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 הסעד לחוק יפקידהחוק לבשם הדאגה לשלומם של ילדים ובני נוער מעניק 
 המחייבות שימוש בעוצמה והפעלת ,פיקוח חברתי לשות סמכויות נרחבהנוער 
בו באות לידי ביטוי סוגיות שונות של שליטה שהמאמר דן באופן . שליטה

המאמר . ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי הסעד במשפחות
של פקידי זו , שתי נקודות מבטמ אלהמתבסס על מחקר איכותני שבחן סוגיות 

בו דונות ינ. חוקעל פי בהן היתה התערבות שרים במשפחות של ההוזו  ו3הסעד
וביניהן העברת , סוגיות שונות בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד

, וכן שפה; נגישות המידע; השתתפות; אופי ההליך המשפטי; מידע וידע
 באמצעות נעשהממצאים הדיון ב. סמלים וערכים של פקידי הסעד והלקוחות

, )Overt( הגלוי :)Lukes, 2005( שפיתח לוקס ממדי העוצמהשת שלותיאוריית 
יתרון בקבלת וצר נמתאר כיצד ממד הגלוי ה). Latent(והחבוי ) Covert(הסמוי 
פעולות בלתי נחסמות  וסדר היום של ההתערבותמעוצב  בממד הסמוי .החלטות
מבטיח ציות של משפיע על התודעה ו הממד החבוי הוא הממד ה.רצויות
  .  נוסף פרקטיקה ולמחקרלבסיכום מובאות המלצות . םאנשי

  
  

                                                 
 .פקידת סעד לחוק הנוער באגף הרווחה של עיריית ירושלים 1
2) D.Sc( ,האוניברסיטה העברית , ש פאול ברוואלד"ציאלית ולרווחה חברתית עבית הספר לעבודה סו

 .בירושלים
ברצוננו להודות לפקידות הסעד שהשתתפו במחקר על נכונותן להשתתף במחקר זה ולגייס את ההורים  3

  .שהשתתפו במחקר ועל כנותן ונכונותן לשתף אותנו במחשבותיהן ובלבטיהן
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  מבוא

  
המחוקק הישראלי נתן בידי פקידי הסעד לחוק הנוער סמכויות נרחבות ביותר כדי 

רשאי להיכנס לכל מקום בו נמצא הקטין או עשוי "פקיד הסעד . להגן על  ילדים
חוק הנוער " (יןולחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקט, להימצא

פקיד הסעד רשאי לנקוט אמצעי , על פי חוק הנוער). 1960ך " תש–טיפול והשגחה 
אם , חירום ולהוציא קטין ממשמורת האחראי עליו לתקופה של עד שבוע ימים

  . וזאת עוד לפני אישור בית המשפט, הוא סבור שהקטין מצוי בסכנה מידית
די פעם בשיח הציבורי ונדון תפקידם של פקידי הסעד לחוק הנוער עולה מ

הדיון הציבורי והתקשורתי נובע הן מן הסמכויות שנראה . באמצעי התקשורת
הנרחבות שהחוק מקנה לפקידי הסעד והן מן הרגישות האוניברסלית של נושא 

. היחסים שבין הורים לילדיהם ולמי יש סמכות להתערב ביחסים אלהההורות ו
מתקיים בשנים האחרונות דיון , לם המערביכמו גם בארצות שונות בעו, בישראל
כשבהדרגה מתגבשת תפיסה , בתחום של רווחת הילדהפעלת סמכות של ות בסוגי

ההורים והילדים , השואפת לעבודה מתוך שותפות ולהעצמה של הלקוחות
  ). Katz, 1995; Lupton & Nixon, 1999 ;2004, נבו ולנדר- סלונים;2004, סימקין(

 , אנשי מקצועביןהמקצועיים ון בשאלת היחסים תורם לדימאמר זה 
הוא .  סמכות זאתשעליהם נאכפתהלקוחות לבין  , לפעול מטעם החוקהמוסמכים

בעבודתם של מתגלים ומתפרשים עוצמה היבטים של יחסי המתמקד באופן שבו 
תהליך אלה המתקיימים ביחסי עוצמה ממשיג המאמר . פקידי הסעד לחוק הנוער

ית באמצעות תיאוריית שלושת ממדי העוצמה של לוקס המקצועההתערבות 
)2005 Lukes,( ,בצורה התמות שעלו התקשרו  ,בתהליך ניתוח הנתוניםמכיוון ש

  .רבת משמעות לתיאוריה זו
  
  

  המחקר
  

בהן ש במשפחות ,במסגרתו רואיינו הוריםשהמאמר מסתמך על מחקר איכותני 
המחקר ). 2004, סימקין(ו עמם ופקידות הסעד שעבד, היתה התערבות בחוק הנוער

הביא את סיפור מהלך ההתערבות הן מנקודת מבטם של ההורים והן מנקודת 
שיטת המחקר האיכותנית מאפשרת הבנה הוליסטית של . המבט של פקידי הסעד

כפי שהם , קשרי גומלין ומשמעויות, תופעות באמצעות בחינתם של תהליכים
השימוש במתודולוגיה ). Patton, 1987 ( אוכלוסיית היעד של המחקראצלנתפסים 

,  מתוך החוויה האישית וההתנסות של הלקוחות ושל אנשי המקצוע, סייע לעצבזו
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בו התבטאו עוצמה ושליטה ביחסים שבין שידע חדש שהאיר את האופן המורכב 
  . פקידי הסעד להורים

הן שעמם לצורך המחקר רואיינו חמישה צמדים של פקידות סעד ושל הורים 
הן הציעו . איתור ההורים נעשה באמצעות פקידות הסעד.  על פי חוק הנוערעבדו

אותו להתראיין יונ, הורים שנראה היה להן שיהיו מוכנים להתראיין למחקר זה
לא אם אחת , מהות גרושותישתי אהיו ההורים שרואיינו . זאתבעצמן על התערבות 

 .איוןיאחד שהגיע ביחד לר זוג הוריםובגפה  שהתראיינה אם אחת נשואה, נשואה
ה /ההתערבות בעניין נער היתה בשלושה מבין חמשת הצמדים שרואיינו

ובמקרה אחד , במקרה אחד בעניין תינוקת שנולדה לאם מכורה לסמים, ת/מתבגר
  . בעניין ילד להורים המצויים בהליך גירושין ממושך וסבוך

קד בצמתים איון מובנה למחצה שהתמיאיסוף הנתונים נעשה באמצעות ר
, התבקשו לתאר את תהליך ההתערבותהמרואיינים . התערבותמרכזיים בתהליך ה

 כניסת פקידת הסעד כגון, שלבים בתהליך ועל הליכים מהותייםנשאלו על ו
מידת , הדיונים בבית המשפט, הכנה לבית המשפט, ועדת ההחלטה, למשפחה

. ומשך התהליךמשאבים שעמדו לרשותם , תמיכה ושותפים לתהליךקיומם של 
השותפים ,  החוק– ות עובדןבו השפקידות הסעד נשאלו גם על השפעת הֵהקשר 

אם  ,ישירותאיון נשאלו המרואיינים יבסוף כל ר. ן על עבודת–לעבודה והמשאבים 
חשו עוצמה ושליטה בתהליך ואם ניתן היה לעשות משהו כדי לאפשר להם לחוש 

  .עוצמה ושליטהיותר 
איונות ילאחר ניתוח חומר הר.  במתודה של ניתוח תוכןניתוח הנתונים נעשה

איונות סווג יוכל חומר הר,  זוהו התמות העיקריות,וחלוקתו ליחידות משמעות
תמלילי ). Unrau & Coleman, 1997; 2001, גבתון(ונותח על פי תמות אלה 

בשלב הראשון חולק הטקסט ליחידות . איונות היו חומר הגלם לעיבוד ולניתוחיהר
 שסווגו לקטגוריות על פי  –ה משפט או פיסק,  מלהכללוהיגדים ש –ת שמעומ

בשלב השני של הניתוח חולק . בהם עסקושהמשמעות המובעת בהם והנושאים 
של ההורים נקודת מבטם  :החומר שעלה בשלב הניתוח הראשון לשתי קטגוריות

 ובחיי ם התערבותן של פקידות הסעד בחייהעלעברו בחוק הנוער וש התהליך על
 תהליך ההתערבות עם המשפחות עלשל פקידות הסעד נקודת מבטן  ;משפחתם

 על פי שובהחומר שהופיע בכל אחת מן הקטגוריות נותח וסווג . בחוק הנוער
 כך שייצגו את ,תוך כדי בחינה ושינוי של הקטגוריות, הנושאים השונים שעלו בו

לה נותחו ונבחנו בעזרת  תמות א.התמות השונות שעלו בתהליך ניתוח הנתונים
  .)Lukes, 2005(ת ממדי העוצמה של לוקס יתיאורי
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  ית העוצמה של לוקסיתיאור

  
גישות תיאורטיות שונות מתייחסות לעוצמה .  מושג שנוי במחלקותיאעוצמה ה

  חקר את מקורות הסמכות העומדים Weber, 2003(4(בעוד שוובר . בדרכים שונות
הרי שתיאוריות מאוחרות יותר התפתחו בכיוון של , יתבבסיסה של עוצמה לגיטימ

 כפי שהיא צומחת במסגרות פורמליות ולגיטימיות ,חקירת העוצמה הלא לגיטימית
, סדן(ובכיוון של ביקורת על המודל של ובר , של עוצמה היררכית ובירוקרטית

כלומר מי , ת מיקומה של העוצמהי בסוגילא עסק) Lukes, 2005(לוקס ). 1997
 תמקד במה שיחסי העוצמההאלא , וא בעל העוצמה וכלפי מי היא מופעלתה

