשכולות בחירה 
60 עובדים בממוצע ישנו נציג־ציר נבחר. האשכולות כללו  ולכל 
לראשונה גם את ציבור העובדות והעובדים בשירותים המופרטים 
שהצטרפו לאיגוד בעקבות הקמפיינים של המוקד ותנועת "עתידנו". 
שינוי ארגוני נוסף היה שינוי יחסי הגומלין בין האיגוד לבין התאים 
המקצועיים שבו )המייצגים סקטורים בתוך המקצוע( ושילובם 

במוסדות העליונים של האיגוד. עו"ס איציק פרי תיאר את תקוותו 
כי השינויים הללו יובילו לגידול במספר החברים ולהתעצמות השיח 
בין האיגוד ובין חבריו מכל המגזרים, הרשויות והתאגידים. הוא תיאר 
את השינוי כבסיס לעיצוב מחדש של התרבות הארגונית ולא רק 
של מסגרות הפעולה והמבנה )איגוד העובדים הסוציאליים, 2008(.
בחודש יוני 2009, כחצי שנה לאחר האישור הסופי של התקנון 
החדש ושל השינוי הארגוני, נערכו בחירות לאיגוד ונבחרו 50 עובדות 
ועובדים חדשים )כשליש מהרכב הוועידה(  לתפקיד צירים־נבחרים 
המייצגים את מקום עבודתם. ביניהם היו גם עובדות בשירותים 
המופרטים. תנועת "עתידנו", שפעלה עד אז בניסיון להשפיע 
על האיגוד מבחוץ, החליטה להתמודד בבחירות הנ"ל ולהשתלב 
בשורות האיגוד כדי להשפיע מבפנים, זאת במקביל להמשך קיומה 
החיצוני כישות עצמאית. כ־30 )מתוך ה־50 שהוזכרו לעיל( מחברי 
וחברות התנועה נבחרו לצירים בוועידה וביניהם נציגים במוסדות 
העליונים של האיגוד: המרכז שהוא הגוף המחליט והמזכירות 

שהיא הגוף המבצע.
מיד לאחר הבחירות, בעידודה של הנהגת האיגוד, הוקמו תאים 
חדשים ותאים רדומים חזרו לפעול. דוגמה לתא ששב לפעול וצבר 
כוח רב היא תא "בריאות" )העובדים הסוציאליים במערכות הבריאות( 

ותא "עמותא", עליו יפורט בסעיף הבא.
שינוי המבנה הארגוני על ידי הגדלת הנציגות וההשתתפות של 
אוכלוסיות בלתי מיוצגות הוא מהלך הכרחי וחיוני להתחדשות 
)Schenk & Kumar, 2006(. תוצאות הבחירות הוכיחו זאת והמעורבות 
הגוברת במוסדות האיגוד של העובדים, וביניהם עובדות השירותים 

המופרטים, הייתה תשתית למאבק השכר בשנים שלאחר מכן.

2009 - הקמת "עמותא" - תא העו"ס בשירותים 
המופרטים באיגוד העובדים הסוציאליים

בהמשך לבחירות ומתוך אותו שינוי ארגוני אסטרטגי המבשר 
על התחדשות באיגוד )Turner, 2005(, הוקם בשנת 2009 ואושר 
בתחילת 2010 תא חדש באיגוד – "עמותא" - תא העו"ס בשירותים 

 שינוי המבנה הארגוני ע״י הגדלת הנציגות וההשתתפות של אוכלוסיות 

 .)SCHENK & Kumar, 2006( לא מיוצגות הוא מהלך הכרחי וחיוני להתחדשות

המעורבות הגוברת במוסדות האיגוד של העובדים, וביניהם עובדות השירותים 

המופרטים, הייתה תשתית למאבק השכר בשנים שלאחר מכן
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המופרטים, אשר היה בגדר תקדים של התארגנות פרופסיונאלית 
של עובדים שאינם עובדי המגזר הציבורי. התא היה פרי יוזמה של 

יו"ר האיגוד והנהגת תנועת "עתידנו". 
לראשות התא נבחרה עו"ס ענבל שלוסברג, שהייתה באותה העת 
גם יו"ר שותפה של תנועת "עתידנו". בתום שתי קדנציות, בשנת 
2014, נבחרה לתפקיד יו"ר "עמותא" עו"ס ענבל חרמוני, גם היא 
חברת הנהגה בתנועת "עתידנו" וממייסדות התנועה. מתוקף התפקיד 
שולבה יו"ר התא במרכז האיגוד, שהוא הגוף המחליט בהנהגת האיגוד.

תא "עמותא" גדל לאורך השנים וב־2013 היה לחטיבה באיגוד, ביוזמת 
יו"ר האיגוד שנבחרה באותה השנה, צפרא דוויק. השינוי נבע מההבנה 
שהייצוג אינו של סקטור מקצועי אלא של צורת העסקה החוצה את 
כל הסקטורים המקצועיים )ע"ע גמלאים(. החטיבה מונה כיום כ־20 
צירות וצירים ועשרות עובדות פעילות, כולם פועלים בהתנדבות כחלק 

מתפיסה של איגוד מתחדש הפועל בגישות שתפניות.
התא, עם המוקד ו"עו"סים שינוי", יזם וערך מפקדים טלפוניים 
למיפוי וקריאה להצטרפות לאיגוד. במפקדים השתתפו למעלה 
משלוש מאות פעילות והם הניבו מיפוי מקיף של אלפי עובדות 
בשירותים המופרטים ושל תנאי העסקתן. בעקבות המיפוי, עובדות 
רבות הפכו לחברות באיגוד ופנו ליו"רי המחוזות לסיוע במיצוי 

זכויותיהן.
התא יזם וליווה עובדות ועובדים בהקמת התאגדויות בשירותים 
המופרטים, בשיתוף המוקד ויו"רי המחוזות באיגוד. מבין הניסיונות 
הרבים, שלושה מהם הפכו לוועד יציג והחלו במשא ומתן. פעילים 
מתוך אותם הוועדים הפכו לימים למובילים במסגרת התא והחטיבה, 

וביניהם עו"ס גיל אוחיון ועו"ס ליאור קיי אבישי. 
התא עסק בהעלאת מודעות בקרב העובדות והעובדות לעתיד על 
ידי הסברות, כנסים ומפגשים במקומות עבודה. מטרת ההסברות 
הייתה נחיצות ההתארגנות וההתאגדות - הן למיצוי זכויות אישי 

והן ליצירת כוח פוליטי להשפעה על מאבק השכר המתקרב.
בנוסף לפעילות הישירה עם העובדות, התא השקיע מאמצים 
רבים בחשיפת מצבן של העובדות במוסדות האיגוד ומחוצה לו 

ובייצוג דרישותיהן.

 2011-2010 - מאבק השכר - הדרישה לצו הרחבה 
והישג שכר המינימום הענפי

בשנת 2010 נפתחו הסכמי השכר הקיבוצי של העובדים הסוציאליים. 
לאור ההכרה במצבן של העובדות בשירותים המופרטים ולאור 
הגדלת ייצוגן בשורות האיגוד, דרשו צירות "עמותא" ו"עתידנו" 
שכחלק ממאבק השכר תיכלל הדרישה ל"צו הרחבה". בוועידת נבחרי 
האיגוד בנצרת, במרץ 2010, הוגדרו מטרות ויעדי המאבק. נציגות 
"עמותא" שנכחו בוועידה התעקשו ודרשו שהמילים המפורשות "צו 
הרחבה" יופיעו ברשימת היעדים שהתגבשה. היעד נתפס אז כגבוה 

ולא ריאלי, אך הייתה הסכמה כי לשם מכוונים.
עם התקדמות המשא ומתן במהלך 2010 בואכה המאבק והשביתה, 
נראה שהאיגוד נע על הרצף שבין שימור המבנה המסורתי של 
איגוד ומאבק שכר, לדפוס פעולה חדשני קהילתי המאפיין איגודי 
עובדים שהצליחו להשתנות ולהתחדש. לדוגמה: מחד גיסא הכליל 
האיגוד את העו"ס בשירותים המופרטים בדרישות למאבק, אך 
מאידך גיסא - לקראת המו"מ ובמהלכו צמצם יו"ר האיגוד את 
מעורבותם של נציגי העו"ס בשירותים המופרטים. צוות המו"מ לא 
כלל את הנציגים שלהם ובעצם לא עמד לבחירה אלא מונה על ידי 
היו"ר. נראה היה שהמתחים הפנים ארגוניים השפיעו על אופן ניהול 
המאבק. נציגות תנועת "עתידנו", חלקן צירות "עמותא", פעלו לקדם 
את האסטרטגיות הקהילתיות והשתפניות למאבק והיו מוכנות 
לעשות זאת מתוך האיגוד ומחוץ לו. אלה הן המטרות שהוגדרו על 

ידיהן בתחילת המאבק:
א. משימתי - הגדרת הדרישות: העלאה משמעותית בשכר, שינוי 
לוח התפקוד המגדיר את אפיקי ההתקדמות בשכר, וצו הרחבה 

להכללת העו"ס בשירותים המופרטים בהסכם שייחתם.
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ב. ערכי: הרחבת המאבק מהגדרתו כמאבק על שכר וחיבור להקשר 
הרחב של קריסת מדינת הרווחה והשינוי הכלכלי־חברתי הנדרש 
במדיניות הממשלה. כמו כן, חיבור להקשר המגדרי של המקצוע 

ושל מצבו.
ג. קהילתי: עידוד ניהול מאבק שתפני ומערב של ציבור העו"ס, 

שקיפות של התהליך והשמעת קולו של השטח.
תנועת "עתידנו" בחרה לקדם מטרות אלו מתוך האיגוד, ובמהלך 
ההיערכות למאבק גיבשה אסטרטגיה שלפיה בהיעדר תמיכה 
מהאיגוד, יוחלט אם לפעול עצמאית. דוגמה לכך הייתה ערב השביתה, 
כאשר המשא ומתן הלך והתקרב לנקודת רתיחה אך האיגוד סירב 
להוציא לפועל הפגנה למרות הפצרת נציגות "עתידנו". התנועה 
החליטה לקיים הפגנה בכל זאת, בבוקר יום שישי, 25.2.2011, בתל 
אביב, בלי יותר מדי תכנון וכמעט ללא אמצעים. באותו הבוקר, עוד 
בטרם הגיעו המשתתפים, הגיעו למקום כתבים וצלמים מכל ערוצי 
התקשורת.  אחריהם הגיעו מאות עובדות סוציאליות מכל רחבי הארץ. 
ההפגנה הייתה יריית הפתיחה למאבק ולשביתה. המסרים שהועברו 
בה והססמאות ששרו המפגינות פתחו את מהדורות החדשות באותו 
הערב. עו"ס ענבל חרמוני, אז דוברת תנועת "עתידנו", הופיעה במהדורה 
המרכזית של חדשות ערוץ 2: "אנחנו מצפות לצו הרחבה שיחיל את 
ההסכם הקיבוצי גם על העובדות והעובדים בשירותים המופרטים, זה 
מאבק של כל הציבור במדינת ישראל. עבודה סוציאלית היא עבודה 
שבאה לסייע לכל שכבות הציבור, ואם אנחנו לא יכולות לעשות את 
העבודה שלנו כמו שצריך, הציבור נפגע. לא ניתן לפגוע בזכויות 
שלנו ושל המטופלים והמטופלות שלנו" )אתר מאקו, 25.2.2011(. 
המילים "צו הרחבה" ו"מאבק חברתי" המשיכו להישמע לכל אורך 
השביתה, והתמונות מהשביתה מלוות את הכתבות על העו"ס עד 
היום. הדגש על המאבק כחברתי והדגש על צו ההרחבה כדרישה 

מרכזית הכתיבו את המשך המאבק.
דוגמה נוספת להפעלת השטח: כמה ימים אחרי כן, כאשר כבר 

הוכרזה השביתה, תוכננה הפגנת פתיחה בדרום על ידי המוקד 
ו"עמותא" בשיתוף יו"ר מחוז הדרום, עו"ס דליה אהוד. ערב לפני 
ההפגנה, בהמלצת יועצי התקשורת השכירים, הודיעו בהנהגת 
האיגוד שיש לבטל את ההפגנה מחשש לסיקור יתר. נציגות תנועת 
"עתידנו" ו"עמותא", שראו לנגד עיניהן את חשיבותה של ההפגנה 
עבור המשתתפים והמשתתפות בה ואת חשיבות מעורבותן בשביתה, 
לחצו בכל הכוח לקיימה ואף "איימו" להוציאה לפועל ללא האיגוד. 
ואכן, בסופו של דבר יצאה ההפגנה לפועל בבאר שבע, עם כאלף 
משתתפות ומשתתפים, והובילה להשתתפות פעילה של העובדות 

גם בהמשך השביתה.
14 ימי שביתה החליטה הנהגת ההסתדרות כי ההסכם  כעבור 
שהושג הוא ראוי והביאה אותו לאישור פורמלי במרכז האיגוד. 
ההסכם שהתגבש לא כלל בתוכו את הבשורה שלה חיכו העובדות, 
לשינוי מהפכני בשכר ול"צו הרחבה". תנועות "עתידנו" ועמותת 
"עו"סים שינוי", עם עוד התארגנויות של עובדות שקמו במהלך 
המאבק, הובילו בימים שקדמו לישיבת המרכז קמפיין שדרש שלא 
לקבל את ההסכם כמו שהוא ולהמשיך במו"מ. שיאו של הקמפיין 
היה הפגנה המונית של כתשע שעות מול בית ההסתדרות. בעקבות 
הקמפיין התרחש מהלך היסטורי, שבו בפעם הראשונה איגוד 
מסרב לקבל את ההסכם שההסתדרות מציעה לו ודורש להמשיך 
במשא ומתן. ההחלטה להמשיך במו"מ לא נשאה פרי מבחינת 
הישגי המאבק, אך הייתה מהותית מבחינת שינוי מאזן הכוחות 

והעברת הכוח לידי העובדות.
בתום 22 ימי שביתה נחתם הסכם שכר שהישגיו לא תאמו את 
דרישות האיגוד בתחילת המאבק. לא הושג צו ההרחבה בעבור 
העובדות בשירותים המופרטים, אך הושג שכר מינימום ענפי. 
המשמעות: כל עובדת שמועסקת על ידי גוף במימון המדינה תהיה 
7,100 ש"ח, הצמוד להסכם הקיבוצי.  זכאית לשכר מינימום בסך 

ההישג היה תקדים ברמת התהליך והתוצאה.               

 "אנחנו מצפות לצו הרחבה שיחיל את ההסכם הקיבוצי גם על העובדות והעובדים 

 בשירותים המופרטים, זה מאבק של כל הציבור במדינת ישראל. עבודה סוציאלית 

 היא עבודה שבאה לסייע לכל שכבות הציבור, ואם אנחנו לא יכולות לעשות את 

העבודה שלנו כמו שצריך, הציבור נפגע״ )אתר מאקו, 25.2.2011(
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כפי שתואר לעיל, אסטרטגיה מרכזית להתחדשות באיגוד היא 
יצירת סולידריות פנים איגודית וחיזוק הקשר בין חברי האיגוד 
השונים )Schenk & Kumer, 2006(. במאבק, שבתו העו"ס בשירותים 
הציבוריים לראשונה גם בעבור שינוי מדיניות ובעבור זכויותיהן של 
עמיתותיהן בשירותים המופרטים שלא הורשו לשבות. העובדות 
בשירותים המופרטים לקחו גם הן חלק פעיל במאבק ככל שיכלו, 
כולל לקיחת ימי חופשה לצורך השתתפות בהפגנות, על אף 
איומי פיטורים. כמו כן, ההישג עצמו קשר לראשונה את המדינה 
לעובדים וחייב רף מינימום של שכר לכל מי שמשרתו ממומנת על 
ידי המדינה, ללא קשר לזהות המעסיק. על אף הישג תקדימי זה, 
תוקפו של ההסכם והיכולת לאכוף אותו היו מעורפלים ומורכבים 
ולכן עובדות רבות לא זכו ליהנות ממנו. נוסף על כך, ההסכם 
הגדיר שכר מינימום שהיה למעשה גם לשכר מקסימום ולא כלל 

תנאים סוציאליים.
המאבק הביא לידי ביטוי את העלייה בהשתתפותן של העובדות 
בשירותים המופרטים באיגוד, וכן ביטא את ההכרה בצורך בשיפור 
מצבן. הסכם המינימום הענפי דרש מאמצים ומשאבים רבים לאכיפתו, 
ועובדות רבות פנו לקבלת סיוע במיצוי זכויותיהן. בשל משבר פנים 
איגודי, ולמרות הצורך הגובר במענה לעובדות, הוחלט לסגור את 
מוקד הזכויות לנפגעי הפרטת השירותים החברתיים וצירות תא 

"עמותא" ניסו למלא את מקומו.

 2013 - בחירות לאיגוד – בחירת יו"ר חדשה - 
עו"ס צפרא דוויק

לאחר המאבק ולאור תוצאותיו, עובדות רבות הביעו את אכזבתן 
ואת חוסר אמונן באיגוד ובמוסדותיו. בתגובה לכך, תנועת "עתידנו" 
ותנועות נוספות שקמו במהלך המאבק הובילו מהלך להקדמת 
הבחירות לאיגוד העו"ס, כדי לקבל לגיטימציה מחודשת מהעובדות. 
המהלך הצליח. הבחירות הוקדמו ובינואר 2013 נבחרה עו"ס צפרא 
דוויק לעמוד בראש האיגוד. יו"ר האיגוד הנכנסת התחייבה לעסוק 
בטיפול בסוגיית השירותים המופרטים, ומיומה הראשון עם נציגות 
"עמותא" בנתה תכנית עבודה מפורטת ופעלה הן אל מול הנהגת 
ההסתדרות, להפעלת האגף להתאגדות עובדים, והן אל מול משרדי 
הרווחה והבריאות - ליישום הסכם שכר המינימום הענפי ולהמשך 

המאבק להשגת צו ההרחבה.

2014 - מינוי יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן

ביוני 2014 מונה עו"ד אבי ניסנקורן ליו"ר ההסתדרות. היו"ר הנכנס 
התחייב אף הוא בפני ועידת האיגוד לעסוק בנושא השירותים 
החברתיים המופרטים ובמאבק בהעסקה הקבלנית. ההסתדרות 
עצמה עברה לאורך העשור המתואר לעיל תהליך התחדשות חלקי, 
2009 הוקמה יחידה להתאגדות עובדים  אך משמעותי. בשנת 
)Weinblum, 2010(, שצמחה לאורך השנים והייתה לאגף שפועל 
לשורות  שמצרף  אגף  הסקטורים;  בכל  עובדים  איגוד  למען 
ההסתדרות אלפי עובדים בכל שנה וביניהם עובדים ועובדות 

סוציאליים.
של  הניהולית  השדרה  את  הרחיב  הנכנס  היו"ר  כן,  כמו 
 ההסתדרות על ידי שילוב צעירים בעלי רקע של עשייה חברתית 
וציבורית, ביניהם ראש אגף הכלכלה שי בירן, שהיה דמות מפתח 

בהשגת הצו.

