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ïúéà äøéù,2ïøà áì ,3äøîç åìò äééøéç 4ãéáò íàñéåå 5
 

 נערכה תחת הכותרתש, מאמר זה יעסוק בתיאור השתלמות לעובדי� סוציאליי�
למות נועדה ההשת. 2009במחצית הראשונה של בחיפה " כלכלית�במה חברתית"

לקד� את מעורבות� של המשתתפי� בתהליכי עיצוב מדיניות ציבורית באמצעות 
לעצב את , ביקשה ההשתלמות להרחיב ידעמתו� כ� . פרקטיקת מדיניות

,  לתפקיד� בתהליכי שינוי חברתינוגעהאידיאולוגיה המקצועית של המשתתפי� ב
רית ולהניע� להתנסות מודעות וגישה ביקורתית כלפי מדיניות ציבואצל� לפתח 

תחילה המאמר יתאר .  בה�ה� פועלי�שבפרקטיקת מדיניות במסגרת הארגוני� 
, ההנחות העומדות בבסיסה, ממנו צמחהשהרקע : ההשתלמותהשתלשלות את 

תכניה המרכזיי� , מבנה ההשתלמות, החזו" והתוצאות הרצויות שהוגדרו לה
בפרקטיקת מדיניות מעורבות המשתתפי� תסוקר בהמש� .  בהוהמשתתפי�

את  התוצאות המצופות מההשתלמות ויבח" עד כמה הושגוהדיו" . והתנסות� בה
 . עתידבהמלצות לפעילויות דומות  ויציג  את השגת"או עיכבו שקידמו הגורמי�

 

_____________ 

נכונות� אשר  ,2009,  שנערכה בחיפה·ÈÏÎÏÎ ˙È˙¯·Á ‰Ó˙המחברי� מבקשי� להודות לכל משתתפי ההשתלמות  1
 מנהל , רפי קמחי:צוות ההשתלמותללשותפי� ; ית ראויי� להערכהומסירות� לערכי מקצוע העבודה הסוציאל

משרד  –ת  מפקחת בשירות לעבודה קהילתי,ואילנה בורובסקי, כלכלית�השלוחה הצפונית של המכללה החברתית
�שסייעו , ר גילי ברו$ משתיל"דלרונית הד ול, לקרלוס שטיגלי!ג� תודה . הרווחה והשירותי� החברתיי� בצפו

בוב ש " לעבודה סוציאלית עת הספרגל מבי�ר עידית וייס"תודה מיוחדת לד. לי$ הכתיבה וההשתלמותותמכו בתה
 נערכהההשתלמות . אביב שתמיכתה המקצועית והמורלית אפשרה את כתיבת המאמר�אוניברסיטת תל, שאפל

 .�Hanns Seidel Stiftungו Jewish Funders Networkבתמיכת� של 

 . שתיל צפו�,יתחו� צדק חברתי כלכל  2

 . שתיל צפו�,תחו� צדק חברתי כלכלי ותחו� עולי�  3

 . עיריית חיפה,מערכת השירותי� החברתיי�  4
 . עיריית חיפה,מערכת השירותי� החברתיי�  5
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במה  "נערכה תחת הכותרתש, מאמר זה עוסק בתיאור השתלמות לעובדי� סוציאליי�
 נועדה להרחיב את מקומ� של עובדי� סוציאליי� השתלמות זו". כלכלית�חברתית

 ההשתלמות נועדה ג� להגביר את השימוש שלה� 6.ציבוריתמדיניות בתהליכי עיצוב 
ואת שזירתה בעבודת� , המעוגנת בערכי� של צדק חברתי, בפרקטיקת מדיניות

, נבנתה באופ� שנועד להשיג תוצאות בטווח המידי והארו�ההשתלמות . היומיומית
יה� העמקת הידע בנושאי� של מדיניות ציבורית ופרקטיקת מדיניות ופיתוח גישה ובינ

כעובדי�  לתפקיד� בנוגעשל המשתתפי� ומודעות  מקצועית עיצוב תפיסה, ביקורתית
להתנסות ראשונית בפרקטיקת והנעה   בפרטבתהליכי שינוי חברתיסוציאליי� בכלל ו

 .  בה�ה� פועלי�שמדיניות במסגרת הארגוני� 

 ; שותפי� מהמגזר הציבורי ומהמגזר השלישיהוציאו אל הפועל ווההשתלמות תכננאת 
משרד הרווחה והשירותי�  –ת עיריית חיפה והשירות לעבודה קהילתי: מהמגזר הציבורי
� 7כלכלית�השלוחה הצפונית של המכללה החברתית:  מהמגזר השלישי;החברתיי� בצפו

 8סודה של הקר� החדשה לישראלימי) נוי חברתישירותי תמיכה וייעו# לקידו� שי(ושתיל 
)� ). השותפי� להל

כול� ,  משתתפי�15וכללה , 2009במחצית הראשונה של , ההשתלמות נערכה בחיפה
 מה� היו עובדי� 13 ;מועסקי� במסגרת מערכת השירותי� החברתיי� של עיריית חיפה

תפי� למגוו� סוגיות במהל� ההשתלמות נחשפו המשת). קהילתיי� ופרטניי�(סוציאליי� 
בה� סוגיות אלה שהעומדות על סדר היו� הציבורי ולדרכי� , חברתיות וכלכליות

בה� נית� להגדיל את כוח ההשפעה של ש נבחנו הדרכי� מלבד זאת. משפיעות על עבודת�

_____________ 

 ,")כלכלית�מדיניות חברתית"במקו� המונח (נבחר לשמש כמושג המרכזי בהשתלמות " מדיניות ציבורית"המונח   6
מדיניות ציבורית . המשטר והמשפט, החברה, יצג תחו� המתייחס למגוו� סוגיות בתחו� הכלכלהמכיוו� שהוא מי

 שכל החלטה פוליטית א�.  והערכתהיישומה, היא תחו� מחקר ופעולה המתייחס לתהליכי עיצוב המדיניות
א מקי� יותר רוב המונח מדיניות ציבורית הו פי לע,  ומהווה שיקו� שלהמשפיעה על מדיניות חברתית כלכלית

רוב  פי לע ,כלכלית�מדיניות חברתיתכשאומרי� , זאת לעומת .ומתכוו� לכלל קבלת ההחלטות הפוליטיות במדינה
היבט צר יותר של פעולות ממשלה בזירות חברתיות היא מייצגת זיקה אל הפרט ולמדיניות שיש לה  מתכווני�
 המושג מדיניות ציבורית את המושג  כללמר זהבמא. בריאות ותעסוקה, קליטה, רווחה,  כמו חינו!,מובהקות

 .מדיניות חברתית וכלכלית
�חברתי שמטרתה לעודד מעורבות אזרחית למע� שינוי,  רווחכוונתהיא עמותה ללא  כלכלית�המכללה החברתית  7

 שתכלית� מסגרות לימוד ומחקר אלטרנטיביות לשיח המרכזי הקיי� בישראל הקמתזאת על ידי  .כלכלי בישראל
: מתו!. המכללה פונה לקהל הרחב ומאפשרת מסלולי לימוד מגווני� וגמישי� .אתגרו ולהרחיבול

www.sea.org.il. 

הצדק והשוויו� , קידו� החופש, הקר� החדשה לישראל פועלת כקר� הו� סיכוי חברתית למע� חיזוק הדמוקרטיה  8
טיפוח יזמות חברתית והעצמה של , הקר� משקיעה בנושאי� בוערי� על ידי פיתוח מאות ארגוני�. בישראל
המעניק ייעו# , הוא ארגו� ייחודי מסוגו בעול�, מייסודה של הקר�, )www.shatil.org.il(שתיל . מנהיגות

 .www.nif.org.il: מתו!. מקצועי וארגוני למיזמי� החברתיי�
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העובדי� הסוציאליי� והעוסקי� בתחו� השירותי� החברתיי� על תהליכי שינוי חברתי 
 . עמ� ה� עובדי�ש מימוש זכויות של הפרטי� והקהילות י�אפשרהמ, ועיצוב מדיניות

זאת כדי לתת ביטוי . ידי נציגי� של מתכנני התוכנית והמשתתפי� בהבמאמר זה נכתב 
עשייה תו� התמקדות על ה יישומההדעות והחוויות מתכנו� ההשתלמות ו, למגוו� הקולות

 . האותנטית

 –ת ההשתלמוהשתלשלות   תתוארשו�בחלק הרא: המאמר כולל שני חלקי� עיקריי�
, החזו� והתוצאות הרצויות שהוגדרו לה, ההנחות העומדות בבסיסה, ממנו צמחהשהרקע 

 מעורבות  ג� אתארנתבחלק זה .  בהתכניה המרכזיי� והמשתתפי�, מבנה ההשתלמות
ממצאי� מתהלי� הערכה ראשוני נביא המשתתפי� בפרקטיקת מדיניות והתנסות� בה ו

 התוצאות הושגו שיבח� עד כמההחלק השני יוקדש לדיו� . ל� ההשתלמות במהנעשהש
לקחי� נחתו� אותו ב . את השגת�או עיכבו שקידמו את הגורמי�המצופות מההשתלמות ו

  .עתידבהמלצות לפעילויות דומות בו

 

úéúøáç äîá úåîìúùää øåàéú-úéìëìë 

 ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÁÈÓˆÏ Ú˜¯‰ 

הראשו� .  הרקע המידי להתפתחות היוזמה להשתלמותשני אירועי� חברתיי� מרכזיי� היו
הכניסה ללב השיח הציבורי את תלות ו, 2006שפרצה בשנת , היה מלחמת לבנו� השנייה

מימו� , ממשלתיי� המספקי� שירותי הזנה�העור, בזמ� חירו� ברשת של גורמי� חו#
שת שירותי הקושי בהנג). 2007, חורב; 2006, זעירא(' וחלוקה של ציוד למקלטי� וכד

את ארגוני� ואנשי מקצוע לחזק ,  של אזרחי�ת�רווחה בזמ� המלחמה העמיק את דריש
 ). 2006, צוריאלי; 2009, וטורי; 2008, אורב�(השירותי� החברתיי� שמספקת המדינה 

, חורב (Â�ÂÎ˘ ÌÂ˜È˘ Ë˜ÈÂ¯Ù˙האירוע השני היה קשור לניסיונות הממשלה לצמצ� את 
 להתפתחותו של שיח בי� עובדי� סוציאליי� 2007ילו בשלהי ניסיונות אלה הוב). 2007

 על המדיניות אלה הראשוני�מהשירות הקהילתי לבי� שתיל בנושא הגדלת השפעת� של 
 השתלמות ערו�במהל� שיח זה הועלה רעיו� ל.  פרויקט שיקו� שכונותעניי�הממשלתית ב

עיצובה כחלק על יבורית ו את השפעת� על המדיניות הצביר להגכדי ,לעובדי� סוציאליי�
הרעיו� להשתלמות הועבר לדיו� ע� מנהלי התחומי� . יומיתמאינטגרלי מעבודת� היו

מערכת השירותי� , השירות הקהילתי של משרד הרווחה:  האלהוראשי הארגוני�
פותח מודל השתלמות חצי שנתי ,  לרעיו�ומיהסכשלאחר . החברתיי� של חיפה ושתיל
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כמו  ידע על מדיניות ציבורית להעברתשיהווה במה לדיו� ו, פהלעובדי� סוציאליי� בחי
 .  להתנסות ממשית בפרקטיקת מדיניותג�

 �על בסיס ) להל� המכללה(כלכלית � הצטרפה לשותפי� המכללה החברתית2008במהל
רכיבי� מ זו שני אידיאולוגיהב.  של השותפי� האחרי�זו שלה לההתאמה בי� האידיאולוגי

 הרואה בשירותי� חברתיי� זכות ,מדינת רווחה אוניברסליתמדינה כתפיסת ה: משלימי�
תפיסת תפקיד� של עובדי� סוציאליי� כמשפיעי� ; יסוד של האזרחי� וחובה של המדינה

לחזק  את הצור� הבליטה זו אידיאולוגיה. הולא רק כמבצעי, על מדיניות ציבורית
רית הנהוגה ועל חלופות  השיח החברתי והביקורתי על המדיניות הציבוולהרחיב את

 . ראויות לה

 

 ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÒÈÒ·· ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙Â�ÚËÂ ˙ÂÁ�‰ 

 התייחסה לתפקידו של העובד הראשונה: שתי הנחות מרכזיות עמדו בבסיס ההשתלמות
 בי� העבודה הסוציאלית לבי� מדיניות זיקההסוציאלי כסוכ� שינוי חברתי כחלק מה

ג� זה המתמקד ברמת , שעל העובד הסוציאלי אמרה השנייה. ציבורית וזכויות אד� ואזרח
  . לעסוק בפרקטיקת מדיניות כדי למלא את תפקידו כסוכ� שינוי חברתי,הפרט

בני על ציבורית המדיניות ה תהשפעשההנחה הראשונה העומדת בבסיס ההשתלמות היא 
המחויבות של העבודה הסוציאלית לזכויות אד� ועל העבודה הסוציאלית ואד� בחברה 

 בתפקידו זה עליו לפעול .ת את העובד הסוציאלי להיות סוכ� פעיל לשינוי חברתיומחייב
, דורו�( קבוצות חברתיות מוחלשות ת מימוש זכויות אד� והעצמ,קידו� צדק חברתימע� ל

 שנפגעו זכויותיו או שנמנע ממנו אד� כל ולייצג, )Fisher, 1995; 1993, רוזנפלד; 2006
 �מעורבות העבודה הסוציאלית בעיצוב המדיניות , י� אחרותבמל). 2006, אריה�ב�(לממש

, גל וגל�וייס ( ולמימוש� זכויות אד�תהציבורית היא חלק מרכזי ועיקרי בדר� להגשמ
 ). 2001, סטריאר; 2009