 בד בבד עם יחסי העוצמההראשון שהניח תיאורטית את קיומם של הוא . מחוללים
 ובכך סלל את הדרך לתיאוריות ,קיומם של יחסים חברתיים ולא כחלק נפרד מהם

   5.העוצמה העכשוויות
  :  בשלושה ממדים מקביליםמתקיימים כעוצמה היחסי המשיג את לוקס 

.  מתבטא בתהליך קבלת ההחלטות ובקונפליקט גלויהממד הגלוי של עוצמה
אפשר לחקרו באמצעות תצפית על ולכן , ה ולמדידה בפועליזה הממד הניתן לצפי
מי "רואים אמנם , של ממד זהאם מסתפקים אך ורק בתופעות . התנהגות קונקרטית
 של יחסי עוצמה אחרותנות חשובות  מאבדים הבבלא, "ניצח ומי הפסיד

 .המתבטאות בממדים האחרים
לא ביחסי עוצמה חשוב .  סדר היום של היחסיםנקבע בממד הסמוי של עוצמה

 נפותלאלא , רק לגבור על משתתפים אחרים בתהליך גלוי של קבלת החלטות
ממד .  ללא שימוש בקונפליקט גלוימשתתפים או נושאים מסוימים מתוך התהליך

אלא , אחרלגבור על הצד האחד ההיבטים החשובים של עוצמה איננו שדגיש מזה 
חקירת הממד הסמוי משם כך . לפיהם מתנהליםשהיחסים בכללי המשחק לשלוט 

את  –" אי אירועים"אלא גם , החלטותהתהליכי קבלת את לא רק , דרשת לבחוןנ
 גדולהממד הסמוי מסביר מדוע חלק . מה שאינו מתרחש והיה צריך להתרחש

מההישגים של בעלי העוצמה מתבטאים במניעת קונפליקטים בממד הגלוי או 
  . הגבלתם של קונפליקטים גלויים לתחומים מסוימים ולצורות מסוימות בלבדב

 להשפיע לא רק על מעשיהם של אחרים ועל מבקש הממד החבוי של עוצמה
קיימים בתוך יחסי העוצמה מת. אלא גם לקבוע ולעצב את רצונם, להםסדר היום ש

מבנה זה מבטיח .  מחייביםטקסים ונהלים, אמונות, ערכים בעלחברתי מבנה 

                                                 
מאמרו על שלושת הסוגים הלגיטימיים של עוצמה נכתב בין השנים . 1920-1864 מקס ובר חי בין השנים 4

 Samבעריכת, The essential Weberהמאמר מופיע בקובץ . 1922 ויצא לאור בשנת 1920-1917
Whimster , 2003שיצא לאור בשנת.  

להבנת מקומו של לוקס בהמשגה התיאורטית העכשווית של עוצמה ראו מהדורה ראשונה של ספרו  5
)Lukes, 1974( , וכן את ספריהם של קלג)Clegg, 1989 ( ושל סדן)המסבירים את חשיבותו של , )1997

  . בין היתר, לוקס כמקור השראה ישיר ועקיף לתיאוריות העוצמה של מישל פוקו ושל אנתוני גידנס
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. יתרונות ליחידים או לקבוצות מסוימות על חשבונם של יחידים או קבוצות אחרות
השפעה על דעת הקהל באמצעות תקשורת המונים ושליטה במידע , תברּותהליכי ִח

עוצמה . של אנשיםיהם  ועמדותיהםתרצונו לעיצובם אמצעים שונים ומגוונים ה
 היווצרותן של תביעות או תלונות על ידי עיצוב מונעת אתה העילאית תדרגב

הקיים כטבעי המצב  את כך שיקבלותפיסותיהם והעדפותיהם של אנשים , הכרתם
אם משום שאינם מסוגלים לראות או לדמיין אלטרנטיבה  –י ובלתי ניתן לשינו

 )ובמיוחד(גם ,  ומועיל אותו כציווי מקודשריכיםלסדר זה ואם משום שהם מע
קיים פוטנציאל בו גם אך , הממד הזה חבוי. הוא מנוגד לאינטרסים שלהםשכ

אינטרסים שאינם באים לבין ההחברתי בפועל המצב לקונפליקט בשל הסתירה בין 
 . הקבוצות או היחידים חסרי העוצמהלידי ביטוי של 

העוצמה הוא השגת  ממעשה כבדחלק נשבהירים מים הסמוי והחבוי ממדה
בניגוד למוסכמה , משום כך. מצד חסרי העוצמההסכמה שבשתיקה ציות או 

שתיקה כהסכמה מרצון חברתי או ניתן לפרש שקט תמיד לא , ליברלית נפוצה
עשויה מצדם של חסרי העוצמה  והתנהגות ז . או כאדישותלשליטה של האחר

  ). Gaventa, 1980(חוסר אונים להיות ביטוי של 
ניתן לפרש את התמות השונות ש העלה ניתוח הממצאים במחקר המתואר כאן

אי לכך ביקשנו לענות על . באמצעות שלושת ממדי העוצמה הללושעלו בו 
לידי ביטוי  –הסמוי והחבוי , הגלוי – שלושת ממדי העוצמה  כיצד באוהשאלה 

  . עם לקוחותיהםפקידי הסעדביחסיהם המקצועיים של 
  
  

בהתערבות המקצועית של פקידי ממד הגלוי של עוצמה ה
  ?ההחלטותמתקבלות מי על פי רצונו של  –הסעד 

  
עוצמה בממד הגלוי מתבטאת בכך שאנשים מסוימים יכולים להביא אחרים 

ההנחה העומדת בבסיס הממד הגלוי . לעשות דברים שלא היו עושים אילולא כן
ניתן . ים קונפליקט הניתן לצפייה בין הצדדשוררבתהליך קבלת ההחלטות ש יאה

יחסים של פקידי הסעד עם לקוחותיהם בללמוד על הממד הגלוי של עוצמה היה 
 ;התערבותהמהלך הנחוצים לקבלת החלטות בידע ומידע : באמצעות שני נושאים

  . ההליך המשפטי
פקידות הסעד וההורים תפסו  :הליכי העברת ידע ומידע במהלך ההתערבות

. העברת הידע והמידע במהלך ההתערבותהליכי ף מנוגד את באופן שונה וא
 ההורים בידע ובמידע שעמדו עללפקידות הסעד היה יתרון ניכר וגלוי לעין 

, לדיונים בבית המשפטתם כולל הכנ,  ללקוחותהן ראו במתן ידע ומידע. לרשותן
פעמים רבות על מחסור   דיווחו,לעומתן, ההורים. חלק בלתי נפרד מתפקידן

כולל חוק , מושגים בסיסייםל בנוגעידע ובידע או שהפגינו חוסר הבנה ובלבול במ



 חנה סימקין ואלישבע סדן

 

120

הורים  היו :למשל.  בתהליכים חיונייםאי בקיאותםשהעיד על מה , הנוער עצמו
 זכות בסיסיתהיא  הזכות לקרוא את החומר המוגש לבית המשפטשלא ידעו ש

  ).ידי שופטבעל החומר אלא אם כן הוטל חיסיון  (שלהם
 ; הסכימו עליהםשני הצדדיםששל ההורים של חוסר ידע ומידע מצבים היו 
 ההסברים םלא ניתנו להש, ופקידות הסעד אישרו, ההורים אמרו :כלומר

בהן דנו בילדיהם ולא שההורים לא נכחו בישיבות או בוועדות  :למשל. המתאימים
, פט או לא קיבלו חומר שהוגש לבית המשמהלך העניינים על מכןיודעו לאחר 

האמת היא שאפשר היה להכניס אותה לדעתי  ":בשל תקלות טכניות לכאורה
 ].... [אני חושבת שיותר טכנית זה לא הסתדר. לוועדת החלטה מהתחלה ועד הסוף

כי היא כבר היתה לקראת , פתאום נכנסנו למן לחץ כזה של לעבוד מהר מהר מהר
    ".ריוןיסוף הה

 : כלומר;הצדדים לא הסכימו עליהםששני היו מצבים של חוסר ידע ומידע 
ואילו ,  הסברים ומידעוסיפקו להםהורים איך הכינו את הפקידות הסעד תיארו 

אמרו ההורים שקיבלו  שבנוגע להםהיו נושאים . ההורים סיפרו שלא קיבלו הכנה
.  לא מדויק בחסר אוהמידע שבידיהם לוקהש מדבריהם עלה בלא, הכנה או מידע

כגון ההבדל בין , מושגים בסיסייםל בנוגעחוסר הבנה ובלבול , למשל, גילוהורים 
בנוגע אפילו ו, רתובין אפוטרופסות למשמ, ועדת השמה לוועדת החלטה

בתשובה לשאלה אם יש ילדים  :הלדוגמ. שימוש בחוק הנוערהמשמעות ל
אחת  ענתה, המסודרים דרך מחלקת הרווחה בפנימיות ללא שימוש בחוק

לפי דעתי לא . לא נראה לי? בלי חוק נוער? מהרווחה? ערבלי חוק נו: "מהותיהא
זה צריך להיות דרך חוק ? מי ישלם על זה. צריך לפחות טפסים].... [נראה לי

 אינו , בעניינםיםהננקט הליכים עלידע ומידע לקוחות אין לבו ש, מצב זה." נוער
וער עוברי בני נש ,כתבו) 2004(אילי ורונאל -חיימוב. ייחודי להליך בחוק הנוער

 שהמידע שהיה ברשותם היה לעתים ,חוק שננקט נגדם הליך פלילי העידו גם הם
  . וכי המקור למידע היה ברובו שיחות עם חברים וסרטים, קרובות חסר ולא מדויק

שעצם הסיטואציה ,  שההוריםהוא אפשריהסבר ? כיצד ניתן להסביר פער זה
מעצם היותה , לי אף משפילהמביכה ואו, של התערבות בחוק הנוער קשה עבורם