 2014 - הפניית משאבים – 
גיוס כוח אדם מקצועי ייעודי

אחד המהלכים הראשונים שקידמה יו"ר האיגוד הנכנסת היה 
הקצאת משאבים ייעודיים להתאגדות ולטיפול בעו"ס בשירותים 
2014 מונה לתפקיד מזכיר חטיבת העו"ס  המופרטים. בשנת 
בשירותים המופרטים. המזכיר, בשותפות עם צירות "עמותא", 
עסק בקידום צו ההרחבה לצד יצירת מסד נתונים וידע, וכן במענה 

פרטני לעובדות.
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נסיבות חיצוניות
המאבק לצו ההרחבה החל לפני עשור; עשור שבו השתנה האקלים 

הפוליטי־חברתי במדינת ישראל.
השנים האחרונות בישראל מאופיינות באקלים של מאבקים 
ב־2011,  ותעסוקה: המחאה החברתית  עבודה  סביב  חברתיים 
התארגנויות העובדים בהסתדרות וב"כוח לעובדים" והשפעתה 
הנרחבת של "הקואליציה להעסקה ישירה" על מעמד העובדים 
בישראל. כל אלה, בשילוב עם מינוי שר אוצר ושר רווחה חדשים 
אשר מזוהים עם דאגה לעובדים ואג'נדה חברתית, תרמו ונתרמו 

בהיזון חוזר להשגת צו ההרחבה.

דיון וסיכום

ברנס ועמיתיו )Behrens et al., 2004( מתארים ארבעה ממדים 
שבהם פועל איגוד מקצועי ושבהם יכול להתקיים השינוי, מתוך 
תפיסה כי המציאות המורכבת מצריכה שינוי במגוון כיוונים וזירות. 
שינוי באחד הממדים או שילוב של כמה ממדים יכול להוביל 

להתחדשותו של האיגוד.
)Membership( וכולל  ממד ראשון מתייחס לחברות באיגוד 
את כמות החברים, מעורבותם והשתתפותם. הממד שני הוא 
ויכולת השגת המשאבים בעבור חברי האיגוד  יכולת המיקוח 
)Economic(. ממד זה כולל את כוחו של האיגוד לשפר את שכרם 
של העובדים ואת תרומתו לחלוקת המשאבים ברמה הרחבה. 
הממד השלישי הוא הפוליטי )political(, והוא כולל את השפעת 
האיגוד על שינוי מדיניות ואת השימוש שעושה האיגוד בכוחו 
כד להשיג יעדים דרך הזירה הפוליטית. הממד הרביעי הוא 
הארגוני )institutional(, והוא כולל בתוכו את המבנה הארגוני 

ואת הדינמיקה הפנים איגודית. 
בעשור האחרון עבר איגוד העובדים הסוציאליים שינוי והתחדשות 
בארבעת הממדים. עובדות רבות הצטרפו לשורותיו ומעורבותן גדלה, 
זאת הודות לשינוי ארגוני שעודד ייצוג רחב יותר - הן גיאוגרפית 
והן סקטוריאלית, וכן הוביל להפניית משאבים ייעודיים לעו"ס 
בשירותים המופרטים. יכולת המיקוח והשגת המשאבים גדלה אף 
היא בשל השינוי הפנימי והתעוררות העובדות. האקלים החברתי 
הנוכחי והשיפור בתדמית המקצוע בעיני הציבור תרמו אף הם 
לעלייה בממד זה. עליית מעמדו של האיגוד בתוך ההסתדרות,  
הנובעת הן מכל מה שתואר בשינויים בממדים האחרים והן מהשינוי 
הפרסונלי והארגוני בהסתדרות עצמה, חיזקה את מעמדו של 

האיגוד בממד הפוליטי ובממד יכולת המיקוח והשגת המשאבים. 
צו ההרחבה הוא עדות לכך.   

בנימה אישית, 12 שנים עברו מאז אותו מפגש בשנת 2005 שבו 
התוודענו לל' - עובדת סוציאלית שעבדה בעמותה והועסקה בתנאים 
פוגעניים, מה שהקשה עליה לדאוג לאוכלוסיות שהיא עובדת איתן 
ולממש את חובותיה המקצועיים. בשנתיים שלאחר מכן הכרנו עוד 
ועוד עובדות שנפגעו מהפרטת השירותים החברתיים, למדנו עוד 
על היקפי הבעיה החברתית והשלכותיה וסימנו לעצמנו תוצאה 
רצויה ברמה הערכית והפרקטית - צו הרחבה לשירותים המופרטים. 
התוצאה, שנראתה לרבים מופרכת ולא ישימה, הייתה למציאות. 
ב־1.3.2017 הושווה מעמדן של כ־7000 עובדות סוציאליות המועסקות 
בשירותים המופרטים למעמדן של עמיתותיהן במגזר הציבורי 

באמצעות "צו הרחבה".
כפי שתואר, לאורך העשור האחרון התאפיין המאבק בשילוב 
בין פעולה ממסדית מאורגנת, מבוססת שותפות, לבין פעילות 
הצלחת  קונפליקט.  מבוססת  ממסדית  חוץ   אקטיביסטית 
הסוציאליים  העובדים  באיגוד  מההתחדשות  נבעה   המאבק 

ומסמלת אותה.
בהסתכלות מלאת גאווה אחורה אנחנו מסמנות את הנחישות, את 
ההתמדה ואת השותפות עם העובדות כגורמי ההצלחה. הנחישות 
וההתמדה הובילו לשימוש במגוון אסטרטגיות המיועדות להשגת 
וניצולן.  המטרה, הקימו ממשברים, סייעו בזיהוי ההזדמנויות 
השותפות עם העובדות העניקה לגיטימציה לפעול באופן מדויק 
גם במצבים מורכבים, ובעיקר - הובילה לבניית הכוח והמנהיגות 

המשותפת. 
לשינוי שותפים רבים, וחשוב לנו להוקיר בראש ובראשונה את שותפינו 
בהנהגת איגוד העו"ס וההסתדרות, שחלקו איתנו את החזון והדרך 
במקצועיות ובמסירות רבה. נוסף עליהם לקחו חלק פעיל ומשמעותי 
מאות פעילות, "צירות עמותא", חברות תנועת "עתידנו", פעילות "מוקד 
הזכויות לנפגעי הפרטת השירותים החברתיים" והוועד המנהל שלו 
וגם השותפים בעמותת "עו"סים שינוי" ו"הקואליציה להעסקה ישירה". 
יחד יצרנו מציאות חברתית חדשה - צו ההרחבה שהוא מהלך בעל 

השפעה רחבה על תנאי ההעסקה של העובדים בישראל.
במבט לעתיד, האתגר המיידי הוא כמובן בראש ובראשונה יישום 
הצו ואכיפתו. בשל חדשנותו, אכיפת הצו מצריכה שינויים באופן 
חישוב השכר וההטבות לעובדות. לטווח הרחוק אנו מסמנות 
שני אתגרים מתמשכים, הן ברמת הפרופסיה והן ברמת יחסי 

בתום השביתה נחתם הסכם שכר שהישגיו לא תאמו את 

דרישות האיגוד בתחילת המאבק, אך הושג רף מינימום של 

שכר לכל מי שמשרתו ממומנת ע"י המדינה, ללא קשר לזהות 

המעסיק. ההישג היה תקדים ברמת התהליך והתוצאה
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בתפקידה  הרווחה.  משרד  של  גמלאית  הרמל,  יעל  המרואיינת: 
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המראיינת: מאי עמרם, עו"ס משפחה במחלקת רווחה אזורית ב-ג, 
המנהל לשירותים חברתיים, עיריית אשדוד.
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העבודה בישראל: האתגר הראשון הוא כמובן שיפור תנאי העבודה, 
השכר והתקינה של העובדות הסוציאליות במגזר הציבורי, שאליו 
מושווה מעמדן של העו"ס בשירותים המופרטים. האתגר השני, 
שצו ההרחבה הוא ציון דרך במאבק להשגתו, הוא עצירת הפרטת 
השירותים החברתיים והעסקה ישירה של כלל העובדים והעובדות 
בשירותים הנ"ל. אנו בטוחות כי עם השותפים לדרך, ובעזרת 
המשך תהליכי ההתחדשות באיגוד, נוכל לעמוד באתגרים אלו. 
המפתח להצלחתו של כל מאבק עתידי נמצא במעורבות, בשותפות 

ובהשפעה של העובדות. 
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נחום מיכאלי

קוד אתיקה מקצועי הוא אחד המרכיבים החשובים בתהליך 
הפיכתו של עיסוק למקצוע. למשל, בתהליך הפיכת העיסוק בענייני 
"...פרופסיה הוא מקצוע  רווחה למקצוע העבודה הסוציאלית. 
שמאופיין על ידי בסיס ידע שניתן להעברה, הכשרה ממושכת, 
שליטה על תחום פעולה, התארגנות מקצועית, קוד אתיקה, ערכים 
2012(. קוד האתיקה המקצועי מרכז את  של שירות..." )שפירו, 
העקרונות המוסריים והערכיים של העוסקים בעבודה סוציאלית 
ומטרתו להנחות אותם בהתנהלותם מול לקוחות, מול עמיתיהם 
ומול החברה כולה. הקוד הופך ל"מורה דרך, למנחה ולכלי עזר 
שימושי בהתמודדות עם סוגיות אתיות שבהן נתקלים עובדים 

סוציאליים בעבודתם בשדה" )פנחסי ומיכאלי, 2012(.
חשיבותו של קוד אתי למקצוע העבודה הסוציאלית עמדה גם 
לנגד עיניהם של מייסדי איגוד העובדים הסוציאליים בישראל. בשנת 
1978 חיברו מזכ"ל האיגוד דאז, ד"ר יצחק קדמן, וצוות פעילים, 
את הקוד האתי הראשון של העובדים הסוציאליים בישראל. הקוד 
כלל 28 סעיפים, כלליים ברובם, שהדגישו את הערכים הבסיסיים 
בעבודה המקצועית בהתייחס למטופלים - מתן יחס של כבוד 
לפונה, הימנעות מאפליה, שמירה על סודיות וכדומה - וכן סעיפים 

שהתייחסו לעמיתים ולמעסיקים.
16 שנים אחר כך, בשנת 1994, לאחר עבודה מאומצת של חברי 
הוועדה לאתיקה מקצועית בראשות פרופ' מרים גולן, אושר במוסדות 
האיגוד הנוסח המלא של הקוד, הכולל 85 סעיפים וסעיפי משנה. 
נוסח זה תקף ומוכר עד היום כקוד האתי של העובדים הסוציאליים 
בישראל. ראוי לציין כי הקוד הוא מסמך של האיגוד המקצועי בלבד 

ואין לו מעמד חוקי. 
בשנת 1999, שלוש שנים לאחר חקיקת חוק העובדים הסוציאליים, 
התקין שר העבודה והרווחה דאז את תקנות העובדים הסוציאליים 
)כללי אתיקה מקצועית(. התקנות כוללות תשעה נושאים בסיסיים, 
 - בארץ  הסוציאליים  העובדים  כלל  את  חוקית   שמחייבים 

קוד האתיקה בעידן החדש

נחום מיכאלי - עו"ס, חבר הוועדה לאתיקה מקצועית, איגוד העובדים 
nahummi54@gmail.com .הסוציאליים 

 המאמר נכתב על דעתם של חברי הוועדה לאתיקה מקצועית. 

 תודה מיוחדת לצוות המצומצם מבין חברי הוועדה שפעל לשינוי הקוד: 

עו"ס מומחה מיכה הרן - יו"ר הוועדה, עו"ס בתיה פנחסי ועו"ס דרורה נבון.
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חברי האיגוד וגם מי שאינו חבר באיגוד המקצועי.
אחד העקרונות הבסיסיים של קוד אתיקה מקצועי הוא שבצד 
השאיפה להביא את העוסקים במקצוע לשלמות ערכית ומוסרית, 
או לפחות לשאוף לכך, הקוד חייב להיות נטוע בקרקע המציאות 
ולבטא את החיים האמתיים, המשתנים מעת לעת, ואת הסוגיות 
הפרקטיות שהעובדים הסוציאליים מתמודדים עמן. עיקרון זה מחייב 
את המופקדים על הקוד האתי, חברי הוועדה לאתיקה מקצועית 
של האיגוד, לבחון מעת לעת את התאמת הקוד למציאות המשתנה 

ולהציע שינויים נדרשים.
על בסיס מחויבות זו החלה הוועדה לאתיקה מקצועית של 
האיגוד, לפני שנים מספר, לבחון את הקוד בהתאם לתמורות 
ולשינויים שנעשו בשנים האחרונות בתחום הרווחה בכלל ובמקצוע 
העבודה הסוציאלית בפרט. חברי הוועדה בדקו את סעיפי הקוד 
למול מסמך הצהרת עקרונות האתיקה של הפדרציה הבין־לאומית 
של העובדים הסוציאליים, למול קודי האתיקה המעודכנים של 
העובדים הסוציאליים בארצות הברית, בבריטניה ובכמה מדינות 
נוספות וכן בהשוואה לקודי האתיקה של עמיתינו במקצועות 
הייעוץ הנפשי כמו פסיכולוגים, רופאים פסיכיאטריים וכדומה. 
לאחר עבודה מאומצת הגיעו חברי הוועדה לנוסח המעודכן של 
קוד האתיקה של העובדים הסוציאליים בישראל, שיופץ לקהל 

העובדים בשנה הקרובה.

להלן מקצת מן השינויים שחלו בקוד האתיקה בגרסתו החדשה:

שינויים כלליים

בפתחו של מסמך קוד האתיקה מקובל לציין כמבוא את מהות   .1
המקצוע, את מטרותיו ואת הערכים הבסיסיים שהוא מושתת 
עליהם והם בבחינת בסיס לסעיפי הקוד האתי המפורטים בהמשך. 
בהתאם להצהרת עקרונות האתיקה של הפדרציה הבין־לאומית 
של העובדים הסוציאליים, ומתוך כוונה להתאים את קוד האתיקה 
הישראלי למקובל בעולם, שונה גם המבוא לקוד האתיקה בנוסחו 
החדש ופורטו ששת ערכי הליבה המהווים את המסד לעקרונות 
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הייחודיים של העובדים הסוציאליים: שירותיות, כבוד האדם, 
שיתוף לקוחות, צדק חברתי, יושרה ומקצועיות.

הקוד החדש מורכב גם עתה מחמישה פרקים, אלא שהפעם פרק   .2
"האחריות האתית של העובדים הסוציאליים כאנשי מקצוע" 
מקבל משמעות רחבה יותר וכולל סעיפים שבקוד הישן פוזרו 
בפרקים השונים. הוא מופיע כפרק שלישי לאחר פרקי ה"אחריות 
העובדים הסוציאליים כלפי לקוחות" ו"התנהגותם הנדרשת של 
העובדים הסוציאליים מתוקף תפקידם החברתי". לאחריו מופיע 
הפרק המתייחס ל"יחסים בין עמיתים" ולבסוף - "היחסים בין 

העובדים הסוציאליים לשירות המעסיק".
הקוד הישן נכתב בלשון זכר, כמקובל בשפת הדיבור, כאשר   .3
הפנייה היא לשני המינים. מאחר שמרבית העוסקים במקצוע 
הן נשים, נדמה היה כי יש מקום לשינוי. מאחר שכיתוב דו־
מיני )את/ה, צריך/כה וכדומה( הוא מסורבל, הוחלט לשנות את 
הפנייה ללשון רבים - "העובדים הסוציאליים" במקום "העובד 
הסוציאלי". עדיין רבים ולא רבות, אך נדמה כי השינוי נעשה 

בכיוון הנכון.

פרקטיקה פרטית

לפני  כבר  עליו  שדווח  שינוי   .1
)מיכאלי,  משנתיים  למעלה 
2015( מתייחס לכללי האתיקה 
המקצועית בפרקטיקה הפרטית. 
אם בשנות התשעים היה מספרם 
הסוציאליים  העובדים  של 
פרטית  פרקטיקה  שניהלו 
רבים  כאשר   - כיום  מזערי, 
מהם משלימים את התואר השני 
כדבר מובן מאליו ואף ממשיכים 
ללימודי  או  שלישי  לתואר 
פסיכותרפיה מתקדמת - רבים 
פונים לפרקטיקה פרטית; אם 
כנלווה  ואם  יחיד  כעיסוק 

לעבודתם בשירות הציבורי.
משהו  מהפכני  החדש  הנוסח   .2
וקובע כי העובדים הסוציאליים 
יכולים לטפל בכל לקוח הפונה 
האזור  הגבלת  ללא  אליהם, 
בגרסה  שהופיעה  הגיאוגרפי 

הקודמת. העובדים הסוציאליים המועסקים בשירות הציבורי 
ויש להם במקביל פרקטיקה פרטית, הוגבלו שלא לטפל באופן 
פרטי בלקוחות הנמצאים באותה עת בשירות הציבורי שהם 
מועסקים בו. כן נדרשים עובדים אלה שלא לפעול בשום דרך 
כדי לשכנע את לקוחותיהם מהשירות הציבורי לעבור למסגרתם 
הפרטית. בכך מושוות אפשרויות הטיפול הפרטי של העובדים 

הסוציאליים לאפשרויות במקצועות הסיוע הנפשי האחרים.
בנוסף, נקבעו כללים אתיים בכל הקשור לפרסום ולשיווק העיסוק   .3
הפרטי. כללים אלו לא נמצאו כלל בקוד הישן וצורפו לנוסח 

החדש.

