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בימי אלה אנו חוגגי יובל לאקדמיזציה של מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל .אירוע
ייחודי זה הוא הזדמנות טובה להתבוננות מעמיקה על התקדמות המקצוע בישראל עד כה,
ולא פחות מכ על הכיווני הנאותי להתפתחותו.
שאיפתה של העבודה הסוציאלית לקחת חלק פעיל בעיצוב הסביבות החברתיות שבה
חיי יחידי ,משפחות וקהילות טבועה בה משחר התפתחותה בסו המאה ה 19במדינות
שונות בעול ,ובישראל משנות ה 30של המאה ה .20העבודה הסוציאלית ,כשמה כ
היא ,רואה את עצמה כמקצוע בעל תפקיד חברתי רחב ,השוא לא רק לשפר את תפקוד
האישי והחברתי של יחידי ,משפחות וקהילות ,אלא ג לעצב חברות המאפשרות לבני
האד החיי בה חיי חופשיי ממחסור ,ניצול ,דיכוי ואי שוויו .מתו כ הציבה
העבודה הסוציאלית בי מטרותיה את קידומה של חברה המושתתת על צדק חברתי,
המאפשרת נגישות שווה למשאבי חברתיי ולזכויות חברתיות ,שבה לכל בני האד
מתאפשר להגשי את יכולותיה ,את זכויותיה ואת רצונותיה ,ללא הבדל מעמד,
מגדר ,צבע ,מוצא ,גיל ,מצב בריאותי ופיסי או נטייה מינית )איגוד העובדי הסוציאליי
בישראל.(NASW, 1999 ;1996 ,
המחויבות לקידו מטרתו החברתית של מקצוע העבודה הסוציאלית וההזדהות עמה
הניעה עובדי סוציאליי במדינות שונות ובישראל לפתח אסטרטגיות של עבודה
חברתית .אסטרטגיות אלה ,ובה אדמיניסטרציה ארגונית ,ארגו קהילתי ,סנגור חברתי,
הפעלה חברתית ,פעולה פוליטית ,פרקטיקת מדיניות ופיתוח חברתי ,ביקשו להשפיע על
ההקשרי החברתיי המשפיעי על אנשי בחברה נתונה ולשנות .אסטרטגיות אלה
נכנסו ללב הקונסנזוס של העבודה הסוציאלית ,וזכו להכרה כמרכיב חשוב בהגדרתה
הבינלאומית ) .(Hare, 2004אכ ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בעול ובישראל,
לאור כל המאה ה ,20מספקת דוגמאות של עובדי סוציאליי שפעלו כדי לשנות
ולהשפיע על קהילות ,על ארגוני ועל מדיניות חברתית מקומית ,לאומית ובינלאומית
)וייסגל וגל ,בדפוס(.
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יחד ע זאת ,ההיסטוריה של מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל ובמדינות אחרות ג
מלמדת ,שא שהשיח הפורמלי של העבודה הסוציאלית ,הבא לידי ביטוי בקודי
האתיי ,בספרי ,במאמרי ,בכנסי מקצועיי ,מדגיש את חשיבות מעורבות של
עובדי סוציאליי בעיצוב המדיניות החברתית ,מעורבות זו עדיי מוגבלת בהיקפה
ובמשמעותה .העבודה הסוציאלית שתמיד ניסתה לאז בי מטרותיה החברתיות
למטרותיה האינדיווידואליות ,המבקשות לשנות יחידי או משפחות ,התקשתה לא פע
לשמור איזו זה .חוסר האיזו הוליד ביקורות רבות בתו המקצוע ,שטענו שכ המאזניי
נטתה אל הפרקטיקה הפרטנית ,הנשענת על הסברי אינדיווידואליי למצוקה ,על
מתודות עבודה תו אישיות ועל קבלה של הסטטוסקוו החברתי ,על חשבו פרקטיקה
חברתית הכוללת ,בי היתר ,ג מעורבות בעיצוב מדיניות חברתית ברמותיה השונות
)Abramovitz, 1993; Ferguson & Woodward, 2009; Karger & Hernandez,
.(2004
בישראל ,כמו ג במדינות אחרות ,נית להתרש בעשורי האחרוני שהשיח העוסק
במעורבות של עובדי סוציאליי בתהליכי שוני של עיצוב המדיניות מתחזק.