העדיפו לומר שלא קיבלו את ההסברים הראויים או , עדות לכישלונם כהורים
באופן זה הם הקטינו את . שהדחיקו את העובדה שקיבלו את ההסברים והמידע

אחריותם לתחושת הכישלון והעבירו את האחריות לתהליך בכללותו לפקידת 
הסעד הכינו את ההורים וסיפקו להם שפקידות ,  עשוי להיותאחרהסבר . הסעד

לעתים .  לא וידאו שההורים אכן הבינו את מה שנאמר להםאך, מידע והסברים
ולהורים לא , ניתנו ההסברים או החומר הכתוב בסמוך מאד לדיון בבית המשפט

 ההורים מצויים מלבד זאת. היתה שהות להבין ולעכל את הנתונים שנמסרו להם
כפי . עיבוד המידעכרון ועל יהז המקשה גם הוא על ,יותרבמצב אמוציונלי טעון ב

במצבים אלה קשה יותר לא רק ש " …דברים כאלה, זה הלם: "שאמר אחד ההורים
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לעתים מצבם הרגשי של ההורים או רמת הידע שלהם , המידעלזכור ולהבין את 
  . אינם מאפשרים להם אפילו לשאול את השאלות הרלוונטיות

 ידע  ישלפקידות הסעד. ש יתרון גלוי לאנשי המקצועבתחום הידע והמידע י
ידע עד מידע טכני הנוגע להליכים השונים ומ, שאינו מצוי ברשות ההורים

הן מבינות דברים רבים שאינם מובנים , בשל הידע המקצועי שלהן. פסיכולוגי
ידע ומידע אלה הם משאבים העומדים באופן קבוע לרשות פקידות הסעד . להורים
מעצם , ומהווים, לרשות ההורים) או עומדים באופן חלקי בלבד(ומדים ואינם ע
ידע העומד לרשות פקידות הסעד מעצם מקצוען אבל מלבד ה. יתרון גדול, טבעם

 שלפקידות הסעד היה לעתים מידע שלא היה ,ותפקידן המערכתי עלה מהמחקר
רת  פקידת הסעד שמספ:לדוגמה.  שהיה אמור להיות גם ברשותםאף, להורים

זה היה סיפור שלם : "שהאם לא קיבלה את התסקיר לפני הדיון בבית המשפט
 פקידת הסעד מוסיפה ..."האמא לא קיבלה את התסקיר לפני הדיון. סביב התסקיר

היום זה . בעיקרון אנחנו צריכים לתת להם את התסקיר לפני כן. כן: "ואומרת
)  נגישות חלקית בלבדאו( נגישות איההורים שרואיינו תיארו מצב של  ".אחרת
 ..."אולי פעם אחת. הם אף פעם לא מראים מה שהם כותבים, לא: " למשל,למידע

.  שפקידות הסעד ציינו שברוב המקרים נתנו להורים את המידע הרלוונטיאףזאת 
גם כשניתן להורים ש כתבוהם .  בעיה דומהציינו) 2004(נבו ולנדר -סלונים

בדרך , ותשל המאבחנים ודרך מחשבתם שונשפתם , האבחון הפסיכולוגי שנערך
לעתים לקרוא את מסוגלים   אין ההוריםמשום כך. מאלה של המשפחה, כלל

  . סביר אותומתם על הטקסט ויאעובר ולא תמיד יש מי ש, האבחון או להבין אותו
יתרון זה בידע ובמידע העומד לרשות פקידות הסעד אינו נוגע לתחום רחוק 

בשל ההיכרות האינטימית .  מדובר במידע הנוגע לילדיהם;מן ההורים או זר להם
עומד לרשות ההורים ידע רב שאינו עומד לרשות פקידות הסעד או מי , עם הילדים

. רצונותיו או הקשר ביניהם, העדפותיו, למשל על אופיו של הילד, מאנשי המקצוע
, רות זאתלמ.  להורים יתרון בתחום הידע והמידע הנוגע לילדםיש לכאורה ,אם כן

הידע המצוי בידי פקידות הסעד עולה על זה המצוי שבמצב שנוצר חשו ההורים 
  .  ברשותם

ההליך המשפטי ממחיש כיצד פועלת עוצמה בממד  גם :המשפטיההליך 
 קונפליקט גלוי בין שני רחשבה מתש זירה הוא, מעצם טבעו, בית המשפט. הגלוי

בית . שיכריע בעניינםכדי  ומגיעים לבית המשפט, צדדים המתעמתים ביניהם
שעוצמתו עולה על זו של שני הצדדים , יטרליינ, ות צד שלישייהמשפט אמור לה

  . לכאורה ולמעשהמקבל את ההחלטות והוא , האחרים
בקרב הצמדים של הורים ופקידות סעד שרואיינו במחקר הנוכחי זוהו שלושה 

 היה אחד במצב: בעת הפנייה לבית המשפטקונפליקט ל ם הקשוריםמצבי
פקידת הסעד ביקשה מבית המשפט . קונפליקט בין ההורים לפקידת הסעד

, להשאיר תינוקת של אם מכורה לסמים במשמורת רשויות הסעד לפרק זמן נוסף
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במצב השני היה פוטנציאל לקונפליקט בין . אליהושב ואילו האם רצתה שבתה ת
בנם צריך שהסעד הסכים עם פקידת אמנם הורים הזוג . ההורים לפקידת הסעד

ההורים את הדיון המשפטי עדיין תפסו למרות ההסכמה אך .  לפנימייהלכתל
ואף  –ם  תתגלע בזמן הדיון אי הסכמה ביניה אם–י כזירה של קונפליקט פוטנציאל

במצב השלישי היתה הסכמה בין פקידת . שקלו לקחת עורך דין שייצגם בדיון
האם ופקידת הסעד  .ן הצדדים ולמעשה לא היה קונפליקט בי.הסעד להורים

החוק הופעל במקרה זה בשל התנגדותו . הסכימו שהנער צריך להיכנס לפנימייה
  . של הנער ולא בשל התנגדות ההורים

פקידי הסעד מוצאים עצמם ) Lupton & Nixon, 1999(לופטון וניקסון על פי 
 הולך לעורכי הדין ולבתי המשפט תפקיד, בה יש למשטרהשפועלים בתוך מערכת 
הנגישות למשפט אינה שווה ש ,)2004(אלבשן עם זאת טען . וגדל בקבלת החלטות

פני ל שוויון מצהירות עלמשטרים דמוקרטיים בהמודרניות  שמערכות המשפט אף
מתייחס למחסומים העומדים בדרכן של אוכלוסיות מוחלשות בבואן הוא . החוק

, נה את מחסום השפהבין המחסומים העקיפים הוא מו. אל המערכת המשפטית
מכשולים , המחסום הפסיכולוגי של ראיית המשפט כאויב, המחסום התרבותי

ד ו להבין אנשים ממעמד שונה מאכלכליים והמחסום של נכונות ויכולת השופטים
 ,Caplan & Caplan(קפלן וקפלן  חיזקו) שם(עונו של אלבשן יאת ט. משלהם

בבית המשפט ושופטים מייחסים לפקידות הסעד מעמד מועדף  כי שסברו) 2001
 כגון פסיכולוגים או ,מאשר לדברי אנשי מקצוע אחריםגדול יותר לדבריהן משקל 
 שלפסיכולוגים ולפסיכיאטרים יש ,השופטים מניחיםש הסבירוהם . פסיכיאטרים

 את בני יטיבה להכירמהיא זו שאך פקידת הסעד , רקע תיאורטי רחב יותר
החברתית ואת השינויים שחלים בדפוסי חייהם ית וסאת סביבתם הפי, המשפחה
 שנטייתם של שופטי נוער ומשפחה לסמוך על הראיות טענועוד הם . לאורך זמן

לשופטים קשר תדיר ומתמשך עם אותן שכן , גוברתשמביאות פקידות הסעד 
 ומקבלים אותם ,ערכיהןלסגנון העבודה שלהן ול והם מתרגלים ,פקידות סעד

  . כנורמה
במהלך . ר הנוכחי אינם עולים בקנה אחד עם טענות אלהמחקהממצאי 

פניהם בהליך המשפטי להמחקר לא עלו טענות של ההורים על מכשולים שעמדו 
הורים ציינו .  מעמדן המועדף של פקידות הסעד בבית המשפטעלאו תלונות 

זוג  . ההליך בבית המשפטעלנתן להם הסברים וכי , "נחמד", "הוגן"שהשופט היה 
בית המשפט החלטות שאינו אם יכפה עליו  ,יה לעורך דיןישקל פנש אחד הורים

היה שבע רצון מההחלטות משום ש ,בסופו של דברלא עשה זאת , מסכים עמן
  . שהתקבלו

סוגי הסברים לסתירה שלושה ניתן להביא ? סתירה הזוהאת כיצד ניתן להבין 
 לאופי הבעיה ללוים בין הממצאים השרוקהים הסבר: בין ממצאי המחקר לספרות

 ;למאפייני המשפחות שנחקרובינם בגינה הופעל חוק הנוער במשפחות אלה או ש
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ת העוצמה יתיאוריעל פי  הסבר  ;ימאפיינים של ההליך המשפטנוגעים להים הסבר
   ):Lukes, 2005 (של לוקס

בשלושה מקרים מדובר היה בהורים שהתקשו להתמודד עם נער או נערה 
תערבות פקידת הסעד ובית המשפט כעזרה בהתמודדות מתבגרים ותפסו את ה

משאבים  –ם רוב ההורים שרואיינו היו במידה מסוימת בעלי משאבי. םמע
לא נמנו באופן ו –השכלה או תמיכה משפחתית או חברתית , משאבי ידע, כלכליים