 קשר הדוק בי� מקצוע העבודה הסוציאלית לבי� עיסוק הראשונה ישההנחה על פי 
בו המדיניות משפיעה על שהאופ� : וא דו כיווניהקשר ה. זכויות אד�בבמדיניות ציבורית ו

האופ� ו  מזהאוכלוסיית היעד של המקצועעל  על החברה ו,העבודה הסוציאלית וסביבתה
, במלי� אחרות.  מזהבו המקצוע יכול להשפיע על מדיניות ציבורית ועל נגישות לזכויותש

ות חברתיות ועל העוצמה של בעיעל ההיק, ועל , מדיניות ציבורית משפיעה על האופי
 דר� כמו ג� על אופ� התמודדות החברה עמ� ועל מימוש זכויות אד� ו,מבני הכוח בחברה

 �לכ� פתרו� בעיות חברתיות הוא תהלי� המתרחש בזירה ). Fisher, 1995(מיצוי
 ועובדי� סוציאליי� אינ� יכולי� לפעול במנותק מתהליכי� חברתיי� וכלכליי� ,הציבורית

החיה לעתי� קרובות בעוני וסובלת , ובסביבת אוכלוסיית היעד שלה�הקורי� בסביבת� 
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 ,נבו וברק�קרומר; 2005, קאופמ� ;2009, גל וגל�וייס; 2006, גל�וייס(מאי מיצוי זכויות 
2006 ;Gibelman, 1999  .( 

היא " פוליטי�אני א "הצהרהמתהליכי� חברתיי� וכלכליי� ו, כביכול, ג� פעולה מנותקת
בו ש מצב ,המדיניותהכתיבה את המצב הקיי� שומחזקת  משמרת שכ� היא, נקיטת עמדה

,  מנסב�;2002, הד(הסדר החברתי והפוליטי הקיי� הוא המקור לאי מיצוי זכויות ולעוני 
2005 ;� אימצה העבודה �20ואכ� מאמצע המאה ה). ;2005Rothman, 2007, קאופמ

2008, ח��דורו� ואור, הנס�קרפל(הסוציאלית שיח מקצועי המבוסס על ערכי זכויות אד� 
הערכית והמעשית למימוש , מקצוע העבודה הסוציאלית מדגיש את מחויבותו האתית). 

לשירותי� , קידו� הנגישות של כל בני האד� בחברה לזכויות חברתיותלזכויות אד� ו
מחויבות זו באה לידי ביטוי בהגדרה הבינלאומית של ). 2005, קאופמ�(ולקצבאות 

, בריטניה, כגו� ארצות הברית, בקודי האתיקה של מדינות שונות,  הסוציאליי�העובדי�
; 1994, איגוד העובדי� הסוציאליי� בישראל(וישראל ) 2009, גל וגל�יסימתו� ו(קנדה 

, )2002, נגר ווייס�קורי�, שרר, שפירו; �1996ו"התשנ, חוק העובדי� הסוציאליי�
 . שירותי�למשאבי� ול, ידו� הנגישות לזכויותהדורשי� מהעובדי� הסוציאליי� לעסוק בק

,  שכדי שהעובד הסוציאלי יוכל להיות סוכ� פעיל לשינוי חברתיהיאהנחת הבסיס השנייה 
פרקטיקת מדיניות ). 2005, גל וקט�, וייס; 2006, גל�וייס( לעסוק בפרקטיקת מדיניות עליו

 העובד הסוציאלי :החברתיתהיא שילוב בי� עבודה סוציאלית ישירה לבי� תחו� המדיניות 
פועל לאימו# , המשתת, בשינוי,  את השפעות המדיניות על לקוחותיו ומנתחהבוח�הישיר 

במסגרת ). 2006, גל�וייס(מדיניות חדשה ונוטל חלק פעיל בצמצו� ליקויי� במדינה 
מטפלי� ,  עובדי� סוציאליי� עוסקי� בשיפור השירותי� החברתיי�ת המדיניותפרקטיק
 החברתיי� והכלכליי� של בעיות ומצוקות ופועלי� להפחתת הפער בי� מדיניות בגורמי�

 ). 2006, גל�וייס(רצויה לבי� המציאות בפועל 

לעסוק ,  המומחי� בזירת המדיניותעל אלה ולא רק , כלל העובדי� הסוציאליי�ואול� על
רכזת ברמת  ג� העבודה הסוציאלית המתשכ�). 2006, גל�וייס (במודע בפרקטיקת מדיניות

ארגוני� או , הפרט יכולה להשפיע ברמת המקרו על תהליכי שינוי של מערכות גדולות
פיתוח ידע בדבר הבנת הסיבות העומדות , קהילות בעזרת שימוש בפרקטיקת מדיניות

 המדיניות תבבסיס הבעיות החברתיות ופיתוח מודעות של העובד הסוציאלי להשפע
 לפתח הבנה מקבילה והבנה זו יכולה לסייע ל. הפרטהציבורית על הבעיות האישיות של 

 ,חלק מבעיה כוללת יותר שהיא תוצר של מדיניותכ את בעיית� כ� שיראו ,יו לקוחותאצל
 ולבחו� אית� אפשרות לפעולה שיכולה להשפיע על הקולקטיב ועל שינוי חברתי 

)Vodde & Gallant, 2002 .(ההשתלמות  לא הפרידה  לעיללאור האמור �עובדי� בי
 בשטח וג� לא בי� עובדי� העוסקי� בעבודה �בי� מנהלי� לעובדי, ותיקי� לצעירי�

 . סוציאלית ישירה לעובדי� סוציאליי� קהילתיי�



  עבידחירייה עלו חמרה וויסא, לב אר�, שירה אית� 140

הראשו� הוא הצור� של .  על שני צרכי� מרכזיי� שזוהו בשטחהיסוד נשענוהנחות 
. קד� שינוי חברתיהעובדי� הסוציאליי� לעסוק בפרקטיקת מדיניות ולעצב מדיניות כדי ל

 �אבל לא רק ,  העובדי� הסוציאליי� הקהילתיי� של עיריית חיפהזה התעורר אצלצור
שהעידו שכדי לממש זכויות ה� זקוקי� לעובדי� , לקוחותיה� ג� אצל אלא, אצל�

 על מרכיבי� שוני� על כ� יכולי� להשפיעסוציאליי� המביני� בפרקטיקת מדיניות ו
; 2009, גל וגל�וייס ( עמ�ה� מתמודדי�שיות החברתיות בדינמיקה המשמרת את הבע

�שיש ידע להרחיב את ההצור� השני הוא  ).2006, נבו וברק�קרומר; 2005, קאופמ
שא, צור� זה התחדד ג� לאור ההבנה . ציבוריתהמדיניות נושא הבלעובדי� סוציאליי� 

י� סוציאליי�  ניסיונות להכשיר עובד נעשי�בבתי הספר לעבודה סוציאלית בישראלש
 מוגבלת בהיקפה הכשרהעדיי� מדובר ב ברוב המוסדות, למעורבות בפרקטיקת מדיניות

 ;2005, מנסב�; 2009, גל ופלד�וייס; 2006, גל�וייס; 2005, גל וקט�, וייס; 2001, וייס וגל(
� ).2005, קאופמ

 

ÔÂÊÁ ,‚˘‰ ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡Â ˙ÂÈÂˆ¯ ˙Â‡ˆÂ˙˙ Ô 

� תוצאה סופית אחת ושלוש קבוצות של תוצאות והוצבו לה, להשתלמות הוגדר חזו
תוצאה הסופית ל הגיע כתוצאות שהכרחי להשיג� כדי להוגדרותוצאות הביניי� . ביניי�

)� ה� על סמ� דיוני� של ,תוצאות אלה נקבעו). 1989, רוזניק ושפר, ברק, אלו�, רוז
חברתית  מדיניות תהשותפי� בתכנו� ההשתלמות וה� ועל סמ� ספרות העוסקת בהורא

 ). 2009, גל ופלד�וייס; 2005, גל וקט�, וייס(ופרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית 

המשפיעי� על מדיניות ציבורית ועל ,  עובדי� סוציאליי�תחזו� ההשתלמות היה קהיל
 שירותי� אלה יספקועובדי� סוציאליי� . תהליכי שינוי חברתי לרווחת כלל אזרחי ישראל

 יהיו שירותי� השירותי� חברתיי� אל.  המדינה ובאחריותה בחסותחברתיי� ראויי�
 . כוללניי�ומותאמי� 

�להביא את המשתתפי� : מתו� חזו� זה הוגדרה התוצאה הסופית של ההשתלמות כדלקמ
 הרואה בעובדי� סוציאליי� סוכני שינוי חברתי , לפעול מתו� תפיסת עול� מקצועית

)Rothman, 2007 .(על ושפיעי  בוגרי ההשתלמותסוציאליי�ה עובדי�שה הציפייה היתה 
 אותה כחלק מעבודת� היומיומית והשגרתית ישפרוהמדיניות הציבורית הקיימת ו

כנית והת ביקשה באופ� ספציפי יותר). 1987, סד� וגלעד, קמינסקי(בשירותי� החברתיי� 
להביא להגברת העיסוק והמעורבות של העובדי� הסוציאליי� בפרקטיקת מדיניות 

 להביא� להיות שחקני� פעילי� בזירת המדיניות הציבורית כלומר, ודת� היומיומיתבעב
כשחקני� פעילי� ה� יוכלו להשפיע . המקומית והלאומית, הקהילתית, ברמה הארגונית

, על עיצוב מדיניות ציבורית שתאפשר נגישות גבוהה יותר של אזרחי� לשירותי� חברתיי�
 ). 2005, מנסב�(רתיי� אוניברסליי� היא זכות יסוד מתו� תפיסה שהנגישות לשירותי� חב
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תוצאות הקשורות לתחו� : נקבעו שלוש קבוצות של תוצאות ביניי�,  להשיג תוצאה זוכדי
עמדות של לתוצאות הקשורות לתפיסות ו; הידע במדיניות ציבורית ופרקטיקת מדיניות

ל בד הסוציאלי בפועתוצאות הקשורות להתנהגות העו;  לתפקידונוגעהעובד הסוציאלי ב
 . שימוש בפרקטיקת מדיניות ועיצוב מדיניות הלכה למעשה –

 את הידע של המשתתפי� הרחיבקבוצת התוצאות הראשונה ביקשה ההשתלמות לבנוגע ל
תפקיד החברה ,  ידע כללי בתחו� המדיניות הציבורית)1( :בשלושה תחומי� מרכזיי�

, כגו� תקצוב ממשלתי ועירוני(רתיי� חב�השפעת תהליכי� כלכליי�, האזרחית והמדינה
) בריאות הציבור, אבטלה, כגו� עוני(על משתמשי שירותי� ועל סוגיות חברתיות ) הפרטה

 הסיבות העומדות בבסיס הבעיות החברתיות ופיתוח כלי� על ידע )2(. באר# ובעול�
ה ביקש הבעזרת אל. לניתוח מדיניות ציבורית והבנת השפעותיה על חייה� של אנשי�

, ההשתלמות לפתח שיח חברתי ושפה המבוססי� על ערכי זכויות אד� מתו� ראייה כוללת
הסכמי� וחוקי� רגילי� , מעבר לשיח הזכויות שמורכב כיו� ממצר, של מושגי�

, בר (המדברי� על זכויות אד� בהתא� לנסיבות ספציפיות וללא הגנה על זכויות אלה
, טיקת מדיניות ואסטרטגיות של שינוי מדיניות ידע על פרק)3(). 2009, נסקי'גוז; 2001

בעזרת� נית� לפתח חשיבה על חלופות ועיצוב ש, כולל ידע על תהליכי שינוי וחקיקה
 .מדיניות ציבורית ראויה

. ערכי� מקצועיי� של המשתתפי�ל לעמדות ונוגעתקבוצת תוצאות הביניי� השנייה 
בי� מדיניות להעבודה הסוציאלית בי� מקצוע הזיקה  תההשתלמות ביקשה להגביר את הבנ

 להוביל, עשייה המקצועית של המשתתפי�תפיסת ההכוונה היתה לאתגר את . ציבורית
 תפקיד� ולסייע לה� לפתח גישה בדברמקצועית �להתבוננות פנימית ובחינה עצמיתאות� 

בה� העבודה שלזהות מצבי� ויכולת המותאמת למחויבות� המקצועית לצדק חברתי 
 המשטר  אתחזקסדר היו� המַתהתומכת ב משמשת כסוכנת פיקוח חברתי הסוציאלית

בה� היא יכולה לקרוא תיגר על מדיניות שומצבי� ) 2005, מנסב�; 2005, וייס(הקיי� 
 . מפלה או פוגענית, קיימת

אחת .  של העובד הסוציאלישטחת בלוקבוצת התוצאות השלישית היתה קשורה להתנה
. המשתתפי� בפועל בפרקטיקת מדיניותלכה יתנסו שבמה היתהההשתלמות ממטרות 

הכוונה היתה לסייע לה� למצוא דרכי� לשלב פרקטיקת מדיניות במסגרת הסיוע והטיפול 
בו פרקטיקת שהמשפחתית או הקהילתית ולמצוא את האופ� ,  ברמה האישיתשה� מציעי�

 .המדיניות יכולה להיות רלוונטית לכל עובד סוציאלי
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 מתכנני ההשתלמות היתה לדו� בסוגיות מרכזיות במדיניות ציבורית ובפרקטיקת תשאיפ
ע� . במקביל להתנסות בפרקטיקת מדיניותוכדי לאפשר תהלי� של שינוי תודעה , מדיניות

המורכב ,  שהצוות המובילכדיזאת שאפו המתכנני� ג� להשתלמות שתהיה מספיק קצרה 
יוכל להתחייב להוביל אותה מבחינת משאבי� ולהוציא אותה לפועל , השותפי�מנציגות 
 . הרחבה של תהלי� התכנו�בונוספי� ללא צור� בגיוס של משאבי� , בפשטות

