
אתגרים בטיפול ביוצאי אתיופיה 
 במחלקות לשירותים חברתיים

והמלצות לדרכי התמודדות

במהלך עבודתי בשדה וכסטודנטית לדוקטורט שחוקרת סיכון וחוסן 
מנקודת מבטם של העובדים הסוציאליים המטפלים ביוצאי אתיופיה, 
התלבטתי לא פעם בשאלה אם הצלחתי בטיפול במשפחה זו או אחרת. 
האם דרכי הטיפול שהצעתי תרמו להם? ומהי בכלל הצלחה בטיפול? 
האם הצלחה בעיני העו"ס היא הצלחה גם בעיני המטופלים שלנו? ומהם 
האתגרים הייחודיים שהעובדים הסוציאליים בשטח מתמודדים עמם 

בבואם לטפל באוכלוסייה זו?
כדי לענות על שאלות אלה, קיימתי ראיונות עם חמש עובדות 
סוציאליות המטפלות ביוצאי אתיופיה במחלקות לשירותים חברתיים; 
שתיים מהן יוצאות אתיופיה ושלוש אינן יוצאות אתיופיה. שאלתי 
אותן מהי בעיניהן הצלחה בטיפול ביוצאי אתיופיה. מניתוח התשובות 
עלו סוגיות הקשורות בהגדרת ההצלחה בטיפול ובמורכבות התפיסה 
שלהן את ההצלחה. מורכבות זו חידדה והדגישה את האתגרים שהן 

מתמודדות עמם בטיפול ביוצאי אתיופיה.  
כל חמש העובדות שראיינתי מופיעות בכתבה זו בשמות בדויים. 
"חרות" ו"ישלם" הן יוצאות אתיופיה; "שרה", "נטע" ו"סימה" אינן יוצאות 

אתיופיה.

הרמה האישית: אתגרים בהקשר 
למטופלים יוצאי אתיופיה 

 האתגר המרכזי: תלות גבוהה של 

 יוצאי אתיופיה במחלקת הרווחה 

ובעובדים הסוציאליים

לעולים החדשים, המגיעים למחלקות לשירותים חברתיים לאחר שהות 
במרכז הקליטה, יש צורך בתיווך מתמיד מול כל הגורמים בקהילה. צורך 
זה מכביד מאוד על עבודת העובדת הסוציאלית ומגביר את התלות בה. 
שרה, אחת מהעו"ס שראיינתי, מספרת על זוג עולים חדשים שהיחסים 
ביניהם מורכבים: לאב יש ילדים באתיופיה, והוא נוסע לבקרם לעתים 
מזומנות ותומך בהם בסכומי כסף גדולים, הנגרעים מתקציב המשפחה. 
האישה מאסה בכך ופתחה בהליך נגדו להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ. 
בתגובה, הוא ביקש להתגרש. בני הזוג נפגשו עם שרה וביקשו ממנה 

אישור להתגרש באופן מידי, מתוך תפיסה כי העובדת הסוציאלית 
תסייע להם להתגרש בתוך זמן קצר ותייתר את הצורך לפנות לרבנות 
או לשמגלה )איש דת מהקהילה האתיופית( לצורך הסדרת הגירושין. 
דוגמה זו ממחישה את אי ההבנה של תפקיד העו"ס ואת הבלבול בין 

תפקידיהם של גורמי סיוע שונים, אשר מגביר את התלות בעו"ס. 
לדברי שרה, ההצלחה תימדד בכך שהעולים "יצליחו להסתדר כלכלית 
ולא יבקשו שי לחג; שיצליחו לעשות את החיבור והגשר בין מה שהביאו 
עמם מאתיופיה לבין מה שקורה בארץ; שיצליחו לשלב בין העבר להווה; 

שיתאימו את עצמם לחוקים שיש בישראל". 
כיצד נגיע לכך? מתוך ניסיוני, עצמאות אפשר לעודד באמצעות הקניה 
של השפה העברית, היכרות עם הארגונים השונים, תעסוקה מתגמלת 

וסגירת תיקים של מטופלים שכבר אינם נזקקים לטיפול. 