אותה ניתן ש, האם המכורה לסמיםגם . מובהק עם האוכלוסיות המוחלשות ביותר
 "המשפט כאויב"עם האוכלוסיות המוחלשות ואלה הרואות את היה למנות 

בשל הידע . מערכת המשפטיתבמגע עם ה ניסיון עתירת יאה, )2004, אלבשן(
יודעת כיצד , בנוח בבית המשפט, באופן פרדוקסלי אולי ,היא חשהשרכשה 

 פקידת הסעד לפני הדיון בבית שלמתנהל הליך משפטי ותלויה פחות בהסברים 
כאן שלפקידת הסעד לא היה יתרון על אם זו בממד הגלוי בבית מ. המשפט
  . המשפט

תחושת הנוחות היחסית של ההורים בבית המשפט עשויה לנבוע גם מאופיו 
 שהבטחת שלומם של כתב) 1993(שרון . של ההליך בבית המשפט לנוער בישראל

את  הליך אזרחי בעל אופי מיוחד שחייב היאהשגחה עליהם ה וההגנה, קטינים
בית המשפט הוסמך לנקוט גישה מיוחדת . המחוקק לקבוע סדרי דין מיוחדים

. אף במחיר של סטייה קיצונית מסדרי הדין הכלליים, שתתאים לכל מקרה ומקרה
 ולפיכך מאיים פחות על ,ההליך נחווה כפורמלי פחות מאשר הליך משפטי רגיל

  . ההורים
יתכן י:  הסבר נוסףתמספק )Lukes, 2005(ית העוצמה של לוקס יתיאור

 משום שההליך המשפטי ,ההורים חשו באופן יחסי בנוח דווקא בבית המשפטש
 ;ההליך המשפטי דורש שקיפות.  כמתקיים בעיקרו בממד הגלויאצלםנתפס 

הסיוע המשפטי מאפשר . להורים יש אפשרות לייצוג משפטי אם הם בוחרים בכך
פיכך עשוי להיות להם אפילו ול, גם לאנשים חסרי אמצעים לקבל ייצוג משפטי

. ידי עורך דיןברוב אינן מיוצגות  פי לעש, יתרון בממד הגלוי על פני פקידות הסעד
. כלומר רק בממד הגלוי, השופט עוסק בממד העובדתי של הדבריםבעת הדיון 

ניתוחים הוא עוסק ב אין,  שלא כמו עובדים סוציאליים או פסיכולוגים:למשל
 הבנה אי ודאות ואים לעתים את ההורים בתחושה של המשאירי, פסיכולוגיים

  . בנוגע לליקויים בתפקודם ולמה שנדרש או מצופה מהם
למי יש יתרון נראה השאלה נותרה , של העוצמה, הגלוי, בממד הטקטי, אם כך

על פי . פתוחה, םלאנשי המקצוע או ללקוחותיה,  עצמןקבלת ההחלטותבלעין 
מכיוון שיחסי . ניתנו לשאלה זו תשובות שונותזירות שונות ב ,ממצאי מחקר זה

תהליך הכיצד מעוצב שאלה תידון בהמשך ה, ממד הסמויבהעוצמה מתקיימים גם 
  .בתהליך עצמו ומי שולט  מקצועיותהחלטותבמסגרתו מתקבלות ש
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בהתערבות המקצועית של פקידי הממד הסמוי של עוצמה 

  ?  של ההתערבותסדר היום כיצד נקבע –הסעד 
  

בו עוצמה שהממד הסמוי של העוצמה מתייחס לאופן ) Lukes, 2005(לפי לוקס 
אלא גם , משתתפים אחרים בזירת קבלת ההחלטות לא רק כדי לגבור על, פועלת

כדי להדיר משתתפים מסוימים או להוציא נושאים מסוימים מסדר היום של 
,  הפעלת כוחעל ידיהעלאת נושא לסדר היום ניתן למנוע בממד הסמוי . התהליך

ממד זה . נושאכלפי הגישה שלילית שיוצר איום בסנקציות או גיוס משפט קדום 
  . החלטותידון באמצעות השאלה מי השתתף ומי לא השתתף בזירות של קבלת י

מתיאורי ההורים ופקידות הסעד ניתן  :השתתפות בזירות של קבלת החלטות
 להורים ולילדים של קבלת היה לדעת מי השתתף ומי לא השתתף בצמתים גורליים

גם ההורים וגם פקידות הסעד תיארו אנשי מקצוע שונים שהשתתפו . החלטות
 ברוב המקרים היתה החוויה של ההורים שונה מזו של פקידות בלא. בתהליך
 פקידות הסעד חשו כי שיתופם של אנשי מקצוע מדיסציפלינות :למשל. הסעד

 כפי .בעיקר במקרים מסובכים, יותשונות תורם לעבודה מקצועית ולחלוקת אחר
אני לא יכולה לעשות החלטה כל כך משמעותית : "שאמרה אחת מפקידות הסעד

הם באים מפרופסיות שונות עם .  בלי שכל אנשי המקצוע יהיו שותפים לכך]…[
מכל הכיוונים ) שם בדוי( המצב של עידו ]… [התמחויות שונות והם מכירים את

לא תמיד הכירו או זכרו את כל , לעומת זאת, וריםהה." וצריך לתת לזה מקום
ריבוי המומחים , "מעטים מול רבים"הם חשו . המשתתפים בוועדות ההחלטה
ולא סיפק פתרונות הולמים לבעיות המורכבות , הפקיע את השליטה מידיהם

 ,כל כך הרבה אנשי מקצוע: " אמרהמהותי אחת הא.ולתחושת חוסר האונים
  " .עשרה ובאבא שלו- בבעיה של ילד בן אחתובעצם לא יכולים לטפל

ראיין במחקרו ציינו שחשו לא בנוח ש שההורים ,כתב) Katz, 1995(גם כץ 
  .בהן לא הכירו חלק מן הנוכחיםשבפגישות רבות משתתפים 

מי מבינים הורים הלא תמיד שכ, לצד תיאור נוכחות רבת משתתפים בתהליך
במקרים .  שהיו אמורים להשתתףהאלבלט העדר חלק מ, ומה תפקידםמשתתפים ה

כמו , בהן מתקבלות החלטותשזירות בבני המשפחה מסוימים לא השתתפו כלל 
בעצם היתה פגישה במרכז חירום ובעצם : "ה לדוגמ;למשל בוועדות ההחלטה

לא לדיון , במקרה זה הכוונה לוועדת החלטה[הדיון  ":או..." הוציאו אותנו משמה
. אז זה השתנה, בדיון לא הייתי, ת שאני אקבל אותה היה צריך להיו]בבית המשפט
אם אני . עדיף שלא, אז לא, לא הייתי והדיון השתנה שבעצם לא... הדיון השתנה

. היה לי את הכוח שכנוע הזה ושל האחיות שלי, הייתי באה הייתי מקבלת אותה
   ."ל השתנה שםוהכ, לא היינו
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היות לריבוי אנשי פקידות הסעד לא התייחסו כלל להשפעה שעשויה ל
 הנוחות איואילו ההורים העידו על , המקצוע במפגשים הרשמיים על ההורים

זה : "כשחלק מהנוכחים אינם מוכרים להם, ישיבה בפורום רב משתתפיםשב
ולא יודעת מי עוד , ר כהן וענת והדס"יושבים שם ד. ד קשהוהקטע שהיה לנו מא

בעוד ההורים ו" .ב לעשות את זהומחליטים שבאמת זה הכי טו, ואנחנו, ישב שם
בהם הם או שדיווחו על חוסר אונים או על תחושותיהם הקשות בנוגע לאירועים 

 של פקידות הסעד לתחושות אלהלא התייחסו , בני משפחתם כלל לא נכחו
  .  ותיהןחלקו

). 2001(בנבנישתי וטימר , ממצאים אלה מתיישבים עם ממצאיהם של דולב
של ועדות ההחלטה בישראל  ליכי עבודתן ותוצאותיהןתה, במחקרם על ארגונן
 רכזי הוועדות ואנשי המפתח שרואיינו במחקר שאף שרוב ,מצאו חוקרים אלה

הורים לא תמיד משתתפים , סבורים שחשוב לשתף הורים וילדים בוועדות
 ההחלטה 6. משתתפים רק בחלק מן הדיון בוועדה,לחילופין, בוועדות ההחלטה או

' דולב ואח.  של אנשי המקצועלא היאמי משתתף בהן ומי , עדותמי מוזמן לוו
מהם  אחד .לאי שיתופם של ההורים  בוועדותשונים ניתנו הסברים ש ציינו) שם(

שאינם רואים עין ,  למתחים שעלולים לעלות בין העובדת הסוציאלית להוריםנוגע
נים עם תיאום זמ:  היו טכנייםאחרים הסברים ;בעין את הבעיות והפתרונות

החומר הכתוב שהוגש ; ההורים ומשך הזמן הארוך שהם נאלצים להמתין לפעמים
ההורים לא ; לוועדה בדרך כלל לא התאים לשיתוף עם מי שאינם אנשי מקצוע

סקיל 'מק. הגיעו מוכנים לדיון ולא תמיד הבינו את מטרותיו ומטרות השתתפותם
הם שעובדים סוציאליים מצאו גם ) Macaskill & Ashworth, 1995(' ואשוורת

  . שיים בזימונםקהיו אך ,  בחיוב השתתפות הוריםראורבים 
הדרת ההורים אינה באה לידי ביטוי רק באי , כפי שנמצא גם במחקר הנוכחי

 זוג הורים :הלדוגמ. אלא גם באיכותה של השתתפות זו, השתתפותם בוועדות
ה על הוצאתו של בנם שאינו יודע באיזו ועדה בדיוק השתתף לצורך קבלת ההחלט

