
עמדה

 אני לא עושה 

עבודת קודש

 חגית שטרן, 

עמ׳ 11

 מחזון למציאות: 

העבודה הטיפולית 
עם נשים עוברות 

חוק בבית המשפט 
הקהילתי

טל אמיר ריז׳י, עמ׳ 20

מן השדה

 תכנית ברו"ש בדרום ירושלים: 

 שותפויות בתחום הטיפול במשפחות בהן אחד 

או שני ההורים מתמודדים עם מגבלה נפשית

רחל פוסטולובסקי, הילה שטרן, עמ׳ 12
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התוכנית הישראלית
לטיפול התנהגותי קוגניטיבי

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

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

www.cbtyakovsinai.com

תוכנית הכשרה דו ותלת שנתית
בפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית

תל-השומר, חיפה, באר-שבע - מחזור י"ח

התוכנית תפתח באוקטובר 2019
באישורה של איט"ה - אגודה ישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי

בחסות אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לחינוך, היחידה לפיתוח מקצועי
התוכנית מוכרת לגמול השתלמות

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

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

מיקום ומשך התוכנית
שנתיים או שלוש שנות לימוד ומתקיימת בשלושה מחזורים מקבילים

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

מסלול תלת שנתי בנפרד באישור האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

20% לעובדים סוציאליים שיירשמו לתל-השומר עד 30.3.2019 הנחה מיוחדת: 
30% לעובדים סוציאליים שיירשמו לתוכנית ההכשרה   

בחיפה ובבאר-שבע לא יאוחר מה-30.5.2019   

קורסים מתקדמים שיפתחו ב-2020-2019:
ד"ר נעמי אפל  לדבר CBT עם הורים וילדים  
ד"ר נעמי אפל    CBT-טיפול זוגי והורי בראי ה

ד"ר אפרת שדך  מבוא לטיפול פסיכודינמי  
ד"ר יאיר אברהם    ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ד"ר יפעת כהן טיפול דיאלקטי התנהגותי - קורס מבוא וקורס מיומנויות  
מר ניב אידלמן    CBT-מיינדפולנס ו
ד"ר עופר פלד סכמה תרפיה  
פרופ' יעל לצר   )IPT( פסיכותרפיה בינאישית
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חברי המערכת

אילנה בן שחר - יו”ר המערכת,
 לירון בן־עזרא - עורכת משנה, 

אהובה אוברשטיין, שלי אינגדאו־ונדה, 
 ד"ר עפרה ארן, אביטל גבאי, 

פרופ' יעל גירון, מיטל ויסמן־צברי, 
ד"ר מאיר חובב, פרופ' אלי לונטל, 

 נחום מיכאלי, חנה סלוצקי, 

ד"ר עינב שגב

מו”ל

האגודה לקידום העבודה הסוציאלית

רח’ ארלוזורוב 93, ת”א 62098

טל. 03-6921180

פקס. 03-6921148

www.socialwork.org.il

meidaos.new@gmail.com

עריכה לשונית

נעמה דותן

עיצוב גרפי

נילי גולדמן ל”ניו יורק ניו יורק”

הפקה ומודעות

ניו יורק ניו יורק )ישראל( בע”מ

יהודה הלוי 92, ת”א 6527510

טל. 03-5619993

פקס. 03-5625732
www.newyork-newyork.co.il

newyork@bezeqint.net

תוכן

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

 לתשומת לבכם - כדאי לבדוק מראש כל

 תכנית לימודים, השתלמות וקורס המוצעים

 לכם על ידי המפרסמים ולברר אם הם 

מוכרים ע"י האיגוד לצורך גמול השתלמות.

דבר יו"ר המערכת אילנה בן שחר   4

דבר יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני  5

משולחן המועצה  הכרה בניהול כתחום מומחיות בעבודה   6

סוציאלית אורית נוטמן־שורץ 

עמדה האם העבודה מצאה את רווחתה? ניצה )קלינר( קסיר,   8

אהרן יורק ואתי פרץ 

עמדה  מאחורי דלתות סגורות אורית גלעד  10

עמדה  אני לא עושה עבודת קודש חגית שטרן  11

מן השדה  תכנית ברו"ש בדרום ירושלים: בריאות הנפש,   12 

 רווחה ושיקום, שותפויות בתחום הטיפול במשפחות 

 בהן אחד או שני ההורים מתמודדים עם מגבלה נפשית 

רחל פוסטולובסקי והילה שטרן

מחזון למציאות: העבודה הטיפולית עם נשים עוברות חוק בבית   20

המשפט הקהילתי טל אמיר ריז'י 

מחלקה ראשונה – ייזום וטיפול מזורז בזכויות סוציאליות של   26

מטופלים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה אליה עוזיאל, 
יעקב דרייהר, שירה בירנשטוק־כהן, אביעד לייזרוביץ, לימור 