תקשורת באמצעות המדיה

יש להניח כי לפני יותר מ־20 שנה לא העלה איש על דעתו שבעתיד   .1
הקרוב יהיה לכל אחד מחשב בכיסו והתקשורת תהיה כה זמינה 
וקלה. על רקע ההתפתחות המהירה של אמצעי התקשורת, על 
היתרונות והסכנות שבה, הוחלט להדגיש תחום זה בקוד החדש. 
העדכון בא לידי ביטוי בעיקר בנושא המחויבות לשמירת הסודיות: 
"העובדים הסוציאליים ינקטו באמצעי זהירות כדי להבטיח ולשמור 

על סודיות המידע הקשור ללקוחותיהם, המועבר לגורמים אחרים 
באמצעות המדיה, כולל רשתות חברתיות ודרך מחשבים, דואר 
אלקטרוני, מכשירי פקס, טלפונים, פלאפונים ומשיבונים ודרך 

כל מכשיר/ציוד אלקטרוני אחר" )סעיף ב5 בפרק 1(.
בדומה למקצועות הייעוץ הנפשי האחרים, גם העובדים הסוציאליים   .2
מוצאים עניין בטיפול מרחוק; קרי, מתן טיפול וייעוץ שלא 
"פנים אל פנים". קוד האתיקה החדש מתייחס לכך: "העובדים 
הסוציאליים הנותנים שירות באמצעים מרחוק )מחשב, טלפון, 
פלאפון, רדיו, טלוויזיה וכדומה( יעדכנו את מקבלי השירות על 
המגבלות הקשורות לשירותים אלה ועל הסיכון הטמון בהם. בכל 
מקרה, יחולו על שירות זה כל כללי החוק והאתיקה המקצועית" 

)סעיף א11 בפרק 1(.

רגישות תרבותית

נושא חשוב מאוד בחברה הישראלית הוא רגישות תרבותית על   .1
מובניה השונים. רגישות למוצא הלקוחות ולמנהגיהם הקשורים 

במוצא, רגישות למנהגי הדת, רגישות לנטיות מיניות ועוד. מעבר 
לדרישה לפעול ללא אפליה מכל סיבה שהיא )סעיף א4 בפרק 
1(, הודגש סעיף מיוחד )סעיף א3 בפרק 1( הקובע ש"העובדים 
הסוציאליים יפעלו בקשריהם עם לקוחותיהם מתוך מודעות, 
רגישות תרבותית והבנה של תפקיד התרבות בהתנהגותם החברתית 

והאנושית ויספקו ללקוחותיהם שירות רגיש תרבות".

הסכמה מדעת

רבים מדברים כיום על מקומם של הלקוחות בתהליך החשיבה   .1
ותכנון הטיפול ועל חשיבות שיתופם המלא בהחלטות הנוגעות 
להם. בגרסה הקודמת של הקוד, נושא זה אמנם נרמז בכמה 
סעיפים אך לא זכה לביטוי ברור. בנוסח החדש הוכנס סעיף מיוחד, 
 המחייב את העובדים הסוציאליים להכיר בזכותם של הלקוחות 
להיות שותפים מלאים בהחלטות על אודותיהם. "העובדים 
ההקשר  בתוך  רק  ללקוחותיהם  שירות  ייתנו  הסוציאליים 
של יחסים שיתבססו על הסכמה מדעת. הם ישתמשו בשפה 
ברורה ומובנת לעדכן את הלקוחות במטרת השירות, בסיכונים 
הקשורים לשירות, במגבלות המוטלות על השירות ובחלופות 

  "העובדים הסוציאליים ייתנו שירות ללקוחותיהם רק בתוך ההקשר של 

יחסים שיתבססו על הסכמה מדעת. הם ישתמשו בשפה ברורה ומובנת 
 לעדכן את הלקוחות במטרת השירות, בסיכונים הקשורים לשירות, במגבלות 

המוטלות על השירות ובחלופות סבירות לשירות, ובזכות הלקוחות לסרב 

או לסגת מהסכמתם" )סעיף א2 בפרק 1(
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 סבירות לשירות, ובזכות הלקוחות לסרב או לסגת מהסכמתם" 
)סעיף א2 בפרק 1(. יש לציין בהסתייגות כי בהתייחס לאחדים 
מבין הלקוחות, כמו אלו המצויים בחסות שירות בתי הסוהר, 
השוהים במוסדות כפייה או בבתי חולים פסיכיאטריים, יכולת 

ההסכמה מדעת שלהם מוגבלת. 

לחצים, הפרעות ומצבי חירום

מבחנם הגדול של העובדים הסוציאליים הוא לתפקד היטב גם   .1
במצבים מורכבים, שבהם מופעלים כלפיהם לחצים מבית ומחוץ. על 
רקע פניות רבות של עובדים בנושא, הוחלט להדגיש כי "העובדים 
הסוציאליים יהיו ערים למצבים מורכבים, בהם השפעות ולחצים 
העלולים לפגוע בשיקול דעתם המקצועי, והם יקבלו החלטות 
מקצועיות אוטונומיות, תוך הקפדה על כללי החוק והאתיקה 

המקצועית" )סעיף א12 בפרק 1(.
אחד הסעיפים בקוד הישן, שזכה לביקורת רבה, התייחס לחובתם   .2
של העובדים הסוציאליים לתפקד במצבי חירום. ההנחיה 
בגרסה הישנה הייתה ש"על העובד להעדיף את חובתו לציבור 
במצבי חירום על דאגתו לעצמו ולמשפחתו" )סעיף א5 בפרק 
2 בגרסה הישנה(. במציאות הביטחונית הישראלית, הטעונה כל 
כך, קשה היה לקבל הנחיה זו - גם אם בפועל מרבית העובדים 
פעלו על פיה. בגרסה החדשה הוחלט לשנות את המסר הישיר 
ולהסתפק בהנחיה כללית: "העובדים הסוציאליים יספקו ככל 
שניתן שירותים מקצועיים הולמים לציבור במצבי חירום וסכנה" 

)סעיף א4 בפרק 2(. 

יחסים רומנטיים עם לקוחות

יחסי מטפל-מטופל חייבים להיות חפים מכל השפעה או הפרעה   .1
חיצונית שאינה בגדר טיפול. בנוסח הקודם של הקוד הודגש 
האיסור לקיים יחסי מין עם לקוחות ובני משפחתם. איסור זה 
מעוגן גם בחוק העונשין. נוסח זה, המתייחס רק ליחסי מין, 
התיר באופן מעומעם מערכות יחסים רגשיות, רומנטיות, שללא 
ספק גם הן בגדר הפרעה ליחסי הטיפול. כדי להבהיר היטב את 
גבולות הטיפול בתחום זה, מנוסח הסעיף בקוד החדש בבהירות: 
"העובדים הסוציאליים לא יקיימו מערכת של יחסים רומנטיים, 
כולל יחסי מין, עם לקוחותיהם או עם אחרים משמעותיים 

ללקוחותיהם, יהיו הנסיבות אשר יהיו" )סעיף א8 בפרק 1(.
הדגשה זו של איסור מערכת יחסים רומנטית, כולל יחסי מין,   .2
מובאת גם בסעיף המתייחס לעמיתים המשמשים מעסיקים, 
א7  )סעיף  סוציאליים  עובדים  של  מדריכים  או   מנהלים 

בפרק 4(.

בימים אלו מופצת טיוטת הקוד האתי בגרסתו החדשה לקבוצות 
עובדים סוציאליים בתחומים שונים, לבדיקה ולקבלת הערות. 
בסיכומו של התהליך יודפס הקוד החדש ויישלח לכל העובדים 

הסוציאליים בארץ.

רשימת מקורות
קוד האתיקה המקצועי של העובדים   .)1995( איגוד העובדים הסוציאליים 

הסוציאליים בישראל.

77, אוקטובר  מיכאלי, נ. פרקטיקה פרטית בקוד האתיקה המקצועי. מידעו"ס, 
2015, עמ' 9-8. 

פנחסי, ב. ומיכאלי, נ. )2012(. אתיקה מקצועית בעבודה סוציאלית. בתוך: מ. חובב, 
א. לונטל, וי. קטן )עורכים(, עבודה סוציאלית בישראל, עמ' 111-90. תל אביב: 

הוצאת הקיבוץ המאוחד.

שפירו, ש. )2012(. ההיסטוריה של מקצוע העבודה הסוציאלית. בתוך: מ. חובב, א. 
לונטל, וי. קטן )עורכים(, עבודה סוציאלית בישראל, עמ' 67-50. תל אביב: הוצאת 

הקיבוץ המאוחד. 
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המרואיינת: שרה אופיר - עו"ס, בעלת תואר שני בתחום הקהילתי. 
למדה באוניברסיטת בֿר־אילן. את דרכה המקצועית התחילה בשנת 
1970, כעו"ס באגף לשירותים חברתיים, רמת־גן. בשנת 1976 החלה 
התקדמה  ומשם  לאומי,  לביטוח  במוסד  שיקום  כפקידת  לשמש 
הביטוח  של  פתח־תקווה  בסניף  שיקום  מחלקת  מנהלת  לתפקיד 

הלאומי. לאחר 40 שנה פרשה לגמלאות.

המראיינת: אורטל זנו - עו"ס, בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
מאוניברסיטת תל־אביב. עו"ס משפחה בתחום האוטיזם. עובדת מזה 

שלוש שנים באגף לשירותים חברתיים, מחלקת נכויות, רמת־גן.
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עינב ניר וענבל כמראני

ב־1.7.2015 נכנסה לתוקף הרפורמה בבריאות הנפש והאחריות על 
מתן שירותי בריאות הנפש עברה ממשרד הבריאות אל קופות החולים. 
משרד הבריאות שוחרר מהפעלה ישירה של השירותים, ונעשה ארגון 
קובע מדיניות ומפקח. מטרת הרפורמה, כפי שמצוין באתר הראשי 
של משרד הבריאות, היא להגדיל את האיכות, הזמינות והנגישות של 
שירותי בריאות הנפש בישראל. כמו כן, שילוב הטיפולים הנפשיים 
במסגרת של מרפאות כלליות והנגשת השירותים לכלל האוכלוסייה 
צפויים לצמצם את הסטיגמה החברתית כלפי המתמודדים עם 
מצוקות נפשיות ולאחד בין רפואת הגוף לרפואת הנפש )משרד 
הבריאות, ל.ת.(. הרפורמה בבריאות הנפש והמעבר לאחריות קופות 
החולים חוללו שינויים במתן השירותים ובתנאי העבודה של העובדים 

הסוציאליים בתחום בריאות הנפש. 
עיסוקנו ברפורמה בבריאות הנפש נעשה במסגרת ההכשרה 
המעשית שלנו בתנועת "עתידנו", מתוך דאגה וחשש לפגיעה 
אפשרית בזכויות המטופלים והעובדים בשירותי בריאות הנפש. 
כחלק מעבודתנו, ראינו לנכון להבין את השינויים שהתחוללו 
במתן השירותים בבריאות הנפש בעקבות הרפורמה. לשם כך 
שוחחנו עם כ־30 נשות מקצוע )נכתב בלשון אישה מטעמי נוחות, 
אך מתייחס לשני המינים( כשנה וחצי לאחר יישום הרפורמה, 
במסגרות שונות בבריאות הנפש: תחנות ציבוריות, מרפאות של 
קופות החולים, ארגוני לקוחות ומרכזי משפחות של מתמודדים. 
נשות המקצוע הביעו הסכמה לשתף במידע זה. בשיחות ניסינו 
להבין את החוויה שלהן במתן השירות לאחר יישום הרפורמה. 
במאמר זה ננסה להציג תמונת מצב על הרפורמה בבריאות הנפש 

כפי שנגלתה לעינינו.
 

נקודות מרכזיות שעלו מן השיחות
▲ תנאי ההעסקה של העובדות

חלק מנשות המקצוע שיתפו בהשפעת הרפורמה על עבודתן. 
העמדות היו מגוונות וניכרו הבדלים בין תחנות ציבוריות לבין קופות 
החולים, בין קופות החולים השונות ובין המרפאות של אותן קופות 
חולים בסניפים שונים. כך למשל, אחת העובדות הסוציאליות סיפרה 
כי תנאי עבודתה השתפרו, שכרה עלה והיא חשה חלק מארגון גדול, 
עם מערך מאורגן של עובדים סוציאליים בתחומים שונים: "יוצא 
לי לעבוד בארגון גדול, במבנה מאוד מכבד, יש לי חדר שמכבד 
אותי וציוד שנותן לי להרגיש טוב עם התפקיד שלי... גם המשכורת 
מכבדת יותר לעומת המשכורת שהייתה במשרד הבריאות..." העובדת 
ציינה כי יש סביבה צוות מקצועי רחב, שמטרתו לחשוב כיצד לשפר 
ולייעל את השירותים, יש אפשרויות קידום לכל עובד, שלא היו 

בעבר, עבודת צוות ושיתוף פעולה ועוד. 
לעומתה, כמה נשות מקצוע, במרפאות שונות, טענו כי הרפורמה 
פגעה בתנאי העובדים בכך שצמצמה הכשרות, הדרכות, ימי עיון 
והשתלמויות. לדעתן, הדבר נובע משיקולים כלכליים של קופות 
החולים, המעדיפות להשקיע כספים בשעות טיפול, ומצמצם את 
רווחתם של המטפלים. לדברי אחת העובדות, "בעיניי יש פגיעה 
בהכשרת עובדים... יש הבדל בהכשרת הצוות ברפורמה, הכול הופך 
להיות כלכלי. הקופות לא כל כך רוצות לתת הדרכה, אין להן כסף, 
במקום זה אפשר לטפל עוד שעה..." עובדת אחרת, שעובדת בתחנה 
ציבורית, ציינה: "התגמול הכספי הוא מחפיר ומשפיל... אני לא יודעת 
מה תנאי ההעסקה בקופות. לפעמים אני מהרהרת ביני לבין עצמי 

באפשרות לקום ולעזוב. אולי כן לחתוך מהשירות הציבורי. זה מעלה 
מחשבות... זה מאוד מעליב..."  

▲ תקציבים 
כמה מהמרואיינות התייחסו לנושא התקציבים שקיבלו קופות 
החולים כדי להפעיל את שירותי בריאות הנפש. עם העברת האחריות 
על שירותי בריאות הנפש לקופות החולים, הועברו אליהן תקציבים 
נוספים. לדברי נשות המקצוע ששוחחנו עמן, התקציב אינו "צבוע"; 
כלומר, הוא אינו מופנה בהכרח לטובת שירותי בריאות הנפש. יתר 
על כן, אין לציבור יכולת לעקוב אחר התקציבים שהמדינה משקיעה 

בשירותים אלו.
בחלק מהשיחות עלה כי קופות החולים מונעות בין היתר משיקולים 
כלכליים. ככל שגדל מספר המבוטחים, כך גדלים התקציבים שהן 
מקבלות ממשרד הבריאות, ולכן הן מעוניינות לקצר טיפולים - 
מה שעלול להוביל למצב של מקסימום מטופלים המשתמשים 

במינימום שירותים. 
נושא נוסף שעלה הוא "קניית השירותים". לדעת חלק מנשות 
המקצוע, קופות החולים יכולות להפנות את מבוטחיהן לטיפול 
במרפאותיהן או, לחלופין, לקנות שירותים מספקי שירות אחרים 

eynavnir@gmail.com .עינב ניר, עו"ס, בוגרת מכללת ספיר 

inbalkamrani@gmail.com .ענבל כמראני, עו"ס, בוגרת מכללת ספיר 

המאמר מבוסס על עבודתן במהלך ההכשרה המעשית בשנה ג' ללימודיהן 
במכללת ספיר.

הרפורמה 
בבריאות הנפש – 

תמונת מצב
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)עמותות שונות וכדומה(. שיקוליה של כל קופה בהחלטה אם 
לקנות שירותים או לספקם בעצמה גם הם כלכליים, בין היתר, מה 
שעשוי להשפיע על השירות למטופלים. מרואיינת אחרת טענה 
כי "קניית השירותים" יכולה להיות חיובית, כי היא מאפשרת 
למטופל לבחור את הטיפול שיקבל - ממרפאת קופת החולים 
שלו או מגורמי שירות אחרים. עם זאת, הוא אינו יכול לבקש 

שירות בקופת חולים אחרת.

 ▲ אבחנות 
אחת הסוגיות המרכזיות שנשות המקצוע היו חלוקות לגביה 
היא הזכאות לטיפול בעקבות מתן אבחנה. לפני כניסת הרפורמה 
לתוקף, לצד מתן הטיפול לאחר אבחנה להפרעה או מחלה נפשית 
כגון סכיזופרניה, דיכאון, הפרעות חרדה ועוד )אשר כונו בשם קוד 
F, בהתאם ל־ICD 10, שיטת האבחון האירופית(, היה אפשר לתת 
טיפול לאור מצוקות שהתעוררו בעקבות משברי חיים כגון גירושים, 
Z(. על פי  אונס, תאונות דרכים, הגירה ועוד )אלו כונו בשם קוד 
נשות המקצוע, לאחר כניסת הרפורמה לתוקף נדרשת אבחנה על 
בסיס קוד F כדי לקבל טיפול, ואילו זכאותם של אזרחים הזקוקים 

לסיוע נפשי בעקבות משבר חיים אינה קיימת עוד.
חלק מנשות המקצוע מצדדות בשינוי ומציינות שיש היגיון בכך 
שאזרחים שעברו משבר חיים, אך אינם עומדים בקריטריונים 
לאבחנה על בסיס קוד F, לא יקבלו שירותים בבריאות הנפש, וכי 
יש גורמים אחרים שתפקידם לספק להם שירות. כאשר אחת מהן 
נשאלה מי זכאי היום לקבל טיפול, הייתה תשובתה: "מי שיש לו 
אבחנה )על בסיס קוד F(. כל אחד יכול לפנות כדי לעבור הערכה 
ראשונית, אבל טיפול יכול לקבל רק מי שיש לו אבחנה. כמו בכל 
מצב ברפואה... זאת אחת הטעויות כרגע, ואחת התלונות הנפוצות 
היא של אנשים שרוצים לקבל טיפול פסיכולוגי ומצפים מהקופה 

לספק להם אותו".
עם זאת, לדברי חלק מנשות המקצוע, שינוי המדיניות אינו מאפשר 
התערבות מניעתית ועלול להוביל להחמרה של בעיות נפשיות על 
בסיס קוד Z לכדי קוד F: "את המדינה מניעה לא מעניינת. מניעה 
F". אחת  זה לא חשוב. נשבור את הראש כשהאדם יהפוך להיות 
המרואיינות, העובדת במרפאת ילדים, ציינה: "בן אדם צריך לצאת 
עם אבחנה. אבחנה של F. זאת בניגוד לאבחנות Z, שהן מצבי חיים. 
כלומר, אם ילד מגיב קשה לגירושי הוריו, אני צריכה לתת לו אבחנה 
של הפרעת הסתגלות, שזה F. אני לא יכולה לבוא ולומר: 'גירושי 
הורים'. זה שהילד אינו מסתגל מהר לגירושי הורים, זה הדבר הכי 
מתאים וצפוי שיקרה. למה אני צריכה להוציא אותו עם אבחנה 

פסיכיאטרית?" 
חלק מנשות המקצוע ציינו כי כדי להתמודד עם מצב מעין זה, 
אנשי הטיפול נותנים למטופליהם אבחנות "קלות יחסית" )לדוגמה, 
הפרעת הסתגלות(, שעדיין יאפשרו להם זכאות לטיפול. אבחנות 
אלה עומדות לעתים בניגוד לעקרונותיהם האתיים והמקצועיים. 
חלקן תהו אם האבחנות הללו ישפיע על מטופליהן בתחומים שונים, 
למשל בקבלה למשרה הדורשת בדיקה של התיק הרפואי )משרד 

הביטחון, הצבא ועוד(.