, זה משהו שקשור עם העירייה":  ועדת החלטה או אולי ועדת השמה–מן הבית 
ועדת השמה זה הקטע הכי ... בעירייה עם בתי הספר, אני יודע איך קוראים לו

..." שהוא לא תחת חסותנו, שאנחנו כבר לא... שלמרות שהחלטנו, כאילו, קשה
מדוע יש צורך ההורים  לא הבינוים קרובות לעתש כתבו) 2004(נבו ולנדר -סלונים
 לא הבינוהם .  להפסיק את ההורות שלהםצו אותם ומדוע רהאשימובמה , בדיון

 צורך להתגונן ולהסביר הרגישואת השפה המקצועית ואת המונחים המקצועיים ו
רבים ההורים שיכולתם להסביר את עצמם . מדוע הם הורים טובים מספיק

חוסר אונים וערעור הביטחון בעצמם וביכולתם , כול והם חשים תס,מוגבלת
  . ההורית

                                                 
  .שיעור ההשתתפות של הילדים ובני הנוער היה נמוך עוד הרבה יותר מזה של ההורים 6
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הדרה מכוונת של הורים מוועדות החלטה נחוותה , )Katz, 1995 (לפי כץ
אולי מכיוון שהוועדות נתפסות כסמל פומבי של קבלת , כמתסכלת ומשפילה

לעתים ההורים נכחו . גם נוכחות רק בחלק מן הוועדה נחוותה כמשפילה. החלטות
עצם , לפי כץ.  לא חשו שנוכחותם השפיעה על קבלת ההחלטותבלא, דהבווע

 שההשתתפות תהיה כדי. ההשתתפות בוועדות או בתהליך אינה מספקת
ללא אלה עלולה השתתפותם . הכנה ומשאבים,  נדרשים אימון מתאים,אפקטיבית

. של בני המשפחה להוות מס שפתיים במקרה הטוב או להיות מסוכנת במקרה הרע
  עצםלא רקש , אף הןהדגישו) Lupton & Nixon, 1999(טון וניקסון לופ

 קבלת : למשל;אלא גם איכותה, ההשתתפות בתהליכי קבלת החלטות חשובה
  . היכרות עם המשתתפים האחרים בתהליך והכנה מתאימה, המידע הרלוונטי

במחקר הנוכחי הביעו ההורים דעות שונות וסיפקו הסברים שונים לאי 
לא  כמעשהראתה את הדרתה מהוועדה ,  למשל,אם אחת. בוועדותהשתתפותם 

לא , לא: "וועדהאי השתתפותה באפילו אינה מוחה על , לעומת זאת, אחרת. תקין
איך אני נראית , מה אני, מי אני, הם דיברו עלי. ]בוועדה[הייתי אמורה להיות בה 

 כי זה נילי ,ת לבדזה היה צריך להיו, לא.  אומרת]פקידת הסעד[מה נילי , בעיניהם
אז היא היתה צריכה להגיד ,  כי עם נילי דיברתי,נותנת חוות דעת למנהלת הלשכה

זה . מה היא אומרת, איך אני נראית בעיניה, למנהלת הלשכה מה היא חושבת עלי
נראה שאם זו הפנימה במשך שנים רבות את התפקיד ." לא היה מיועד בשבילי

היתה בפיקוח קצין , היא היתה אסירה(חברתי החברתי של אדם הנתון תחת פיקוח 
בתגובתה לאי השתתפותה בוועדה ניתן ). מבחן וטופלה במוסדות גמילה שונים

  .  בהמשךידוןשי,  של העוצמה,החבוי, כבר לראות את הממד השלישי
לזהות ולאבחן כיצד פועל הממד הסמוי של  הוא מושג המסייע רועיאי א

במחקר , לדוגמה. ו מתרחש והיה צריך להתרחשמה שאינהוא מציין את  –עוצמה 
השאלה  –ת  הלקוחומצד העובדות הסוציאליות ולא מצד לא – לא עלתה לדיוןזה 

לוקס מודע לכך  .החלטותהמי מחליט על הרכב המשתתפים בזירות של קבלת 
מנגנון קיומו של את הוכיח רוע מונע מחוקרים לישל אי אהחמקני אופיו ש

, הוא אומר, לשם כך. של שאלה כזאתהעלאתה כיצד נמנעת הזה ולבחון העוצמה 
במקרה . )Lukes, 2005 (נדרשת הבנה של החוקרים את הקשר המחקר שלהם

ההחלטה על הרכב המשתתפים קריטית ש תהידיעה של החוקר, המחקר הנוכחי
רוע באמצעות ילתוצאות הדיון המתקיים באותן זירות מאפשרת את הדגמת אי הא

  .תופעה זאת
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בהתערבות המקצועית של פקידי הממד החבוי של עוצמה 

   ?להבטיח את הציות של הלקוחות כיצד –הסעד 
  

להשפיע בו ניתן לא רק שמבהיר את האופן , של עוצמה, החבוי, הממד השלישי
אלא לקבוע ולעצב באופן עמוק , שלהםעל מעשיהם של אחרים ועל סדר היום 

. קשה לחקור כיצד עוצמה פועלת בממד החבוישלוקס מסביר . יותר את רצונם
 ;יש לחקור מספר תחומים משיקים שלא תמיד ניתנים לבדיקה אמפיריתלשם כך 
איזה שימוש ; ת בחברה הנחקרתברּוהם הערכים המודגשים בתהליכי ִחה  מ:למשל

ה מ; בשפה ובסמלים כדי להשיג יתרון ביחסי עוצמה, נעשה במיתוסים חברתיים
כיצד התפתחה לגיטימציה חברתית סביב ; מידעהשורת והעברת הם תהליכי התק

 ,Lukes; 1997, סדן(קונצנזוס מסוים וכיצד היא מוחדרת לתודעתם של אנשים 

במנגנוני העוצמה של הממד השלישי , )Handler, 1990(לפי הנדלר ). 2005
אלא גם אופני ההסתגלות , ברותנכללים לא רק שליטה במידע ותהליכי ִח

: כדי להימנע מתחושה של חוסר אוניםחסרי העוצמה  אימצווגיים שהפסיכול
במחקר הנוכחי . אדישות והפנמה של אמונות וערכים שולטים, גינוי עצמי, פטליזם
  . הממד החבוימנגנוני למספר דוגמאות נמצאו 

 ,Molotch & Boden(משתמש בהן הממד החבוי שהשפה היא אחת הדרכים 

עתם של האנשים בחברה מסוימת או במוסד בממד זה מתעצבת תוד). 1985
באותה סביבה מייצגים תפיסה של בהם משתמשים שוהלשון והמושגים , מסוים

כולל הנורמות והערכים ,  לפיהעל כל החברים באותה חברה לחיותשהמציאות 
 במחקר הנוכחי ניתן לזהות :לדוגמה. החבויים בעיצוב המסוים שקיבלה המציאות

לתת "ו" שיתוף פעולה ","טיפול: " פקידות הסעדים אצלהשגורשלושה ביטויים 
  ".הזדמנות

תפסו את התערבותן , שהן עובדות סוציאליות, פקידות הסעד :טיפול
כוחותיהם , בו תיארו את ההורים ואת הילדיםשהאופן . במשפחות כטיפול

 , בדרך כלל,לקוח, תהליכים מודעים ולא מודעים שעברו עליהם, וחולשותיהם
הוא צוין אם כי , השימוש בחוק נתפס גם הוא כאקט טיפולי. יפולמעולם הט
החוק . יםהסוציאליים  העובדשל קיצוני המצוי בסוף קשת האפשרויות כאמצעי

פקידות . כל סוגי הטיפול האחרים כשלוכש, נתפס כאלטרנטיבה האחרונה לטיפול
". וליבית משפט טיפ"ואת בית המשפט כ" חוק טיפולי"הסעד הגדירו את החוק כ

 חוק הנוער – המופיעה בשם החוק טיפולנראה שפקידות הסעד פירשו את המלה 
להסביר מה " :care ולא במשמעות של therapy במשמעות של – טיפול והשגחה

ההמלצות " .זה בית משפט ושהוא טיפולי ושזה חלק מאיזושהי תוכנית טיפול
ד וד מאומא": שהוגשו לבית המשפט נועדו לעתים לשרת מטרות טיפוליות

: התלבטנו מה להמליץ לבית משפט ואז החלטנו לגייס איזו אסטרטגיה כזאת
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אנחנו ממליצים על המשך הצו של הוצאה ממשמורת בידיעה שרוב הסיכויים 
... אבל ייתן איזשהו, שמה שאנחנו הולכים להגיד קלוש והשופט יחליט אחרת

ה שאת לא טלית שכולה אבל זה ייתן לאמא איזושהי תחוש, ויהיה פיקוח והשגחה
שהיא תבין שהיא בסימן , כאילו... תכלת ואת לא לגמרי עמדת בתנאים שלנו ו

נתפס החוק לעתים גם כמיטיב , טיפולאופן בהתאמה להיותו ." שאלה אצלנו
אני : "אחת מפקידות הסעד, למשל, כפי שאמרה, ברמה הפסיכולוגית עם ההורים

. א היה צריך להיאבק מול הילד לבדשגם לאבא זה עשה טוב כי הוא ל, חושבת
זה בית המשפט וזה הרגיע קצת את , זה הם, הוא היה יכול להגיד זה לא אני

בניגוד לתפיסה זו של " .התחושה שלו שהוא בעצם שותף למעשה פגיעה בבן שלו
ההורים שרואיינו במחקר לא , פקידות הסעד את ההתערבות הסמכותית כטיפול

הם לא התייחסו כלל להתערבותן של . כך שהיו בטיפולל,  בדרך כלל,היו מודעים
  .  פקידות הסעד כאל טיפול בהם או בילדיהם