לוריא, שלמה מור יוסף ואהוד דודסון

עו"סים כנס  יום עיון בנושא אלימות במשפחה כלפי מתמודדים   30

עם מחלות נפש שרית וייס, אנדי איפרגן, שבלת הרשקוביץ 
ארגס וגידי פרץ

אתיקה  להעלות את הסעיף נחום מיכאלי  32

על המדף "עיגון מעמד העובד הסוציאלי בישראל בחקיקה" 
 
34 

סקר אורי ינאי

על המדף "בדידות" סקרה אהובה אוברשטיין  36

על המתוק ועל המר: על יצירה בזקנה ועל זקנה סקרה אהובה   37

אוברשטיין

הנחיות לפרסום מאמר  38

 תודות 

לקוראי/ות 
 המאמרים 

 מן החוץ 

 לשנת 

2018

ד"ר ורד בלוש קליינמן
פרופ' מרים גולן
פרופ' אורי ינאי
ד"ר רינה פייגין
ד"ר גיורא קפלן

ד"ר פאולה גרבר אפשטיין

ד"ר ג'וליה גוזמן
ד"ר אלישבע סדן
MSW אילן שריף
MSW ענת שלו

 MSW נועה לוינגר



דבר יו״ר המערכת
קוראות וקוראים יקרים,

גיליון 88 מוגש לכם בתחילת שנת 2019; שנה שנפתחה, לשמחתנו, בהצבת איגוד העובדים הסוציאליים "על המפה" בזכות מאבק 
עיקש על דמותם של השירותים החברתיים בישראל ובאלימות כלפי העו"סים ולמען העלאת שכרנו ושיפור תנאי עבודתנו - שכבר הניב 
תוצאות. על כל אלה, והישגים נוספים שבדרך, אנו מברכים - בשם המערכת והעובדים הסוציאליים - את ענבל, יו"ר האיגוד, שנבחרה 

לאחרונה כאחת מאנשי השנה החברתיים של ישראל. יישר כוח לענבל ולכל משפחת העובדות והעובדים הסוציאליים.
שנת 2018 הייתה שנת הנשים ושנת המחאות. שנה של מאבקים חברתיים שהובילו לוחמים, ובעיקר לוחמות, נגד אלימות, אפליה 

ועושק זכויות של אוכלוסיות מודרות ובעד זכויות העו"סים.
תאודור סוס גייזל, "ד"ר סוס" המפורסם, כתב בספרו "הלורקס": "אם יבוא מישהו שיהיה לו אכפת, משהו ישתנה לטובה, אולי קצת". 

ואכן, זכינו במישהי שאכפת לה, ומשהו אכן משתנה. 
מאחר שכל התחלה היא גם סיום, נפרדת מאתנו יו"ר מועצת העובדים הסוציאליים, אורית נוטמן־שורץ, בתום שמונה שנות כהונה 
פוריות ומקדמות במועצה וגם אצלנו - במידעו"ס, שבו שיתפה בהתרחשויות במועצה, בחשיבה ובחזון. תודה רבה לאורית על ההירתמות 
המתמשכת והכתיבה המפרה, וברכת הצלחה בהמשך הדרך! ליו"ר הנכנסת, חיה יצחקי, שלוחה ברכת הצלחה בתפקיד - בתקווה להמשך 

המסורת של שיתוף הפעולה בינינו. 
גיליון זה הוא אקלקטי במהותו, אך אפשר להבחין בכמה תמות המקשרות בין תוכני המאמרים ותוצאות ההתערבויות המקצועיות. האחת 
היא העשייה המשותפת, איגום המשאבים ושיתופי הפעולה הבין־מערכתיים במטרה לקדם אוכלוסיות מודרות שבטיפולנו. השנייה היא 
חיזוק שיטות התערבות ותהליכים בוני־אמון בין מטופל למטפל באמצעות יישוג וטיפול במסגרת ההשתייכות הקהילתית והמשפחתית.
במאמרן העוסק בתכנית "ברו״ש" - בריאות הנפש, רווחה ושיקום, מציגות רחל פוסטולובסקי והילה שטרן שותפויות בתחום הטיפול 
במשפחות שבהן אחד ההורים או שניהם מתמודדים עם מגבלה נפשית. הן מתארות הבניית שותפויות בטיפול בין שירותי הרווחה 
ושירותי ברה"נ ואת הטיפול הניתן בבתי המשפחות עצמן, בראייה פסיכוסוציאלית מערכתית. התכנית מלווה במחקר הערכה של מכון 
חרוב ועיריית ירושלים. תכנית ברו״ש מיישמת את המלצות ועדת וינטר, ובכך מממשת את תרומת השותפות בטיפול במשפחות שילדיהן 