 הרמה הבין־אישית: 
אתגרים הנוגעים לקשר שבין מטופלים 

יוצאי אתיופיה לעובדי הרווחה

 האתגר הראשון: חוסר אמון בין ההורים 

לצוותי החינוך והרווחה 
למרות ריבוי הפניות של יוצאי אתיופיה לטיפול במחלקות לשירותים 
חברתיים, שורר חוסר אמון בסיסי בין ההורים לבין צוות הרווחה וצוות 

החינוך. 
אחת הדוגמאות לכך היא האבחונים בוועדות תכנון טיפול ובבתי 
הספר. האבחונים הם נושא מורכב מאוד מבחינת יוצאי אתיופיה. מלבד 
התפיסה התרבותית השונה של יוצאי אתיופיה את נושא האבחונים 
)שאינו קיים כלל באתיופיה ונראה להם מיותר( והטעויות הרבות הנעשות 
באבחון בשל אי הכרת הרקע התרבותי של הילדים, ההורים אינם 
מיודעים מדוע הוחלט לאבחן את הילד שלהם או מהן ההשלכות של 
האבחון. לרוב, אנשי הטיפול משכנעים את ההורים לחתום על הסכמה 

לאבחון מבלי לשאול שאלות. 
לדברי המרואיינת עו"ס ישלם, לרוב מחליטים לאבחן את הילדים 
האתיופים רק בשל מוצאם. מניסיונה בעבודה עם מקרים רבים, לא 
תמיד יש צורך באבחון ולא תמיד מסבירים להורים או לכל גורם אחר 
מהי מטרתו או איזה טיפול יקבל הילד לאחר מכן. סביר להניח שחוץ 
מסימונו כ"ילד בעייתי", לא תהיה לאבחון כל השפעה והוא לא יזכה 

לטיפול משמעותי שייטיב את מצבו.

 שלי אינגדאו־ונדה - דוקטורנטית לעבודה סוציאלית בבית הספר 

 לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.

shelly.engdau@mail.huji.ac.il
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דוגמה שנייה קשורה לטיפול בחוק נוער. הפעלת צווים של בית משפט 
מבלי להגיע להחלטה משותפת, יחד עם ההורים, היא לכל הדעות לא 
דרך פעולה מיטבית. כדי לא להידרש להפעלת צו של בית משפט 
נדרשת עבודה מניעתית ותהליכית המבוססת על אמון. לדברי עו"ס 
נטע, מרואיינת נוספת, במקרים אלה נדרשת עבודה רבה עם ההורים 
כדי לגרום להם לחוש בנוח לספר את סיפורם במלואו, גם את הדברים 
הקשים ביותר, מתוך ביטחון שלאחר מכן יתקבלו ההחלטות הנכונות 
והטובות עבור הילד ועבורם. זה יתאפשר רק אם העו"ס לא יאשימו את 
הפונים בבעיות ובקשיים שלהם, יבינו את ההקשר של אירועי חייהם 

ויתנו תוקף לחוויה שלהם. 
מהי הצלחה בטיפול בהקשר זה וכיצד תושג? אני מאמינה שהיא תיתמך 
על ידי שיפור במידת האמון שיש להורים יוצאי אתיופיה במערכות 
הטיפול והרווחה ויצירת שקיפות של המערכות לגבי המניעים וההשלכות 
של כל החלטה שתתקבל. היא גם קשורה ליכולתו של העו"ס להעביר 
מסר משמעותי, שמאפשר למטופלים להפנים אותו כדמות חיובית. כך, 
גם ברגעי קושי לא תידרש נוכחות פיזית של העו"ס, והפונה ימצא  את 
התשובה בתוכו, ברוח האמירות והמסר שהוטמעו בו. על פי תפיסה זו, 
ההצלחה תימדד ביכולת להגיע להחלטה בשיתוף עם ההורים, מבלי 

שנדרש להפעיל כלים סמכותיים.

 האתגר השני: חוויות של הדרה וגזענות 

הנחוות במרחבים שונים
לדברי עו"ס חרות, מרואיינת נוספת, על העובדים הסוציאליים להיות 
מודעים לעובדה שיוצאי אתיופיה חווים לא פעם זלזול, אפליה, גזענות 
והפניות מרובות לחינוך המיוחד ולטיפולים פסיכיאטריים בבואם 
לקבל שירותים מגורמים שונים בקהילה. מלחמה בתופעה מקוממת 
זו דורשת מאמץ רב ונחישות ולרבים מהעובדים נוח להעלים מכך עין. 
גם עובדות טובות, שלדברי עו"ס חרות היא מעריכה מאוד, לא תמיד 
בוחרות לעמוד לצד ההורים והילדים כשהן נחשפות להתנהגות גזענית 
של גורמי טיפול שונים, ולהיאבק בתופעה למען הצלחת הטיפול. 
עו"ס חרות ציינה, למשל, שלא פעם נאבקה יחד עם ההורים והילדים 
מול פסיכיאטרים שלא אבחנו בצורה תקינה, לא היו מוכנים להקשיב 
להורים ועוד. לדבריה, לולא נהגה כך, אין ספק שבמקרים רבים היו 

ילדים בריאים לחלוטין מאובחנים כבעלי 
הפרעות נפשיות. 