 הרעיון הטיפוליבמאה העשרים הפך  שנתטוע) Epstein, 1994(אפשטיין 
)Therapeutic Idea (אותו היא מכנה ששיח , לשיח שליט בחברה המערבית

Therapeutism .ני מידה נורמטיביים לאופן לשיח זה השפעה מכרעת על יצירת ק
מחליטים עם מי להיות בקשר , שופטים אנשים אחרים, בו אנשים מתנהגיםש

בוחרים לעצמם מקומות עבודה , מגדלים ילדים, ומחברתו של מי להימנע
. לרעיון הטיפולי המקור יאהחשיבה הפרוידיאנית ה. ומתייחסים למחלה ולמוות

אנשים את חייהם ואת תפסו בו שהפסיכואנליזה השפיעה עמוקות על האופן 
הפסיכואנליזה . אופני דיבור והתנהגות, היא עיצבה תפיסות מודרניות. רווחתם

 בלא,  עם סביבתנוהתמודדותנודרך הפכה להסבר העיקרי לחיינו הפנימיים ול
 אצלהרעיון הטיפולי צמח והתפתח גם לכיוונים אחרים ולבש צורות שונות 

 הדוקטרינה ואהרעיון הטיפולי ה,  לפי אפשטיין.תיאורטיקנים ומומחים שונים
בשל כך הוא עשוי . המכוונת את חיינו במאה העשרים, הלא דתית החשובה ביותר

 כלומר אמצעי להפעלת ,שהפנימו אותואלה לשמש כאמצעי להפעלת עוצמה על 
ידי בהטיפולי  במחקר הנוכחי ניכר בבירור אימוצו של השיח. עוצמה בממד החבוי

ה לבית המשפט ימציגות גם את ההתערבות הסמכותית ואת הפניה, סעדפקידות ה
כלי "על ידי הסבה זו של ההתערבות הסמכותית לשניתן לומר . ככלי טיפול

אמצעות נמנעת היכולת לשפוט את דרכי הפעולה של פקידות הסעד ב, "טיפול
  . כמו למשל תפיסת העולם או ההיגיון של ההורים, כלים חיצוניים

 השימוש לטענתה. )1984( שכטר סיפקה טיפולשימוש בביטוי  לראחש וריפ
 סתירה בין יש: בסמכות עלול לגרום לעובדים תחושת אי נוחות בשל כמה סיבות

, קבלה,  כגון החלטה עצמית,סמכות לבין ערכים מרכזיים בעבודה סוציאלית
שימוש בסמכות יפגע בזכויות המטופל שהם חוששים ; אפשור ושיתוף

הם מקיימים יחסי גומלין קרובים עם מערכות טיפוליות ; יה שלו לטיפולובמוטיבצ
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שפה זו משרתת . ולכן משתמשים בשפה משותפת להם ולאותם גורמים, אחרות
  . את ערכיהם האישיים וגם את קשריהם הארגוניים,  המקצועי שלהםִחברּותאת ה

ורים  על הדילמה הרגשית המלווה את ההתייחסות להכתבה) 1998(סלע גם 
ההורה כקורבן של מציאות מחד גיסא נתפס ". רחמים מול שליטה"והמוגדרת כ

. כעבריין האחראי למעשיוגיסא ומאידך ,  לקויִחברּותשל חסך חברתי ושל , קשה
תפיסת ההתערבות הסמכותית כטיפול עשויה להקטין את אי הנוחות המתלווה 

תפיסת שייתכן ". הרחמים מול שליט"ולהקל על הדילמה של , לשימוש בסמכות
השימוש בסמכות כטיפול מסייעת לפקידות הסעד לחוש כעובדות סוציאליות 

שני . ולטשטש את השליטה שהן מפעילות, הפועלות מתוך חמלה גם כלפי ההורים
על משמעויות החבויות במושג טיפול אף הם רושים האחרונים מצביעים יהפ

  . או התערבותפיקוח מושגים כמו במקום וכיצד הוא עשוי לשמש 
כדי לתאר את  שיתוף פעולההשתמשו במושג פקידות הסעד  : פעולהלשתף

שניהם , גם האבא וגם האמא: "בה שיתפו ההורים פעולה עם המערכתשהמידה 
, היא שיתפה פעולה בטיפול: "או" .שיתפו פעולה בצורה טובה עם המערכת... היו

  נתפסה לעתים".שתהכל מה שביקשנו ממנה היא ע, היא עשתה כל מה שאפשר
 אחת מפקידות ;אלא כשיתוף פעולה, יוזמה של ההורים לא כביטוי של עצמאות

הם לקחו אותו לטיפול אצל פסיכיאטרית במשך שנתיים וגם שיתפו : " אמרההסעד
בביטוי זה ." הם בעצם פנו לבקש אותה עזרה. אחר כך פעולה במאה אחוז

בר על שני צדדים המשתפים פעולה  לא מדו–מודגשים יחסי הכוחות בין הצדדים 
יתאים את עצמו לתנאים , בני המשפחה, אלא על ציפייה שצד אחד, זה עם זה

  .פקידות הסעד, מציב הצד השניש
מצאה במחקרה שפקידי סעד תיארו את ) Westcott, 1995( ווסטקוט 

 , לחילופין,תגובותיהם של ההורים כתגובות חיוביות של קבלה ושיתוף פעולה או
 פקידי הסעד כהודאה בכך אצלשיתוף פעולה נתפס . גובות של עוינות והכחשהכת

הכחשה של ההורים את נתפס כ, לעומת זאת, אי שיתוף פעולה ;שהבעיה קיימת
ממצאי המחקר הנוכחי תואמים את ממצאיה של  .קיומה של הבעיה או את היקפה

ומה של בעיה הביטוי שיתוף פעולה מבטא ציפייה שההורים יודו בקי. ווסטקוט
ויפעלו בדרכים המוצעות להם כדי לפתור בעיה , ידי אנשי המקצועבכפי שהוגדרה 

  . זו
הדיבור . להורים,  פקידות הסעד דיברו על מתן הזדמנות לנער:לתת הזדמנות

כולל בית (אנשי המקצוע  –ם על מתן הזדמנות הוא פעמים רבות בגוף רבי
: שהן מסוגלות להשתפר ולהשתנות הזדמנות למשפחות להוכיח יםתנונ) המשפט

אפילו הסכמים שחתמנו עם הנער שחשבנו שהם כן יעזרו , נתנו הזדמנויות"
בית המשפט עצמו גם עבר תהליך עם : "או" .ויכניסו אותו לאיזשהו מסלול

 בואו ניתן לזה עוד יקי.או, זאת אומרת הוא גם כן אמר. כמו כולם, המשפחה
 אנשי המקצוע נתנו הזדמנות – תחד כיווניולה פע מתן ההזדמנות תואר כ".אנס'צ
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 –ך בולטת העובדה שהביטוי לתת הזדמנות לא הופיע כלל בכיוון ההפו. למשפחה
, יתנו הזדמנות לדרך ההתערבות שהן הציעויפקידות הסעד לא הציעו שההורים 

 ההורים .שניסו לפני כן ולא צלחומשום שדרך זו אפקטיבית יותר מאשר דרכים 
הביטוי לתת . שהחליטו לתת הזדמנות לפקידת הסעד לסייע להםלא אמרו 
הקיימים בין פקידות החד צדדיים במחקר זה את יחסי העוצמה  שיקף הזדמנות

  .  יחסים אלהמר שסייע להסעד להורים ו
הם חוזרים על עצמם משום ש, אינם מקריים,  גם אם אינם מודעים,הביטויים
 שאחת  מקצועיתהשקפת עולםהם מייצגים שמשום כך ניתן להניח . באופן שיטתי

הורים לשתף פעולה עם הפתרונות שיש בידי המומחים מהנחותיה היא שעל ה
השימוש בביטויים אלה והפיכתם למטבע לשון השגור בפיהן של פקידות . להציע
 טענו) Caplan & Caplan, 2001(קפלן וקפלן . מחזק משמעות זועוד הסעד 

" טוב" המאפיינים של פונה ןהם של המטפלים השצייתנות והסכמה לרצונותי
בעיקר , פונים שהתנגדו לרצונותיהם של המטפלים, לטענתם. בהגדרת המטפלים

מצאו שעובדות אלה , אם איבדו את קור רוחם והתפרצו בתגובה לפרובוקציה
.  הסתגלות חברתיתאישימשו כהוכחה בבית המשפט לשליטה נמוכה בדחפים ול

להיכנס לעימות ,  רביםמקריםב, הנוכחי ההורים אכן חששומחקר על פי ממצאי ה
 אחת ."לשתף פעולה"כלומר , ישיר עם פקידות הסעד והעדיפו לרצות אותן

שאני חייבת להראות לה , הרגשתי שאני חייבת לרצות אותה: " מספרתמהותיהא
חות לא טובים עלי ורק "רק שהיא לא תכתוב דו, את כל התכונות החיוביות שיש לי

התלבשתי כמו שצריך והתאפרתי כמו שצריך . יא לא תסתכל עלי בעין שליליתשה
זו בדיוק אחת ו, הורים במדגם הנוכחיל, כנראה, העדפה זו מתאימה ".פחדתי... ו

 :כלומר. היכולת להבין את כללי המשחק ולנהוג לפיהם: מנקודות החוזק שלהם
  . לרצות את פקידת הסעדהם מבינים שכדאי 

תפקידים בו נתפסים ומופנמים ש  האופן:מהותישים ואתפקידים של נ
של אנשים לקונפורמיות  .חברתיים משמש גם הוא להפעלת עוצמה בממד החבוי

כל במחקר הנוכחי . לתפקיד מסוים ומוגדר יש חשיבות רבה בהבטחת שקט חברתי
מבין ההורים שהתראיינו היו שתי נשים . פקידות הסעד שהתראיינו הן נשים