כלל את מפקחת עבודה קהילתית של משרד ) להל� הצוות(הצוות המוביל של ההשתלמות 
�ירותי� החברתיי� בעיריית ראש תחו� עבודה קהילתית במערכת הש, הרווחה מחוז צפו

�כלכלית ורכזי תחו� צדק חברתי�מנהל השלוחה הצפונית של המכללה החברתית, חיפה
� . כלכלי של שתיל בצפו

 ובהתא� לכ� קבע את התכני� ,הצוות ניסח את תוצאותיה הרצויות של ההשתלמות
דאג מועדה וועל מיקומה על , החליט על מבנה ההשתלמות, בחר את המרצי�, הסופיי�

במהל� ההשתלמות נפגש הצוות בי� המפגשי� כדי . לכל הציוד והעזרי� הנדרשי�
 הערכה שוטפת של התקדמות הקבוצה עשה, להתאי� את התכני� לתהלי� הקבוצתי

 בקשר ע� המשתתפי� עמדהנחה את המרצי� על פי הצור� ו, בהתא� לתוצאות המצופות
עוד כיוצא מקצועי וה�התהלי� האישילסייע בעיבוד התכני� ו,  לתת מענה על שאלותכדי

תפקיד . כל חברי הצוות שימשו כיועצי� מקצועיי� לתכני� ולתהלי� הקבוצתי. באלה
 .והריכוז הלוגיסטי והקשר ע� המשתתפי� חולק בי� חברי

,  שעותארבע מפגשי� בני 12 וכללה ,2009 במחצית הראשונה של נערכהההשתלמות 
בחלק הראשו� הוצגו סוגיות . הרצאה ודיו�: י�שניל נחלקכל מפגש . אחת לשבועיי�

שהרצו בהתנדבות , ידי מרצי� מומחי� מהאקדמיה ומהשטחבמרכזיות במדיניות ציבורית 
כל הרצאה כללה . מתו� הבנת חשיבות הנושא והזדהות ערכית ע� מטרות ההשתלמות

רי� לימוד של מושגי� ובסיס תיאורטי תו� התייחסות לתהליכי עיצוב מדיניות והקש
 הנוגעותעיבוד וניתוח של הסוגיות החברתיות , החלק השני הוקדש לדיו�. היסטוריי�

 התייחסות תו�הקהילה או הארגו� , לעבודתו היומיומית של העובד הסוציאלי ע� הפרט
 . למיקומו במערכת

נו ודילחשיבה מעשית ונ,  במליאה ובקבוצות קטנות,בכל מפגש תורגמו התיאוריות
מלבד .  בעבודתו�שהעובד יכול להשתמש בה, ות והכלי� המעשיי�הפעולות האפשרי

 הוקדש זמ� לחיבור בי� התיאוריה לשטח שכלל שימוש בדוגמאות של פרקטיקת זאת
ניסיו� של העובדי� הסוציאליי� מהשטח וחקר סיפורי הצלחה של שינוי חברתי ב, מדיניות

 . מהאר# ומהעול�
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למעט , כל המשתתפי�. י� ושני גברי� נש13 –�  משתתפי15בהשתלמות לקחו חלק 
� היו עובדי� התשעה מ.  היו עובדי� סוציאליי�,שניי� שעבדו בפרויקטי� קהילתיי�

אחת מה� ע� (העובדי� בטיפול ישיר ע� משפחות , פרטניי�/סוציאליי� כוללניי�
 שמונה. שלושה עובדי� קהילתיי� ושלוש עובדות מטה בתפקידי ניהול וריכוז, )קשישי�

 עבדו בלשכות לשירותי� שבעה ו,ידי הרשות המקומיתב מועסקי� באופ� ישיר היו
רי� המפעילי� שירותי� חברתיי� "ידי עמותות ומלכב א� הועסקו בפועל ,החברתיי�
 .ופרויקטי�

 �טווח הוותק במקצוע העבודה . 36הגיל הממוצע היה ו ,�50 ל28טווח הגילי� נע בי
 �20טווח הוותק בתפקיד הנוכחי נע בי� שנה לו, הנ ש�35סוציאלית נע בי� שנה וחצי לה

 �32כול� חברי� באיגוד העובדי� הסוציאליי� בי� שנה ל, למעט שני משתתפי�. שנה
 . השנ

 משתתפי� מהקבוצה דיווחו שהשתתפו בקורס אחד או יותר בנושאי מדיניות או 12
�ת לא השתלמו אחמשתתפת עט א� לַמ, פרקטיקת מדיניות במהל� לימודי התואר הראשו

�שה� נדרשי� להשתמש ,  העידו המשתתפי� הדלה ההכשרהעל רקע. בנושא מעבר לכ
 חסרי� שמרגישי�א� , תפקיד�את בפרקטיקת מדיניות בעבודת� היומיומית כדי למלא 

 .צה לואו מחוהארגו�  לשנות מדיניות בתו�  אולה� הכלי� הדרושי� כדי לקד�

 

˙Â˙ÂÓÏ˙˘‰‰ È�Î 

 על סמ� שיחות , המורכב מנציגות השותפי�,ידי הצוות המובילבבעו כני ההשתלמות נקות
ת חיפה ובהתא� למידת העניי� והרלוונטיות יע� עובדי� סוציאליי� קהילתיי� מעירי

ידי בלאחר בחינת הנושאי� ובחירת� . לעבודת� היומיומית של עובדי� סוציאליי� בכלל
: קו לשלוש יחידות מרכזיותה� חול, כלכלית�רופה של המכללה החברתיתיהצוות וצ

החברה והתפיסה הערכית העומדת , מושגי יסוד במדיניות ציבורית בתחומי הכלכלה
ניתוח מצב  –ת השירותי� החברתיי� בעיד� של תמורו ;בבסיס קבלת החלטות מדיניות

התעסוקה והרווחה בעיד� של הפרטה והשפעת התהליכי� על משתמשי , שירותי הבריאות
בעזרת� שמדיניות ולשינוי אסטרטגיות וכלי� לניתוח ; חברה בכללותההעל השירותי� ו

לעצב מדיניות ולהציע חלופות למדיניות , נית� להבי� טוב יותר את השפעות המדיניות
 .להל�כני המפגשי� מוצג ופירוט ספציפי של ת. הקיימת

• ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡Â ‰ÏÎÏÎ ÏÚ : הכלכלה כמדע חברתי החוקר כיצד החברה מקצה את
 ,תחרותוכגו� צמיחה , התייחסות למושגי יסוד בכלכלה. יה החומריי�משאב

למדיניות ציבורית והיבטי� פוליטיי� ו ,כגו� חלוקת הכנסות, לתהליכי� כלכליי�
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מדע הכלכלה אינו יכול לקבל : המסר המרכזי. וערכיי� ביחס למעורבות ממשלתית
 .דמוקרטיה�מנגנו� הפוליטיזה תפקידו של ה ;החלטות חברתיות

• ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·ÚÏ ˙È‚˘ÂÓ ˙¯‚ÒÓÎ ˙ÂÈ�È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù : הצגת
 סוגי פרקטיקה ודיו� באופ� ,הגדרות פרקטיקת מדיניות: המאמר של עידית וייס גל

 מיישמי� פרקטיקת מדריכי� ומנהלי�, קהילתיי�ו פרטניי�בו עובדי� סוציאליי� ש
ורגלו עקרונות ואסטרטגיות במפגש ת. מדיניות או יכולי� וצריכי� לייש� אותה

נבחנו ההקשרי� לעבודת� של , ותיהפעולה של חמישה מודלי� של פרקטיקת מדינ
 . המשתתפי� וגורמי� מקדמי� ומעכבי� בשימוש בפרקטיקת מדיניות

• ‰· ÏÂÙÈË‰Â È�ÂÚ‰ ˙ÈÈÚ· ¯·Ò‰Ï ˙ÂÈ¯Â‡È˙Â ˙Â˘È‚ :ידואליתווהגישה האינדי ,
נבחנה הטענה .  להתמודדות ע� העונימתודי�הוצג מודל רב; התרבותית והמבנית

 ולהגדרת העוני והגישות המסבירות ,אידיאולוגי ודינמי� מושג פוליטיואשעוני ה
בו עבודה שהאופ� ג� נידו� . אותו יש השלכות על אופי הטיפול וחלוקת המשאבי�

 .סוציאלית יכולה להשפיע על מדיניות ציבורית כחלק מהטיפול בבעיית העוני

• È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰Â  ˙– ‰È¯Â‡È˙ :תיאור והגדרות של המגזר הציבורי ,
התפתחות היסטורית : המגזר העסקי והמגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל

 . ויחסי הגומלי� ביניה�

• ‰�È„Ó ÈÒÁÈ-ÈÁ¯Ê‡ ‰¯·Á ˙– ÈÎ¯ÚÂ È‚˘ÂÓ ¯Â¯È· : הסיפור ההיסטורי של התפתחות
 ,שירותי� הציבוריי� הלעה והשלכותיו תהלי� ההפרט –� מדינת הרווחה והקפיטליז

הקפיטליז� על השפיע בו שכלל הציבור והאופ�  לע משתמשי השירותי� ועל
 עובדי� סוציאליי� ואזרחי� יכולי� דיו� על הדר� שבה. וצרות המשבר הכלכליוהי

להביא לאיזו� מחודש בי� כוחות השוק לבי� יכולת השליטה הציבורית על המשאבי� 
 .ציבורי למגזר השלישיה בי� המגזר �נו יחסי הגומלינבח. הכלכליי�

• ÔÂ‰ ¯˘˜Â ‰Ë¯Ù‰-ÔÂËÏ˘ : עבודי ומיקי רוזנטל � .˘Â˘˜˘‰ ˙ËÈ˜‰סרט� של איל
�: דיו�הנושאי .  עומק ההפרטה ואחריות המדינה לאזרחיה,הקשר בי� הו� לשלטו

השליטה ;  הפרטהכמוסוציאליי� והשפעת� על תהליכי� התפקיד העובדי� 
 –ע בחינת החלופה שהסרט מצי; עיתו��שלטו��כחלק מיחסי הו�בתקשורת 
  .התבוננות בבעיות חברתיות כתוצר של מדיניות; בה האזרח שולטשדמוקרטיה 

• ‰Ë¯Ù‰ ,˙Â‡È¯·Â ‰È¯ÙÈ¯Ù : הוצג מחקר של הקואליציה לבריאות הציבור על מצב
רכז מ�יהיחסי פריפרלבי� , ונער� דיו� על הקשר בי� הפרטה, הבריאות במפר# חיפה

� . אלה נבחנו להלכה ולמעשה בחיפה ובצפו�.  בריאות הציבורלבי

• È�ÂÚÏ ˙Â‡È¯· ÔÈ· ¯˘˜‰Â Ï‡¯˘È· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ : השינויי� במדיניות הציבורית
הרקע ; החברהעל  על הפרט ו�בריאות והשלכותיה לע להוצאה הלאומית הנוגעי�
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מצב ; ות החוק ובעיותיויתרונ; לחקיקת חוק בריאות ממלכתי בישראל ועיקרי החוק
 . הקשר בי� בריאות לעוני; מערכת הבריאות כיו� לאור המדיניות הקיימת

• ˙ÂÈÂÎÊ ÁÈ˘ ,Ï‡¯˘È· ‰˜È˜ÁÂ È˙¯·Á ÈÂ�È˘ ÈÎÈÏ‰˙ : פיתוח שיח זכויות בישראל
אפשרויות פעולה של עובדי� סוציאליי� ; וחקיקה באוריינטציה של שוויו� זכויות

 דיו� על כוחה של התארגנות ציבורית במאבק על ;בתהליכי שינוי חברתי וחקיקה
השוואה בי� חוק ;  הפרטהכמוזכויות ודרכי� להגנה על מה שקיי� מפני שינויי� 

�, תהלי� החקיקהשל   מההיבטי�זכויות נכי נפש בקהילה לבי� חוק פעוטות בסיכו
 .השפעותיו ואכיפתו

• ‰ÏÎÏÎ ,ÁÂÂ¯‰ ˙�È„ÓÂ ‰¯·Á ‰– ÈË¯˜ÂÓ„ Ï‡ÈˆÂÒ‰ Ï„ÂÓ‰ :ודל הסוציאל המ
מעמד� של ארגוני העובדי� ; דמוקרטי של מדינת הרווחה במדינות סקנדינביה

זכויות  לש מההיבטי�השוואה בי� ישראל לבי� מדינות סקנדינביה ; ותפקיד� בו
 על אלהמצב השירותי� החברתיי� וההשפעה של , ההוצאה הציבורית, עובדי�

; וקת כוח מול המדינה וההו�משמעות התארגנות העובדי� בחל; השוויו� בחברה
כדי בה� נית� להשתמש שבחינת חלופות למדיניות הקיימת בישראל והפרקטיקות 

 .להוביל שינוי חברתי 

• Â ·Âˆ˜˙‰ Ï˘ ‰˜ÈËÈÏÂÙ‰‰È˙¯·Á ÈÂ�È˘Ï ÈÏÎÎ ·Èˆ˜˙ :תקציב נושא מושגי יסוד ב
בחינת הדרכי� לשימוש בתקציב ; סקירת תהלי� התקצוב: מדינה ותקציב עירוני

אופני פעולה ; )מיפוי מגמות בשטח, קריאת תקציבלמשל (י לשינוי מדיניות ככל
הפעלת לח# ציבורי ,  השתתפות בדיוני� וועדותלמשל (להשפעה על התקציב

על בסיס הבנה של , אופני הפעולה נבחנו ביחס למועדי� רלוונטיי�. )תקשורתיו
יוחד הוש� על דגש מ. יחסי הכוחות והצרכי� של השחקני� בתהלי�, האינטרסי�

 .כתיבת נייר עמדה והצגתו בכל אחד משלבי עיצוב המדיניות הציבורית

• Ï‡¯˘È· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˜Â˘Â ÌÈ„·ÂÚ È�Â‚¯‡:דרכי;  זכויות עובדי� ומעמד� החוקי 
; ארגוני העובדי� המוכרי� בישראל וזכויותיה�; התארגנות בישראל לעומת העול�

 נית� לעשות שבה� דרכי�� בדיו; הרחבה על מבנה ההסתדרות הכללית ותפקידה
 .שינוי חברתי כעובדי� סוציאליי�

• ÈÒ�Â˜ÒÈÂ ˙È�ÎÂ˙· ˜·‡Ó Ô– ˙È¯Ê‚Ó ÔÈ· ˙ÂÙ˙Â˘Â ˙ÂÈ�È„Ó ÈÂ�È˘ : המאבק בתוכנית
הרקע לתוכנית ומטרותיה :  לפעולה לשינוי מדיניות ציבוריתהויסקונסי� כדוגמ
החברה על ה וכשלי התוכנית והשלכותיה על משתתפי;  בפועלמהלעומת אופ� יישו

 למשל(הישגי� ופרקטיקת המדיניות שבאו לידי ביטוי בו , סקירת המאבק; הבכללות
, ניטור; לובי; שיתו, פעולה בי� ארגוני� ובי� אזורי�; )עבודה בצוות רב תחומי

; איסו, מידע וניתוחו ושימוש בו לערעור הקונצנזוס וביסוס חלופות והצעות חוק
דיו� על תפקיד העבודה ; ילתי והפעלת לח# ציבוריסנגור אישי וקה; ארגו� קהילה
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 �בו נית� לשמור על עקרונות של אחריות שהסוציאלית במאבק מסוג זה ועל האופ
 . המדינה לאזרחיה

• ÂÈ�È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù ˙– ˙ÂÈ�È„Ó ÏÚ ‰ÚÙ˘‰Ï ÈÏÎÎ ˙¯Â˘˜˙ : כלי התקשורת והשימוש
 ע� מגבלות דרכי התמודדות; בה� ככלי להשפעה על מדיניות מקומית וארצית

דרכי� למעבר של עובדי� סוציאליי� מצרכני� ; תקשורת מתו� הממסדמול העבודה 
, הבנת כללי התקשורת והשימוש בה�: פסיביי� של תקשורת למשפיעי� אקטיביי�

,  אליה�נית� לפנותשדגש מיוחד הוש� על הבנת הדמויות הרלוונטיות . ייזו� פנייה
 .כתיבה תקשורתיתתרגול כללי� לעל עיתוי הפנייה ועל 

 ,מושגי יסוד במדיניות ציבורית, התכני� שבלטו ביחידה הראשונהש נית� ללמוד מרשימה
. המבנה החברתי בישראל; כלכלה ואידיאולוגיה�חברה: התייחסו לשני תחומי� מרכזיי�

הקשר  :אלהנושאי� הבההשתלמות עסקה אידיאולוגיה הכלכלה ותחו� הבמסגרת הדיו� ב
 שינוי חברתי ; תהליכי חקיקה; וערכי� בתהליכי קבלת החלטותחברה, בי� כלכלה

, ערכי מודלי� של מדינת רווחהוהכלכלי ה נבחנו בהקשר מלבד זאת. ותהליכי תקצוב
חברתי בישראל נבח� הריבוד המעמדי המבנה תחו� הב. ובפרט המודל הסוציאל דמוקרטי

ה האזרחית לבי� המדינה הקשר בי� המגזר השלישי והחבר: בחברה והיחסי� בי� המגזרי�
 לקבוצות נוגעבמסגרת זו נידו� שיח הזכויות בישראל ב. בתהליכי חקיקה ושינוי חברתי

 � היה תהליכי� חברתיי� אחרנושא . בו נית� להשפיע עליוששונות בחברה והאופ
על , על עוני, הפרטה והשפעתה על היחסי� בי� המגזרי�ה: למשל ;המתרחשי� במדינה

 .ל קבוצות באוכלוסייהמצב הבריאות וע

שירותי� של ה הידע וההבנה ו הועמק,שעסקה בשירותי� החברתיי�, ביחידה השנייה
. מדיניות הציבורית שהובילה למצב השירותי� הקיימי�של החברתיי� בישראל ובעול� ו

 חוק בריאות ממלכתי ושחיקתו ונבח� ובנושא מערכת הבריאות בישראל הוצג: למשל
בנושא שוק העבודה נבחנו מאפייני� ומגמות של שוק ; י� עוניהקשר בי� בריאות לב

 נבח�. התעסוקה והקשר בינו לבי� מצב� ומעמד� של התארגנויות עובדי� באר# ובעול�
כחלק מניתוח ,  במדינות סקנדינביהודמוקרטית ויישומ� מודל מדינת הרווחה הסוציאלג�

 תוארה מלבד זאת.  לאזרחיהחלופות למדיניות קיימת מתו� תפיסה של אחריות המדינה
� למדיניות זיקתההשלכותיה על משתמשי השירותי� החברתיי� ו, תוכנית ויסקונסי

ניתוחו כדי להבי� את התפקיד האפשרי של ב ונעשה שימוש בתיאור המאבק ו,ציבורית
 . העובד הסוציאלי בעיצוב מדיניות

 ,יות ופרקטיקת מדיניותדגש על אסטרטגיות וכלי� לשינוי מדינה הוש�ביחידה השלישית 
שיכולי� לשמש עובדי� סוציאליי� בעבודת� היומיומית ושבעזרת� ה� יכולי� לעצב 

כגו� , יחידה זו התמקדה ברכישת כלי� לשינוי חברתי. מדיניות ציבורית ולהשפיע עליה
בניית ; מקומית ולאומית, ניטור תקציבי והשימוש בו כדי להשפיע על מדיניות ארגונית
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שימוש ; בניית שותפות בי� מגזרית; מדיניות קיימת וכתיבת ניירות עמדהחלופות ל
 . בתקשורת

א מושג יסוד ישה, ההפרטה:  למשל;רוב הנושאי� שנידונו נגעו ליותר מיחידה אחת
א ג� אחד התהליכי� המרכזיי� שהשפיעו על מצב� של השירותי� י ה,במדיניות ציבורית

 הציג מושגי יסוד בנושא  גיסא שמחד, בתקציבכ� ג� הדיו�. החברתיי� כפי שה� היו�
� הציג את התקציב ככלי ניטור ואת  גיסאמדיניות ציבורית וקבלת החלטות ומאיד

 .השפעה על מדיניות מקומית ולאומיתלשימוש בו ככלי לשינוי חברתי והאפשרויות 

 הקניית ידע תיאורטי )1(: מישורי� ה המפגשי� כלל התייחסות לשלוש�12כל אחד מ
ברוב המפגשי� . והיסטורי וניתוח ביקורתי של המדיניות הקיימת והמציאות שהיא מייצרת

, גורמי� לבעיות חברתיותבנוגע ל של המשתתפי� נקודת מבט�נעשה ניסיו� לאתגר את 
 אתגור )2(. מצוקות משתמשי השירותי�ל, חברתיי� ומבניי�, ולהציע הסברי� חלופיי�

הדיו� כלל התייחסות לשאלות . ל המשתתפי�עשייה המקצועית שדבר ההחשיבה ב
לאוכלוסיית למטרת המקצוע ו,  לתפקיד� ולזירת עבודת� של עובדי� סוציאליי�הנוגעות

שיפור מצב� של משתמשי מידת יעילות� בלאסטרטגיות הפעולה וכמו ג�  ,היעד שלו
  סיוע בפיתוח גישה המותאמת למחויבות� המקצועית לצדק חברתי של)3(. השירותי�

המקומית , המשתתפי� וחשיבה על פיתוח חלופות למדיניות ציבורית ברמה הארגונית
 . והלאומית

�במישור הידע : במפגש על סוגיית העוניבאו לידי ביטוי שלושת המישורי� , למשל, כ
, תכונותיו(פרט ה המסבירות את העוני דר�ידואליות והתרבותיות ווהוצגו הגישות האינדי

 הקשורי� לסיבות ,פתרונות כוללי�מציגה  הגישה המבנית הלמול )וכישוריו ודפוסי חיי
דיכוי ואי , קיפוח,  תופעות של אפליההמשמרהמבניות שבבסיס העוני ולמבנה החברתי 

� לא רק לעסוקהעובד הסוציאלי שעל  הוצע לעשייה נוגעבמישור אתגור החשיבה ב. שוויו
פרקטיקות בו) פיתוח מיומנויות הפרטכגו� הכשרות ל(פרקטיקות המתיימרות למנוע עוני ב

פרקטיקת מדיניות שתוביל לשינוי ב אלא ג� ,)כגו� חבילות מזו� למשפחות(המפצות עליו 
במישור השלישי הוצגו פתרונות חלופיי� . במבנה החברתי הקיי� ולשבירת מעגל העוני

 ,העלאת רמת ההשכלהולתעסוקה הכגו� דרישה מהממסד לשינוי מבנה , לטיפול בבעיה
 .רב ממדיטיפול  מודל כמו ג�

 

˙ÂÈ�È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ 

, עיצוב מדיניותב העובד הסוציאלי את השימוש בפרקטיקת מדיניות ואצל רחיב להכדי
�הבנת עקרונות הפעולה של ה העמקה תבשלב הראשו� הי:  שלושה שלבי�ב� תהלי� נער

 דיו� בשימוש נער�, ניות בבסיס העיסוק בפרקטיקת מדיי�אסטרטגיות העומדהו
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שלב השני ב; השפעה על מדיניות במקו� העבודההאפשרויות בבפרקטיקת מדיניות ו
� הקשר תפיסת העצמי ותפקיד העובד הסוציאלי בבדבר תהלי� חקר פנימי ורפלקטיבי נער

התהלי� מיקד את כוחות המשתתפי� והצי, חששות . שימוש בפרקטיקת מדיניות הלש
בשלב השלישי נער� מיפוי של נושאי� ותחומי עניי� ; שלאחר מכ�לב ושאלות שנידונו בש

מיפוי של חסמי� טכניי� ופסיכולוגיי� בדר� להשגת התוצאות המצופות , של כל קבוצה
חלקו המשתתפי� לקבוצות עבודה לפי אזורי הפעולה נבשלב זה . וחשיבה על חלופות

 . מת הארגו� או הקהילה וכל קבוצה בחרה לעצמה נושא להתערבות בר,שלה� בחיפה

בעזרת הצוות המוביל של נציגי : לאחר בחירת הנושא החל שלב ההתנסות בפועל
 במסגרת יישמולהיה פרויקט שנית� את נושא ההתערבות ְל כל קבוצהפיתחה השותפי� 

 �, ארבעה חודשי� לאחר סיו� ההשתלמות, כיו�. והחלה לפעול, בוה� עובדי� שהארגו
חלק מהמנהלי� שותפי� .  בשיתו, המנהלי� ובתמיכת�ועלי�פכל חמשת הפרויקטי� 

התהליכי� ומתערבי� על פי על  מקבלי� דיווח שוט,פעילי� בקבוצות העבודה וחלק 
� : על פי השמות שנתנו לה� המשתתפי�להל� תיאור הפרויקטי�. הצור

È�‡Â ÈÏ˘ ‰ÈÒ�Ù‰ – לאפשר לעובדי� סוציאליי� להיות פעילי� יותר נועד הפרויקט 
 ,יה� לזכויות�מודעותאת ת והעלל ,בבחירות האישיות המשפיעות על עתיד� הכלכלי

חזק� כקהילה ול במידע מעול� המושגי� הפיננסי של עבודת� ת�שליטאת  לשכלל
 למעשה. מקצועית הפועלת לשיפור מעמדה במערכת השירותי� החברתיי� ובחברה

 –� הארגוני� המעסיקי� אות העובדי� הסוציאליי� כסוכני שינוי של מדיניות שימשו
 השתלמות בת ערו� היו לפרויקט המטרות. רי�"עיריית חיפה ומלכ, שרד הרווחהמ

 )ב"יופנסיה וכ, שכר( יה�חמישה מפגשי� בני יו� לעובדי� סוציאליי� בנושא זכויות
) יעו# פנסיוניי(אפשר לכל עובד להיפגש באופ� אישי ע� איש מקצוע בתחו� הרלוונטי לו

הנושאי� בהשתלמות נקבעו על סמ� שאלו� שבדק את תחומי העניי� . ת זכויותיוולבדוק א
 ארבעה נער�המפגש הראשו� . ואת הצרכי� של העובדי� במחלקה לשירותי� חברתיי�

מתכנני ההשתלמות . יערכו אחת לחודשיי�יהמפגשי� . חודשי� לאחר סיו� ההשתלמות
 לפיתוח השתלמויות דומות סיסבתהווה בהמש� היא מתכווני� שרואי� בה פיילוט ו

 . בכל המחלקות במערכת השירותי� החברתיי� בחיפה, לאחר מכ�, שיועברו

‰È˙ÂÈ�È„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù ÌÚ ˙Â¯Î – את  לחזק את התפיסה הקהילתית ונועד פרויקט זה
המחלקה לשירותי� ממדיניות בקרב עובדי� סוציאליי� פרטניי� וקהילתיי� הפרקטיקת 

 את עמיקלה: אלה היו מטרותיו. ח� בתהליכי שיתו, תושבי�שיגדל כוכ�  ,חברתיי�
לבנות מעני� הכוללי� פרקטיקת ; אופני הפעולה שלה�ע� כרות בי� עובדי המחלקה ויהה

; הקהילתיי�והפרטניי� הסוציאליי� מדיניות לסוגיות חברתיות המשותפות לעובדי� 
וס פעילי� לפרויקט  ה� בגי,לעודד מעורבות פעילה של עובדי� סוציאליי� מהמחלקה