 כיצד נעמוד באתגר זה ונקדם את 
הצלחת הטיפול? אני מעריכה ששיח 
סיוע  וכן  וגזענות  על הדרה  מאפשר 
למטופלים להתמודד עם ביטויים שלהם, 

יכולים לקדם אותנו בהיבטים אלה.

האתגר השלישי: גישה 
פטרונית של עובדים 

סוציאליים כלפי 
אוכלוסיית יוצאי אתיופיה

"התפיסה של  כי  טוענת  נטע  עו"ס 
העו"ס היא עדיין עמדה מתנשאת, לפיה 
עליו ללמד את הפונה מה עליו לעשות". 
הצלחה תתקיים כאשר תהיה שותפות 

אמתית עם הפונים. 
סימה  עו"ס  זו,  לטענה  בהתייחס 
נמצאת  הרווחה  כי מערכת  מדגישה 
כיום בתהליך של שינוי ושיפור השירות 
ומכוונת למענים עם הפנים לקהילה 
ולמתן מקום משמעותי להורים. לאחרונה 
אף פורסמה הוראת תע"ס חדשה )ראה 
8.9(, הכוללת בין היתר  הוראת תע"ס 
הנחיה לתת להורים את טופס הסיכום 

של הוועדה לתכנון טיפול בעניינם, כולל עיקרי הדיון, בתוך חמישה 
ימים מיום הדיון. הליך זה, שלכאורה הוא מובן מאליו, לא עלה בדעתם 

של רוב העובדים הסוציאליים לפני צאת ההוראה. 
עם זאת, אומרת עו"ס סימה, גם שינויים בסיסיים אינם מבוצעים 
כיום ברוב הלשכות, והפער גדל ככל שיורדים דרומה. יש הבדלים 
משמעותיים בין הנעשה במחלקות לשירותים חברתיים במרכז הארץ, 
שם כבר הוטמעה הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים, לעומת 
מחלקות אחרות, בעיקר בדרום הארץ, שבהן עדיין מחתימים על טפסים 
שבראשם מתנוסס הכיתוב "לשכת הסעד". הפערים בין המרכז לפריפריה, 

אפילו בנושאים בסיסיים אלה, עדיין עצומים.

הרמה הארגונית: אתגרים שמקורם 
במחלקות לשירותים חברתיים 

ובמסגרות נוספות

האתגר הראשון: חסמים מבניים בסיסיים 
 להצלחה בטיפול בעבודת המחלקות 

לשירותים חברתיים
העומס הרב, חוסר הפניות, חוסר בהכשרה מותאמת ועדכנית, גישה 
פיקוחית, חוסר יכולת לספק את המענים שמופיעים בתע"ס ונהלים 
סבוכים וביורוקרטיים שמאריכים באופן ניכר את משך הזמן עד לקבלת 
הסיוע - כל אלה הם חסמים בסיסיים, שאינם מאפשרים את הצלחת 
הטיפול. לכך מתווסף חוסר הסמכות שיש בידי המחלקות לפעול בהתאם 
לצורכי הפונים שלהם. לדברי עו"ס נטע, כמעט בלתי אפשרי לשנות את 
המערכת; לפחות לא מהעמדה של עו"ס משפחה או תפקידים אחרים 
בשטח. יכולת הפעולה מוגבלת ותחומה בתוך נהלים של משרד הרווחה. 

לכן, השינוי יכול להיעשות רק מלמעלה, בהחלטות ממשלה.
כדי לקדם הצלחה בטיפול בהיבט זה, יש לשנות היבטים ארגוניים 
אלה ואחרים. למשל, החלטות ממשלה מנהליות יכולות להציע מענים 
אמתיים לעובדים בשטח ולהיטיב עם המטופלים - בהגדרת גבולות 
הטיפול של העו"ס, בהפחתה ניכרת של מספר המטופלים לעובד, בתקצוב 
כל סעיפי התע"ס והנגשתם לעו"ס ולמשפחה 
ובשאיפה למתן שירותים טובים דיים, הן 

במרכז והן בפריפריה.