▲ משפחות המתמודדים בבריאות הנפש
נושא משמעותי שעלה מן השיחות על סוגיית האבחנות שהצגנו 
לעיל הוא מתן השירות למשפחות המתמודדים בבריאות הנפש. על 
פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000 )סעיף 2 לסל שיקום(, 
הטיפול המוצע למשפחות המתמודדים כולל כשש פגישות ייעוץ 
פרטניות והשתתפות בקבוצות. יש כמה מרכזי משפחות המספקים 
שירות למשפחות, והם מתבססים על חוק זה. בצו הרפורמה מוזכרות 
משפחות המתמודדים רק באמירה כי מגיע להם "טיפול משפחתי" 

- ללא הגדרה של סוג הטיפול ומשכו. 
קיים שוני בהגדרתם של מרכזי המשפחות: חלקם שייכים 
למערך השיקום; כלומר, הם מספקים שירות למשפחות של 

   ,      
  .      
        

       - 
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מתמודדים הזכאים ל־40% נכות במינימום ולסל שיקום, וחלקם 
שייכים למערך הטיפול; כלומר, מספקים שירות למשפחות של 
אנשים שעדיין לא אובחנו / נמצאים בתהליך אבחון. כאן, השירות 
ניתן כחלק מהטיפול בחולה ולא כטיפול נפרד כמו במרכזי 

המשפחות האחרים. 
שוני נוסף בין מרכזי המשפחות הוא במתן השירות: מרכזי 
השירות מהסוג הראשון ממצים את הטיפול בתום שש פגישות 
פרטניות ונעזרים בהפניית המשפחות לקבוצות. שירות זה ניתן 
כיום במרכזים אלו באותו אופן שהוא ניתן לפני כניסת הרפורמה 
לתוקף, ועל כן מרכזי משפחות אלו לא חוו שינוי במתן השירות 
בעקבות כניסת הרפורמה לתוקף. לעומתם, מרכזי השירות מהסוג 
האחר נאלצים לתת אבחנה כדי להאריך את משך טיפול. לשם 
17" בקופת החולים. כלומר,  כך, על המשפחות להנפיק "טופס 
F, ועצם  השירות יוכל להינתן רק בהינתן אבחנה על בסיס קוד 
הצורך של המשפחות בטיפול אינו מספיק כדי שיהיו זכאים 

לשירות ציבורי זה. 
נשות המקצוע ציינו כי התהליך נוגד את ההסתכלות המקצועית 
והאתית שלהן. הן מרגישות מחויבות למשפחות שטופלו לפני הרפורמה 
ולמשפחות המבקשות להתחיל טיפול, ועל כן נאלצות להחמיר את 

האבחנה של בני המשפחה. חשוב לציין כי בעיה זו אינה ייחודית למרכזי 
משפחות המספקים שירות למשפחות של מתמודדים לפני אבחנה, 

אלא קיימת גם במרפאות ובתחנות לבריאות הנפש.

▲ הטיפול ואיכותו
בכמה שיחות שערכנו, נשות מקצוע העלו בחשש את השאלה 
 מדוע לא נוספו תקנים לטיפולים ארוכי טווח מסוג פסיכותרפיה 
מאז כניסתה של הרפורמה לתוקף. יתר על כן, חלקן טוענות כי הן 
 מזהות נטייה להרחבת השימוש בתרופות ובטיפולים קצרי טווח 

)כמו CBT( בשל עלותם הנמוכה יחסית וקלות הבקרה עליהם.  
מסיבות אלה, מסתמנת פנייה גוברת של מטופלים למגזר הפרטי, 
המספק שירותי פסיכותרפיה בתשלום, ולמכונים שנפתחו בעקבות 
 כניסת הרפורמה לתוקף ומספקים שירותים אלה באופן פרטי
 אך מוזל. יתרה מכך, חלק מנשות המקצוע טוענות כי איכות 
הטיפול נפגעת. אחת הדוגמאות לפגיעה בטיפול קשורה לשיטת 
 - אבחוני  מינוי  מינויים:  סוגי  שלושה  יש   המינויים/מגעים. 
שתי פגישות אבחון; מינוי קצר - שש פגישות )או שמונה לילדים(; 
המקצוע  מנשות  חלק  טיפוליות.  פגישות   30  - ארוך   ומינוי 
30 פגישות  טענו כי הצורך בהצדקת המשך הטיפול לאחר כל 
מותירה את המטפל ואת המטופל במצב של חוסר ודאות, הפוגע 

באיכות הטיפול.

▲ סודיות
אחד הנושאים שהוזכרו בשיחות היה השמירה על סודיות המידע 
של המטופלים. העמדות בנושא אינן אחידות. חלק מהמרואיינות 
טענו שאינן יודעות מי חשוף למידע על המטופל; חלקן ציינו 
שהסודיות נשמרת, כאשר אף גורם - מלבדן ומלבד הפסיכיאטר 

המלווה - אינו רשאי לעיין בתיק המטופל; ואחרות טענו שגם רופא 
המשפחה יכול לראות את האבחנה, האשפוזים והטיפול התרופתי, 
אולם הוא אינו חשוף לפירוט השיחות עם העובדת הסוציאלית או 
הפסיכולוגית. עם זאת, שיחות עם מטופלים מעלות כי בכל הפניה 
שמספק רופא המשפחה מצוינים האבחנה, התרופות והאשפוזים 
הקודמים, וכך אנשי מקצוע נוספים, שאינם בהכרח מתחום בריאות 

הנפש, חשופים למידע.

▲ כמות הפניות לקבלת שירות וזמני ההמתנה
 אחת הטענות הנפוצות בתקופה של לפני הרפורמה הייתה 
על זמני המתנה ארוכים ביותר לטיפול. הרפורמה נועדה, בין היתר, 
להביא לקיצורם. מעבר שירותי בריאות הנפש לקופות החולים 
הגדיל את כמות הפניות לקבלת טיפול, וכאשר שוחחנו בנושא 
עם נשות המקצוע קיבלנו תשובות סותרות. חלקן טענו שזמני 
ההמתנה התקצרו; חלקן ציינו שההמתנה הארוכה היא בעיקר 
בתחום הפסיכותרפיה; אחרות אמרו שמשך ההמתנה לא השתנה 
וכי התורים ארוכים בדיוק כבעבר; והיו שטענו כי העלייה בכמות 
הפניות יצרה עומס והאריכה את זמני המתנה. לטענת האחרונות, 
העלייה בכמות הפניות דורשת הגדלה של כמות התקנים ופתיחת 
מרפאות נוספות ברחבי הארץ - מה 

שלא קרה.

▲ התנהלות המרפאות
כמה נשות מקצוע ציינו הבדלים 
באופי השירותים הניתנים בקופות 
מכך,  יתרה  השונות.  החולים 
קופות  בין  רק  אינם  ההבדלים 
בין  גם  אלא  השונות,  החולים 
מרפאות של אותה הקופה. הם 
בהשקפות  מההבדלים  נובעים 
המנהלים השונים והקופות השונות 
ומשיקולים כלכליים. כך לדוגמה, אחת מנשות המקצוע סיפרה 
כי במרפאות מסוימות החליטה הנהלת המרפאה לטפל בקבוצות 
בלבד. מרפאה אחרת, לטענתה, מטפלת רק באמצעות טיפולים 

קצרי מועד. 
דוגמה להבדלים בהתנהלות, שעלתה בכמה מן השיחות, נובעת 
מפערי תרבות: במגזר החרדי לא תמיד ניתנות אבחנות, מחשש 
לסטיגמה שלילית שתשפיע בעתיד על השידוך, בשעה שבמגזר 

החילוני האבחנה היא תנאי לטיפול.
 

▲ יתרונות הרפורמה
נשות המקצוע הסכימו עם הרציונל של הרפורמה: חיבור הגוף 
והנפש והפחתת הסטיגמה הקיימת בנושא בריאות הנפש. יתרה מכך, 
הן טוענות כי העלייה בכמות הפניות היא ההוכחה לכך שהמעבר 
לקופות החולים אכן אפשר הפחתה של הסטיגמה. עם זאת, נשות 
מקצוע אחרות טענו שעל אף שהן מסכימות עם הרציונל, דרכי 

הפעולה אינן עונות על מטרות הרפורמה.

סיכום והצעות לפעולה

השיחות שערכנו והסוגיות שעלו מהן מעלות כי המעורבים בדבר 
מבינים כי לכל שינוי ארגוני גדול נדרשים זמן ומערכת למידה. 
לעניות דעתנו, היום היא נקודת הזמן הנכונה לבחון את המדיניות 
ואת יישומה בפועל. במטרה להיטיב את יישום הרפורמה בשטח, 

ראוי כעת לבחון כמה נושאים מרכזיים. 
במהלך השיחות הרבות שקיימנו, קיבלנו תשובות לא אחידות 
 בנושאים רבים. בנושא הסודיות למשל, רבות מנשות המקצוע 
לא ידעו בוודאות מי חשוף למידע על מטופליהן. עובדה זו מצביעה 

 לדעתנו, חסך בעבודת מניעה עלול לאורך זמן להעמיס על 

המערכת. בעקבות זאת, אנו ממליצות לשקול השקעת 

משאבים בעבודת מניעה עם אנשים שעלולים להגיע לכדי 
אבחנה על בסיס קוד F. מתן טיפול מניעתי לאנשים אלו עשוי למנוע 

את הצורך במתן אבחנות לאלו שלאו דווקא זקוקים להן
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 על חוסר בידע חד־משמעי על הרפורמה, על הכללים והנהלים 
 ועל דרכי העבודה שעל פיהם צריכים להתנהל אנשי המקצוע 

בתחום. 
סוגיית האבחנות היא הנושא המרכזי שלדעתנו דורש התייחסות. 
מהתמונה שנחשפה בשיחות עולה כי לשינוי המדיניות עשויות 
להיות השלכות ארוכות טווח. לדוגמה, חשיפת המידע לגורמי 
ביטחון עלולה להיות מחסום בקבלה למשרות בשירות הביטחון, 

בשירות הצבאי ועוד. 
כמו כן, התניית הטיפול באבחנה גורמת לכך שאנשים שעברו 
Z(, שבעבר קיבלו  משברי חיים ומשפחות של מתמודדים )קוד 
שירות במרפאות בריאות הנפש, יהיו זכאים היום לשירות רק אם 
מצבם יחמיר עד כדי אבחנה על בסיס קוד F. כך, עלולים להיווצר 
שני מצבים בעייתיים: האחד, "אינפלציה של אבחנות" - כאשר 
מטפלים ייטו להחמיר את האבחנה כדי לאפשר טיפול; האחר, 
אילוץ המטופל לחפש לעצמו מסגרת טיפולית אלטרנטיבית. כך 
או כך נמנעת לעתים קרובות עבודת מניעה חשובה, שיכלה לעצור 

הופעה או החמרה של סימפטומים. 
מלבד אלה, במרפאות בריאות הנפש לא נעשית כיום עבודה 
שמטרתה למנוע את החמרת הסימפטומים בקרב אנשים שעברו 
משברי חיים, או בקרב משפחות של מתמודדים, לכדי אבחנה על 
בסיס קוד F. כמו כן, לא ברור מה השירות החלופי הניתן להם ואם 
הוגדרו תקציבים לשירותים אלטרנטיביים )בלשכות לשירותים 

חברתיים, בעמותות שונות ועוד(. 
מאחר שהחסך בעבודת מניעה עלול להעמיס על המערכת בעתיד, 
אנו ממליצות לשקול השקעה של משאבים בעבודת מניעה עם 
אנשים העלולים להגיע לכדי אבחנה על בסיס קוד F. מתן טיפול 
מניעתי לאנשים אלו עשוי לייתר את הצורך במתן אבחנות למי 

שלא בהכרח זקוק להן. 
אנו רואות לנכון להציע בחינה סטטיסטית שתאפשר הערכה 
מעמיקה ומדויקת של זמני ההמתנה לטיפול, כדי שנוכל להשוותם 
למצב של טרום הרפורמה ולבחון אם אכן הושגה התייעלות. כמו כן, 
כדאי לערוך מיפוי ארצי שיצייר תמונה ברורה של סוגי השירותים 
הניתנים באזורים גיאוגרפיים שונים ולקהילות שונות ושל זמינותם, 

במטרה לבחון פערים קיימים ולפעול לצמצומם. 
באשר לתנאי ההעסקה של אנשי המקצוע בבריאות הנפש, 
עולה כי קיימים הבדלים בין קופות החולים השונות, וכן קיימת 
שונות בנושא ההכשרות וההדרכות לאנשי הטיפול. לכן נדרש, 
לדעתנו, ליצור תקנות והסכמים שיחייבו את קופות החולים 
להעניק לאנשי הטיפול, במקומות הטיפול השונים, את ההכשרות 

שהם זקוקים להן. 
בנושא החיבור בין הגוף לנפש, עולה השאלה מי רשאי, על פי 
חוק, לראות את האבחנה של המטופל ואיזו הכשרה קיבל כדי 
להתמודד עמה. לדעתנו, חשוב להעביר הכשרה לכל הרופאים 
המטפלים העשויים לצפות באבחנה. אם שאיפתה של הרפורמה 
בבריאות הנפש היא לאחד ולהשוות את בריאות הגוף לבריאות 
הנפש, מומלץ לסייע לכלל צוותי קופות החולים להסתגל לשינוי 
התודעתי העמוק שהיא מבקשת להחיל - כולל הבנת החשיבות של 

עבודת מניעה, כנהוג בתחום בריאות הגוף. 
לסיכום, נראה כי הרפורמה בבריאות הנפש חוללה שינויים רבים 
במתן השירותים בתחום. השיחות שערכנו מעלות כמה נושאים 
חשובים, שיש לבחון את השלכותיהם ואת השפעותיהם על המטופלים 
ומשפחותיהם ועל אנשי המקצוע. בנקודת זמן זו, אנו ממליצות 
לקובעי המדיניות לבחון נושאים אלה וליישם את המסקנות - למען 

רפורמה מיטיבה בבריאות הנפש.

רשימת מקורות
https://www. משרד הבריאות )ל.ת.(. הרפורמה בבריאות הנפש. נשלף מתוך: 

health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx
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הסוציאלי  השירות  מנהלת  שימשה  זינגר, עו"ס,  מרים  המרואיינת: 
הארצי  השירות  ומנהלת  "איתנים"  הנפש  לבריאות  החולים  בבית 
לעבודה סוציאלית בבריאות הנפש במשרד הבריאות - תפקיד שממנו 

פרשה לגמלאות.
המראיין:  הראל קורץ,  עו"ס, במחלקה סגורה אקוטית בבית החולים 
בבית  במשפחה  אלימות  נושא  מרכז  "אברבנאל".  הנפש  לבריאות 

החולים. בעל ותק של שלוש שנים בתחום בריאות הנפש.
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80 שנה לעבודה הסוציאלית בישראל | מן המחקר

רחל איגר־לוין וענת הראל

מאמר זה נכתב על ידי עובדות סוציאליות המועסקות בשירות 
ילד ונוער במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. בשנים 
האחרונות עוסקות הכותבות במסגרת עבודתן בעריכת תסקיר נפגע 
עבירה. תסקיר נפגע עבירה מוגש לבית המשפט בהליך הפלילי 
ומפרט את ההשלכות והנזקים שנגרמו לנפגע העבירה ולמשפחתו 
בגין הפגיעה שעבר בשל עבירת מין, אלימות, רצח, המתה והריגה. 
התסקירים מוגשים בשלב שבין הכרעת הדין לגזר הדין. מאמר זה 

עוסק בלמידה עצמית בתחום ייחודי זה.

תקציר

"תסקיר נפגע עבירה" מציג בפני בית המשפט, בשלב גזר הדין, את 
הנזק אשר נגרם לנפגע בשל העבירה. התסקיר הוא אחד המשתנים 

בשיקול דעתו של בית המשפט בהחלטה על גזר הדין. 
בשנת 1997, בהתאם לתיקון חוק סדר הדין הפלילי, 1982, התשנ"ב, 
החלו בעריכת תסקירי נפגע עבירה על אודות נפגעים בעבירות 

חמורות.
תיקון חקיקה זה הציב אתגר חדש בפני קובעי המדיניות ואנשי 
המקצוע ודרש מהם פיתוח מודל עבודה חדש, להבניית תפקיד 
ייעודי המתמחה בעריכת התסקירים על פי ההוראות החדשות. 
2009 הוקם צוות ייחודי לתפקיד זה בשירות ילד ונוער  בשנת 
במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן "משרד 
הרווחה"(. צוות זה פיתח כלי עבודה חדשני, בן שבעה שלבים, 

לעריכת תסקיר נפגעי עבירה. 
כיום, חמש שנים לאחר פיתוח הכלי, הוחלט לבחון אם הוא אכן 
מסייע בהעצמתם של נפגעי עברה ותורם ליעילות העבודה של 

עורכות התסקירים ולזהותן המקצועית.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון סוגיות אלה בעזרת מחקר 
איכותני, שבמסגרתו רואיינו משפחות נפגעי העבירה על התהליך 
שעברו בהכנת התסקיר. במקביל, נאספו חוויותיהן של עורכות 
התסקירים. תוצאות המחקר מעידות כי כלי העבודה בשלב זה של 
ההליך הפלילי סיפק למשפחות תחושת ביטחון, העצמה ושליטה 
והנגיש להן מידע רב. כמו כן, נמצא שתחושת הביטחון המקצועי 
של עורכות התסקירים גברה, הודות להתאמה מדויקת יותר של 

דרכי העבודה עם משפחות הנפגעים.