נתונים במצבי סיכון.
מאמרה של טל אמיר ריז'י שם גם הוא דגש על שיתופי פעולה ועבודה בסביבת המטופל. המאמר מתאר עבודה טיפולית עם נשים 
עוברות חוק בבית המשפט הקהילתי, כאמצעי למניעת פשיעה חוזרת. מחזון למציאות - כשמו כן הוא. הטיפול מתמקד בעקרונות 
הפרקטיקה של הע"ס מודעת עוני מחד גיסא, ובטיפול בנשים עוברות חוק בביתן ובסביבתן מאידך גיסא. טל, העו"ס בתכנית החדשנית, 

משתפת בהרהורי לבה באשר למקומה החברתי והאישי מול המטופלות; חשיפה שאינה מובנת מאליה.
ועוד בנושא השותפות המערכתית בטיפול, והפעם בתחום האלימות במשפחה - שרית וייס, אנדי איפרגן, שבולת הרשקוביץ ארגס 
 וגידי פרץ, הפועלים במערכות בריאות שונות, כותבים על יום עיון ייחודי בנושא אלימות במשפחה כלפי מתמודדים עם מחלות 

 נפש. זוהי נקודה פתיחה לשיפור הידע של אנשי המקצוע ולפיתוח מענים מניעתיים וטיפוליים לאוכלוסיית המתמודדים עם 

מחלות נפש. 
המאמר "מחלקה ראשונה" נכתב על ידי צוות רב־מקצועי מתחומי עיסוק שונים, שחבריו תורמים יחדיו לרצף הטיפול ולהנגשת זכויות 
מטופלים באופן יזום עוד בהיותם מאושפזים בבית החולים. אליה עוזיאל, יעקב דרהייר, שירה בירנשטוק כהן, אביעד לייזרוביץ, לימור 
לוריא, שלמה מור יוסף ואהוד דודסון מציגים תכנית חדשנית למיצוי זכויות מטופלים, שתוצאותיה הן איתור מוקדם של זכאי קצבאות 

נכות, קיצור זמן הטפול בתביעות והנגשת שירותים - לרווחת המטופלים.
בעקבות פרסום הגרסה החדשה של קוד האתיקה, נחום מיכאלי משתף את קוראי מידעו״ס בשניים מהסעיפים בגרסתם החדשה. 

נמשיך בעדכון בגיליונות הבאים.
מאמרי העמדה בגיליון זה מוקדשים לנושאים העומדים על סדר היום הציבורי. האחד מוקדש לזכרו של פרופ' יוסי קטן ז"ל ומתבסס 
על מושבים שהתקיימו בכנס שדרות לחברה 2016 ובכנס העובדים הסוציאליים שהתקיים בנובמבר 2017. הוא דן בשאלת המיזוג בין 
תחום העבודה לתחום הרווחה והשירותים החברתיים. כתבו ניצה קליינר קסיר, אהרן יורק ואתי פרץ. השני הוא מאמרה של חגית שטרן, 
שתחת הכותרת: "אני לא עושה עבודת קודש", מתייחסת לנושא האלימות כלפי עו"סים. מאמר העמדה של אורית גלעד, "מאחורי דלתיים 

סגורות", עוסק גם הוא באלימות נגד העו"סים ומתייחס למוגנות שלהם ולהבטחת שלומם.
אהובה אוברשטיין סוקרת עבורנו אירוע השקה מרגש של ספרה של ניצה אייל "אל אמי" ושל הספר "על שפע היש הנמלט - שירה 

בזקנה, זקנה בשירה", בעריכת מירי ורון ואמיר כהן־שלו. 
עוד נסקרים ב"על המדף" שני ספרים מקצועיים: ספרם של שמואל גולדשטיין ויעל גירון: "עיגון מעמד העובד הסוציאלי בישראל 
בחקיקה", וספרם של סטנלי רבין, אנדרה מטלון ובנימין מעוז: "בדידות". את הראשון סקר אורי ינאי ואת השני סקרה אהובה אוברשטיין.

בתודה על שיתוף הפעולה ואיחולי שנה פורייה,
אילנה בן שחר, יו"ר מערכת מידעו"ס
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דבר יו"ר האיגוד | עו״ס ענבל חרמוני
עובדות ועובדים סוציאליים יקרות/ים,

צעדי המחאה והשביתות שקיימנו בחודשים נובמבר-דצמבר הובילו בתחילת חודש ינואר לתהליך של משא ומתן עם משרד האוצר 
בנושא המוגנות של העובדות/ים. תאריך היעד לסיום חלק זה של המו"מ, כפי שסוכם עם שר האוצר ועם פקידי משרדו, הוא סוף 

מרץ. מיד לאחר מכן יתחיל החלק השני, שיעסוק בנושאי ליבה של המקצוע שלנו: תנאי העבודה והשכר שלנו.
איך זה עובד?