האתגר השני: טיב השירות 
ליוצאי אתיופיה במערכת 

החינוך 
שירות זה לוקה גם הוא בחסר, בעיקר 
על רקע הקושי של מערכת החינוך להכיל 
את הילדים והוריהם ועל רקע בעיות 

בתקשורת. 
כי  זה  בהקשר  מציינת  שרה  עו"ס 
לעולים קשיים רבים בקשר שלהם עם 
מסגרות החינוך השונות, שאינן יודעות 
להכיל אותם - לא את הילדים ולא את 
הסוציאליים  העובדים  לכן,  הוריהם. 
לבין  ההורים  בין  בתיווך  עסוקים 
המסגרות החינוכיות.  מסגרות החינוך 
כאן  זה.  יוצאות מכלל  אינן  המיוחד 
התופעה מקיפה לא רק את העולים 
מאתיופיה, אלא חלקים נרחבים מכלל 
האוכלוסייה שבטיפולן, אלא שבהתייחס 
לעולים זה הרבה יותר קשה ומורכב: 
לבעיות הרגילות מתווספות בעיות של 
שפה ותקשורת וחוסר סבלנות המבוטא 

 קרומר־נבו )1997( טוענת כי 

לא די בדיווחים על הצלחות 
בטיפול במשפחות של יוצאי 
אתיופיה במסגרת פרויקטים 

ייחודיים. צריך לאמץ עקרונות 
אלה בשגרת העבודה היום־יומית 

בלשכות ולהאמין שאפשר להצליח 
בעבודה עמם. היא מציעה לבצע 
שינוי עמוק, המושתת על קווי 
יסוד הבאים לידי ביטוי ברמה 

התוך־אישית, ברמה הבין־אישית 
וברמה הארגונית
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כלפי ההורים והילדים כאחד. 
מה יקדם הצלחה בטיפול בהיבט זה? 
הגדלת הסובלנות של מערכת החינוך 
כלפי ההורים והנגשת השירות לעולים 
החדשים בהיבט התרבותי. למשל, על 
בנושא  חינוכיים  תכנים  הוספת  ידי 
קבלת השונה והבנת התרבות האתיופית 
ובתוכני  החינוך  צוות  של  בהדרכות 

הלימוד. 

האתגר השלישי: אי 
התאמת המענים המוצעים 

בוועדות תכנון טיפול
בשל  מספקים  מענים  אין  לעתים 
חוסר בתקציבים; לעתים הסיבה היא 
בקהילה  מתאימות  מסגרות  היעדר 
ולעתים זו התנגדות ההורים לתכנית 
שהוצעה. כך או כך, המענים המוצעים 
בוועדות תכנון טיפול הם לרוב סידורים 
חוץ־ביתיים, שאינם נתפסים כהצלחה 

בטיפול בילדים בגיל הרך. 
עו"ס סימה מציעה לשנות את ההרגל 
והנטייה להציע מענים מוכרים אלה. 

במקום לסדר ילדים בגיל הרך בסידורים 
חוץ־ביתיים ולנתקם מאימם, למשל, להמליץ בוועדה על סידור של 
האם יחד עם ילדיה במשפחת אומנה. משפחת האומנה תלמד את 
האם מיומנויות הוריות ותציע מענים רגשיים שלא קיבלה בילדותה. 
לדברי סימה, רוב ההורים יוצאי אתיופיה שפגשה בוועדת תכנון טיפול 
היו טובים ואכפתיים כלפי ילדיהם, והסידורים החוץ־ביתיים לא היו 

מיטיבים עמם. 
מה יקדם הצלחה בטיפול בהיבט זה? "יציאה מהקופסה" של העובדים 
והמערכת בכלל וחשיבה על מענים אחרים, המותאמים לצורכיהם של 

המשפחות והילדים. 

דיון והמלצות 

למידה מהצלחות בטיפול
כיוון הפעולה המשמעותי ביותר לפיתוח שירותים טובים דיים היא 
המתודה "למידה מהצלחות - תיעוד והפצה" )רוזנפלד וסייקס, 2000(. 
רוזנפלד )1997( מציע שלושה מקורות ללמידה מהצלחות: אנשי המקצוע 
ועובדים אחרים המהרהרים על עבודתם; חקר עמידות וחוסן; ושותפויות 
יעילות בין אנשי המקצוע לבין לקוחותיהם. ההמלצה היא לתאר בשפה 

פשוטה את ההצלחה ואת הגורמים לה. 
קרומר־נבו )1997( טוענת כי לא די בדיווחים על הצלחות בטיפול 
במשפחות של יוצאי אתיופיה במסגרת פרויקטים ייחודיים. צריך לאמץ 
עקרונות אלה בשגרת העבודה היום־יומית בלשכות ולהאמין שאפשר 
להצליח בעבודה עמם. היא מציעה לבצע שינוי עמוק, המושתת על 
קווי יסוד הבאים לידי ביטוי ברמה התוך־אישית, ברמה הבין־אישית 

וברמה הארגונית. 
כפי שהדגמנו קודם, קשה להגדיר מהי הצלחה בטיפול. ההגדרה 
מורכבת ומושפעת מהקשרים שונים בתוך הקהילה, במערכת הרווחה 
ובמערכות העובדות בשיתוף עם הרווחה. הדיון וההתלבטות בנושא 
זה מזמנים לנו שיח וחשיבה בנושא למידה מהצלחות, ומומלץ לאמץ 
גישה זו במסגרת ההדרכה ובישיבות הצוות וכן להתלבט בשאלות 
באופן פרטני, מול כל מקרה ומקרה ובשיתוף עם המטופלים. חשוב 
לשאול את ההורים והילדים מהי הצלחה בעיניהם וכיצד לדעתם 

היא תתרחש. 