במסגרת זו נעשו מספר עבודות שביקשו להמשיג את מקומ של עובדי סוציאליי
בתהליכי עיצובה של המדיניות החברתית בישראל )אברמי ,גל ווייסגל ;2008 ,וייסגל,
 ;2006וייסגל וגל ,בדפוס; כורזי ;1985 ,רוזנפלד ,(1985 ,לאמוד את מידת מעורבות
בתהליכי עיצובה )אוסלנדר ,אברמובי*' ,בשחר ושות' ;2005 ,וייסגל  ,(2007,לדו
בהכשרה הנדרשת כדי להגביר את מעורבות בעיצובה ולחזק את ההיבט החברתי של
המקצוע )וייסגל ופלד ;2009 ,וייס ,גל וקט ;2005 ,סגלאנגלצ'י ,פלגאור ,פנחסי
ופקר ;2004 ,קאופמ (2005 ,ולבחו את מקומה של הדרישה הפורמלית למעורבות
במדיניות חברתית )וייסגל ולוי .(2008 ,עבודות אחרות ניסו להנגיש לעובדי
סוציאליי את זירת המדיניות החברתית ולספק לה מידע על תהליכי עיצובה של
המדיניות החברתית ועל דרכי פעולת של שחקני מדיניות שוני )בר ;2000 ,באריה,
 ;1999דורו2003 ,א; אינסקניג ,בשלו וסבטו ;2004 ,גל ווייסגל .(2005 ,נדמה
שהתעוררות זו נבעה לא רק מהשינויי המתחוללי במדינת הרווחה בישראל ומכניסתה
לעיד של צנע וצמצומי )דורו2003 ,ב( ,אלא שהיא ג משקפת תהלי פנימקצועי של
התחזקות מקומו ותפקידו החברתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ,לפחות בעיני חלק
מהעוסקי בו.
ההכרה בדבר חשיבות מעורבות של עובדי סוציאליי בתהליכי עיצוב המדיניות היתה
נקודת המוצא לחוברת מיוחדת זו .ההבנה שלעובדי סוציאליי ידע ייחודי ,ערכי
רלוונטיי ,נגישות לקובעי מדיניות וללקוחות היכולי להשפיע על מדיניות
);Ellis, 2008; Figueira-McDonough, 2007; Haynes & Mickelson, 2003
; (Hoefer, 2006; Richan, 2006הופכת אות בעינינו לבעלי תרומה ייחודית לעיצובה
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של מדיניות חברתית הולמת וצודקת יותר .הבנה זו הביאה אותנו להכרה שכדי לחזק
מעורבות זו ,יש להרחיב ולעודד את המחקר האמפירי ואת ההמשגה של תחו זה ,ולתת
לעבודות אלה ביטוי במרחב הציבורי של המקצוע .חוברת מיוחדת זו של כתב העת
· ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈמבקשת אפוא לא רק לבטא את חשיבות מעורבות של עובדי
סוציאליי בתהליכי עיצובה של המדיניות החברתית ,אלא ג להוות נקודת פתיחה לדיו
בנושא ותמרי* לעידוד המחקר על מעורבות עובדי סוציאליי בעיצוב המדיניות
החברתית והשגתה של מעורבות זו.
מכיוו שהידע על עובדי סוציאליי ומדיניות חברתית נמצא עדיי בראשית התפתחותו
מהבחינה האמפירית וההמשגתית ,לא היה זה עניי פשוט לערו חוברת מיוחדת על
הנושא .העיסוק בנושא באקדמיה עדיי מצומצ מדי ,ומעטי ג ניסיונותיה של עובדי
סוציאליי בשדה להמשיג ,לתעד ולפרס את מעורבות בפרקטיקת מדיניות .חוסר זה
שהיה המניע לחוברת המיוחדת הוא ג מגבלתה ,שכ מעט מדי עבודות רלוונטיות הגיעו
אל שולח העורכי.
יחד ע זאת ,חוברת זו יוצאת לאור ע חמישה מאמרי העוסקי בקשר שבי עובדי
סוציאליי למדיניות חברתית מהיבטי שוני .המשות לכול הוא המקו והחשיבות
שה מייחסי לעובדי סוציאליי בתהליכי עיצובה של המדיניות החברתית ,א על ידי
הצגת מעורבות זו בפועל בעבר ובהווה )המאמר הראשו והשני( ,א על ידי המשגת
תפקיד ביחס למדיניות החברתית ,תו דגש על מקומ בחיזוק השתתפות של בני אד
אחרי בעיצוב המדיניות החברתית )המאמר השלישי והרביעי( וא על ידי המשגת
ההכשרה הנחוצה כדי לחזק את מעורבות של עובדי סוציאליי בהשפעה על מדיניות
חברתית )המאמר החמישי(.