 וה� )˘È�ÂÚ‰ ˙¯˘¯˘ ˙¯˙‰Ï ‰ÙÈÁ ˙ÂÙ˙Âמסגרת פרויקט ב(שינוי מדיניות הדיור 
 העובדי� הסוציאליי�  בדר� זו הנחילו.בהצטרפות� לקבוצת הפעולה כעובדי� סוציאליי�
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 והשפיעו על מהות השירות ,ה� במחלקה לשירותי� חברתיי�י� ועקרונותהאת ערכי
עובדי ל הוצגעד כה . רקטיקה בעבודה ע� משתמשי השירותי�בפועל על ידי הרחבת הפ

הפוטנציאל שלו לשינוי על  ,המחלקה פרויקט שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני
בהמש� מתכנני� מובילי הפרויקט לחשו, את . מדיניות ברמה המקומית והארצית

א שינוי העובדי� לפרקטיקת מדיניות שתסייע לה� בגיוס פעילי� לקבוצת הפעולה בנוש
 . מדיניות הדיור ולעודד את השתתפות� בפרויקט כאנשי מקצוע

ÌÈÈ�Ú ÌÈ„·ÂÚ – מדיניות המחלקה לשירותי� ב שינוי נועד לחולל הפרויקט השלישי
חברתיי� בנושא מת� שירותי� וזכאויות לעובדי� עניי� באופ� ראוי ומכבד המותא� 

, העובדי� העניי�(סיית היעד  להקי� קבוצת עבודה של אוכלומטרותיו היו .רכיה�ולצ
 אבל נמצאי� ,משתמשי השירותי� החברתיי� שעובדי� ומקבלי� שכר ממקומות עבודת�

המודעת  )ב"יוחלקיות משרה וכ, במצב של עוני עקב תנאי� של העסקה פוגענית
�לבנות תוכנית שתתייחס לנושאי� של מיצוי זכויות ; לזכויותיה ופועלת למימוש

מדיניות ה כמעי� לובי שיוכל להשפיע על שינוי ,שותפי�עוד יכה של לגייס תמ; ולהנחותה
 העובדי� הסוציאליי�  זיהולמעשה. משאבי� לקבוצת העובדי� העניי�ה הקצאת של

.  א� חיי� בעוני,הנמצאי� במעגל העבודה, קבוצה של משתמשי שירותי�: בעיה חברתית
  לה�דרושה את הסיוע ה� מקבלי�אי�  ו,כהסיוע חומרי נמולזכאות� לשירותי� ו

�זכויותיה� במקו� העבודה אינ, זאת ועוד. מהשירותי� החברתיי��על .  ממומשות במלוא
הידע העביר לקבוצת העובדי� העניי� את  החליטו העובדי� הסוציאליי� לרקע זה
 סדר היו� של עבור� עלהקצאת המשאבי� להעלות את סוגיית  שאלה יוכלו כדי ,הדרוש

 בנוגעהבנת� את  ה� העמיקו מלבד זאת. במחלקה לשירותי� חברתיי�קובעי המדיניות 
מנהלת מו כ, תהליכי קביעת מדיניות במחלקה ובאג, לשירותי� חברתיי� וגייסו עמיתי�ל

את חשיבותו ואת , עד כה הציגו המתכנני� את הפרויקט.  שינויחולל כדי ל,המחלקה
יסו את תמיכת מנהלת י ג, לפרקטיקת מדיניות במחלקה לשירותי� חברתיי�זיקתו

בנו פרופיל של המשתת, המתאי� לקבוצה והפעילו את כל העובדי� , המחלקה
 . הסוציאליי� באיתור מועמדי� מתאימי�

ÌÈ¯ÂÂÈÚ Ï˘ ˙È˙¯·Ò‰ ˙Â‚È‰�Ó –להגביר את המודעות בציבור הרחב  פרויקט זה נועד 
 עצמו ואת עלעיוור  לחזק את הדימוי החיובי של ה,זכויותיה�לעיוורי� והלאוכלוסיית 

 אלה. החברהלמע�  כ� שיפעלו למע� עצמ� ו,המרכיב המנהיגותי בקרב קבוצת העיוורי�
ה וללוותבקבוצה לתמו� ; לבנות קבוצה של עיוורי� וכבדי ראייה: מטרותיוהיו 

 מיצוי זכויות ושינוי מדיניות בנושאי� של מעמד העיוור וזכויותיו למע� הפעילותב
הרחבת פעילות החינו� , מקומות עבודה, תנועות נוער, ות חינו� הנגשה למוסד:למשל(

עובדי� סוציאליי� מעיריית חיפה ע� ארגוני� של  שותפות לבנות; )וההסברה של הממסד
בפרויקט זה שימשו העובדי� הסוציאליי� כסוכני . מהמגזר השלישי שתתמו� בקבוצה

י� לעיוורי� ה� מעורבי� מעבר לאספקת השירות. שינוי מדיניות מחו# למקו� עבודת�
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עד כה נערכו מספר מפגשי� ע� קבוצת . ראייההבמימוש זכויות של העיוורי� וכבדי 
 העיוורי� שקבעה לעצמה קווי� מנחי� לתוכנית הפעולה על סמ� חזו� ומטרות שהציב

 . הלעצמ

ÁÂÎÔ˙ÈÓˆÚ ‰¯ÊÚ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘  –� שהשירות הציבורי יכיר  הפרויקט החמישי נועד לכ
 כדי לתת מענה ,של קבוצות עזרה עצמית וייקח על עצמו את ריכוז הנושא וקידומו �בכוח

פעולה זו היא למעשה אימו# ). ידי עמותהב בעבר רוכז עניי�ה(למגוו� הקבוצות בחיפה 
את השליטה על , לידיי� חברתיות, להחזיר לציבור": צברור"ידי הממסד ומכונה בשירות 

פועל צברור ה). 2009, ר�; 2009, וטורי) (הפ� מהפרטהה(ההו� ועל השירותי� הציבוריי� 
תכנו� , )שורה בתקציב(הקצאת משאבי� של הרשות המקומית לנושא ובה� במגוו� דרכי� 

 הקבוצות מתו� מפגשיסיוע במציאת מקו� ל, ידי הרשות המקומיתבוביצוע השתלמויות 
 ט אפשר אתהפרויק. יוצא באלהתפיסה של אחריות הממסד למשתמשי השירותי� וכ

באחריות תחו� העבודה , תכנו� וביצוע השתלמות מקצועית: דר� הפעולות האלההצברור 
קבוצות /הקהילתית בעיריית חיפה להכשרה ורענו� למפעילי קבוצות לעזרה עצמית

בניית רשת חברתית פונקציונלית ; מיפוי של קבוצות עזרה עצמית בחיפה; תמיכה
 לחסו� באנשי מקצוע ה האוכלוסייה בעיר ויכולהמעודדת אינטגרציה בי� כלל שכבות

הקבוצות ומרכז מידע וייעו# כחלק   מבנה שישמש למפגשיתהקצא; רו�יבזמ� שגרה וח
כרות ע� מודלי� דומי� יהנערכה  הנושא ונלמדעד כה . מהשירות שתחו� קהילה מציע

; רונותיויתאת נכתב נייר עמדה המציג את הפרויקט ו; ) למשלירושלי�(המופעלי� באר# 
 וגויסו שותפי� ומשאבי� מאג, הרווחה ומהמגזר ,הפרויקט הוצג לראש תחו� קהילה

העובדי� הסוציאליי� . הוקצה מקו� למפגשי הקבוצות ונוצר קשר ע� חלק�; השלישי
מדיניות של תחו� קהילה על ידי עיצוב תוכנית חברתית לקבוצות עזרה הסייעו בעיצוב 

ה�  בכ� שמשתייכי� אליוה� שסוכני שינוי של הארגו�  כמשמשי� ה� מלבד זאת. עצמית
 ערכומובילי הפרויקט . משתמשי השירותי�כלפי פועלי� לשינוי המדיניות של הממסד 

את המפגש הראשו� של ההשתלמות למפעילי קבוצות עזרה עצמית במהל� חודש 
כז המר( באחריות תחו� קהילה של עיריית חיפה ובשיתו, עמותת עצה 2009אוקטובר 

 .2009 עד סו, היער�כל שמונת המפגשי� מתוכנני� ל). הארצי לעזרה עצמית הדדית

 

ÌÈ‡ˆÓÓÂ ˙È�Â˘‡¯ ‰Î¯Ú‰ 

רשמי כלל הערו# ה:  בשני ערוצי�התרחשתהלי� ההערכה הראשוני של ההשתלמות 
שיחות משוב , שלושה שאלוני� שהועברו למשתתפי ההשתלמות בתחילתה ובמהלכה

הערו# . כה מסכ� של הצוות לאחר סיו� ההשתלמותבמהל� המפגשי� ומפגש הער
רשמי פחות כלל שיחות של הצוות המוביל ע� המשתתפי� בי� המפגשי� ובסיו� ה

.  עובדי� המשתתפי��בהשההשתלמות ושיחות ע� מנהלי המחלקות לשירותי� חברתיי� 
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השפעת :  לבדוק שלושה מעגלי השפעהותבקש,  בעתידתיעשההערכה מעמיקה יותר 
 ת� והשפעעובדי� בוה� שהשפעת המשתתפי� על הארגו� , מות על המשתתפי�ההשתל

 . עמ�ה� עובדי�שעל אוכלוסיות היעד 

מהשאלוני� נאס, מידע על ציפיות המשתתפי� לפני תחילת ההשתלמות באמצעות 
כשבחרת ", "?מה ה� הציפיות של� מהתוכנית באופ� כללי"כגו� , שאלות פתוחות

" ?ה מצפה שהתוכנית תית� מענה/ה צרכי� של עבודת� אתעל איז, להשתת, בתוכנית
לפי דרגת , למדו במהל� התוכניתי כגו� דירוג רשימה של נושאי� שי,ושאלות סגורות

במהל� ההשתלמות . שליטה וידע בנושא ולפי מידת החשיבות שהמשתת, מייחס לנושא
התהלי� הועברו שני שאלוני� לבדיקת מידת שביעות רצו� המשתתפי� מהתכני� ומ

 . האישי והקבוצתי שה� מרגישי� שעברו במהלכה

 המשתתפי� 12 מתו� שעשרה ,מהתשובות לשאלו� שהועבר במפגש הראשו� נלמד
ת הידע אודות מדיניות ציבורית וללמוד אי� מקדמי�  אבימצפי� להרחשהגיעו למפגש 

 כלי� ציינו שחשוב לה� לרכושג� תשעה מה� . שינוי חברתי בעזרת פרקטיקת מדיניות
, ולעצמ� כעובדי� סוציאליי�איתה עובד מה� כל אחד ששיאפשרו לאוכלוסייה 

כל המשתתפי� . ה� פועלי�שבתוכה להתמודד בצורה יעילה יותר ע� המציאות החברתית 
תכניה ומטרותיה לעבודת� כעובדי� סוציאליי� , ציינו את הקשר הישיר של ההשתלמות

עמ� ה� מתמודדי� שדע הנרכש לנושאי� שימוש ביהואת הציפייה להעמקת ההבנה ו
 ועוד כיוצא אבטלה; תעסוקה; פיתוח שותפויות וניהול�; שבירת מעגל העוני: בעבודת�

תפקיד העובד הנוגעות לשבעה מהמשתתפי� העלו ציפייה לעסוק בשאלות . באלה
 . עליה�השפעתו האפשריתלהסוציאלי בתהליכי שינוי מדיניות ו

אחר המפגש החמישי בח� את מידת שביעות רצונ� השאלו� שהועבר למשתתפי� ל
הוא כלל שש שאלות . רכיה�וצל להעדפותיה� והלהתאי� את תכניכדי  ,מההשתלמות

פתוחות ומספר שאלות סגורות שבחנו שביעות רצו� של המשתתפי� מהיבטי� שוני� של 
וח כפי שמוצג בל(הרכב הקבוצה , האווירה בקבוצה, ה המקצועיתתכגו� רמ, ההשתלמות

הא� ישנ� תחומי "ביחס לשאלה :  מספרמהחלק הפתוח של השאלו� למדנו דברי�). 1
ציינו רבע " ?לוי א,א� כ�? או מיומנויות נוספי� שהיית רוצה להוסי, בהשתלמות זו/ידע ו

אסטרטגיות של שינוי חברתי ועבודה ע� /מהמשתתפי� שהיו רוצי� ללמוד מיומנויות
מאמרי� בנושאי� ליו רוצי� הפניות לחומר תיאורטי וורבע מהנשאלי� ציינו שה, קהילה

 אחרותתשובות לשאלות . שדנו בה� ויותר שימוש בדוגמאות מהשטח וסיפורי הצלחה
ברמה האישית  –ה� מרגישי� מעורבי� בקורס שכל המשיבי� ציינו עט אחד  שלַמ,הראו

וכני� להיות ושה� משיהיו  שחשבו כפיותר מ י– בדיוני� ובשימוש בתכני�, והמקצועית
 חמישהציינו מלבד זאת . �בהצגת דילמות רלוונטיות שמעסיקות אותא, יותר מעורבי� 

שה� רכשו כלי� שה� מתכווני� לייש� בעבודת� בפרויקטי� בשלב זה  משתתפי�מה
בעיות ובהבנת מושגי� ל לקשיי� והתייחסות�באופ� (בעבודה ע� הפרט וקהילתיי� 
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שניי� ציינו שה� . יצוב תפקיד� כעובדי� סוציאליי� לעישתמשובה� שוכלי� ) כלכליי�
 ציינו שעדיי� חסרי� לה� חמישה.  אות� בעבודהלייש� א� לא חשבו אי� ,רכשו כלי�

" ?הא� היית משנה משהו בהשתלמות"ביחס לשאלה . כלי� מעשיי� לעבודת� השוטפת
 תלהרחב השאר התייחסו לצור� בהתנסות מעשית ו.שלא היו משני� דברחמישה ציינו 

גבוהה הומוגניות ת רמבמשתתפת אחת ציינה את הצור� . החיבור בי� התיאוריה לשטח
 .בקבוצה על ידי חלוקה לפי ניסיו� בעבודהיותר 