שיפור השירות

למרות ריבוי הפרויקטים המיועדים 
ליוצאי אתיופיה, וחרף העובדה שיש 
בשירותים מגשרים ועובדים סוציאליים 
יוצאי אתיופיה, הטענה היא כי שירותי 
הרווחה אינם נגישים ואינם מתווכים דיים. 
גם במקומות שקיימים בהם שירותים 
נגישים, יוצאי אתיופיה עדיין נתקלים 
בעובדים המבטאים חשש מהשונות וחוסר 
הבנה של צורכיהם ונרתעים מלטפל בהם 

)אוסטר קנב, 2015(. 
מתאר  הולם"  לא  "שירות  המושג 
חוסר התאמה בין צורכי המשפחה לבין 
העזרה שהיא מקבלת מהרווחה. קיים 
פער בין האופן שבו הפונים תופסים 
את תפקיד העובדים הסוציאליים לבין 
האופן שהעובדים תופסים אותו. כך 
למשל, הפונים מבקשים בעיקר סיוע 
חומרי והעובדים הסוציאליים תופסים 
עצמם בעיקר כמטפלים, ואת הסיוע 
החומרי כשולי. פער זה עלול ליצור 
כעסים ולפגוע בקשר הטיפולי )קרומר־

נבו, 1997(.
כדי לשנות את דפוס היחסים הזה, השאיפה היא להגיע למצב של 
מתן שירותים "טובים דיים". על פי רוזנפלד )1997(, שירותים "טובים 
דיים" היא פרקטיקה של "התחברות ללא תנאי" - תהליך של ליווי 
אחרים ביציאתם מבדידות ומכישלון, מבלי להתנות זאת ביחסי גומלין, 
בהדדיות ובתחושה של הישג אישי מצד העובד ותוך ויתור על שליטתו 
בתהליך העזרה. ההנחה היא שכאשר יש התאמה טובה, גדל הסיכוי 
שצרכני השירותים יחושו שהשירות מסייע לקדם את רווחתם )רוזנפלד 

וסייקס, 2000(. 
מניתוח הנתונים שעלו מדברי העו"סים, עלה כי המענים שיש לרווחה 
להציע בוועדות תכנון הטיפול, פעמים רבות אינם תואמים את צורכי 
הפונים ואף אינם נתפסים כטיפולים מוצלחים על ידי העו"ס עצמו. 
כדי להתאים את הטיפול, יש צורך בחשיבה מחודשת, בבניית תכניות 

בקהילה ובשיתוף של האוכלוסייה. 
נקודה נוספת וחשובה היא ההכרח להנגיש את השירותים בקהילה 
ליוצאי אתיופיה. מדברי המרואיינות עלה כי מעט המשאבים המוקצים 
למחלקות הרווחה לתרגום ולליווי מוקדשים לשירות תיווכי ליוצאי 
אתיופיה הבאים במגע עם מערכות אחרות בקהילה כגון בריאות 
הנפש, המוסד לביטוח לאומי, הרבנות ומחלקת החינוך. טיב השירות 
של מחלקות הרווחה נמדד, אם כן, גם בטיב השירות שהעו"ס מעניקות 
למטופלים בתיווך עם המסגרות הללו. כדי להיטיב עם האוכלוסייה 
ולהקל את עבודת העו"ס, שממילא היא עמוסה, מומלץ להנגיש את 

השירותים ליוצאי אתיופיה בכלל המערכות בקהילה.