המאמר הראשו ¯,1988-1975 ÈÂÈ˘‰ ˙ÈÎÂ˙ – ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÒ‰ È˙Â¯È˘· ‰Ó¯ÂÙ
שנכתב בידי יצחק בריק ,מתאר את הרפורמה שהונהגה בלשכות הסעד המקומיות מאמצע
שנות ה 70עד סו שנות ה .80רפורמה זו הוביל לשינויי משמעותיי במדיניות
ובפרקטיקה של המחלקות לשירותי חברתיי .המאמר ד בגורמי לרפורמה ומראה אי
לקחו עובדי סוציאליי )ממשרד הרווחה ,מהאקדמיה( חלק בשינוי המדיניות של שירותי
הסעד בישראל .מהבחינה הזו המאמר מלמד שלעובדי סוציאליי בישראל יש כוח לעצב
את מדיניות משרד הרווחה ואת השירותי שהוא מממ ,ה משו שה נושאי
בתפקידי בכירי במשרד הרווחה וה בשל מעמד האקדמי
המאמר השני,˙ÒÎ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ :‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù ,
שנכתב בידי עידית וייסגל ,ג'וני גל ושירלי אברמי ,מספק ממצאי על מעורבות של
עובדי סוציאליי בתהליכי קביעת המדיניות .באופ ספציפי יותר המאמר מציג וד
בממצאיו של מחקר אמפירי שבח את השתתפות של עובדי סוציאליי באחת הזירות
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החשובות שבה מתחוללי תהליכי של עיצוב מדיניות – ועדות הכנסת .המחקר מלמד
שעובדי סוציאליי ממגוו שירותי חברתיי מהמגזר הממשלתי ,המקומי והשלישי
השתתפו בלא מעט ועדות כנסת מסוגי שוני ,שדנו בנושאי חברתיי מגווני .בחלק
מהוועדות השתתפו העובדי הסוציאליי באחוז גבוה מכלל הישיבות שכינסה הוועדה.
מאמר זה מאפשר להבי שעובדי סוציאליי מעורבי בפרקטיקת מדיניות ,הלכה
למעשה ,והוא מצביע על מקומ בתהליכי קביעתה של המדיניות החברתית.
המאמר השלישי ,˙ÂÈÈ„ÓÂ ¯˜ÁÓ :"‰ÊÏ ¯˘˜· Â‰˘Ó ˙Â˘ÚÏ" ,שנכתב בידי מיכל
קרומרנבו ומיה לביאאג'אי ,פותח צוהר להיכרות ע מחקר פעולה משת – הגדרתו,
מהותו ,האידיאולוגיה העומדת בבסיסו ,היבטיו המתודולוגיי ,שלביו ומקומו בתהליכי
שינוי חברתי ,השפעתו על מדיניות חברתית – ומציג אותו כאמצעי חשוב להשפעה על
שינויי מדיניות .המאמר מאפשר לעובדי סוציאליי להבי שבכוחו של מחקר פעולה
משת להפו אנשי מקבוצות מודרות ,מקבוצות החיות בעוני למשל ,לכאלה שיש לה
ג ידע רלוונטי על מצב וג מחשבות ,רעיונות ופתרונות היכולי לתרו לפיתוח של
שירותי חברתיי מותאמי יותר .ההכרה שעובדי סוציאליי יכולי להיות יוזמי,
מעודדי ומשתתפי במחקרי פעולה משתפי חשובה ביותר לאלה בה המבקשי
להשפיע על מדיניות חברתית ,בידע את הנזק שבפרקטיקות של הדרה ואת התועלת
הטמונה בחיזוק השתתפות של האנשי שאליה מכוונת המדיניות ובשינוי היחס של
אנשי אלה כלפי עצמ ושל החברה ומוסדותיה כלפיה.