 של המשתתפי� מהיבטי� נ�שאלו� הסגור שבח� את שביעות רצומההתוצאות שהתקבלו 
 .1שוני� של ההשתלמות מוצגות בלוח 

 1לוח 

È‰Ó ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÚÈ·˘ ÚˆÂÓÓÈ˘ÈÓÁ‰ ˘‚ÙÓ· ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈË·1

 

˙Â¯Ú‰  ÚˆÂÓÓ)Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ( Ë·È‰‰ 
מעניינות , דרכי ההוראה ישימות"

אני נהנה מכל נושא והעברתו . ותורמות
שימשי� להיות " ".בצורה טובה ביותר

 ".מעניי�

הרמה המקצועית של  )0( 5
, תכני: ההשתלמות
 מתודולוגיה

חת תודה לכל מי שהביא כיבוד וארו"
 ".בוקר

 האווירה בקבוצה )0.64( 4.4

: ייסתנאי הלימוד הפי )0.77( 3.6 
 מזג�, מיקו, כיתה

 4.2 )0.57(  עמידה בלוח זמני

מקווה להמש� עניי� והרחבת "
 ".הפרקטיקה

 החומרי שחולקו )0.66( 4.6

עניי� שעלו בהשתלמות התחומי "
חשובי ביותר לכל העובדי ובמיוחד 

 בכירי יותר ע ניסיו� לבעלי תפקידי
ה אלה שצריכי להשתת' . בעבודה

 ".בקורס

 הרכב הקבוצה )0.93( 4.2

" הקורס שונה מקורסי אחרי
שהשתתפתי בה וגר לי למחשבה רבה 

ועבודת הפנמה ג מעבר לשעות 
תודה על הידע שאני מקבלת " ".הקורס
הכול מעניי� ומרחיב את . בקורס

ות� תמונה קורס מרחיב ונ" ".חשיבתי
*חברתיההיבט הכוללת יותר של 

 ".כלכלי של עבודתיה

מידת שביעות הרצו�  )0.44( 4.3
הכללית מההשתלמות עד 

 כה 

 .מאוד מרוצה = �5כלל לא מרוצה ל= 1הלוח נע בי�  .1
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 נית� לראות שמידת שביעות הרצו� הכללית של המשתתפי� מההשתלמות היתה 1מלוח 

מהרמה המקצועית של מאוד שתתפי� היו מרוצי�  כל המ.)5מתו�  (4.3 ,גבוהה

 ).5 עד 1! בסול� מ5רגו יכול� ד(ההשתלמות 

להבי� טוב יותר את , בי� היתר, בו ביקשנוו ,שאלו�עוד במפגש השמיני הועבר 

החשיבות את מידת , לכלי� שיש ברשות� בשלב זהנוגע תחושותיה� של המשתתפי� ב
 לתרומת ההשתלמות נוגעתפיסת� באת  ,להתערבות ברמת המדיניותשה� מייחסי� 

פני ל.  לתפקיד העובד הסוציאלי כסוכ� לשינוי מדיניותבנוגע שלה� ויומנותלתחושת המ

בנוגע לכל אחד מה� לציי� ו  התבקשה� ו,)2ראו לוח (המשתתפי� הוצגו ארבעה היגדי� 

 2לוח . )דובמידה רבה מא ( 5!ל) כלל לא(1 על פני סול� הנע בי� מו ע�את מידת הסכמת

 .  היגדי� אלההמציג את ממוצעי התשובות לארבע

 2לוח 

È�ÈÓ˘‰ ˘‚ÙÓ· Ô˙È�˘ ‰Î¯Ú‰ ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙ ÈÚˆÂÓÓ1  

 ÚˆÂÓÓ)Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ( ÌÈ„‚È‰ 

לעצב / לשנות/ ה שיש לי את הכלי הדרושי כדי לקד/אני מרגיש" )0.74( 3
 ."בעזרת פרקטיקת מדיניות מדיניות בתו� או מחו- לארגו�

ת להתערבות /ה שהקורס חיזק את החשיבות שאני מייחס/אני מרגיש" )0.94( 4.2
 ."תשלי ברמת המדיניות בעבודה סוציאלי

ת /ה שהקורס הגביר את תחושת המומחיות שלי כעובד/אני מרגיש" )0.79( 3.2
 ."ת/סוציאלי

ת צרי� לשנות מדיניות בארגו� או /ת סוציאלי/ת שעובד/אני חושב" )0.82( 4.3
 ."ה לומחוצ

 .במידה רבה מאוד = �5כלל לא ל= 1הלוח נע בי�  .1

 שהמשתתפי� מרגישי� שההשתלמות השפיעה על תפיסת התפקיד שלה� מלמד 2לוח 

 ציינו שה� מרגישי� בה בעת ה�. בהקשר של שינוי מדיניות ועיצובה עובדי� סוציאליי�כ

כדי להשפיע על  הכלי� הדרושי�  את)5! מ3(במידה בינונית בלבד ה� רכשו רק ש
 . מדיניות

כלל שאלה פתוחה )  מהמשתתפי�12שאליו הגיעו (השאלו� שהועבר במפגש השמיני 

� ההשתלמות ועל  במהלשעלורגשות ומחשבות  התבקשו לכתוב עלה� בה שאחת 

לתהלי� שעברו במהל� הנוכחי�  12! מעשרהבשאלה זו התייחסו . תהליכי� שעברו בה

ההשתלמות : " ה� כתבוכ� למשל. פיסת התפקיד שלה�ההשתלמות ולשינויי� שחלו בת

אפשרה לי לעבור תהלי� משמעותי ששיפר את תחושת המסוגלות שלי לעשות תהליכי 
סייע לי ]ובאופ� ש[הגדיל את הביטחו� העצמי שלי כעובד סוציאלי ]באופ� ש[שינוי 

שתלמות נושא הה" ".בהבנת התפקיד שלי ושל העובד הסוציאלי בכלל בצורה טובה יותר
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אני ]ו[עורר מחשבות רבות על תפקיד העובד הסוציאלי בחברה ובארגו� בו הוא עובד 

 כמו כ� ,את החשיבות של תפקידי בתור פעילה לשינוי חברתי, הודות לקורס, מבינה היו�

אחרי שעברתי את הקורס אני יותר מאמי� " ".את האחריות שלי כאזרחית וכאשת מקצוע

 ".י� מהו חלקה של מדיניות בייצור עוני ושימורובשינוי מדיניות ויותר מב

 התייחסו לנושא של מעורבות עובדי� סוציאליי� בתהליכי שינוי משתתפי�שמונה מה
שינוי מדיניות הוא תהלי� משמעותי "וציינו שה� חושבי� ומרגישי� למשל ש, מדיניות

מעמדת תהלי� מטלטל ומחייב שמוציא את העובד , שיש בו תפקיד לעובד הסוציאלי

אחד מה� ציי� ". לעשייה תהליכית שיש בה סימני שאלה ואי ודאות' שמירה על הקיי�'

 ושלעתי� נראה כי שינוי מדיניות הינו דבר ,מעבר תודעתי מייסר מבחינה מקצועית"שזהו 

 א� הקורס מחדד את האפשרות להפו� את שינוי המדינות , רחוק וקשה להשגה,גדול

יש צור� במנהיגות מקצועית "מחצית מהמשתתפי� ציינו ש". לנושא יומיומי ובר השגה

ארבעה מהמשתתפי� ציינו שה� מודעי� למחיר האישי ". שתאמי� ותעודד חשיבה כזו

חיזקה ההשתלמות  ולמרות זאת ,הכרו� באימו* פרקטיקת מדיניות בעבודה מתו� הממסד

יד כדר� צרי� לעשות זאת ג� בעת"שאת האמונה ) נוכחי� ה12! מעשרה(אצל רוב� 
 ". חיי�

עברו תהלי� ש� דיווחו על תחושת� הבשיחות ע� המשתתפי� לאחר סיו� ההשתלמות 

את  ה� הבינו:  למשל; ה� ברמת הידע וה� ברמת התודעה והפעולה,לימוד אפקטיבי

 בחשיבות תפקיד העובד הסוציאלי בתהליכי שינוי למדו להכיר, השלכות ההפרטה

. הודעה לעיתונות, כגו� בניית שותפות, על מדיניות השפעה אסטרטגיות  ורכשומדיניות

ה� ציינו שבעקבות התהלי� שעברו בהשתלמות ה� מרגישי� אנשי מקצוע חושבי� יותר 
 חוללתהלי� שיפר את תחושת המסוגלות שלה� להוש, ופתוחי� יותר לרעיונות חדשי�

 .שינוי מדיניות והגדיל את ביטחונ� העצמי כעובדי� סוציאליי�

לאחר כל מפגש ה� דיברו על הנושאי� בכל המחלקות דיווחו שמחלקות מנהלי ה

שיתפו , העובדי� הציגו את התכני� שהועברו במפגשי� לעמיתיה�: לשירותי� חברתיי�

בעזרת . את המנהלי� בתובנות והעלו שאלות ביחס לעבודה היומיומית במחלקה

ות י פרקטיקת מדינבשילו מנהלי המחלקות בתהמשתתפי� וצוות ההשתלמות גויסה תמיכ
התמיכה קיבלה ביטוי ג� . עבודת� של המשתתפי� ושל עובדי המחלקה בכללב

המנהלי� נותני� לגיטימציה :  מובילי�במעורבות המנהלי� בפרויקטי� שהמשתתפי�

 . בהקצאה של משאבי זמ�ה� ייעו* ובה� בתמיכה ו, לפרויקטי� של המשתתפי�
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ïåéã 

 משתתפי בהנהגתובחינת הפרויקטי� יכי ההערכה באמצעות תהלהמידע שנאס, עד כה 

ברמת , ההתנהגותהעשייה ו תההשתלמות מלמדי� שההשתלמות השיגה תוצאות ברמ

 ההשתלמות באופ� מסוי� את  הגבירהברמת העשייה וההתנהגות.  וברמת הידעההתפיס

נית� לשער שההשתלמות . עיסוק� ומעורבות� של המשתתפי� בפרקטיקת מדיניות
 אלא ,עודד את המשתתפי� לנקוט פעולות שאינ� רק הגשת סיוע ברמה האישיתהצליחה ל

 .  המשפיעות ברמה הקולקטיבית והקהילתיתכאלהג� 

רואי� את תפקידו של ה� פי� שלאחר ההשתלמות ת המשת העידו לתפיסת התפקידאשרב

 יותר הבינו טובג� ה� .  המשפיע על עיצוב מדיניות,העובד הסוציאלי כסוכ� שינוי חברתי

כעובדי� , ואת תפקיד�ועל עיצובה את אפשרויות ההשפעה שלה� על מדיניות ציבורית 

.  עמ�ה� עובדי�שמימוש זכויות של הפרטי� והקהילות כמקדמי , סוציאליי� וכאזרחי�
קישרה בי� תהלי� עיצוב תפיסת התפקיד שעברה לבי� החלטתה א, אחת המשתתפות 

 .ציאליי�להגיש מועמדות לאיגוד העובדי� הסו

המשתתפי� ידע ומושגי יסוד במדיניות ציבורית ובאסטרטגיות לשינוי  רכשו ברמת הידע

נרכש בא לידי ביטוי כבר בשיח המקצועי בתו� הקבוצה ובמקומות ההידע . מדיניות

הצוות המוביל ומנהלי הלשכות העידו , מרצי ההשתלמות. העבודה של המשתתפי�

 שאלות מאתגרות על הצגתשתתפי� התבטא בשינוי מסוי� בשיח המקצועי של המש
המשתתפי� .  מרכיבי שפה המבוססת על ערכי זכויות אד�תהמדיניות הקיימת ובהכלל

בעיות לה� מביני� טוב יותר את הסיבות ) לאחר סיו� השתלמות(העידו שכיו� עצמ� 

על עצמ� ועל (החברתיות ואת השפעותיה של המדיניות הציבורית על חייה� של אנשי� 

 וכאמור הביעו מחויבות מקצועית לייש� הבנות אלה בפרויקטי� ,)וכלוסיות היעד שלה�א

 . שתוארו

הרואה בכלל העובדי� , ההשתלמות פעולות להבניית מציאותכללה  ,כאמור לעיל
 לעסוק בפרקטיקת מדיניות ולא המחויבי�, סוציאליי� מומחי� בעלי ידע ייחודיה

). 2009, גל ופלד!וייס; 2006, גל!וייס(קהילתיי� להשאירה לקומ* מומחי� או לעובדי� 

אפשרה תהלי� של המשגה מחודשת של המומחיות אכ� השתלמות הנית� להתרש� ש

מנקודת מבט ערכית לה�  סייעה שהיאניכר . והייחודיות המקצועית של המשתתפי�

 אב� דר� בתהלי� השינוי הניחה ו, חזו� של מדיניות ציבורית רצויהגבשל ומקצועית

 ). 1978, כורזי�; 2006, גל!וייס( על מדיניות ת� של עובדי� סוציאליי�השפעל שיוביל

רוב לתוצאות ההשתלמות בטווח הקצר על פי  התייחס שהגיע דר� תהלי� ההערכההמידע 

 ועל הערכה פועל� והתבסס בעיקר על עדויות סובייקטיביות של המשתתפי� ו,והמידי

מסקנות מגובשות ומכלילות על כדי להסיק . יליה ומובמקצועית של מתכנני ההשתלמות
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יש להמשי� , אחרותבטווח הארו� ובזירות , אופני ההשפעה של השתלמות מסוג זה

 .מחקרי הערכהולערו� עוד 

להערכתנו נית� לזהות שלושה מרכיבי� של ההשתלמות שהובילו לתוצאות שתוארו 

המרכיב הראשו� . נהלי�השותפי� והמ, ולשביעות הרצו� הגבוהה שהביעו המשתתפי�

 והמרצי� ,סיפקו ידע במדיניות ציבורית ובפרקטיקת מדיניותאשר  ,היה התכני� שנבחרו
 נמצא מידת יישומה תוכנית ההשתלמות אל מול תבבדיק. והכלי� שנבחרו להעברת�

ידי מרצי� מהשורה הראשונה בתחומ� בהתכני� הועברו . מתא� גבוה ברמת התכני�

כדי להגדיל את הרלוונטיות של התכני� לעבודת� של העובדי� . שהביאו אית� ידע רב

אופ� את כ� שיוכלו להתאי� את הנושא ו,  נערכה שיחה מקדימה ע� המרצי�,הסוציאליי�

. העברתו לעולמות התוכ� של הקבוצה ולשלב שהיא נמצאת בו בתהלי� הלמידה

המקצוע ת אההרצאות והדיוני� יצרו תחושה שההשתלמות מכבדת את המשתתפי� ו

 של המרצי� שהתרשמו נ�המשוב הגיע ג� מכיוו.  תחושת גאווה מקצועית וסיפוקוונטע

אתה יכול להרגיש שמשהו קורה "מהתעניינות המשתתפי� והעידו שהיה מאתגר באופ� ש

כלי מרכזי שסייע ". שיש תנועה בתפיסה ותחושה של אימפקט על הקבוצה, בחדר
המשתתפי� טענו שהתיעוד שנשלח .  כל המפגשי�בהעברת התכני� היה תיעוד מסודר של

להעמיק את ההבנה ולהשתמש בסיכומי� במפגש ע� , לה� אפשר לחזור על החומר

 . עמיתי� וממוני�

 היתה גמישות ופתיחות לשינויי� על יישומהבמקביל למתא� הגבוה בי� התוכנית למידת 

 בעיצוב תהלי� הגמישות באה לידי ביטוי בעיקר. סמ� דיאלוג שוט, ע� הקבוצה

ההשתלמות שילבה בי� הדיו� . ההתנסות המעשית ותרגול העיסוק בפרקטיקת מדיניות
שילוב שהוא חיוני בהוראת , במדיניות ציבורית לבי� תרגול העיסוק בפרקטיקת מדיניות

ההתנסות המעשית .  את ההפנמה של החומרמעמיק ו(Fisher,1995)מדיניות ציבורית 

, המצריכות שימוש בפרקטיקת מדיניות, ות פעילה במשימותנשענה על ההכרה שמעורב

מסייעת בפיתוח עמדות חיוביות יותר כלפיה� ומגבירה את תחושת הביטחו� לעסוק בה� 

 ). 2009, גל ופלד!וייס(

בהיבטי� הקבוצה היתה הטרוגנית . מבנה ההשתלמות ומבנה הקבוצההיה המרכיב השני 
 טיפול ישיר ,י ניהול, קהילתי, משפחתי,פרטני(סוק ותק ועי, אזור גיאוגרפי, גיל: שוני�

ההטרוגניות אפשרה שיח מעניי� ולמידה של השפעות הנושאי� על מגוו� תחומי� ). 'וכד

בי� המשתתפי� בתפקידי הניהול לבי� העובדי� (הפריה הדדית ה אפשרעוד היא  .וקהילות

המשתתפי� ועיצוב אידיאולוגיה המקצועית של נושא הב) הקהילתיי� לבי� הפרטניי�

מספר .  בעיצוב מדיניותוקוהרנטי יותר של תפיסת מקצוע העבודה הסוציאלית ותפקיד

 .  בה שיחנית� לנהלהיווה יתרו� בכ� שיצר קבוצה אינטימית ש) 15(המשתתפי� 
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המתודות ושיטת העבודה של הרצאה ותרגול , הערכתנו היא שמבנה ההשתלמות ומשכה

 שעברותהלי� של למידה ורכישת ידע במקביל להבשלה היו נכוני� לקבוצה ואפשרו 

התהלי� . המשתתפי� בתהלי� עיצוב התודעה ושינוי תפיסת תפקיד העובד הסוציאלי

למשתתפי� נינוחות שאי� בה  ואפשר ,מעשייה ומתוצרי�דיו הלימודי היה משוחרר 

ל כיווני פעולה בנושאי� שו  ולבדוק שאלות חששותלהעלות כ� נית� היה .מדידה

 של המשתתפי� יה�ההנחה היא שהשאלות וחששות. פרקטיקת מדיניות ועיצוב מדיניות

 מהעובדה שעובדי� סוציאליי� מחויבי� ערכית י�לעסוק בפרקטיקת מדיניות נובע

 :באופ� העלול ליצור ניגוד ענייני�,  שונות לזירות פעולה ותפיסותעבודת�ואחראי� ב
" טהורה"הדורשת מעורבות מקצועית , י�מחויבות כלפי הפרטי� המשתמשי� בשירות

 עצמ� לנורמות תו שיתאימו את המעסיק ודרישארגו� מחויבות כלפי ה;ואחריות לרווחת�

הדורשת לא אחת , מחויבות לערכי המקצוע ולחברה בכללותה; ולסטנדרטי� שלו

שלא תמיד עולה בקנה , מעורבות פוליטית ושימוש בפרקטיקת מדיניות לרווחת הכלל

 . המחויבות לפרטע�  הדרישות הארגוניות ואחד ע�

 להשיג מטרות חברתיות לבי� הרצו� שתכליתההניגוד בי� הצור� במעורבות פוליטית 
דילמות אתיות אצל העובדי� הסוציאליי� מעלה לא אחת " טהורה"למעורבות מקצועית 

לידי � אצלשבא " הנאמנות הכפולה"כגו� קונפליקט , )2002, קאופמ� ומנסב�(ומקצועיות 

, חברתיי�המודעות לפערי� הבאותה תקופה התעוררה . 70!ביטוי באופ� בולט בשנות ה

. תושבי� ותיקי� ממוצא אשכנזיעומת ארצות המזרח ליוצאי  שלקיפוח לאפליה ול

והולידה מחאה , המודעות הגוברת התעוררה בסיוע� של עובדי� סוציאליי� קהילתיי�

שהשפיעה על החלטות והובילה לרפורמות , Ù‰ÌÈ¯Â	Á˘‰ ÌÈ¯˙חברתית ייחודית בדמות 

; 2005, קאופמ�; 2002, הד; 1979, ברנשטיי�(ציבורית ולשינוי יחסי התלות הבמדיניות 

� ). 2002, קאופמ� ומנסב

 �העצמה הבאותה תקופה מילאו העובדי� הסוציאליי� הקהילתיי� תפקיד מרכזי בתהלי

 ו ראשמיעוט� כ,לקוחותיה�ד כלפי מחאה נגד המדיניות המפלה של הממסהפעולות בו

מתו� הראייה , שמציב חלופה לשיטה הקיימת, מוביל שינוי מבני"בעובד הסוציאלי 

 ).4' עמ, 2002, הד" (לפיה ביסוד המתחי� הסוציאליי� טמונה השאלה המעמדיתוהכוללת 

בקונפליקט של נאמנות כפולה בי� הסוציאליי� מאז אותה מעורבות מצאו עצמ� העובדי� 

 חשש שמתעורר כ,"בולמי זעזועי� "ושמששי� הלבי� ציפיות מעסיקי � המקצועיי�הערכי

ניתוח מצב לההשתלמות סיפקה מסגרת לדיו� ו). 2005, גל וקט�, וייס(סדר חברתי !לאי
ג� נבחנו . יטרלית של פתרו� הבעיהיאתגור הראייה הטכנית והנכמו ג� להעובד הסוציאלי 

של הבעיות ) 2002, הד(� יוהמעמדי) 2006, גל!וייס(ההיבטי� הפוליטיי� המבניי� 

בחינה זו .  מתמודדי� עמ�העובדי� הסוציאליי� ומשתמשי השירותי�שהחברתיות 

יו� מה� פועלי� ביושבתוכה אפשרה למשתתפי� להעמיק את הבנת המורכבות הערכית 

 .מהואת הדרכי� להתמודד ע
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. תפי� שהיו בצוות המובילמגזרית ולשו!�המרכיב השלישי מתייחס לשותפות הבי

משרד  –ת השירות לעבודה קהילתי(שותפי� מהמגזר הציבורי ,  כאמור,השותפות כללה

הרווחה והשירותי� החברתיי� ותחו� קהילה במערכת השירותי� החברתיי� בעיריית 

!שתיל והמכללה החברתית(שינוי חברתי מע� ומהמגזר השלישי הפועלי� ל) חיפה

ה עוד בשלבי התכנו� והגבירה בכ� את תחושת המעורבות השותפות החל). כלכלית

ניסיו� ומשאבי� , השותפות אפשרה איגו� ידע. והמחויבות של השותפי� להשתלמות

 לתפקיד העובד אשרכדי לקד� את המטרות משותפות של הצוות ב, רוחניי� וחומריי�

חלוקת . חברתיאמצעי� העומדי� לרשותו בתהליכי שינוי חברתי וקידו� צדק להסוציאלי ו
ייעו* המקצועי והריכוז הלוגיסטי אפשרה תכלול של תחומי ההתפקידי� בי� השותפי� ב

כלי� וידע מקצועי של כל , שילוב נכו� של אנרגיהוהמרכיבי� השוני� שהיו בהשתלמות 

 . אחד מהשותפי�

הביא איתו השילוב בי� עולמות הידע המקצועי של השותפי� והניסיו� הרב ש, זאת ועוד

 תכני� שלא נידוני� בהשתלמויות אחרות בשירותי� להציג אפשרו  מה�ל אחדכ

 �שאינ� מספקי, שילוב של ארגוני� מהמגזר השלישי. החברתיי� ובשלטו� המקומי
דוגמת המכללה (בעלי ניסיו� בקורסי� בנושאי מדיניות ציבורית , שירותי� חברתיי�

אפשר ) דוגמת שתיל(ו� צדק חברתי ובעלי ניסיו� בשינוי חברתי וקיד) כלכלית!החברתית

המגזר השלישי הביא עמו גישות חדשניות לטיפול . ת הידע בנושאי מדיניות אביהרחל

העלאת מודעות לנושאי� של צדק חברתי והכרתי ומדיניות ציבורית לבבעיות חברתיות ו

 הפרקטיקות תהרחבת הידע מתבטאת ג� בהרחב). 2000, בר וכ*, גדרו�; 2001, בר(

, כגו� לובי(כלי� לניתוח מדיניות ואסטרטגיות של שינוי חברתי ל� ופיתוח קהילתי מתכנו

הרחבת הידע מהווה תשתית הולמת לפיתוח ). Rothman, 2007) (ניטור, תקשורת

אפשרויות יישו� של פרקטיקת מדיניות והשפעת� על קביעת מדיניות ציבורית בפועל 

)� ).2008, בר וניראל!אלמוג, שמיד; 2002, קורושי!כורזי�; 2006, בר; 2008, אורב

המגזר הציבורי כשות, הביא עמו ער� מוס, ייחודי של נגישות לאוכלוסיות היעד 

 כמו ג�, )2005, מנסב�; 2008, אורב�(רכיה� וכרות עמ� וע� מגוו� ציולקהילות והה

מעורבות המגזר . המשכיות ומומחיות של אנשי מקצוע בתחומ�, איכויות של יציבות

בנושאי ההשתלמות לעסוק בורי הגדילה את הלגיטימציה של העובדי� הסוציאליי� הצי

הלגיטימציה נובעת ג� מהגישה הרפורמיסטית של השירות לעבודה . מהג� לאחר סיו

ולפיה , שהתפתחה בשני� האחרונות, קהילתית במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�
תהליכי קביעת על וגיות חברתיות וע על סיהשפל היכולה כדמות סהעובד הסוציאלי נתפ

מפקחת בשירות , בורובסקיאילנה תקשורת אישית ע�  (המדיניות ושינוי חברתי בסביבת

). 2005, מנסב�; חיפה, 2009 במאי 5, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, הקהילתי

המיועדת לשפר ולייעל את פועל� של , תפיסה זו סייעה לפתח מסגרת למידה משותפת
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 והיא ביטוי למחויבות המגזר הציבורי לרווחת� של הקהילות ,סוציאליי�הדי� עובה

 . עמ�הוא עובדשוהפרטי� 

פשר שיח מקצועי רב ממדי המתייחס למגוו� השילוב בי� עולמות הידע והשותפי� ִא

 ביסוס של שיח זכויות בהקשר של מדיניות ,עולמות התוכ� של העבודה הסוציאלית

 להשפעות הנוגעפוליטי ה! חברתי והרחבה של השיח המעמדיציבורית ותהליכי שינוי
השילוב בי� סוגי השיח ובי� המגזרי� אפשר בנייה . המדיניות על משתמשי השירותי�

ע� כרות ע� השטח ויוהעברה של מסרי� ומודלי� חלופיי� למצב הקיי� והעמיק את הה

וני המגזר השלישי ארג, )עובדי� סוציאליי�( מתמודדי� עובדי הממסד �איתשהסוגיות 

 ). Rothman, 2007 ( עמ�ה� עובדי�שוהשותפי� 

ודות לאיגו� ה אלא ג� ,ודות לאיגו� הידע והניסיו�הההשתלמות התאפשרה לא רק 

מבנה : תו יכולככלוכל אחד תר� , מינימלי בתקציב היא נערכה. המשאבי� החומריי�
עיריית (צילומי� , )ביניה�המשתתפי� עשו תורנות (כיבוד , )עיריית חיפה(וציוד טכני 