פיתוח כשירות תרבותית
חשיבה מחודשת על סוגיית ההצלחה בטיפול והשאלה מהי הצלחה 
 בטיפול הן נדבך נוסף במאמצים הרבים והחשובים המושקעים בהטמעה 

)Cultural Competence( בתחום   ובפיתוח של "כשירות תרבותית" 

הגנת הילד. 
מיומנויות  התנהגויות,  של  כמערך  מוגדרת  תרבותית  כשירות 
פרקטיות, עמדות ומדיניות, אשר משתלבות במערכת, בסוכנות או 
 בקרב אנשי מקצוע,לעבודה אפקטיבית בסיטואציות חוצות תרבות 

)NASW, 2015(. יישום כשירות תרבותית בתחום הגנת הילד אינו פשוט כלל 
ועיקר, שכן הוא מעלה אתגרים אישיים, מקצועיים ואתיים מורכבים. כך 
לדוגמה, בבואנו להעריך סיכון לילדים מקבוצת מיעוט, איננו יכולים - מחד 

כדי לפתח כשירות תרבותית 
במחלקות לשירותים חברתיים, 
מומלץ ללמוד על מקרים של 

הצלחה בטיפול ולזהות בהם את 
המאפיינים התרבותיים ואת דרכי 
הפעולה שתרמו והובילו להצלחות 

אלה. הלמידה הדיפרנציאלית 
מכל מקרה ומקרה יכולה ללמד 

אותנו על הניואנסים הקטנים של 
הקודים התרבותיים, ובכך למנוע 

הכללה על כלל האוכלוסייה
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גיסא - לאמץ נקודת מבט אתנוצנטרית 
אחידים  סטנדרטים  על  ולהתעקש 
 ואוניברסליים המתבססים על נקודת 

מבט מערבית והגמונית, תוך התעלמות 
מהבדלים תרבותיים. גישה זו עלולה 
להוביל לזיהוי שגוי של גורמי סיכון 
גם במקרים שלמעשה אין בהם סיכון 
כלל. מאידך גיסא, איננו יכולים להצדיק 
כל פרקטיקה הורית בשם ״הרגישות 
יש חשש  ובפרט כאשר   התרבותית", 

שהיא תפגע בילד. כשירות תרבותית 
שואפת  לד  הי ת  נ הג ם  בתחו
ולהימנע  הזהב  שביל  את  למצוא 
אלה  ות  י נ קיצו עמדות   משתי 

 .)Korbin & Spilsbury, 1999(
תרבותית  כשירות  לפתח  כדי 
במחלקות לשירותים חברתיים, מומלץ 
ללמוד על מקרים של הצלחה בטיפול 
ולזהות בהם את המאפיינים התרבותיים 
והובילו  ואת דרכי הפעולה שתרמו 
להצלחות אלה. הלמידה הדיפרנציאלית 
מכל מקרה ומקרה יכולה ללמד אותנו 
על הניואנסים הקטנים של הקודים 

התרבותיים, ובכך למנוע הכללה על כלל 
האוכלוסייה. 

אימוץ גישה מודעת להקשר
גישה מודעת־ֶהְקֵשר )context-informed perspective( מרחיבה את 
ההתייחסות אל מעבר למושג תרבות, וכך היא רואה התפתחות והתנהגות 
אנושית, וכן את התיאוריות שיוצרים בני האדם כדי להסביר את עולמם, 
כמושפעות מההקשרים הרבים המקיפים אותם )ֶהְקֵשר חברתי, פוליטי, 
היסטורי, כלכלי, תרבותי, וכדומה(. הגישה נובעת מהגישה האקולוגית, 
משלבת בה תיאוריות ביקורתיות המתבוננות בֶהְקֵשר הפוליטי וביחסי 
כוח, במורכבות ובהיברידיות, ומבינה את המושג תרבות כישות מתפתחת 

)רואר־סטריאר, בדפוס(. 
בתחום הגנת הילד, גישה זו מבקשת להתבונן בהקשרים שונים שחיים 
בהם ילדים ומשפחות ולהבין את הרלוונטיות שלהם להערכת סיכון, 
הזנחה והתעללות, כמו גם לדרכי מניעה, טיפול והגנה על ילדים. מודעות 
לֶהְקֵשר בקרב אנשי מקצוע וקובעי מדיניות בתחום הגנת הילד חשובה 
במיוחד בבואנו לעבוד עם קבוצות מיעוט מוחלשות, המתמודדות עם 
ריבוי כוחות חברתיים וממסדיים דכאניים )oppressive(, כדוגמת יוצאי 

אתיופיה בישראל.
חשיבותה הרבה של המודעות להקשרים שונים מודגמת בסוגית 
הייצוג הלא־פרופורציונלי של ילדים יוצאי אתיופיה בהשמה חוץ־ביתית. 
מנתוני השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה על ילדים בפנימיות 
 ,

בשנת תשע"ד, עולה כי 7% מהחניכים בפנימיות הם יוצאי אתיופיה1
ובפנימיות השיקומיות־טיפוליות שיעורם מגיע לכדי 12% )חסין, בראנץ׳, 
צמח־מרום, דורי ווקנין, 2014(. אל מול שיעור זה, נתוני הלמ"ס )2015( 
מראים כי באותה השנה, שיעור התלמידים ממוצא אתיופי מכלל 
התלמידים בחינוך העברי היה 2.9%. נתונים אלה מעידים על ייצוג־
 יתר דרמטי של ילדים ממוצא אתיופי בפנימיות של משרד הרווחה2. 