המאמר הרביעי ,˙È˙¯·Á ˙ÂÈÈ„Ó ·ÂˆÈÚ· ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÙ˙˙˘‰Â ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú ,שנכתב
בידי אשר באריה וחניתה קושר ,מבקש לעורר מודעות למקומ של עובדי סוציאליי
ְכאלה שיכולי לחזק את השתתפות של ילדי בעיצוב המדיניות החברתית .המאמר ד
ברקע התיאורטי להשתתפות ילדי בהליכי עיצוב מדיניות ,בהגדרתה של השתתפות
ומאיר את חשיבותה והשלכותיה החיוביות על ילדי ועל החברה ,תו הגדרת זירות
אפשריות להשתתפות ילדי ותפקיד של העובדי הסוציאליי בעידודה ובהגשמתה של
השתתפות זו .עובדי סוציאליי המכירי את ההשלכות החיוביות של השתתפות זו,
העולה בקנה אחד ע ערכיה המקצועיי ,יכולי להיות סוכני חשובי להגשמת
השתתפות זו בפועל.
המאמר החמישי˙ÂÓÏ˙˘‰ ;˙Ú„ÂÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ÏÈÚÙ ‰Ú„Â˙Ó :˙ÈÏÎÏÎ-˙È˙¯·Á ‰Ó· ,
· ,ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈÈ„Óהחות את הקוב* ,נכתב בידי שירה אית ,לב
אר ,חירייה עלו חמרה וויסא עביד .מאמר זה מתאר תוכנית הכשרה לעובדי
סוציאליי ,שהתפתחה והונהגה במסגרת שירותי הרווחה בחיפה .תוכנית זו ,שהתגבשה
"מלמטה" ,בידי עובדי סוציאליי מהמגזר השלישי ,הממשלתי והמקומי ,ביקשה לקד
את מעורבות בעיצוב מדיניות חברתית ברמות שונות .המאמר מלמד על הצור של
עובדי סוציאליי מהשטח להבי טוב יותר את היבטי המדיניות החברתית הקשורי
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לעבודת ,על רצונ להיות מעורבי בפרקטיקת מדיניות ועל הצור בהכשרה שתבטא
בפועל רצו זה .המאמר שמציג את הרציונל ,את התוצאות הרצויות ,את המבנה ,את
התכני ואת התפוקות של הכשרה זו עשוי להנחות ארגוני חברתיי אחרי ,המעונייני
לייצר תוכניות הכשרה המבקשות לקד מעורבות של עובדי סוציאליי בתהליכי
עיצובה של המדיניות החברתית.
המאמרי בחוברת זו ממחישי שעובדי סוציאליי אכ משתתפי בעיצוב המדיניות
החברתית ,ושה יכולי לעשות זאת בדרכי מגוונות ,ההולמות את ערכיה ואת עקרונות
עבודת )כגו עידוד שותפות והשתתפות של אוכלוסיות פגיעות כמו ילדי ואנשי
החיי בעוני( .זאת ועוד ,החוברת סוללת דר לשאלות מעניינות רבות שמחכות למחקר
אמפירי מסוגי שוני )כגו חקר מקרה ,מחקר היסטורי ,מחקר משווה ,מחקר כמותי(
ולהמשגה ,כדי לענות עליה .בי השאלות נית למנות את אלה :כיצד ובאיזה אופ
השתתפו עובדי סוציאליי בעיצוב המדיניות הממשלתית ,המקומית והארגונית
בתחומי שוני? באיזה אופ ה תרמו לתהליכי אלה והשפיעו עליה? איזו תרומה
תורמי עובדי סוציאליי לתהליכי אלה ,והא נית להמשיג תרומה ייחודית
למעורבות? מהו מכלול התפקידי של עובדי סוציאליי ביחס למדיניות חברתית
וכיצד ה צריכי ויכולי לפעול? מה ה עמדותיה של עובדי סוציאליי כלפי
מעורבות במדיניות חברתית? כיצד אפשר לחזק את מעורבות של עובדי סוציאליי
בעיצוב המדיניות החברתית?
אנו מקווי שחוברת זו תאי* את המש המחקר וההמשגה של מעורבות עובדי
סוציאליי בפיתוחה של מדיניות חברתית ,ותשמש בסיס להמש התפתחותו של הידע
בתחו זה .ידע מפותח ועשיר יוביל ,בי היתר ,ג לחיזוק מעורבות של עובדי
סוציאליי בעיצוב המדיניות החברתית.
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