). שתיל(ריכוז ותיעוד , )כלכלית ושתיל!המכללה החברתית(מרצי� , )חיפה ושתיל

כיבוד למפגש האחרו� , )12מתו� (שתי הרצאות , העלויות בפועל כללו נסיעות של מרצי�

 ). שתיל(

ת השתלמויואת ה כדי לשפר את הדעת �נית� לזהות שלוש נקודות מרכזיות שיש לתת עליה

 . הבאות

 הידע בפרקטיקת מדיניות והתאמתו לעבודת� של היא הרחבתהנקודה הראשונה 

במהל� ההשתלמות התחדד . המשתתפי� בכלל ושל עובדי� סוציאליי� פרטניי� בפרט

 על יישו� התפיסה , בעיקר בקרב העובדי� הסוציאליי� הפרטניי�,הצור� לשי� יותר דגש

. ברמת השטחמדיניות וי המשתמש בפרקטיקת של תפקיד העובד הסוציאלי כסוכ� שינ

 להשיג את התוצאה הסופית שיאפשר לא נתנו את מלוא המענה המבנה ההשתלמות ותכני

כדי להשיג תוצאה . של אנשי מקצוע המפעילי� פרקטיקת מדיניות באופ� רגיש ואפקטיבי
יש להרחיב ולשכלל את ההכשרה ולהתמקד בפרקטיקת מדיניות שתאפשר לעובד , זו

ג� יש להרחיב . המקרורמת על שתשפיע   עבודההסוציאלי הפרטני לעשות ברמת המיקרו

עוסקת בפרקטיקת המדיניות ולכלול לימוד מעמיק יותר של הפרקטיקה ושל האת היחידה 

של ממוקד תרגול . נגלובי, סנגור אישי, כגו� סנגור קהילתי, אסטרטגיות לשינוי חברתי

 אליותר קרב היה יכול לבמהל� ההשתלמות וי הצוות הפרקטיקות במקומות העבודה בליו

על תהליכי לש� השפעה פרקטיקת מדיניות ב לשימוש בכלי� ונוגעהתוצאה המקווה ב

 .כחלק מעבודת� היומיומית של המשתתפי�, שינוי חברתי ועיצוב מדיניות

 יש לחזק את מרכיב התכנו� של החלק ,כדי לשפר את הערכת ההשתלמות והשפעתה

 של הקבוצה ושל ההתנסות מעשית בשטח במהל� ההשתלמות ולבנות כלי התהליכי

מראות שהמשתתפי� עברו תהלי� משמעותי של שינוי תודעה אמנ� התוצאות . הערכה
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 כדאי לעצב מראש את אבל, והשתמשו בפרקטיקת מדיניות במהל� ההשתלמות ואחריה

 ,שתלמות ואחריהיפעלו בשטח ואת מער� הליווי במהל� ההה� בה שהמסגרת הכללית 

תכנו� . הצבת יעדי� ממפגש למפגשעל ולא להסתמ� רק על פגישות בי� המפגשי� ו

 את המשאבי� צמצ�תהלי� ויבנוגע למוקד� יגדיל את רמת הוודאות של המשתתפי� 

 . בי� המפגשי�משקיע הצוות המוביל שוהזמ� 

היתה , אמור כ,הקבוצה. הרכב הקבוצה ותהלי� גיוס המשתתפי�היא הנקודה השנייה 

עובדי� ל :"יישור קו"בה� נדרש להשקיע מאמ* בש ולעתי� היו מצבי� ,הטרוגנית

ההטרוגניות של הקבוצה כיוו� שמ.  של דברי�שנדרש להבנה בסיסית חסר ידע הצעירי�

 וע� זאת יש להיות ,רצוי לשמור על קבוצה הטרוגנית, תרמה להשתלמות והעשירה אותה

 הכנת רשימת למשל, ולחשוב על דרכי� להשלמת ידעמודעי� לפערי� בתו� הקבוצה 

 . קריאה מוקדמת ע� פריטי� מומלצי�

יש להקדיש מחשבה , ת היעד ההשתלמות ולהשיג את תוצאתכדי להרחיב את השפע

מדריכי� וראשי צוותי� , ווק ההשתלמות בקרב מנהלי�ילהרכב הקבוצה הרצוי ולאופ� ש

תתפו שתי עובדות סוציאליות שעבדו בהשתלמות זו הש. וגיוס� להשתתפות פעילה

 נראה. כל השאר היו עובדי� סוציאליי� פרטניי� וקהילתיי�ו ,בתפקידי ניהול ומטה

 של � את עיסוקהרחיב של מנהלי� בדרגי� בכירי� בהשתלמות יכול למספר גדול יותרש

� וכיומ, השערה זו מקבלת משנה תוק,. העובדי� הסוציאליי� בפרקטיקת מדיניות בפועל

שנמצא שהמעורבות בפרקטיקת מדיניות קשורה בקשר ישיר וחזק למדיניות הארגו� 

גל !וייס( מהעובדי� � העובדי� הסוציאליי� ולדרישות התפקיד של הארגוהמעסיק את

לקד� את הנושא בתו� אפוא  יכולי� מנהלי� ומדריכי� .)2008, גל ולוי�!וייס; 2009 !וגל
 . � הסוציאליי� לעסוק בפרקטיקת מדיניותכלל העובדילהמערכת ולתת לגיטימציה 

במהל� ההשתלמות היה קשר .  השותפות וחלוקת התפקידי� בצוותהיאהנקודה השלישית 

ביקורי� סדירי� נערכו : ספונטני רצו, של מנהלת השירות הקהילתי ע� המשתתפי�

התפקיד היה חיוני ותר� להצלחת . במחלקות לשירותי� חברתיי� ושיחות אישיות

 יש בהשתלמויות הבאות. הגברת נוכחות המשתתפי�לבניית המחויבות ול, מותההשתל

 ולהחליט מראש על הדרישות מבעל התפקיד ועל המשימות ,להדגיש זאת כפונקציה
הגדרת תפקידי� ברורה יותר של תפקידי השותפי� היתה יכולה .  במסגרת זומלאשעליו ל

 . ל עבודת הצוותליצור מצב מאוז� יותר של השקעת משאבי� וייעול ש
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כדי . פעולה והתארגנות, שינוי חברתי ועיצוב מדיניות מחייבי� לאתגר תבניות מחשבה

 העובדי� הסוציאליי� להמריא מהמקו� של טיפול על, להשפיע על מדיניות ציבורית

עיסוק בפרקטיקת , בפרט למקו� של הובלת שינוי על ידי פיתוח חשיבה ביקורתית

קרלוס תקשורת אישית ע� (ציבורי מגזר השותפויות בי� המגזר השלישי למדיניות ובניית 
 ).2009 במאי 5, ל שתיל"סמנכ, שטיגלי*

תפיסת תפקיד בדבר  סיפקה את הבסיס ואת התובנות È˙¯·Á ‰Ó·-˙ÈÏÎÏÎ˙ההשתלמות 

,  פרקטיקת מדיניותותהכולל,  פעולהבדבר דרכיהעובד הסוציאלי ומחויבותו למקצוע ו

 שינויי� בתו� מערכת השירותי� החברתיי� על בסיס הנאמנות לערכי לחולשנועדו ל

 . המקצוע

: ההשתלמות הציפה את השאלה בדבר תפקיד� והתנהגות� של השירותי� החברתיי�

מחד גיסא השירותי� החברתיי� ובכלל� העובדי� הסוציאליי� ה� החוליה המקשרת בי� 

 ה� מהווי� זרוע של הסדר  גיסאאיד�ומ, מקבלי השירות לבי� החברה ומחויבי� לרווחתה

 , הזאת את הכפילותיישבכדי ל. הקיי� המדיר את מקבלי השירות ממוקדי� של השפעה

 –� המנהליבדרג בדרג העובדי� ו, בממסד ומחוצה לו –� על כל העובדי� הסוציאליי

ל  ולדאוג לרווחת� שכדי שיוכלו למלא את ייעוד�מדיניות ציבורית מהי להבי� טוב יותר 

 ג� להרחבתיש לפעול . מקבלי השירות והחברה בכללותה בעזרת פרקטיקת מדיניות
 נקטוכדי שי, המודעות בקרב מנהלי� ומדריכי� לחשיבות העיסוק בפרקטיקת מדיניות

 לעובד הסוציאלי במסגרת נחוצי�אותה בעצמ� וכדי שיקצו לכ� את משאבי הזמ� ה

המנהלי� דורשי� מהעובד בו ר מצב שו היא ליצמרחיקת לכת עוד יותרשאיפה . עבודתו

 . הסוציאלי לעסוק בפרקטיקת מדיניות

 העיסוק בפרקטיקת מדיניות היא לפתח את הוראת המדיניות רתאחת הדרכי� להגב

 המעסיקות ה� במוסדות להשכלה גבוהה וה� במסגרות מוסדיות וחו* מוסדיות ,הציבורית
, לשלב בכל מסלולי הלימודי�יש .  כאחדי� וקהילתיפרטניי� י� סוציאליי�עובד

הכשרה במדיניות ציבורית ופרקטיקת מדיניות שתשפיע על עיצוב , קהילתיי�ההפרטניי� ו

קידו� צדק למע� הפועל לאור ערכי המקצוע , תפיסתו של העובד הסוציאלי כסוכ� שינוי

 יאמ* את מודל  והשירותי� החברתיי� שמשרד הרווחהבהקשר זה אנו שואפי�. חברתי

דמוקרטית ייקח ! ומתו� תפיסה של מדינת רווחה סוציאל,ה שמציעה ההשתלמותההכשר

 .  בקרב כל העובדי� הסוציאליי�על עריכתהאחריות על הפעלתה או 

 של העובד הסוציאלי מקבל משנה חשיבות בעיד� של ייעודוקידו� צדק חברתי כ

עובדי�  מי� את העוני ודורשי�� המגבירמיצמצו, צמצומי� בשירותי� החברתיי�

 עקרונות  בסיס  סוציאליי� להיות מעורבי� יותר מבעבר בהשפעה ובעיצוב של מדיניות על
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המשבר הכלכלי ). 2009, רוזנהק ושלו; 2005,קאופמ�; 1985, כורזי�(אזרחיות   זכויות  של 

, 80!ליברלית שנקטה המדינה מאז שנות ה!הנוכחי מדגיש את תוצאות המדיניות הניאו

בידיי� פרטיות וגידול עתק ריכוז הו� , בת פערי� חברתיי� וכלכליי� הרחכמותוצאות 

). 2009, סבירסקי ופילק; 2006, וייס; 2006, דורו�; 2006, אריה!ב�( בממדי העוני עצו�

 פרקטיקת מדיניות הובלה וקידו� של תהליכי  דר�יזו�ול התוצאות אלנית� לבלו� לדעתנו 

הגדלת נכונות וות משתמשי השירותי� החברתיי�  חיזוק התארגנושתוצאותי, שינוי חברתי

 ). 2006, דורו�; 2009, נסקי'גוז(הממסד למאבק על הגנת הקיי� 

עצ� התערערות . העשייה של העובדי� הסוציאליי� היא מפתח לאופציה של שינוי חברתי

מהווה הזדמנות לקבוצות , המקדמות הפרטה, ליברליות!הסמכות של תיאוריות ניאו

הדרישות החברתיות ). 2009, ספורטא(מיע קול בוטח יותר בענייני מדיניות עובדי� להש

 בשירותי� ת המדינהו� שהשקעוכי, ביותר שיש" חסכוני"בענייני מדיניות ה� הדבר ה

לאחר הבעיות קטנה לאי� ערו� מהשקעתה בפתרו� מניעת הבעיות לש� החברתיי� 

מבריאי� את החברה ולא "שלה כא עצמ� את ראותעל העובדי� סוציאליי� ל. שהתעוררו

הכשרה מהסוג דר� ,  לרכושיה�עללש� כ� ). 2009, נסקי'גוז" (מטפלי� במסכני�
פרקטיקת ב השתמש ל שיאפשרו לה�הביטחו�את את הכלי� ו, המתואר במאמר זה

 . לחברה ולעצמ�, כדי למלא את מחויבות� למקצוע, מדיניות בעבודת� היומיומית

 

úåøå÷î 

יחסי עיריית ירושלי� : השלטו� המקומי והמגזר השלישי בישראל. )2008(' אורב� ג

 .ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· ,78 ,39!67 .ועמותות רווחה

 .המחבר:  אביב! תל.˜È˙‡‰ „Â˜‰). 1994(איגוד העובדי� הסוציאליי� בישראל 

. על התפתחות תפיסת המצוקה בישראל: המצוקה פני� רבות לה). 2006(' א, אריה!ב�

ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· ,72 ,39!58. 

: מעורבות� של ארגוני רווחה וולנטריי� בתהליכי קביעת מדיניות רווחה). 2001(' מ, בר

 .ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,‡Î )2( ,121!158‰. 'ילד נכה'תהלי� קביעת תקנות 

, ÂÓ‚Ó˙, קונפליקט ומחאה בחברה הישראלית: הפנתרי� השחורי�). 1979(' ד, ברנשטיי�
‰Î )1(, 65!80. 

באר . ˙Ï‡¯˘È· È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰2000 :¯Ê‚Ó‰ È„È˜Ù ). 2000(' מ, ובר' כ* ח', גדרו� ב

 .המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת ב� גוריו�: שבע
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השתלמות במה ). הרצאה (.˘È˘ ÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÈÂÎÊ ÁÈ	È˜ÁÂ ÈÂ˜‰). 2009(' ת, נסקי'גוז

 .חברתית כלכלית

Á·¯‰ . 21!מבט מתחילת המאה ה: י�מדינת רווחה בעיד� של צמצומ). 2003(' א, דורו�
‰ÁÂÂ¯Â ,‚Î )3( ,275!294. 

 בית ,האוניברסיטה העברית. ·È„ÓÏ ˙È˙¯·Á ‰¯„‰ ÔÈ	È˙¯·Á ˙ÂÈ˙). 2006(' א, דורו�

משרד :  ירושלי�;לדואהספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על ש� פאול ברו

 . הרווחה האג, למחקר תכנו� והכשרה

 .מאגנס: ירושלי�. ˙ ¯È„Ó˙Â¯ÂÓ˙ Ï˘ Ô„ÈÚ· ‰ÁÂÂ	). 1987(' א, דורו�

: עבודה סוציאלית ופרפסינוליז�, חוק). 2007(' מ,  קרפל!והנס' י, רוזנר', י, דורו�
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