נפגעי עבירה ועורכות תסקירי נפגע: 
השמעת קול והעצמה

רחל איגר־לוין, MSW - עו"ס בכירה ומומחית, מפקחת ארצית נפגעי עבירה 
rachelei@molsa.gov.il .קטינים

 ענת הראל, MSW - עו"ס, מפקחת מחוזית נפגעי עבירה קטינים.

anatharel73@gmail.com

בשל אופייה של השפה העברית וכדי למנוע סרבול, נכתב המאמר לעתים 
בלשון נקבה ולעתים בלשון זכר, תוך כוונת התייחסות שווה לגברים ולנשים..
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מבוא

בשנות השמונים של המאה ה־20 החל בעולם המערבי דיון ציבורי 
במעמד נפגעי עבירה ובזכויותיהם. מדובר בבגירים ובקטינים נפגעי 
כלל העבירות. מדינות בעולם המערבי החלו להסדיר את מעמד ומערך 
הפיצויים לקורבנות עבירה, הסדרה שהובילה לכך שב־29 בנובמבר 
1985 העצרת הכללית של האו"ם אשררה לראשונה הצהרה בדבר 
"כללי יסוד לעשיית צדק עם קורבנות עבריינות" )40/43(1, הקוראת 

לאומות העולם להכיר בקורבנות אלה, בצרכיהם ובזכויותיהם. 
בעקבות כך, חוקקו בישראל חוקים חדשים2, המכוונים להענקת 
זכויות לנפגעי עבירה. בהתאם למגמה זו, בשנת 1995 תוקן חוק סדר 
הדין הפלילי [נוסח משולב[, התשמ"ב - 1982, וניתנה אפשרות לבית 
המשפט להורות על עריכת תסקיר על אודות הנפגע במקרים של 
פגיעה בשל עבירות מין. התסקיר מציג בפני בית המשפט תיאור 
והערכה של מצב הנפגע והנזק שנגרם לו בשל העבירה, וכן מאפשר 

לנפגע 'להשמיע קולו', בנוסף לעדותו, באולם בית המשפט.
מציאות זו חוללה מהפכה בהתייחסות לאוכלוסייה גדולה זו אשר 
נלחמת על הכרה והעצמה. עד לתיקון בשנת 1995 לחוק סדר הדין 
הפלילי, קולו של הנפגע לא נשמע, ולכל היותר שימש ֵעד שתפקידו 
ף את העובדות בדבר העבירה ולסייע לתביעה להוכיח את כתב  ֵּ לת

האישום. כעת, לראשונה, הופיע בחוק המושג 'נפגע עבירה'.
בשנת 2009 הוקם צוות מפקחות נפגעי עבירה בשירות ילד ונוער 
במשרד הרווחה )להלן עורכות התסקירים( לכתיבת תסקירי נפגע על 
אודות קטינים נפגעי עבירה ומשפחותיהם. צוות זה מתנהל בהתאם 
למערכת הנחיות אחידה. בהתאם לעקרונות של טובת הקטין, מניעת 
מצבי דחק ובניית חוויית שליטה על החיים, נבנה מודל לעריכת 

תסקירים אלו הכולל שבעה שלבים מרכזיים. 
חוויותיהם, עמדותיהם והמלצותיהם של הקטינים נפגעי העבירה 

והוריהם, כלקוחות ולא כקורבנות, ניצבים במרכז מאמר זה.

 רקע היסטורי וסקירת ספרות: התפתחות 

ההכרה וזכויות נפגעי עבירה בישראל

בשנות השבעים, )עשור לפני הצהרת האו"מ, בשנת 1985 ]40/43[(, 
החלה מגמה של התייחסות לנפגעי עבירה, ובתחילה בעיקר לנשים 
קורבנות לאלימות. בשנים אלו הוקמו מקלטים לנשים מוכות ומרכז 
סיוע לנפגעות פגיעה מינית. בתחילת שנות השמונים החל משרד 
הרווחה, באמצעות השירות לפרט ולמשפחה, בהסדרת תקצוב, 
נוהלי עבודה, פיקוח ובקרה אחר שירותים אלו, ללא הכרה רשמית 

וחוקית במעמד ובזכויות נפגעי העבירה. 
סימני חקיקה ראשונים בתחום זה עלו כאשר בשנת 1989 נחקק 
תיקון מס' 26 לחוק העונשין, בנושא חובת הדיווח על אודות חשד 
לפגיעה בחסרי ישע; חקיקה שהעלתה למודעות את הפגיעה בתוך 

המשפחה ובחסרי הישע. 
בשנת 1989 הוגש דו"ח קרפ )המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 
דאז(, )קרפ, 1989(, שהתמקד בתחום האלימות בין בני זוג והוביל 
לשינוי כולל - החל בשינוי בתחום החקירה המשטרתית, דרך הליכי 

חברות האו"ם נקראות לנקוט צעדים הנדרשים ליישם את סעיפי ההצהרה   1
שעניינם בין השאר יחס הולם וכבוד כלפי הנפגע, סיוע במידע, נגישות 
להליכי המשפט, מתן זכות עמידה בהליכי חקירה ומשפט, פיצוי מידי 
העבריין, פיצויים מטעם המדינה ועזרה חומרית, רפואית, פסיכולוגית 

וחברתית באמצעות רשויות השלטון, גופים מתנדבים והקהילה".
החוקים הבולטים בתחום זה:  2

 18 - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 - תיקון מס'   
ותיקון מס' 52; סעיף 187)ב( )ב1( בחוק.

- חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001;  
- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001;  
- חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004;  

- חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006.  

 -       

 .      ,    

        

  ,   .   

    ,
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התביעה ועד לחקיקת חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א, 
1991. בעקבות חקיקה זו השתנתה המדיניות ביחס לצווי הגנה, 
השתנו העונשים בחוק ובהמשך הוקמו מרכזים טיפוליים ברשויות 
המקומיות. נקודת ציון חשובה נוספת בהענקת זכויות לקטינים נפגעי 
עבירות הייתה בשנת 1995, עם חקיקת חוק התגמולים המעניק 
זכויות אזרחיות ליתומים־קטינים, שהתייתמו עקב רצח הורה על 

ידי ההורה השני.
במקביל למגמות חוקיות אלו, ומתוך רצון לתקן את המצב בו אין 
הכרה חוקית במעמד נפגע העבירה בהליך הפלילי, ביזמת ח"כ דדי 
צוקר, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, תוקן סעיף 187)ב( לחוק סדר 
הדין הפלילי [נוסח משולב[, התשמ"ב - 1982, כשלראשונה לנפגע 
העבירה ניתנו מעמד ראוי וזכויות בהליך הפלילי, לעניין כתיבת 

תסקיר נפגע על אודותיו. 
בשלב הראשון, ניתנה הזכות רק לנפגעי עבירות מין חמורות. סעיף 
זה הורחב בשנת 2006 גם לנפגעי עבירות נוספות )כל עבירות המין, 
אלימות חמורה, עבירות המתה, סחר בבני אדם, עבדות ואלימות 
במשפחה(. במקביל חוקקו חוקים נוספים, אשר נותנים זכויות 
 ,2001 והגנה לנפגעים, כחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א - 
חוק המגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת מגורי הנפגע 
התשס"ה - 2004, או התיקון לחוק המרכז לגביית קנסות והוצאות 
2012, או כאלו אשר  3 התשע"ב -  14( הוספת סעיף  )תיקון מס' 
מגינים על הציבור, כגון חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות 
2006 וחוק מניעת העסקת עברייני מין במוסדות  מין התשס"ו - 

מסוימים התשס"א-2001. 

מאפייני התסקיר 

התסקיר על אודות נפגע העבירה נערך על פי הוראת בית המשפט 
ומאפשר לשופטים לקבל זווית ראייה נוספת הנחוצה לצורך החלטה 
על גזר הדין. התסקיר מתאר את מצב הנפגע ואת הנזק אשר נגרם 
לו מנקודת מבטו, וכולל גם התרשמות, הערכה וניתוח מקצועי של 
עורך התסקיר ממצב הנפגע. התיאור המובא בפני בית המשפט 
מציג את הנרטיב של הנפגע ואת השפעת האירוע על חייו במילותיו 
שלו וכפי שהוא מציג אותם )לוין־איגר, עופרי והראל, 2013(. כמו 
כן, נעשית הערכה לגבי השלכות הפגיעה על התפתחותו של הנפגע 

ותפקודו בשלבי חיים מאוחרים ובבגרותו. 
לאור העובדה שהחקיקה בתחום זה נמצאת בהתהוות, ניסיון אנשי 
המקצוע הוא זה שהגדיר ותרם לבניית מודל העבודה עם המשפחות 
ולמבנה התסקיר. עשייה זו זכתה ללגיטימציה על ידי בתי המשפט. 
לכלי שנבנה שתי מטרות: האחת, להעביר לבית המשפט הערכה 
מעמיקה ומקצועית ולסייע בהליך הפלילי, והשנייה, להבטיח כי 
נפגעי העבירה ובני משפחותיהם יחושו שביעות רצון מרבית והעצמה 
במהלך תהליך עריכת התסקיר על אודותיהם. בבניית כלי העבודה, על 
שלביו השונים, הוקדשה מחשבה לעובדה שעצם הפנייה למשפחות 
נפגעי העבירה בהוראת בית המשפט עלולה להכניס את הנפגעים 

למתח ולחרדה בשל סמכותו של בית המשפט. כמו כן, בכל שלב 
ניתנה תשומת לב למתן תחושת שליטה והעצמה, דרך אפשרויות 
הבחירה הרבות הניתנות לנפגעים ולמשפחותיהם. לדוגמה, עצם 
ההסכמה לעריכת התסקיר, מיקום המפגש, המשתתפים בתסקיר, 

נושאי התסקיר וכדומה.
חשוב לזכור כי תסקיר הנפגע הוא מסמך משפטי ייחודי, שאינו 
ערוך במתכונת המקובלת של מסמך משפטי כתצהיר, חוות דעת 
מומחה וכדומה. עורך התסקיר והקטינים נפגעי העבירה אינם נחקרים 
כעדים על העובדות הכתובות בתסקיר, אלא לעתים רחוקות )ינאי, 

2003; אלרון, 2008(.

קטינים נפגעי עבירה

18 אשר נעברה  קטין נפגע עבירה הוא כל אדם מתחת לגיל 
עליו עבירת מין או אלימות, או שאחד מבני משפחתו הגרעינית 
קיפח את חייו בשל רצח או הריגה. במאמר זה נתייחס לקטינים 
שבעניינם מתקיים הליך פלילי. קטינים אלו נדרשים, בנוסף לאתגרים 
ההתפתחותיים הנורמטיביים של בני גילם, להתמודד עם חשיפת 
פגיעה, הליכי חקירתה, הטיפול בה ומעורבות רשויות החוק, מתן 

עדות ועוד. 
עריכת תסקיר נפגע על קטינים אלו נעשית מתוך רגישות לייחודיות 
מצבם הרגשי ולרצונם, מתחשבת בעמדות הנפגע הקטין ומתמקדת 
בתיאור אבני הדרך ההתפתחותיות שלו, מנקודת מבט חיצונית לו. 
לפיכך, במהלך עריכת התסקיר על קטין ייאסף מידע מהוריו ומגורמי 
טיפול, חינוך, בריאות ועוד, אשר מרחיבים את נקודת המבט עליו 
ומעמיקים את היכולת לנתח את הנזק שנגרם לו בשל העבירה 
שבוצעה בו )לוין־איגר ולוי, 2007, לוין־איגר, עופרי והראל, 2013(. 

תסקיר נפגע על אודות נפגעים קטינים מעל גיל 14 ייכתב רק 
לאחר שנתנו הסכמתם לכך. תסקירי נפגע על אודות קטינים נפגעים 
מתחת לגיל 14 עשויים להיכתב ללא ידיעתם וללא הסכמתם הישירה, 

אלא בהסכמתו של האפוטרופוס שלהם )לוין־איגר ולוי, 2007(.

תפקיד עורך תסקיר הנפגע

חוק סדר דין הפלילי, התשמ"ב, 1982, בסעיף 187 )ו( קובע כי על 
עורך תסקיר הנפגע להיות עובד ציבור הממונה על ידי שר הרווחה 
והשירותים החברתיים, האמון על יישום החוק. משרד הרווחה הקים 
מערך ליישום החוק באמצעות מפקחים ייעודיים בשירות ילד ונוער, 

וכוח אדם ייחודי בשירות המבחן למבוגרים. 
בנוסף להערכת הנזק והשלכות הפגיעה על הנפגע, כאיש מקצוע 
בתחום הטראומה והטיפול בנפגעים על היבטיהם השונים מיישם 
עורך התסקיר את הידע שברשותו על נפגעי עבירה. לפיכך, המפגש 
החד פעמי עמם הוא בעל מאפיינים טיפוליים, המבוססים על 
עקרונות התערבות קצרת מועד )להרחבה ראו פקריק, 2002(. כך, 
מונע עורך התסקיר גרימת נזק משני נוסף לנפגע העבירה וכן משרת 

 התיאור המובא בפני בית המשפט מציג את הנרטיב של הנפגע 

 ואת השפעת האירוע על חייו במילותיו שלו וכפי שהוא מציג אותם. 

 כמו כן, נעשית הערכה לגבי השלכות הפגיעה על התפתחותו 

של הנפגע ותפקודו בשלבי חיים מאוחרים ובבגרותו



65

דיאלוג מדור לדור

 ,         
  ,  .       
       ,     
 .        ,   
 ,   ,      
   ,    .    
 "  :      
    ,     ,  
   .    ."    
      ,      
     ,     .  
           .
   .       
         

 .       
     .       ,
  ,        .  
    -       
 .       .      -
    .      
 .  /   .   ,  
 .      ,      
     , ־     ִ  

 .       ,

 .        
      ,   

 .
          :
 .        
  .       ,   
      ,   ,  ,
         
     .     

  .   
 .        :
  ,        
    ,  .     
    ,      ,  
         

  .          ;
    .   "   ,  
    ,      .  
     " "   .  

 .      

?          
     .      :

את צרכיו. עורך התסקיר אף מסייע במתן מידע על זכויות נפגעי 
העבירה ובתיווך בינם לבין מוסדות רלוונטיים אחריֿם, בהתאם לחוק 

זכויות נפגעי עבירה.
עורך התסקיר עובד בהתאם למודל שבעת השלבים )לוין־איגר, 

עופרי והראל, 2013, עמ' 133(, אשר יוצג להלן:

שלבי המודל

קדם עריכת התסקיר - עורך התסקיר מקבל את הוראת בית   .1
המשפט ואוסף מידע ראשוני לצורך יצירת קשר ההולם את צורכי 

הנפגע. כמו כן, קבלת עמדת הנפגע באשר לכניסה להליך זה. 
קבלת הסכמה לעריכת התסקיר - עורך התסקיר פונה לנפגע   .2
ולהוריו, מציג להם את זכויותיהם בהליך זה ובין היתר את הזכות 

להסכים או להימנע מכניסה להליך. 
הכנה וקביעת מפגש עם הנפגע ומשפחתו - עורך התסקיר מעיין   .3
בכל המסמכים שקיבל מבית המשפט או מהפרקליטות ופונה 
בהתאם לנפגע ולהוריו. עורך התסקיר מאפשר למשפחה לקבוע 

את מועד, מיקום ושעת הפגישה.
ויתור סודיות ובקשה לחיסיון התסקיר - עיקר שלב זה מוקדש   .4
לשיחה עם הנפגע, היכרות כללית, שמיעת הנרטיב האישי על 
הפגיעה, גילויה, ההליך הפלילי, הטיפול והאופן שבו הוא רואה 
את חייו ואת השינויים שחלו בהם מאז נפגע. שיח דומה מתקיים 
עם הוריו של הנפגע ולעתים עם בני משפחה נוספים, לפי הצורך. 
בשלב זה גם מתבצעת קבלת הסכמה לאיסוף מידע מגורמים 
נוספים ועמדת המשפחה לעניין חיסיון התסקיר מפני הנאשם.

איסוף מידע מגורמים בקהילה - בכפוף לקבלת ויתור סודיות   .5
מהורי הנפגע, נאסף מידע על הנפגע מגורמי טיפול, חינוך ובריאות.
עריכת התסקיר והגשתו לבית המשפט - עורך התסקיר מבצע   .6
תכלול של כל המידע שאסף על השלכות הפגיעה על הנפגע 
ועמדתו ביחס לענישה ולחיסיון המידע שבתסקיר, ועורך אותו 

למסמך נהיר וברור.
פעולות לאחר הגשת התסקיר - לאחר העברת התסקיר לבית   .7
המשפט, לעתים יבקש בית המשפט מעורך התסקיר הבהרות או 

השלמות לגבי עובדות השנויות במחלוקת.

מטרת המחקר

עריכת תסקיר נפגע היא הליך של ממשק שבו שלושה מוקדים: 
נפגע העבירה, בית המשפט ועורך התסקיר. במחקר זה, בחרנו 
להתמקד ולבחון את ההיבטים השונים הנוגעים לקשר שבין עורך 
התסקיר לבין נפגע העבירה, את שביעות רצונו ואת תחושת ההעצמה 
והחזרת השליטה לנפגע ולמשפחתו. זאת, דרך בדיקה אם כלי 
העבודה של עורכות התסקירים - מודל שבעת השלבים - מאפשר 
לנפגע להשמיע את קולו בהליך הפלילי. במקביל, ערכו עורכות 
התסקירים, כותבות מחקר זה, רפלקציה על תהליך כתיבת התסקיר, 

על כלי שבעת השלבים ועל תוצאות התהליך. 
מחקר זה נעשה מתוך הכרה בעיקרון העצמת הנפגע. עיקרון זה 
הוביל את עורכות המחקר לבחירת מתודולוגיה שבה הנבדק הוא בעל 
דעה ומשמיע את קולו על אודות השירות שהוא מקבל. במקביל, גם 
מבצעות המחקר, כנשות מקצוע העורכות את התסקירים, הן בעלות 
דעה, משמיעות את קולן במהלך המחקר ועוברות תהליך רפלקטיבי. 
לצורך כך נבנה שאלון משוב חצי מובנה, שהועבר להורי נפגעי 
העבירה. עיקר שאלות המשוב נגעו לתחושות הורי הנפגעים באשר 
להשמעת קולם, תחושת ההעצמה בהליך הפלילי, שמירה על פרטיות, 
תחושת שליטה על החיים, מניעת מצבי דחק ומיצוי זכויות הנפגע.

מתודולוגיה

במחקר זה בחרנו להתמקד ולבחון את ההיבטים השונים הנוגעים 

 ,     ,   

     .     
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לקשר שבין עורך התסקיר לבין נפגע העבירה ולשביעות הרצון של 
הנפגע ומשפחתו בתהליך זה. מטרת המחקר היא לבחון אם מודל 
שבעת השלבים בעבודת עורכי תסקירי הנפגע מאפשר לנפגע 
להרגיש כי השמיע את קולו בהליך הפלילי באופן מעצים, וכן 
לבחון את חוויית עורך התסקיר מן השירות שנתן ללקוח בהקשר זה. 

אוכלוסיית המחקר

המשתתפות במחקר הן שבע מפקחות מכל הארץ - עורכות תסקירי 
נפגע על קטינים, אשר פנו אל הורי הנפגעים שעליהם נכתבו תסקירי 
נפגע במהלך השנתיים אשר קדמו לעריכת המחקר. נפגעי העבירה 
התפלגו מבחינת מגדר וגיל וכן מבחינת סוגי הפגיעות. כמו כן, בכל 

המקרים ניתן גזר דין בתיק הפלילי. 