ילדים שהם עצמם עלו מאתיופיה או אחד מהוריהם עלה לארץ משנת   1
1990 ואילך.

2  נתון זה אינו כולל את שיעורם הגבוה של ילדים יוצאי אתיופיה בפנימיות 
של המנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער. על פי שנתון 2014 של 
המועצה לשלום הילד, בשנת תשע״ג היו ילדים יוצאי אתיופיה )ובכללם 

אלה שנולדו בארץ( כ־20% מכלל הילדים בפנימיות אלה. 

החשיבות  את  מחדדת  זו  דוגמה 
של התבוננות רחבה, מודעת־הקשר 
ומורכבת, בבואנו לדון בקשר שבין 
תרבות לבין סיכון, הזנחה והתעללות 
בילדים. התמקדות ב"תרבות" בלבד 
ומוטים,  חלקיים  להסברים  תוביל 
לסטיגמטיזציה  לתרום  שעלולים 
 Nadan, Korbin &( של קבוצה שלמה

 .)Spilsbury, 2015

 ייצוג יתר במערכת 

הגנת הילד
התופעה של ייצוג לא־פרופורציונלי 
ייחודיות  אוכלוסייה  קבוצות  של 
בצמתים שונים של מערכת הגנת הילד, 
ובפרט בהשמה חוץ־ביתית, נחקרת מזה 
שנים רבות בעולם. המחקר מראה כי 
קבוצות מיעוט מוחלשות מתאפיינות 
בייצוג־יתר במערכת הגנת הילד, הרבה 
יותר משיעורם באוכלוסייה הכללית 

 .)Dettlaff, 2014(
בין  ונעות  מגוונות  לכך  הסיבות 
השפעתן של דעות קדומות בשלבי 
הדיווח, החקירה, האימות והטיפול, 
לבין רמות גבוהות יותר של מצוקה - 
 Fluke, Harden,( בפרט זו המקושרת לעוני - בקרב אוכלוסיות מיעוט
Jenkins & Ruehrdanz, 2011(. בהקשר של עולי אתיופיה בישראל, 

לא ניתן להבין את תופעת ייצוג היתר ללא התייחסות להקשרים 
שונים ומורכבים כמו גזענות, וכמו היבטים בולטים של מדיניות 
ברמות שונות - כולל הפרדה של תלמידים, הפניה לפנימיות, הסללה 
בחינוך ועוד )בלס, זוסמן וצור, 2014; וייסבלאי, 2010; קוך־דבידוביץ', 
2011(. נראה כי ייצוג־יתר של ילדים יוצאי אתיופיה במערכת הגנת 

הילד תורם לחוסר אמון של הורים בשירותי הרווחה ולהתנגדותם 
לשיתוף פעולה עם אנשי המקצוע, דבר שמוביל דווקא להחלשת 

ההגנה על הילדים הזקוקים לה במיוחד. 
גישה מודעת־הקשר, המזמינה פרספקטיבה ביקורתית למקומם של 
הקשרים חברתיים וממסדיים רלוונטיים, נדרשת כאשר עובדים עם 
ילדים ומשפחות יוצאי אתיופיה. כך לדוגמה, שיעוריהם של אבחונים 
ושל טיפול תרופתי בילדים ממוצא אתיופי גבוהים. התופעה מוכרת 
ובאה לידי ביטוי גם בראיונות שקיימנו. יש צורך לאמץ התבוננות 
ביקורתית על היבטים מסוג זה, כמו גם על מנגנוני הסללתם של ילדים 
ממוצא אתיופי לסידורים חוץ־ביתיים, לכיתות מיוחדות וכדומה. ייצוג 
יתר של יוצאי אתיופיה במסגרות אלה עלול להנציח את התיוג השלילי 

כלפיהם ולהוות מכשול לקליטתם המיטבית בחברה. 
נקודה זו חשובה במיוחד כאשר מדובר בעובדים סוציאליים יוצאי 
אתיופיה המטפלים ביוצאי אתיופיה. עובדים סוציאליים המשתייכים 
בעצמם לקבוצת מיעוט מחזיקים באופן סימולטני בשני גופי ידע: 
האחד נרכש בתהליכי סוציאליזציה מוקדמים, כחלק מהחיים בקבוצה 
תרבותית ייחודית, והשני נרכש מאוחר יותר - בתהליכי סוציאליזציה 
אקדמיים ומקצועיים הנסמכים על פרספקטיבה מערבית. אי לכך, 
אנשי מקצוע שהם בעצמם חברי קבוצת מיעוט הם בעלי ראייה ייחודית 
 .)Green, 1999( ונדירה ביחס לקהילת יוצאי אתיופיה שהם עובדים עמה
בהקשר זה, מומלץ לחשוב על דרכי טיפול המשלבות עבודה עם ערכים 
מסורתיים כמו ערך המשפחה, התגייסות המשפחה המורחבת לעזרה 
במצבי מצוקה ועוד. ייתכן כי יש לתת את הדעת ולפתח מענים נוספים 
בתוך הקהילה, אשר יעצימו ערכים ומשאבים תרבותיים וקהילתיים 