בגפה ורק זוג אחד של תראיינה אם נשואה אחת שה, ם לא נשואה אחתא, גרושות
לאהן אק. נתון זה תואם את הספרות והמחקר הקיימים. הורים שהגיעו ביחד

 שרוב עובדי השדה בתחום הגנת הילד כתבו) Callahan & Lumb, 1995(ולאמב 
 & Lupton(לופטון וניקסון . הוריות-מהות חדי אםהלקוחות ה מיםרבו, הם נשים

Nixon, 1999 (ילדים " הילדים המוגדרים כהמלמדים שרוב נתונים מחקריים הביאו
שה או במשפחות יבראשן עומדת אשהוריות - חיים במשפחות חד" בסיכון

הוריות נתפסות כאשמות העיקריות -מהות חדיא). blended families(מורכבות 
מתמקדות בעיקר העבודה הסוציאלית מערך וההתערבויות של , בפירוק המשפחה

 שבעוד שעל טענה) Swift, 1995(סוויפט . מהותיא/בליקויים בתפקודן של נשים
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הם האחראים " הורים"מכיוון שפני השטח נראה שאין קשר בין הזנחה למגדר 
 שהואשמו לאורך ההיסטוריה ומואשמות גם אלההרי שלמעשה , לטיפול בילדים

רה המודרנית הקפיטליסטית בחב, לדברי סוויפט. מהותיאהכיום בהזנחה הן 
 על יאהאחריות ה. דית לטיפול בילדיםב האחראית הבליאהמשפחה הגרעינית ה

הנתפסות , נשיםה מוטלת למעשה על עבודת הטיפול בילדים אבל, המשפחה
מהֹות נתפסו יא. כבעלות התאמה טבעית לטיפוח הילדים ולעבודה הכרוכה בכך

הפסיכולוגיה . ל התפתחות ילדיהןכבעלות כוח בלתי מוגבל ושליטה מוחלטת ע
,  במרכז את הקשר בין האם לתינוקמעמידהפרוידיאנית -הפרוידיאנית והפוסט

) care(המונח טיפול , לפי סוויפט. כמשפיע על כל התפתחותו העתידית של הילד
 התעלמות מהעבודה הכרוכה יש, לטענתה. כולל בתוכו הן קשר רגשי והן עבודה

הקשר הרגשי והעבודה .  עבודה זונעשיתתוכו שבר קשבטיפול בילדים ומהֶה
 נטייה לא לראות את ישבשל התמזגות זו . הכרוכה בטיפול בילדים מתמזגים

 ראיות לכך שהעבודה לא נעשית ישאם שלהניח ,  לחילופין,העבודה שנעשית או
  . ילדיהעם חסך גם בקשר הרגשי של האם יש שמכך נובע , כהלכה

רוב הלקוחות המואשמים בטיפול לא הולם  אכן) שם(סוויפט בהמשך ל
משום . בעיקר מול נשיםהיא וההתערבות בחוק הנוער לפיכך , בילדים הן נשים

ניתן היה , הן נשים, מהותימפעילות הסמכות אל מול הא, שגם פקידות הסעד
יהיו מודעות , מעצם היותן נשים שגם כלפיהן מופעלים מנגנונים אלה, לצפות שהן

בפועל נראה . מהות שבטיפולןיבתוכו מצויות האשיותר למלכוד יותר ורגישות 
  . שאין זה כך

 המקצוע הכללי יא שעבודה סוציאלית הכתבה) Epstein, 1999(אפשטיין 
טיפול , ביותר מבין מקצועות הטיפול וכולל בתוכו באופן קבוע סגולות של דאגה

 של העבודה תפקידה.  של נדיבותואסוציאלית ההעבודה ההדימוי של . והגנה
עבודה סוציאלית מכבדת הגדרה עצמית .  עזרה לנזקקיםהוא להגישהסוציאלית 

הקובעות היא מחזקת את אמות המידה החברתיות ה בעת אך ב, ואוטונומיה אישית
טיפול מוצלח פירושו כי תחושותיו .  להתנהג ולהרגיש אמורים אנשיםאיך

לטענתה של . ובל בחברהוהתנהגותו של הפונה השתנו והן מתאימות יותר למק
העובדה שעבודה סוציאלית היא מקצוע שנשים הן רוב העוסקים בו , אפשטיין

ממסכת את עוצמתו הגדולה ככלי לשליטה ולעיצוב של התנהגות ומחשבה 
. ומגבירה את העמימות בתפקידן של העובדות, בהתאם לקני מידה חברתיים

תן וחשיבתן של נשים  נשות המקצוע משמשות ככלי לעיצוב התנהגו:כלומר
במאמרה על שימוש בסמכות בעבודה , )Hutchison, 1987(יסון 'האטצ. אחרות

לפיהם נשים מוכנות להתערב בכפייה ו,  את ממצאיה של גיליגןהביאה, סוציאלית
 לשמר יחסים יאאם מטרת ההתערבות ה, בחייהם של אחרים יותר מאשר גברים

מתקיים תהליך מקביל , )Callahan & Lumb, 1995(לאהן ולאמב אלפי ק. וקשר
באמצעות הליכים של חקירה והתערבות : מהות לפקידות הסעדיודומה בין הא
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המדינה מטילה את האחריות לילדים על כתפיהן של נשים מחוסרות , בחוק
עליהם מוטלת האחריות לביצוע הליך שהסוכנים החברתיים . מהותי הא–אמצעים 

שתי , לטענתן.  פקידות הסעד–ד ו נמוך מאזה הם לעתים קרובות נשים ששכרן
בלי להיות , אותו הן משחזרות ומחזקותש, הקבוצות נתונות בתוך מצב חברתי

מודעות להתנערות המדינה מאחריות והעברתה אל המשפחה או אל פקידות 
 של חוקים ותקנות תוך סבךב, פקידות הסעד פועלות באופן פרטני. הסעד

להאן אק. ומקבלות את האחריות להגנת הילדים, שההתעלמות מהם מסכנת אותן
מהות י לצאת ממצב זה באמצעות איחוד כוחות של האהציעו) שם(ולאמב 

במקום להמשיך במצב , דרך פעולות שיועילו לשני הצדדים, ופקידות הסעד
  . המקטב ביניהן ומחליש אותן, הנוכחי

ת תפיסומפנימים  כיצד אנשים  אפואהממד החבוי של העוצמה מסביר
גם .  להםות ומצייתים להכוונות שמזיקחברתיות המנוגדות לאינטרסים שלהם

תפקוד הכמפקחות על תפקידן מערערות של סעד הפקידות אין במחקר הנוכחי 
מהות והעובדות הסוציאליות מפנימות את תפקידן יהא. מהותיההורי של הא

גם כשהתנאים , גר על תפיסה זויהן קוראות תאין . כנשים אחראיות לטיפול בילדים
 בשל מחסור במשאבים –החברתיים אינם מאפשרים למלא תפקיד זה כהלכה 

הן גם מפנימות את . ובתמיכה חברתית או בשל אי חלוקת הנטל על החברה כולה
, האמורות לעמוד משני עברי המתרס, "מטופלות"ו" מטפלות"כ, תפקידן הפורמלי

  . )שם (לאיבוד עוצמה חברתיתגורמת הפרדה ה
את של העוצמה ו, החבוי, ממד השלישיהביקשנו להמחיש את ק זה פרב

הן ההורים והן פקידות הסעד היו משוקעים בתוך מצב חברתי קשה בלי . תוצאותיו
ואי לכך ( הדרך החבויה ,)Lukes, 2005 (על פי לוקס, זוהי. לערער עליו
 ,לכאורה, מתוך רצון חופשימצייתים אנשים : בה פועלת עוצמהש) המושלמת

לאינטרסים שלהם  שהיא מנוגדת אףמציאות חברתית מסוימת בכך מחזקים ו
  .עצמם
  
  

  מגבלות המחקר 
  

המדגם . היו מגבלות אחדותעליה מבוסס המחקר שהוצג במאמר שלשיטת המחקר 
מפחית את יכולת  –ד רואיינו חמישה צמדים בלבד של הורים ופקידות סע –ן הקט

 ,הנבדקים אינם מייצגים את כלל ההורים. ההכללה החיצונית של ממצאי המחקר
וייתכן שדרכי הפעולה שהופיעו במחקר אינן מייצגות חלק משיטות העבודה 

 .גיוס ההורים נעשה באמצעות פקידות הסעד לחוק הנוער. הקיימות בחוק הנוער
בהם ההתערבויות נחשבו למוצלחות והיחסים שבין שמשום כך מדובר במקרים 
ענו לבקשת ילפחות טובים דים שההורים י(ו טובים פקידות הסעד להורים הי
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גם מבחינה זו ייתכן שהנבדקים אינם מייצגים ). פקידות הסעד להשתתף במחקר
לדרך גיוס שאנו סבורות , עם זאת. חוקשל הבהם יש התערבות שאת כלל המקרים 
פשר דווקא היעדרו של קונפליקט גלוי בין פקידות הסעד להורים ִא. זו גם יתרונות

בחינתם של יחסי עוצמה בניואנסים הדקים והבנאליים ביותר ובסיטואציות 
  .ומיות ושגרתיותמייו

היתה  של המחקר היו שבשלושה מתוך חמישה מקרים אחרותמגבלות 
ההורים , במקרים כאלהשלנו סיון יעל פי הנ. ה מתבגרים/ההתערבות סביב נער

תו של גורם סמכותי בדו שליטה על הנער מייחלים פעמים רבות להתערבוישא
מבחינה זו המדגם אינו מייצג את כלל ההתערבויות בחוק הנוער ואת  .חיצוני

וכל ההליכים בבית המשפט אחת איונות נערכו בעיר יכל הר. להןהתגובות 
נבעה ייתכן שתחושתם של ההורים בבית המשפט . פני אותו השופטל התקיימו