כלי המחקר 

כלי המחקר נבנה על ידי משתתפות המחקר מתוך חשיבה על דרכי 
פניה רגישות למשפחות, השלכות החזרה למשפחות אלו וסוגיות 
מקצועיות, טיפוליות ואתיות רבות. הכלי הוא שאלון חצי מובנה, 
בזיקה למודל שבעת השלבים. תחילה נערך פיילוט, שבו הועברו 
חמישה שאלונים לחמישה הורים של נפגעי עבירה. על פי ממצאי 

הפיילוט תוקן השאלון, והועבר ל־14 משפחות נוספות.

מהלך הפעולה

משתתפות המחקר יצרו קשר טלפוני עם המשפחות, שאותן הכירו 
בעבר מתוקף עריכת תסקיר נפגע, והציעו להן להשתתף במחקר. 
אם התקבלה הסכמה, נשאלה כל משפחה על העדפתה לגבי אופי 
מילוי השאלון - מפגש פנים מול פנים או מפגש טלפוני. בסיום 
התקיימה פגישה של כל המשתתפות ונערכה רפלקציה על פעולתן 
זו. ניתוח הנתונים נעשה בהובלת שתיים מן המשתתפות, כותבות 

מאמר זה, תוך שיתוף וקבלת משוב מהצוות בכללותו. 
כבודן והעצמתן של משפחות נפגעי העבירה הושמו בראש מעייניהן 
של משתתפות המחקר. מחשבה רבה הוקדשה לשאלה אם וכיצד לחזור 
למשפחות, כדי להוביל להעצמה ולמניעת חרדה וקושי. הושם דגש 
על הסכמה מדעת של הנפגעים והוריהם לגבי ההשתתפות במחקר 
והימנעות מרישום כל פרט אשר יגרום לזיהוי הנפגע או מי מבני 
משפחתו. הושם דגש מיוחד על נושא האתיקה, מתוך רצון לשמור 
על פרטיותם של הנפגעים - פרטיות שהופרה בעת הפגיעה שחוו 
ולעתים על ידי גורמים אחרים לאורך תהליך חשיפת הפגיעה וההליך 
הפלילי שבו היו מעורבים. לפיכך, השאלונים מולאו בצורה אנונימית.

ממצאים

חלק בלתי נפרד מניתוח ממצאי המחקר מחייב הערכה רפלקטיבית 
על אופן ביצועו. בלטה ההבנה כי על הצוות להיות בשל לבדיקה 
עצמית. לצד אי הוודאות והחשש מהלא נודע של משפחות נפגעי 
העבירה, התרחש תהליך מקביל בצוות מבצעות המחקר אשר 
כלל חשש רב מחזרה למשפחות, חרדה מתגובותיהן ומהתכנים 
שיעלו, וגם חשש ממשוב וביקורת על המשתתפות עצמן ועל כלי 
העבודה שבאמצעותו הן פועלות. ללא סתירה ובמקביל, בלטו 
סקרנות ורצון לשמוע את קולן של המשפחות. תהליך מקביל 
זה, של מבצעות המחקר, דומה לזה של משפחות נפגעי העבירה, 
שבגין הפגיעה שעבר חבר המשפחה נאלצו להיכנס לטריטוריה 
חדשה ולא מוכרת, כשהן אינן יודעות עד תום את הדרישות מהן, 
את הצפוי להתרחש, את תגובת האחר ועוד. בנוסף, לאורך תהליך 
המחקר התגלתה נכונות גבוהה של הצוות להגיב באופן מידי 
ומותאם לצורכי המשפחות, אף בשינוי נוהלי העבודה והרחבתם, 

בלי לחכות לניתוח כל הנתונים וכתיבתם. 

למרות החששות, רוב משפחות הנפגעים שמחו לפנייה ולהזדמנות 
לדבר ולשתף בתחושותיהן. משתתפות שהעבירו מספר רב יותר 
של שאלונים חשו מעורבות, תחושת סיפוק גבוהה והפחתה ברמת 

החרדה. 

1: קדם עריכת תסקיר נושא 
שלב הכולל יצירת קשר ראשוני עם משפחת הנפגע, יידוע על 
אודות תהליך עריכת התסקיר, איסוף מידע ראשוני על המשפחה 

ואבחון ראשוני של מצב הנפגע ומשפחתו.
נמצא כי מחצית מהמשפחות עודכנו על הוראת בית המשפט 
על ידי נציג הפרקליטות, ומחציתן עודכנו על ידי עורכת התסקיר.
המשפחות שעודכנו על ידי הפרקליטות דיווחו שפניית עורכת 
התסקיר נעשתה זמן קצר לאחר קבלת העדכון מנציג הפרקליטות. 
אותן משפחות שיתפו בתחושות מתח וחשש. בלטו שני מוקדים, 
הראשון מהלא ידוע והלא מוכר בתהליך, והשני - מכניסה להליך 
ארוך ומתיש שכמותו כבר חוו בעבר. עם זאת, מרגע פנייתה של 
עורכת התסקיר, המשפחות דיווחו על הרגשה חיובית והתייחסות 

מצד המערכת המשפטית. 
מסקנה: המשפחות חשות בדידות ומתח לאורך ההליך הפלילי, 
וכן קיים חוסר ידע על זכויותיהן בהליך זה. עם זאת, הקשר והמידע 

שניתן על ידי עורכת התסקיר הרגיע ואיפשר שיתוף פעולה.

2: קבלת הסכמה לעריכת התסקיר נושא 
סוגיה זו עוסקת בבדיקת הבנת הנפגע ומשפחתו באשר למטרת 
עריכת התסקיר, הבנת הזכות לסרב לתהליך והציפיות הכרוכות 
בכניסה אליו. המשפחות זכאיות לסרב לכניסה לתהליך, ואם נכנסו 
אליו - עורכת התסקיר תשמיע את הנרטיב שלהן ותעריך את הנזק 

שנגרם להן מן הפגיעה.
על  עורכות התסקיר  כלפי  הוקרה  הביעו  מרבית המשפחות 
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 עצם יצירת הקשר, ההקשבה ומתן המידע. הן ציינו כי כך הבינו 
את מטרת התסקיר ואת תהליך כתיבתן בצורה טובה למדי. מקצת 
המשפחות, אשר התקשו להבין את מטרת התסקיר ואת התהליך, 
נטו לשייך זאת לקושי רגשי הנוגע לתחושות השליליות הקשורות 
להליך הפלילי ככלל, ולחוסר רצון להעמיק בכל הקשור להליך זה. 
מסקנה: טרם קיום מפגש עריכת התסקיר יש לספק הסברים 
ומידע מפורטים לגבי משמעותו בהליך הפלילי. הדבר נותן אפשרות 
לתחושת שליטה והוא חשוב לנפגעי העבירה ולמשפחותיהם. כמו 
כן, המשפחות חשו כי הממסד, באמצעות עורכות התסקיר, מתעניין 

בהן ובעמדתן.

3: הכנה למפגש נושא 
סוגיה זו עסקה בכל הפרטים הקשורים להכנת המפגש: זמן, מקום, 
משתתפים ועוד. כך כללה גם את השאלה בנוגע לכניסה לבית 
המשפחות. עבודת עורכת התסקיר חושפת אותה לדילמות, מעצם 
כניסתה לטריטוריה של המשפחה. לרוב, בחירת המשפחות הייתה 

להיפגש בביתן, ואף לא אחת התחרטה על כך בדיעבד. 
מסקנה: תחנה זו בדרכם של נפגעי העבירה העצימה אותם, ולכן 
יש להמשיך ולנהוג כך. המשפחות אינן חוות את הכניסה לביתן 
כפגיעה בפרטיות; ההיפך הוא הנכון, הן רואות את עורך התסקיר 
כמסוגל להיות איתן במקום המתאים להן וכמתחשב ברצונותיהן. 
מצב זה מאתגר את עורכת התסקיר לבירור פנימי עם תחושותיה 

בנוגע לכניסה לטריטוריה האינטימית של הנפגע.

4: מהלך המפגש נושא 
סוגיה זו עסקה בתחושותיהם של הנפגעים והמשפחות במהלך 
המפגש עם עורכת התסקיר - במהות הטיפולית של המפגש. באופן 
מובהק, ציינו כל המשפחות כי סיימו את המפגש בתחושה שעורכת 
התסקיר הקשיבה והתייחסה בהבנה לתכנים שהועלו בפגישה. 
המשפחות שיתפו בהופעתם של מגוון רגשות, הנעים בין תחושות 
נעימות וטובות ועד לתחושות מתח, קושי ועייפות בשיחה. אף אחת 

מהמשפחות לא הביעה חרטה על עצם קיום המפגש. 
בהתייחס לסיום המפגש, עלה באופן מובהק כי סיום המפגש 
וסגירתו היו טובים עבור המשפחות. גם אלו אשר התקשו במהלך 

המפגש בשל תכניו, ציינו את התחושה החיובית. 
מסקנה: יש להקדיש תשומת לב רבה למצבן הרגשי של המשפחות 
במהלך המפגש עצמו, לטווח הרגשות אשר עולה ולעוצמתם ולהגיב 
בהתאם. יש חשיבות מרובה ללמידה זו, במיוחד לאור הממצא שמראה 
כי המשפחות חוו את המפגש כחשוב ומועיל, גם אם תכניו היו קשים. 
המשוב שקיבלו משתתפות המחקר העניק להן ביטחון בעשייתן 

המקצועית במהלך מפגשים טעונים רגשית עם הנפגע ומשפחתו.

5: סיום המפגש ואיסוף מידע   נושא 
מגורמים חיצוניים 

סוגיה זו עוסקת בתחושותיהם של הנפגעים ומשפחותיהם לאחר 
המפגש עם עורכת התסקיר ובמשמעותו עבורם.

מרבית המשפחות ציינו כי חשו שעצם קיום המפגש היה משמעותי 
עבורן. עוצמת התחושה נעה בין תחושת משמעות רבה לרבה מאוד. 
רק משפחה אחת הביעה אכזבה מן המפגש, היות שנחשפה למידע 

קשה שלא היה ידוע לה לפני הפגישה. 
בהתייחס לאיסוף המידע מגורמי חינוך, טיפול ובריאות, ולהתלבטות 
אם פנייה זו כרוכה בחשיפה נוספת של המשפחות, נמצא כי באופן 
מובהק, מרבית המשפחות לא העלו כל קושי בנושא. שתי משפחות 
דיווחו על קושי ותחושת חשיפה נוספת, אך זאת לא לוותה בתחושת 

חרטה על עצם מתן ההסכמה לשוחח עם גורמים אלו.
מרבית המשפחות ציינו כי לאחר המפגש נוצר שיח פנימי בין בני 
המשפחה וממנו עלה כי חסר להם מידע בתחומים נוספים, בעיקר 
בנושאים משפטיים וטיפוליים. מרביתם אף ציינו כי המפגש עצמו 
היה מטלטל וחייב אותם בהתמודדות נוספת עם הפגיעה והשלכותיה. 
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נוסף על כך, העלו בני המשפחה ציפייה כי כל בעלי התפקידים 
שפגשו בהליך הפלילי ישמרו על רצף העברת המידע ביניהם ויהיו 
מודעים האחד לתפקידו של רעהו ולמידע שהועבר למשפחות, 

למניעת תחושת היותם "כלי משחק", בהליך הפלילי.
היו משפחות שציינו כי בסיום הקשר עם עורכת התסקיר נותרו 
עם סוגיות ושאלות. למשל, אילו תכנים מרכזיים יוצגו בתסקיר 

והאם הם ישקפו את מצבם בבית המשפט. 
מסקנה: כבכל תחנה שבה עוברים הנפגע ומשפחתו בהליך הפלילי, 
המפגש עם עורכת התסקיר מפגיש אותם שוב עם תחושות של אי 
ידיעה וחוסר שליטה ועם הפגיעה, החשיפה, הנזק, ההתמודדות, 
האבל, הצמיחה, הייאוש והתקווה. משתתפות המחקר למדו כי 
יש גרעין אמיתי לחשש להמשך חשיפה, אך בהסתכלות כוללת 

המשפחות רואות את הצד החיובי שבהליך זה. 
למשפחות יש קושי בתרגום השפה המדוברת בכל שלב, ובעיקר של  
בעלי התפקידים השונים שהן פוגשות בהליך הפלילי. הן מבטאות 
רצון עז לשמור על רצף והמשכיות בתחנות השונות. הדבר מדגיש 
את הצורך בהליך רציף, המלווה על ידי בעל תפקיד אחד, אשר ילווה 
את המשפחות בין התחנות השונות או יפעל כאיש קשר ויתווך אותן 
למשפחות. כל עוד לא קיימת דמות מלווה מרכזית זו, על עורכת 
התסקיר לייצר רצף בצורה מיטבית, בעיקר באמצעות הקישור בין 
ההתנהלות בתחנה שקדמה לזו של עריכת תסקיר הנפגע לאלו 

שיבואו אחריה. 
בנוגע לשיח עם גורמי חינוך, טיפול ובריאות, מומלץ כי עורכת 
התסקיר תיצור קשר עם המשפחה לאחר פנייתה אליהם ותמסור 
עדכון על אודות השיח עמם, לצורך שמירה על הרצף. נוסף על כך, 
יש לברר עם המשפחות אם נותרו שאלות לא ברורות בנוגע לחלקו 

של תסקיר הנפגע בהליך הפלילי ו/או להליך הפלילי בכללותו. 

6: שאלות על ההליך המשפטי נושא 
סוגיה זו עוסקת בסיומו של ההליך המשפטי ובכלל זה מידע 
מרבית  כי  נמצא  ועוד.  פיצויים  קבלת  הדין,  גזר  אודות  על 
המשפחות ידעו והכירו את גזר הדין. מידע זה הועבר להן על 
ידי נציג הפרקליטות, או דרך בית המשפט או מעצם נוכחותן 
זו  בבית המשפט. רק במקרה אחד, משפחתו של הנאשם היא 

שעדכנה את משפחת הנפגע. 
למרבית הנפגעים נפסקו פיצויים בגזר הדין. מחציתם קיבלו את 
הפיצויים במלואם והשאר קיבלו פיצוי חלקי או לא קיבלו פיצוי 
כלל. באופן מובהק, כל המשפחות לא היו מרוצות מגזר הדין ומסכום 
הפיצוי הכספי שנפסק וחשו כי הם מופחתים וקלים מדי בהתחשב 

בעבירה ובהשוואה לציפיותיהן. 
כמו כן, נמצא כי למרבית המשפחות לא היה ידע על אודות החוקים 
הקשורים לשלבים הבאים בהליך המשפטי, כגון חוק מגבלות חזרתו 
של עבריין מין לסביבת מגורי הנפגע, ערעור או הגשת תביעה 

אזרחית, ולכן זכויותיהן לא מוצו.
מסקנה: יש להקפיד הקפדה יתרה על מתן מידע למשפחות 

בעת המפגש, כולל שמות, חוקים ומידע על זכויות משפטיות 
רלוונטיות. עלה צורך בייצוג וליווי בפועל של המשפחות בהליך 
הפלילי. נראה כי להבדיל מתחומים אחרים במשוב, יש להעמיק 
את העשייה בנושא זה ולהקפיד על מתן מידע לצורכי מיצוי 

זכויות והעצמה.

7: שאלות על ההליך הטיפולי נושא 
סוגיה זו נוגעת לידע על אפשרויות הטיפול השונות ומימושן 

ולתפקיד עורכת התסקיר כסוכנת שינוי. 
עלה כי המידע שנתנה עורכת התסקיר למשפחות סייע להן 
בהיערכות ובקבלת ההחלטות בכל הנוגע לכניסה להליך טיפולי. 
שני שליש מן המשפחות דיווחו כי היו בטיפול נפשי או בהדרכת 

הורים לפני או אחרי הפגיעה שהתרחשה. 
כמחצית מן המשפחות שקיבלו מענה טיפולי חשו כי המענה 
והיו מרוצים ממנו באופן  ישירות בפגיעה המינית  לא עסק 

חלקי בלבד. 
ככלל, ציפו המשפחות שיתאפשר להן לקבל טיפול רגשי ללא 
עלות, גם כשזה מתקיים במסגרות פרטיות ולא בשירות הציבורי. 
בנוסף, עלה הצורך לחזור מעת לעת לטיפול, ובמקרים שבהם 
הנפגע עצמו מתקשה להיעזר בטיפול - לפנות לקבלת הדרכה 

הורית.
מסקנה: לתחושת המשפחות, לא כל המטפלים מומחים בטיפול 
בפגיעות מיניות וההבדלים בין הטיפולים השונים היו רבים. התחזקה 
התפישה לפיה התעניינות ומידע על אפשרויות הטיפול הם חלק 

רלוונטי וחשוב בתפקיד עורכת התסקיר. 
יצוין כי בעת קבלת המשוב מן המשפחות, מרכזי הטיפול בילדים 
והשירותים  הרווחה  בפיקוח משרד  מיניות,  בפגיעות  שנפגעו 

החברתיים, היו בראשית דרכם. 

דיון 

כארגון לומד, לאחר שש שנות עבודה עם הכלי שנבנה לעבודה 
עם נפגעי עבירה, החלטנו כי הגיעה העת לבדוק ולבחון את יעילותו 
ואת התאמתו לצורכי האוכלוסייה שאנו משרתים ולתפקיד שקיבלנו 
על עצמנו. לפיכך, המטרה המרכזית בבסיס מחקר זה הייתה לבחון 
אם עבודתנו לפי מודל שבעת השלבים אכן נותנת מענה לצורכי 
הנפגעים ובני משפחותיהם ומאפשרת את השמעת קולם בהליך 
הפלילי. למעשה, זהו משוב ראשוני וייחודי על עבודת עורכות 
התסקיר, אשר התקבל על ידי פנייה למשפחות הנפגעים ובקשת 

עמדתן לגבי כל אחד משלבי כלי העבודה. 
ככלל, למרות ההתלבטות של עורכות התסקירים לגבי חזרה 
למשפחות לשם עריכת המחקר, נראה שמרבית המשפחות שמחו 
על חזרה זו וחוו אותה כהמשך ההתעניינות בהם. העובדה שעורכת 
התסקיר היא אשת טיפול הייתה בעלת משמעות חיובית עבור בני  
המשפחות, שהגיעו מחוסרי ציפיות ומותשים מהתהליך והרגישו 

 יש להקפיד הקפדה יתרה על מתן מידע למשפחות בעת המפגש, 

 כולל שמות חוקים ומידע על זכויות משפטיות רלוונטיות. עלה צורך לגבי 

ייצוג וליווי בפועל של המשפחות בהליך הפלילי. נראה כי להבדיל מתחומים 

אחרים במשוב, יש להעמיק את העשייה בנושא זה ולהקפיד על מתן מידע 

לצורכי מיצוי זכויות והעצמה



69

דיאלוג מדור לדור

  ,       
      .   
 ,       .  