קיימים וישלבו אותם בתהליך ההתערבות. 
מעניינים במיוחד עשויים להיות סיפורי התערבות שההצלחה בהם 

 בתחום הגנת הילד, 

context-( גישה מודעת־ֶהְקֵשר
informed perspective( מבקשת 

להתבונן בהקשרים שונים שחיים 
בהם ילדים ומשפחות ולהבין את 
הרלוונטיות שלהם להערכת סיכון, 
הזנחה והתעללות, כמו גם לדרכי 
מניעה, טיפול והגנה על ילדים. 

מודעות לֶהְקֵשר בקרב אנשי מקצוע 
וקובעי מדיניות בתחום הגנת הילד 
חשובה במיוחד בבואנו לעבוד עם 

קבוצות מיעוט מוחלשות
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תתבסס על עבודה מניעתית, תהליכית ומערכתית אמתית עם השותפים 
בקהילה ועל ניסיונות למיצוי הטיפול בתוך הקהילה, כמו גם מקרים 
שיתקיים בהם שיתוף פעולה מלא עם ההורים. אלה עשויים להיות מקרי 
מבחן, בעלי פוטנציאל עשיר לפיתוח ידע על אודות הצלחה בטיפול. 
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מכון מגיד ללימודי המשך, תעודה ופיתוח מקצועי
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מזמין את הציבור ליום עיון בנושא:

חידושים והתפתחויות בתחום 
 טיפול בעזרת בעלי חיים בארץ ובעולם

בתאריך 3.4.17 בהר הצופים בירושלים 

 02-5422000  | *3070
magid.huji.ac.il 

 magid@magid.org.il

בית הספר 
להתערבויות טיפוליות 
בעזרת בעלי חיים

התכנסות והרשמה13:30

 דברי פתיחה, מהנעשה בארץ ובעולם13:45-14:15
ד״ר יוני יהודה, מנהל בית הספר.

סוגיות בפעילות בטבע ובסביבת עולם החי, לאנשים עם 14:15-15:40 
מוגבלות בתנועה - עמר צור, זיו דמטר

הזכות לצאת לטייל ולחוות את הטבע ועולם החי היא זכות 
 בסיסית לכל אדם באשר הוא. בהרצאה יוצגו סיפורי מקרה 

של מסעות ופעילויות מהארץ ובעולם. 
P.A.R.A.T.R.E.K Where there’s a wheel there’s a way

הפסקה 15:40-15:55

 שיח וראיון עם פרופ’ יוסף טרקל, יראיין ד״ר יוני יהודה15:55-17:10
השיח יעסוק, במשמעויות קשרי הגומלין, כפי שהשתקפו 

לפני למעלה מ20 שנה ועד ימנו, כמו גם מה צופן לנו העתיד 
In the New Media Age המשותף

 עלות: 150 ש״ח | חברי נפש חיה בגוף חי 80 ש״ח
בוגרים וסטודנטים בבית הספר 60 ש״ח

הפסקה17:10-17:20

 לראשונה בישראל, “כלב מלווה למטפל״, עובר קורס 17:20-18:30
הכשרה בארגון “איחוד הצלה״ עם מטפלת בעזרת בעלי 

חיים – בתיה יפה, מרים באלין, דובי מייזל
 לוסי - הכלבה והאגדה -  תהליך ההכשרה המשותף 

לשתי המטפלות, והצלה בפועל.

 פסיכותרפיה בעזרת בעלי חיים למטפלים, המסע 18:30
לאיי גלפגוס, הצחוק והחזרה - ד״ר יוני יהודה

כולנו, המטפלים, יודעים וחשים יום יום את הצורך 
מחד להמשיך ללמוד ולהתפתח, ומאידך הצורך לנוח, 

להתבונן פנימה ולצחוק... 
הרצאה חוויתית על איי גלפגוס - היכן שהכול התחיל!? 

 ישולבו, סירטונים ותמונות מרהיבות. 
ולסיום - “יוגה צחוק״

סיום משוער20:00
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