ניתנו על אופי בית המשפט או  וההסברים ש,מאישיותו המיוחדת של אותו שופט
   . נטייםוועל הממד הגלוי אינם רל

ולפיכך נעשה חיפוש אחר , ההתייחסות לממצאי המחקר צריכה להיות זהירה
  . הסברים שוניםכדי לבסס יותרמחקרים ומאמרים על הפרקטיקה 

   
  

  בעקבות המחקר
  

דות סעד של פקיהיחסים המקצועיים  של דרך התנהלותםטיבם ונדונו במאמר זה 
ונדונו ממדי העוצמה מחשו ווה, עם הורי הקטינים שעל שלומם הן נדרשות להגן

מספר מוצגות במקום סיכום . הסמוי והחבוי, הגלוי: יחסים אלהב המתקיימים
  . במהלך המחקר ובעקבותיואצל הכותבות מחשבות והצעות שעלו 

מפעילים , כיתר אנשי המקצוע המתערבים בחייהם של בני אדם, פקידי הסעד
גם עוצמתם של פקידי הסעד היא , ככל עוצמה. עוצמה במהלך עשייתם המקצועית

פרודוקטיבית ונועדה בראש ובראשונה להגן על ילדים משימוש לרעה בעוצמה 
, הפעלת עוצמה היא פעילות טבעית. )1997, סדן (המופעלת כלפיהם במשפחות

משום כך עליה להיות דווקא . מובנית לתוך היחסים המקצועיים ובלתי נמנעת
ביקורת . )Hasenfeld, 1987 ( מודעיםבקרה והערכהנתונה באופן שוטף לתהליכי 

עצמית נובעת מהשליחות החברתית של מקצוע העבודה הסוציאלית ומהאתיקה 
לא נכון למקצוע להיות באופן קבוע בצד המגיב והמתגונן . של העוסקים בו

הדיון . אך זה המצב כיום,  החברתיתבסוגיות שהן מהותיות לתכליתו ולשליחותו
רוב יוזמה של חלקים בציבור או של  פי לעהציבורי בסמכויות פקידי הסעד הוא 

העובדים הסוציאליים ובעיקר פקידי הסעד צריכים לקחת חלק פעיל . התקשורת
מאמר זה והמחקר שהוצג בו . ויוזם בדיון על מהות ומידת הסמכויות שבידיהם

  .זהמבקשים לקדם דיון כ
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השימוש הגובר במושגים שותפות והעצמה שמתוך הספרות ומהניסיון נראה 
בתחום רווחת הילד הוביל לעתים נדירות בלבד למדיניות ולפרקטיקה שנחוו 

הדיון ). Lupton & Nixon, 1999( המשפחות והילדים המעורבים אצלכמעצימות 
יים העושים את  העובדים הסוציאלאצל ,במנגנוני העוצמה מהממד הסמוי והחבוי

כפי .  עשוי לסייע לפיתוח גישה ביקורתית יותר בקרבם,עבודת פקידות סעד
 מודעות להבנת נדרשת, )Callahan & Lumb, 1995(אמב ללאהאן ואשהציעו ק

ואולי , גםאלא , עבודה עם שירותים ואנשי מקצוע אחריםברק לא , המושג שותפות
נוי מבני בשירותים ובמשאבים שיכדי לקדם  ,עם נשים לקוחות ,אפילו בעיקר

  .  מתקשים בגידול ילדיהםההמקצוע ולרשותם של אנשים אנשי העומדים לרשות 
מדגישות את התוכניות וגישות מקצועיות חדשניות  מספר ישכבר היום 

 בעקבות מסקנותיה של :הלדוגמ. חשיבותה של שותפות בין העובדים ללקוחות
ה ודרך התנהלותן מול פקידי הסעד ועדת גילת לקביעת סמכות ועדות ההחלט

 שתיקבע אמנת שירות ללקוחות שתבטא מחויבות לעבודה ,הומלץ) 2002(השונים 
ויישמרו אמות מידה מקצועיות ושקיפות , ושיתוף הורים וילדים בדיוני הוועדה

נבו -סלונים. בדרכי העבודה של המחלקות לשירותים חברתיים מול הלקוחות
 שותפות לתכנון ההתערבות ולקבלת יהיוהם שמשפחות  גם הציעו) 2004(ולנדר 
להרגיש שייכות ולהירתם ,  מאוימות פחותלחושהמשפחות אז עשויות . החלטות

, )Lupton & Nixon, 1999( לופטון וניקסון ענווכפי שט, עם זאת. לתהליך השינוי
נראה שזו קשה להשגה הרבה ,  בחשיבותה של שותפות מכיריםהעובדיםכשגם 

ייתכן שהסיבות לפער שבין שאנו סבורות . אשר נראה לרוב אנשי המקצועיותר מ
 הכוונות הטובות העומדות בבסיס התוכניות לבין החוויה של הלקוחות

.  טמונות בממדים הסמויים והחבויים של יחסי העוצמההמשתתפים בתוכניות
כפי שהדגמנו , בהן פועלת עוצמה בממדים הסמוי והחבוישהבנה של הדרכים 

ושימוש בתובנות אלה בעת יישום תוכניות ההתערבות החדשות , אמר זהבמ
מקדמות  להקטין פער זה ולהביא לכך שהלקוחות אכן יחוו את התוכניות כיםעשוי

   .העצמה ושותפות
לידע ולמידע הקיים שמלמד ,  שהוזכרו לעילאחריםלצד מחקרים , זהמחקר 

 ומכאן גם בשימור מצבם  ביחסי העוצמהאו החסר שבידי הצדדים תפקיד קריטי
אנשי מקצוע צריכים להיות ערים ש ,חשוב לשוב ולהדגיש. הנחות של לקוחות
הקושי של אנשים חסרי השכלה . בהבנת מידעלקוחותיהם לקשיים שיש ל

פורמלית להבין ידע מקצועי ולעבד אותו מחייב את אנשי המקצוע להיות מורים 
של הקשר בשיש להוסיף . המידע הקניית הידע ודרךולשכלל את  ,טובים יותר

 .גם לחץ ודחק נפשיקושי לעבד ידע חדש להתערבות בחוק הנוער מתווספים ה
גם לאנשים משכילים קשה לעבד ידע ש ,המקצועיסיונן יכותבות המאמר למדו מנ
הם כש – במקרה זה מתחום הפסיכולוגיה או המשפט –מתחום מקצועי זר להם 

יש מקום . דיים הם הורים טובים שאיןטענה צריכים להתגונן באותה עת בפני ה
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. ראיות בעבודה סוציאלית- ידע מבוססדישאין לגביו ,  תחום זההוסיף לחקורל
בנוסף למחקר המתמקד בחוויותיהם של ההורים חשוב גם לחקור כיצד ילדים ובני 

חווים את ההתערבות בחוק הנוער ,  עניינו של החוקיאהגנה עליהם ההש, נוער
. ד כמה הם חשים שיש להם שליטה והשפעה בתהליך ההתערבותוע, בחייהם
ממחישה כיצד מצב קיים הפועל ) Lukes, 2005(ית העוצמה של לוקס יתיאור

 פקידי הסעד וההורים –" השחקנים המרכזיים"חזק יותר מתחזק בלי שהלטובת 
מכיוון שהמצב הקיים מנוגד , יחד עם זאת. ים לתפקידם בומודעיהיו  –במקרה זה 

תוצאות מודעים היטב להן פקידי הסעד והן ההורים , לאינטרסים של שני הצדדים
אחד הסימנים של חוסר האונים הוא . שלהםתחושת חוסר האונים ל: הממד החבוי

, סדן (הם מאשימים זה את זה, במקום להתמודד עם הממד החבוי של העוצמהש
 של הורים רבים על  מקור מרכזי לחוסר הנחת ולזעם הכותבות זהלהערכת. )1997

הממדים הסמויים שייתכן . התערבותם של שירותי הרווחה במשפחותיהם
המתקשים , והחבויים של יחסי העוצמה הם המקור לבלבול ולמבוכה של ההורים

הם גם המקור לתחושות דומות אצל שיתכן י. לעתים להסביר את תחושותיהם
, ת הקשות אצל ההוריםשאינם יודעים מה בעבודתם גורם לתגובו, פקידי הסעד

הבנה מעמיקה של אנשי . ונוטים לייחס את התגובות לאישיותם של הורים אלה
מודעות את ופעולה שתעלה ל, בו הם ולקוחותיהם נתוניםשהמקצוע את המצב 

 יצירתה של שותפות אמיתית ובונה בין ו אתאפשרי, הצורך בשינוי מצב זה
  .הצדדים

  
  

  מקורות
  
-530 ',ג, עלי משפט. ישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפטנג). 2004 ('י, אלבשן

497.  
ת ימשמעות תהליך ניתוח הנתונים ובני: תיאוריה מעוגנת בשדה). 2001 ('ד, גבתון

מסורות וזרמים במחקר  ,)עורכת( בן יהושע-צבר' נבתוך . התיאוריה במחקר האיכותי
  . דביר: אביב-תל). 228-195' עמ (האיכותי

" ועדות החלטה"דין וחשבון של ועדת ייעוץ לקביעת סמכות ). 2002) (ר"יו ( צ" י,גילת
  .משרד הרווחה:  ירושלים.מול פקידי הסעד למיניהם ודרך התנהלותן

תהליכי , ארגונן: ועדות החלטה בישראל). 2001 ('א, טימרו 'ר, בנבנישתי, 'ט, דולב
  .כון ברוקדייל מ–וינט 'ג:  ירושלים.ח מסכם" דו–עבודתן ותוצאותיהן 

  .1960 –ך "תש, )טיפול והשגחה(חוק הנוער 
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