  .     
 ,       :
       
       ,  .
      ;   
 .        
          
       . /   
   . '    ,   ,  
 ,  , ־  -       .  
        .

 .      
   ,        ,  
 ,   ,       
     .     
          

 .    

 ,        
    .    
  ,    , ־   
          
      .   
 ,         

 .   

?    
          :
    .      .  
    .     

  .        

שהמפגש גרם לתחושה טובה, לעתים בשונה מתחנות אחרות בהליך 
הפלילי.

כך, בתשובה לשאלת המחקר, עלה כי הכלי שנבנה אכן משרת 
נאמנה את הנפגעים ומשפחותיהם, משמיע את קולם בהליך הפלילי 
ומעצים אותם. עם זאת, למדנו כי יש לחזור למשפחות זמן קצר לאחר 
המפגש עמן, לעדכן אותן שוב בפעולות שנקטה עורכת התסקיר 
לאחר המפגש, ויתרה מכך - לחזור ולשאול לשלומם לקראת סיום 

ההתערבות והקשר. 
בתמציתיות  מנוסחת  תסקיר  לעריכת  המשפט  בית  הוראת 
וכוללת רק הוראה שיפוטית לעריכתו והגשתו של תסקיר הנפגע 
לכבוד בית המשפט. בשל האג’נדה החברתית־טיפולית של עורכות 
התסקיר, במסגרת עריכת התסקיר מתקיימות פעולות בעלות רבדים 
משמעותיים נוספים. המפגש עם הנפגע ומשפחתו ממונף למתן 
מידע על זכויות, העצמה של נפגעי העבירה, נורמליזציה והכוונה 
לתהליכי טיפול. בהליך זה בחנו אם הרחבת המפגש עם המשפחות 
אכן מעצימה ומאפשרת מיצוי רב יותר של זכויות ואפשרויות טיפול 
כפי שציפינו. שאלה הבוחנת באומץ את תפיסת העולם המקצועית 

של עורכות התסקיר ואת מימושה בפועל. 
בשיח עם המשפחות, כפי שעלה מממצאי המחקר, מתבטאים 
- מתח הממוקד  וחרדה מרכזיים. הראשון  שני מקורות מתח 
בחיים לצד הליך משפטי ארוך, שאינו תמיד מובן ומעורר רגשות 
עוצמתיים רבים. השני נוגע לעובדה כי הנפגע ומשפחתו עברו 
חוויה טראומטית של פגיעה, נמצאים בשלבים שונים של עיבוד, 
טיפול ושיקום ומודעים לכך כי לפניהם דרך ארוכה ולא ידועה 
של המשך השיקום. שני מקורות מתח אלו משקפים שני תהליכים 
מקבילים שעוברות המשפחות, כאשר האחד קשור להתמודדות עם 
הליכים פליליים לא מוכרים והאחר לתהליכים פנימיים־רגשיים, 
הנוגעים לטראומת הפגיעה עצמה. המפגש של עורכת התסקיר 
עם הנפגעים בשלב זה של ההליך הפלילי הוא למעשה החיבור 
שעושה אשת המקצוע עבור הנפגעים בין ההליך הפלילי לבין 
ההליך הנפשי הפנימי של הנפגע ומשפחתו. במובן זה, המסקנה 
המתבקשת היא ליתן מקום לשני תהליכים משמעותיים אלו. 
כלומר, לסייע למשפחות במתן מידע ופעולות הקשורות להליך 
הפלילי, ובמקביל להציע התייחסות לחלקים פנימיים של העצמה 

ותמיכה רגשיים בעקבות הטראומה שחוו.
פעמים רבות, המפגש עצמו העלה והזכיר למשפחות את היעדר 
הידע, בעיקר ידע משפטי או טיפולי. למרבית המשפחות אין 
היכרות עם החוק ועם זכויותיהם וחובותיהם כנפגעי עבירה, ולכן 
אלו לא מוצו. העובדה כי עורכת התסקיר מייצגת את התעניינות 
בית המשפט בנזק שנגרם כתוצאה מן העבירה, מספקת מידע על 
ההליך הפלילי על רצפיו השונים ועל משמעות תסקיר הנפגע, 
מקדמת את המשפחות בהבנת ההליך המשפטי, מגדילה את 
תחושת החיבור להליך זה ומקטינה את התחושה כי הם משמשים 

כלי משחק בהליך זר וחיצוני להם. 
עורכות התסקירים נפגשות עם המשפחות בשלב מתקדם של 
ההליך הפלילי. העובדה כי בשלב זה המשפחות מביעות חוסר 
ידע והבנה לגבי ההליכים שהתקיימו עד לאותו רגע, מדגישה את 
הצורך בקיומו של ליווי תומך ורציף של המשפחה בכל אחת מן 
התחנות שבדרך. מטרת ליווי זה היא הפחתת אי הידיעה, תיווך בין 
אנשי המקצוע בתחנות השונות, הפחתת תחושת חוסר השליטה 
ומיצוי זכויות. הקלה בהתמודדות עם ההליך הפלילי ומשמעויותיו 
מאפשרת הפניית כוחות ומשאבים רבים יותר להתמודדות הרגשית 

עם הפגיעה עצמה.
בבחינת מקור המתח השני, הנוגע לקשיי ההתמודדות עם הפגיעה, 
בלטו תחושות הבדידות של מרבית המשפחות עמן שוחחנו. ניכר 
כי כל מפגש הקשור להליך הפלילי, אפילו חד פעמי וקצר, מטלטל 
את המשפחה ומחזיר אותה להתמודדות עם הטראומה שעברה. 
בכל תחנה בהליך הפלילי, הנפגע ומשפחתו חווים מחדש תחושות 
חוסר ידיעה, חוסר שליטה, פגיעות, אבל, צמיחה, ייאוש ותקווה. 
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נוכחותו של איש טיפול עשויה להקל על רגשותיהן הקשים של 
המשפחות. 

מתוך תפיסת אנשי המקצוע, אחת הדרכים ליצור העצמה 
ולהחזיר את השליטה לנפגעים היא מתן האפשרות לנפגע לבחור 
אם יתקיים עמו מפגש, היכן ולמשך כמה זמן, אילו תכנים יידונו 
בו, אילו תכנים ייכתבו בתסקיר עצמו ועוד. מתן אפשרות ההחלטה 
על מסגרת המפגש הוכיחה עצמה כפעולה המייצרת תחושות 
של העצמה ושליטה מחודשת של הנפגע ומשפחתו, כפי שנמצא 

במחקר זה.
עוד נמצא כי המשפחות המשיכו לנהל בינן לבין עצמן שיח פנימי 
רגשי לאחר סיום המפגש עם עורכת התסקיר, באופן שבו סוגיות 
רגשיות שונות שעלו במפגש קיבלו הדהוד אצל המשפחות, וחלקן 

אף פנו לטפל בהן.
לפיכך, קיבלנו חיזוק ותמיכה להחלטה למנף את המפגש עם 
הנפגע ומשפחתו לשם מתן מידע על רצף ההליך הפלילי, החוקים 
השונים, זכויותיהם בהליך זה וכן התייחסות לנושא הטיפולי. ניכר כי 
עורכות התסקיר נותנות מענה לצורך קיים של המשפחות בתמיכה 
רגשית והכוונה טיפולית, ומעשיהן בפועל אכן העצימו והחזירו 
תחושת כוח ושליטה למשפחות. מלמידה זו, שוב מתחזק הצורך 
בקיומו של ליווי רציף למשפחות בכל התחנות, ולא רק בתחנה 

זו של תסקיר הנפגע. 
המחקר איפשר לעורכות התסקיר להתעמת עם קונפליקטים 
ודילמות בהליך עריכת התסקיר; דילמות שמלוות אותן מרגע קבלת 
הוראת בית המשפט לעריכת התסקיר ועד עריכתו בפועל. אלו 
דילמות כבדות משקל, העוסקות בדיני נפשות ובנפשן של משתתפות 
המחקר גם יחד. דילמות המפגישות אותן עם טראומות אישיות 
ועם דילמות אתיות ומוסריות וחושפות אותן לתהליכים רגשיים 
פנימיים. לכן, הייתה חשיבות עליונה עבורן לקבל משוב על העבודה 
שעשו, תמיכה, ביטחון והערכה על עשייתן. בשקלול משוב משפחות 
על כל שלב ושלב, התקבלה תמונה כוללת המחזקת את עורכות 
התסקיר - משתתפות המחקר; חיזוק הכרחי ואף קריטי בשל כך 
שמדובר בתפקיד חדשני, ובכך שמתודת העבודה שנבנתה על ידי 
הצוות לא נחקרה מעולם - לא בלמידה מן הלקוחות ולא בלמידה 

רפלקטיבית של העוסקים במלאכה. 

מגבלות המחקר 

כבכל מחקר איכותני, גם לעשייה זו מגבלות שיש להתחשב 
בהן. מחקר זה הוא חלק משרשרת מחקרים שנעשו בתחום נפגעי 
העבירה, ולצד הלמידה הרבה שנלוותה אליו, הפקת הלקחים מהמחקר 
משמעותית בעיקר לטובת מחקרי ההמשך הצפויים בתחום. הפנייה 
למשפחות נפגעי העבירה לקבלת משוב וההתייחסות לעבודת עורכי 
התסקיר היא ייחודית וראשונית וחייבה את עורכי התסקיר לאזור 

אומץ, מתוך רגישות וענווה. 
ידי  על  נוסח  זה  לצורך מחקר  נבנה  אשר  הייחודי   השאלון 

עורכי התסקיר - מבצעי המחקר - בהתאמה לתפיסת עולמם 
 המקצועית. משום כך עשויה להיות הטיה, היות שייתכן שבאופן 
 לא מודע נכתבו השאלות באופן המזמין משוב חיובי. כמו כן, 
נדרשו המשפחות להגיב רק על דרך התנהלות אחת של עורכי 
התסקיר, לפי מודל העבודה העכשווי ומבלי שנבדקו עמן אפשרויות 
 עבודה נוספות. לפיכך, תוצאות מחקר זה מלמדות אותנו רק 
השוואה  ללא  השלבים(,  )מודל שבעת  אחד  עבודה  מודל   על 

למודל עבודה חלופי.
כדי לאפשר את קיומו של מחקר זה, הוחלט על שימוש בטווח 
רחב של אפשרויות פעולה. למשל, חזרה למשפחות על רצף 
עבירות שונות ומתקופות זמן שונות. העברת השאלונים נעשתה 
על ידי כמה עורכי תסקירים, חלקה במפגש פנים אל פנים וחלקה 
באמצעות שיחת טלפון. ולבסוף, מסיבות אתיות, רק הורי נפגעי 
העבירה תושאלו, והשיח בחן למעשה את עמדותיהם ולא את אלו 
של הנפגעים הישירים. מתוך כך, תוצאות מחקר זה מתייחסות 
לנרטיב הורי הנפגעים עצמם ולא ניתן להכלילן מעבר לנבדקים 

הספציפיים שתושאלו. 

השלכות המחקר

מובן כי גם אם קיימת בעיית הכללה במחקר, ניתן להעמיק את 
הלמידה בתחומים נוספים. כך, אפשר לחזור אל משפחות נפגעי 
העבירה לאחר פרק זמן נוסף ולבחון את שביעות רצונם והערכתם 
את עבודת עורכי התסקירים, לאור שינוי ותיקון מודל שבעת השלבים, 

לפי המשוב שהתקבל במחקר הנוכחי. 
נוסף על כך, אפשר לחשוב על דרך לבחינת עמדות הקטינים נפגעי 

העבירה עצמם ואת הקורלציה בינן לבין עמדות הוריהם.
בעבודה זו לא נבדק משקלו של תסקיר הנפגע עבור השופטים 
בהליך הפלילי, בשלב הטיעונים לעונש ולקראת גזר הדין. נושא זה 

יכול לעמוד במרכזה של עבודת מחקר נוספת.
לאור העובדה כי הוקמו מרכזי טיפול במשפחות נרצחים ומרכזי 
טיפול לנפגעי עבירות מין, יש לערוך מחקר נפרד לכל קבוצת 
אוכלוסייה של נפגעים, למפות את ההבדלים ביניהם ולבדוק אם 
התייחסותם משתנה לאחר הקמת מרכזי הטיפול. כך למשל, משפחות 
הנרצחים זכאיות לקבל ליווי משפטי, בעוד לנפגעי פגיעות מין 

ליווי שכזה אינו זמין.
לבסוף, במחקר זה הושם דגש עיקרי על כלי העבודה ועל מתן 
מענה לדילמות הרבות המעסיקות את משתתפות המחקר. עולה 
כי הושם פחות דגש על תהליכי רפלקציה רגשיים של משתתפות 
המחקר עצמן. עיקר הדגש הושם על סוגיות ודילמות מקצועיות 
ומנהליות ופחות על החלקים הרגשייֿם־נפשיים של משתתפות המחקר 
בעבודתן. יתרונותיו של מחקר עתידי, אשר יתרכז ברפלקציה רגשית 
זו, רבים. בין השאר, הוא יוכל לשפוך אור על צורכיהן הרגשיים של 
עורכות התסקירים ועל הליווי הרגשי־נפשי הנדרש להן למניעת 

טראומטיזציה משנית.

אחת הדרכים ליצור העצמה ולהחזיר את השליטה לנפגעים היא במתן 

האפשרות לנפגע לבחור אם יתקיים עמו מפגש, היכן ולמשך כמה זמן, 

אילו תכנים יידונו בו, אילו תכנים ייכתבו בתסקיר ועוד. מתן אפשרות 

ההחלטה על מסגרת המפגש הוכיחה עצמה כפעולה המייצרת תחושות של 

העצמה ושליטה מחודשת של הנפגע ומשפחתו, כפי שנמצא במחקר זה
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סיכום

187)ב( ולאחריו גם ב)1(,  תיקון חוק סדר הדין הפלילי סעיף 
הדן במיצוב זכויותיהם של נפגעי העבירה בהליך הפלילי, העמיד 
בפני אנשי הטיפול אתגר בבניית מודל עבודה חדש. לשון החוק 
קצרה ותמציתית, ולפיה יש להגיש לבית המשפט את תיאור 
הנזק אשר נגרם לנפגע העבירה בשל העבירה שבוצעה עליו. 
אנשי הטיפול - עורכי התסקירים - נדרשו לבניית כלי עבודה 
ייחודי, שבאמצעותו יושמע קול נפגעי העבירה בהליך הפלילי, 
שבו הם אינם מהווים צד. השמעת קול זו נובעת מתוך רגישות 
למצבם הנפשי והבנת צורכיהם ומצוקותיהם הקשורים לפגיעה 
שנעשתה בהם, באופן שיספק תחושות העצמה ופתיחת דרך 
לריפוי ולשיקום ולא יגרום מתח וחרדה נוספים על אלו שחוו. 
לאור זאת נבנה מודל רחב בן שבעה שלבים, המכוונים את עורך 
התסקיר בעבודתו - החל ברגע קבלת הוראת בית המשפט 
ויצירת הקשר עם הנפגע ומשפחתו ועד הגשת התסקיר עצמו. 

מחקר זה בחן את כלי העבודה, את תחושת משפחות נפגעי 
העבירה לגבי הקשר עם עורכות תסקירי הנפגע, וכן את תחושת 
עורכות התסקירים במפגש הייחודי והאינטימי עם הנפגעים 

ומשפחותיהם. 
תוצאות המחקר סיפקו חיזוק רב לאופי העבודה עם הנפגעים 
ולשימוש בכלי העבודה שנבחר, העלו לדיון סוגיות רבות ואף הותירו 
שאלות רבות המחייבות התבוננות עתידית נוספת. מחקר עתידי 
בתחום זה ובשיטת מחקר זו, נכון שיעסוק במשקלו של התסקיר 
בבית המשפט במתן גזר הדין, בהסתכלות על הקטינים בהליך הפלילי 

ובהשלכות עבודה ייחודית זו על עורכות התסקירים.

תודה אישית לד”ר נאוה מדור חיים, אשר הייתה הכוח המניע 
בראשית הדרך וסייעה בסבלנות אין קץ לאורכה.
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 ״מפגיעה לאיחוי - 

 צדק מאחה ושיח 

מאחה בישראל״
 בעריכת פרופ' אורי ינאי וד"ר טלי גל, 

הוצאת מאגנס 2016, 320 עמודים

סקר: מאיר חובב 

בהתמדה  אמנם  מעסיקים  צדק"  ו"עשיית  "צדק"  המושגים 
השירותים  של  הישיר  עניינם  הם  אולם  הרחב,  הציבור  את 
והשיקום  הטיפול  המשפט,  החוק,  אכיפת  במערכת  הפועלים 

של עוברי חוק, אשר מוגדרת גם כ"מערכת הצדק בפלילים" 
הספר  מבית  ינאי  אורי  אמריטוס  פרופ'  הספר,  עורכי 
ברוואלד,  פאול  ע"ש  חברתית  ולרווחה  סוציאלית  לעבודה 
בבית  מרצה  גל,  טלי  וד"ר  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 
הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה, הם מרצים בכירים 
בישראל.  המאחה  הצדק  בתחום  בנעשה  ומעורים  באקדמיה 
הספר, ראשון מסוגו בישראל, מתאר, מתעד ומאגד את הניסיון 

הייחודי בתחום הצדק המאחה בישראל.
הנספח  ונספח.  פרקים   12 הכוללים  שערים,  שלושה  בספר 
מציג ארבע מסגרות, שמייצגות את הנעשה בישראל בתחום 

זה והן בגדר חלק אינטגרלי מהדיון בנושא. 
טלי  פותחת  תיאורטיות,  סוגיות  שעניינו  הראשון,  השער  את 
גל בפרק המציג את המושג "צדק מאחה", מגדיר את הגישה 
את  ומגולל  משמעותו  ואת  שבבסיסו  החברתית־משפטית 
עם  הגישה,  פיתוח  את  שאפיין  המושגי־תיאורטי  התהליך 

התייחסות לתחום הפלילי. 
בהמשך, השופט רון שפירא עוסק בשילוב הליכי צדק מאחה, 
הליכי סולחה והליכים קהילתיים אחרים בתוך ההליך הפלילי. 
במניעת  הקהילתית  הפעילות  של  לחשיבותה  מתייחס  הוא 

עבירות בכלל, וביישוב סכסוכים בתוך הקהילה בפרט. 
אורי ינאי ושאוקי עדווי, קצין מבחן למבוגרים, דנים במסורת 
הסולחה. הם מתמקדים במנהגים שהיו מקובלים בעבר, וחלקם 
נהוגים גם כיום, לפתרון סכסוכים - לרבות סכסוכים פליליים 
ואלימים - בדרך מכובדת ומהירה המאפשרת את המשך החיים 

הקהילתיים. 
הליך  את  מציגה  לנוער,  בכירה  מבחן  קצינת  גרבלי,  שרי 
הצדק המאחה כפי שהוא מיושם בשירות המבחן לנוער מאז 

לאיחוי  ואף  לתיקון  ההזדמנויות  את  התשעים,  שנות  תחילת 
של נזקים ופגיעות שגרמה העבירה הפלילית שביצעו בני נוער. 
הפרק נועד להאיר את הצד המקצועי שבבסיס הפעלתם של 
הליכי צדק מאחה בשירות המבחן לנוער. מאמר בנושא, בשם 
בגיליון  פורסם  התנצלות",  מכתבי  באמצעות  מאחה  "דיאלוג 

79 של מידעו"ס )עמ' 15-10(. 