שתי ועדות באיגוד מתכננות ומלוות את המשא ומתן עם האוצר: ועדת מוגנות וועדת שכר. בשתי הוועדות יושבים נציגי העובדים 
אשר התנדבו לתפקיד או נבחרו על ידי מוסדות האיגוד, נציגים מצוות האיגוד, אנוכי ושני כלכלנים ממשרדו של יוסי קוצ'יק - 

המלווה אותנו מקצועית בתהליך המשא ומתן.
לכל אחד מהנושאים )מוגנות, שכר( יש גם צוות מו"מ, אשר ניזון מהחלטות הוועדה הרלוונטית ובהתאם מוביל את הדיונים סביב 

שולחן המו"מ.
בנושא השכר ותנאי העבודה - ועדת השכר תסיים לגבש ולהדק את מסמך הדרישות שלנו ותביא אותו לאישור מוסדות האיגוד, 

שבהם יושבים הנציגים שלכן/ם. 
אתן/ם בוודאי שואלות/ים את עצמכן/ם כיצד תוכלו להשפיע על עיצוב הדרישות ועל המאבק שלנו באופן ישיר, ולא רק 
באמצעות הנציגים. בשבועות הקרובים נקיים מפגשים פתוחים במחוזות, בהובלה של צוות האיגוד ושלי )בחלק מהמחזות 
יתקיימו בשעות אחר  עובדות/ים(. המפגשים  שיותר  לכמה  להנגישם  כדי  במחוז,  שונים  במקומות  שני מפגשים,   ייערכו 

הצהריים. תוכלו לשמוע אותנו, ובעיקר לשתף אותנו ואת הקולגות שלכן/ם במחשבות וברעיונות שלכן/ם לגבי המאבק, הצרכים 
וסדרי העדיפויות. מפגש של כולנו יחדיו הוא חשוב ומפרה, ואני מקווה שתרימו את הכפפה ותבואו לפגוש אותנו.

הרווחה,  עובדות/ים ממשרד  ופוגשת  בשבוע,  פעמיים-שלוש  העבודה,  למקומות  לשטח,  להגיע  אני ממשיכה   במקביל, 

משירותי בריאות כללית, ממערכת הבריאות הפסיכיאטרית והכללית, מהמחלקות לש"ח, קבוצות גמלאים ועוד. אתן/ם מוזמנות/ים 
ליזום מפגש במקום העבודה שלכן/ם באמצעות הציר המייצג אתכן/ם או יו"ר המחוז הרלוונטי - ואנחנו נגיע בחפץ לב.

בתקופה כזו, חשוב לנו להשאיר את המאבק שלנו על סדר היום הציבורי ואנו מעלים בפניכן/ם בקשות שונות הקשורות בכך. בין 
היתר, יצאנו במבצע לאיסוף סיפורים מעניינים/מיוחדים של עו"סיות/ים, שמטרתו לייצר קמפיין פייסבוק אשר יחשוף בפני הציבור 
את ההצלחות, ההישגים והחוויות שלנו, כנשות ואנשי מקצוע בתחומים שונים )פרטים על כך - בניוזלטר של חודש ינואר(. שיתוף 

הפעולה שלכן/ם ב"מבצעים" ובקמפיינים מסוג זה הכרחי להשגת מטרותינו המשותפות.
בחודש ינואר העלינו לרשת קמפיין הצטרפות לאיגוד. אני נרגשת לבשר כי  עשרות עובדים/ות כבר הצטרפו לאיגוד בזכות 
הקמפיין! כל אחת ואחד שמצטרפים - חשובים. כך נגדיל את הכוח הקולקטיבי שלנו, ובהתאם גם את עוצמתנו הארגונית ואת 

ההישגים שנוכל להגיע אליהם. 
אני גאה לשתף אתכם בנתונים ולספר כי במהלך שנת 2018 הצטרפו לאיגוד כ־1200 עובדות ועובדים סוציאליים! מספר המצטרפים 

החדשים, המהווים כעשירית מחברי האיגוד, הוא אינדיקציה לגדילה מתמדת - בקצב יפה מאוד - של האיגוד.
בנוסף למשא ומתן ולעבודה האינטנסיבית לגיבוש הדרישות, אנו ממשיכים לטפל בעשרות נושאים נוספים הדורשים תיקון, 

שיפור וקידום )גם על כך - פרטים נוספים בניוזלטר שלנו(. 
 לסיום, אני מבקשת לחזור ולהזכיר כי המאבק שלנו רק התחיל. הדרך הצפויה לנו עודנה ארוכה ופתלתלה. אנו נערכים 

להצלחתנו  הנדרשים  והאומץ  הנחישות  הרוח,  אורך  את  שתגייסו  מכן/ם  ואחד  אחת  כל  על  וסומכים  המאבק   להמשך 

המשותפת.

שלכן/ם בסולידריות,
ענבל
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