השיקולים  העקרונות,  המעשה.  חכמת  מוצגת  השני  בשער 
והלבטים שהוצגו בשער הראשון זוכים בו להארה ולהדגמות. 
שקמה ניצן־בירן ּויקי שרזמן, קצינות מבחן למבוגרים, מציגות 
את עקרונות השילוב של צדק מאחה בתכניות שירות המבחן 
לאפשר  היא  הכוונה  השילוב.  יעדי  ואת  בישראל  למבוגרים 
לצדדים לבוא בדברים וליזום דרך "לתקן" את העבירה וליישב 

את הקונפליקט הפלילי ביניהם. 
לנוער, מדגימים את  קציני מבחן  עדווי,  ושאוקי  ריטר  רינה 
הנושא באמצעות אירוע פלילי שבו שני צעירים יהודים פגעו 
בצפת.  האקדמית  המכללה  מן  ערבים  סטודנטים  של  ברכבם 
הנפגעים,  משפחות  הפוגעים,  מעורבים  היו  האיחוי  בהליך 

נכבדי דת ואחרים. 
ליאת שוסטרי־זיני, מהרשות לשיקום האסיר, ואסתר שחף־

פרידמן, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת 
דיון  )קבוצות  קד"מ  תכנית  את  מציגות  שבשוודיה,  לינאוס 
התכנית  בכלא.  עונשם  את  המרצים  לקטינים  משפחתיות( 
נועדה לסייע לאסירים הקטינים להשתלב בקהילה עם שחרורם 
גם  אלא  עצמם,  החוק  עוברי  רק  לא  בה  ומשתתפים  מהכלא 

משפחותיהם וקהילות התמיכה שלהם. 
הפרק החותם שער זה עניינו הליכי צדק מאחה בהקשר של 
עבירות מין. האם ניתן לעשות צדק בעניינם של המעורבים בדרך 
זו  דרך  של  מאפייניה  מהם  המקובל?  הפלילי  ההליך  מן  שונה 
ושלביה? על ניסיונן המצטבר בתחום זה בפעילות תכנית "'בצדק' 
- תכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות" כותבות פני לייסט, דליה 
טאובר וכרמית קלר־חלמיש מהמרכז הישראלי לגישות מאחות.

השער השלישי מסכם את נושא הצדק המאחה והשיח המאחה. 
בן־גוריון,  מאוניברסיטת  רונן  יאיר  שכתב  בפרק  פותח  הוא 
בעשיית  מרכזי  כמרכיב  לאחר"  "התמסרות  במושג  המתמקד 
בין פוגע לנפגע. התמסרות פירושה התעלות אל מעבר  צדק 
לפרטי האירוע, והיא מוליכה לעיצוב התייחסות חדשה ושונה 

לאירוע ה"עברייני" שבבסיס הקונפליקט. 
האפשרות  את  בוחנת  המשפטים  ממשרד  ברוט  עמי  בת 
ליישם הליכי צדק מאחה בסכסוכים ובקונפליקטים פוליטיים, 
הנפגעות  המשפחות  את  המלוות  הקשות  התחושות  חרף 
בסכסוך זה. היא מציגה יחידים ומשפחות שבחרו לקיים שיח 
שאינו   - הקונפליקט  את  ליישב  רצון  מתוך  האחר"  "הצד  עם 

אישי אך משמעויותיו הן אישיות. 
דליה טאובר מהמרכז לגישות מאחדות מתארת את ניסיונה 
ולנסח  להגדיר  במאמץ  וארגונים  קבוצות  אנשים,  לשלב 
פתרון  לשם  הידברות  מעודדים  שעקרונותיה  חברתית  אמנה 
השיח  את  להרחיב  נועדה  האמנה  בקהילה.  קונפליקטים 
קבלת  המאחה:  הצדק  עקרונות  את  שיאמץ  כך  החברתי, 

אחריות אקטיבית, העצמת הקהילה וכיבוד הזולת. 
שהוא  תוך  "צדק"  במושג  דן  ינאי  אורי  הספר,  פרקי  לסיכום 
עושה הבחנה בין צדק במשפט ובין צדק חברתי. לדבריו, ראוי 
הקונפליקט  את  לסיים  הסיכויים  יותר  רבים  שבו  הליך  לחפש 
כ־win-win לשני הצדדים השותפים לשיח  בתוצאה המוגדרת 

המאחה. 
כאמור, לספר גם ארבעה נספחים, המתמקדים בניסיון שנצבר 
בישראל בתחום הצדק המאחה. בנספח הראשון, סנ"ץ מאיר־דב 
ברקוביץ מספר על המודעות של משטרת ישראל לקיומם של 
הליכי צדק מאחה ועל שילובם בעבודת המשטרה. בנספח השני, 
אפי ברוור, מנהל שירות המבחן לנוער, מציג את שילוב הליכי 

ד"ר מאיר חובב - מנהל האגף לשירותי תקון לשעבר, משרד הרווחה 
hagith@013.net.il .והשירותים החברתיים
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מנכ"ל  נבון,  עזי  לנוער.  המבחן  שירות  בעבודת  המאחה  הצדק 
גישת  בין  ההבדלים  את  השלישי  בנספח  מציג  קד"מ,  עמותת 
המאחה.  הצדק  גישת  לבין  משפחתיות(  דיון  )קבוצות  קד"מ 
פילובסקי־מנקס  וגלי  קידר  נאוה  בכרך,  נורית  הרביעי,  בנספח 
בעמותה,  שהצטבר  הניסיון  את  מציגות  "מוזאיקה"  מעמותת 

המטפלת בעבירות פליליות מורכבות ורגישות.
הנעשה  על  ידע  של  לדעתי,  חשוב,  מקור  הוא  זה  ספר 
ייחודו בהתייחסותו לקשרים  בתחום הצדק המאחה בישראל. 
והעדים  הקרבנות  החוק,  עוברי  בין  הקיימים  המשמעותיים 
דרכים  מוצגות  בספר  מסביבתם.  מקבלים  שהם  ולתמיכה 
"השלום"  - השבת  יותר  או במובן הרחב  לפתרון הקונפליקט, 

לקהילה. 
הספר עשוי לשמש מדריך לעובדים חדשים בתחום, וכן לכל 
המעורבים  אנשים  של  בענייניהם  העוסקים  המקצוע  בעלי 
בפלילים: עובדים סוציאליים, שופטים, עורכי דין, אנשי משטרה, 
קהילתיים  קונפליקטים  בפתרון  העוסקים  ואנשים  מחנכים 
יתר המתעניינים בנושא.  וכל  וענישה,  ובמדיניות אכיפת חוק 
המפעילות  המסגרות  של  משווה  מחקר  לבצע  ממליץ  אני 
בהליך  בייחודו  שיעסוק  המאחה,  הצדק  גישת  את  בישראל 
הקשר  המשך  על  זמן  לאורך  זו  התערבות  ובהשפעת  הפלילי 

בין המעורבים באירוע הפלילי.     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"נסיכה של אבא" 
מאת עדי ליניאל 

הוצאת ספרי ניב 2016, 149 עמודים

סקרה: אהובה אוברשטיין

אלימות במשפחה היא כותרת שגרתית. שגרתית, אך כואבת. 
חדשות,  במבזקי  בתקשורת,  מקומות:  באינספור  בה  פגשנו 
המקצועית  בספרות  שלנו,  המקצועי  ביום־יום  בסיפורים, 
אבא",  של  "נסיכה  ליניאל,  עדי  של  ספרה  הטיפול.  ובחדרי 
ילדה  של  בכאב  ראשון,  בגוף  האלימות  עם  אותנו  מפגיש 
וזהותה  ופוגע  אלים  בעולם  גדלה  אלימות,  לתוך  שנולדה 

התגבשה בכור האלימות - עד אשר לקחה את גורלה בידיה.
עדי ליניאל כתבה ספר מרתק ועוצר נשימה על חוויית הילדה 
שבמגעה הראשון עם אביה זכתה לאהבה ולחום, וככל שגדלה 
פרצה וגדלה האלימות. אלימות פיזית, אלימות רגשית ואלימות 
כלפיה  שהופנתה  אלימות  רחמים.  ללא  אותה  נפשית, שעטפו 
ואלימות בין הוריה. מיה, הילדה שבספר, משתדלת להיות "ילדה 
 - משתדלת  שהיא  ככל  אבל  בציפיות,  לעמוד  לַרצות,  טובה", 
היא אינה מצליחה לעצור את גל האלימות הקשה והבלתי צפוי 
)שבמהרה הופך צפוי בכל רגע(. למעגל זה מצטרפים שני אחיה 

שנולדו אחריה, כל אחד ב"תפקידו" וב"דרכו".
אותי  מובילות  מיה  של  מחייה  ותמונות  בספר,  קוראת  אני 
בנתיב של פחד, חרדה, כעס, השפלה, בדידות, אשמה, אחריות 
כך  על  לדבר  אסור  לספר.  אסור  ומתגברים.  ההולכים  ועוד, 
מוצלחת,   - בחוץ  מיה  יש  כפולים:  חיים  חיה  מיה  "בחוץ". 
יפה ומקובלת על חבריה, ויש מיה בבית - כואבת ומוכה. אין 
ויבינו(.  יראו  )פן  אסור  חברות  לארח  גם  הרי  כי  ביניהן,  גשר 

"מבחוץ אנחנו נראים כמו משפחה רגילה, אימא, אבא, שלושה 
ילדים וכלבה. אבל הצעקות, ההשפלות, כל אלה נשמרים כמו 
גם הסבתא החמה  קירות הדירה שלנו."  בין  פצצה מתקתקת 
והמנחמת ממליצה להיות סבלנית ובלתי נראית ולהמתין ש"זה 
יעבור". "הכול נגמר בסוף, גם הטוב וגם הרע," היא אומרת. רגעי 
האושר קצרים ושבריריים, בעיקר כשלאבא יש מצב רוח טוב, 

וגם לאימא. הפחד מצמית, ולא נותר אלא לרצות. כל הזמן.
הספר זורם בכאב עמוק לאורך הילדות וההתבגרות של מיה. 
כל  וקורע  הפוגה  וללא  רחם  ללא  פוצע  והנפשי  הפיזי  הכאב 
חלקה טובה בנפש. המבנה המשפחתי שבו גדלה הוא חטיבה 
מאוזנת וברורה של אלימות. לצד האב האלים )פרקליט בכיר 
ומוערך( ניצבת האם )עו"ס( נטולת האהבה. גם היא סופגת את 
מנת האלימות שלה, אבל משתפת עמה פעולה: לא מגינה, לא 
חוצצת, מצטרפת. מיה רואה את אחיה, ההולך ומתקרב לאביו 
אחותה  את  רואה  היא  דמותו.  את  ובנחישות  בהדרגה  ולובש 
הקטנה והשברירית מאבדת את אהבת אביה ומצטרפת לעולם 

הכאב והסבל. 
מתרחקת,  היא  משלה:  בדרך  בוחרת  והיא  חזקה,  מיה  אבל 
שוברת גבולות ומוסכמות, מורדת ומעצבת את עצמה מחדש. 
היא  אבל  עמוק,  הכאב  נרתעת.  אינה  היא  אבל  גבוה,  המחיר 
אינם  כושלים  זוגיות  ניסיונות  מבטה.  את  אליו  מישירה 
מרתיעים אותה, והיא מנסה להיעזר ולפרוח, כושלת וקמה שוב 
מגלה  היא  ישותה,  בעומק  בתוכה,  מכול:  והקשה  הבא.  לקרב 

את אביה ואלימותו. האם תצליח להכניע את המפלצת? 
לשיקום  והעיקשת  הקשה  בדרכה  מיה  את  מלווים  אנחנו 
עצמי. תעצומות הנפש שלה ניבטות מכל שורות הספר וזוהרות 
ושקוע  אותה  הסובב  האופל  מול  אל  ובחיוניות  באופטימיות 

בנפשה.
שיקום.  ותהליכי  במשפחה  אלימות  תהליכי  משקף  הספר 
בחוזקות  בעוצמה,  באופטימיות,  הקורא  את  כובשת  גיבורתו 

ובחולשות שלה.
הכתיבה נגישה ומרתקת, ישירה וריאליסטית ונובעת ישירות 
רוצה  היא  דבר.  ליפות  רוצה  אינה  הכותבת  המציאות.  מכאב 
לחשוף, להוציא לאור השמש ולצרוב בתודעת הקורא את מה 
שבמציאות הוא אינו יכול לראות. אי אפשר לעצור - השורות 
בפני  חושפות  המחשבות,  את  ומטריפות  העיניים  מול  רצות 
הכותבת  זיהה.  לא  ואולי  הכיר,  לא  שכמותה  מציאות  הקורא 
והתעצמות  גדילה  לקראת  מובילה  אופטימית,  וגם  כואבת 

מבלי להסתיר את כאבי הגדילה ואת הקושי העמוק.
ממליצה מאוד לקרוא את הספר המיוחד הזה!

אם  אשמח   - סקירתי  בעקבות  שיקרא  ומי  קרא,  שכבר  מי 
תכתבו על כך למדור ותוסיפו תובנות והתרשמויות משלכם.

 ahuvao@walla.co.il .עו"ס מומחה - MSW ,אהובה אוברשטיין
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הנחיות אלה נועדו לסייע לכותב/ת המעוניינים לפרסם מאמר בכתב העת. 

אנו מזמינים עובדים סוציאליים מכל קשת הארגונים ועולמות התוכן - עובדי המגזר הציבורי, עמותות וארגונים 
פרטיים, לשתף בידע המקצועי, להביע עמדה ולחלוק את חוכמת המעשה. 

מדורים: א. 
מאמרים שמוצגים לפרסום במידעו"ס יופיעו לרוב באחד מהמדורים הבאים:

עמדה: מאמר המשתרע על עמוד אחד או שני עמודים ומבטא עמדה ברורה ומנומקת בנושא אקטואלי   .1
ורלוונטי למקצוע העבודה הסוציאלית, לשירותי הרווחה במסגרות השונות ולמדיניות החברתית.

אשנב: מאמר המתאר התערבות או מיזם המבוצעים בשדה.  .2
מן השדה: מאמר העוסק בהתערבות טיפולית בשדה, המתוארת במסגרת תיאורטית כוללנית יותר. על מאמרי   .3
"מן השדה" לכלול סקירת ספרות מקיפה ועדכנית, תיאור ברור של התכנית, הערכת ההתערבות, המלצות 

ומסקנות.
מן המחקר: מאמר המדווח על ממצאי מחקרים. מבנה המאמר: מבוא, סקירת ספרות, תיאור הליך המחקר,   .4

סיכום ממצאים עיקריים ודיון. 

לכל סוגי המאמרים יש לצרף מלות מפתח.
 מאמרים שיופיעו במסגרת המדורים "מן השדה" או "מן המחקר" עוברים שיפוט מדעי. 

 יש לצרף גם תקציר ובו תיאור מטרה/רציונל/רקע, שיטה, תוצאות ומסקנות )עד 200 מלים(.

הוראות כלליות למחברים: ב. 
אורך: עד 6000 מילים )כולל רשימת מקורות, עד 40 מקורות מידע(   ●

גופן: David בגודל 12   ●
רווח בין השורות: כפול  ●

רווח שוליים: 3 ס"מ מצד ימין ומצד שמאל  ●
כותרות: הבניה ברורה לכותרות ותת כותרות מקלה על הבנת המאמר, ועל כן מומלץ ביותר להשתמש בכלי   ●

זה בעת עריכת המאמר. 

כללי רישום הביבליוגרפיה: ג. 
אופן אזכור המקורות בגוף המאמר וכן ברשימת המקורות צריך לעקוב אחר כללי ה־APA )כללים הנהוגים 

בכתיבה במדעי החברה(. 
)Andersen, 1995( דוגמה לציטוט בגוף המאמר: לפי אנדרסן

דוגמה לאזכור ברשימת המקורות:
Erikson, E.H. )1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

ניתן גם להיעזר בהוראות שבקישור הבא: 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01

הליך קבלת המאמרים: ד. 

המאמרים נקראים על ידי שניים או יותר מחברי המערכת או מעריכים חיצוניים.
בהנחה שהנושא נמצא חשוב, עדכני ו/או בעל פוטנציאל לתרום לידע ולמקצוע, חברי המערכת יסייעו לכותבים, 

כדי להגיע לרמה הנדרשת לפרסום במידעו"ס.

 ,meidaos.new@gmail.com :יש לשלוח את המאמרים לכתובת הדואר האלקטרוני 

בציון כתובות הדואר האלקטרוני של הכותבים, שאותן נוכל לפרסם בצד המאמר.

חיסיון: ה. 
יש להקפיד להשתמש בשמות בדויים במידה שמתייחסים לתיאורי מקרה ולהימנע מתיאור פרטים שעלולים 
להסגיר את זהות המטופלים. במידה שמבקשים לצרף למאמר תיאורים ותמונות של דמויות ומקרים, יש לקבל 

הסכמה לשימוש בהם. 

נשמח לעמוד לרשותכם,
כתיבה נעימה!

חברי מערכת מידעו"ס



קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל

על פי אתר פנסיה-נט של משרד האוצר ומכון מחקר רושינק. האמור אינו מהווה ייעוץ 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. הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל 
הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

קרן פנסיה של מנורה מבטחים, 
כי חייבים ללכת על משהו גדול, 

חזק ויציב

"

"

מנורה מבטחים, כי

מגיע לך יותר!
טלפוןשםאזור

054-6669304בתאל וייצמןצפון

050-4049265רון גולןמרכז

 050-4049409אופיר דהאןהשפלה

050-4049267איתי נגרירושלים

050-4049374מלי גנידרום

לפרטים והצטרפות עומדים לרשותכם:
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