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המאמר מתאר ומערי פרויקט פרסו בתקשורת שנעשה במסגרת קורס בלימודי
התואר השני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב .הפרויקט ביקש להגביר
את מעורבות של העובדות הסוציאליות המשתתפות בו בפרקטיקת מדיניות,
ובאופ ספציפי יותר להגביר את יכולת להשתמש באמצעי התקשורת ככלי
להגברת המודעות הציבורית לבעיות חברתיות ולליקויי במדיניות החברתית.
במהל הקורס הצליחו רוב המשתתפות לפרס מאמרי דעה ) (op-edבמגוו
נושאי חברתיי בעיתונות היומית ובכתבי עת מקצועיי ,כמו ג להופיע
בתוכניות רדיו וטלוויזיה .הערכה רטרוספקטיבית של המשתתפות הצביעה
שההשתתפות בפרויקט הגבירה תחושות העצמה אישית ומקצועית ,כמו ג את
תחושת המסוגלות לקד נושאי חברתיי באמצעות כלי התקשורת .דיווחי
המשתתפות לימדו שהפרויקט ִאפשר לה לזהות את קול המקצועי ,להמשיגו
כבעל ער ,להיות מסוגלות להשמיעו בציבור ולהרגיש תחושת העצמה .על סמ
התנסות זו מוצעי עקרונות כלליי ליישו פרויקטי דומי.

_____________
1
2
3

המחברות מבקשות להודות לכל משתתפות הקורס  ˙È˙¯·Á ˙ÂÈÈ„ÓÂ ¯„‚Óשנער בבית הספר לעבודה סוציאלית,
תוכנית המוסמ ,תשס"ז ,שלולא יכולותיה המקצועיות הגבוהות והירתמות המלאה לרעיו ,לא היה פרויקט
התקשורת קור עור וגידי.
בית הספר לעבודה סוציאלית על ש בוב שאפל ,אוניברסיטת תלאביב.
בית הספר לעבודה סוציאלית על ש בוב שאפל ,אוניברסיטת תלאביב.

ביטחון סוציאלי ,אדר תשס"ט ,מרס  ,2009מס' 109-85 :79
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˙ÂÈÈ„Ó ˙˜ÈË˜¯ÙÂ È˙¯·Á ˜„ˆ ,˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú
אחת המטרות המרכזיות של מקצוע העבודה הסוציאלית ,המשתקפת באפיקיו השוני של
השיח המקצועי שלו ,היא קידו הצדק החברתי ) ;Craig, 2002; Hare, 2004
International Federation of Social Workers, 2000; Marsh, 2005; Reisch,
 .(2002א שמושג זה זוכה להגדרות שונות ,יש הסכמה שבחברה ששורר בה צדק חברתי

נתפסי כל בני האד כבעלי ער וכזכאי לכבוד ,והכול נהני מנגישות שווה לשירותי,
לזכויות ,למשאבי ולהזדמנויות ,הנחוצי לה כדי להחזיק רמת חיי סבירה ולהגיע
להגשמה עצמית .מצב זה מצרי השקעות חברתיות בתחומי החינו ,הבריאות ,הדיור
והביטחו הסוציאלי ) Figueira-McDonough, 1993; National Association of
.(Social Workers, 1999, section 6.04(a); Van Soest, 1994
כדי לקד צדק חברתי ,עובדי סוציאליי נדרשי ,בי היתר ,לעסוק בפרקטיקת מדיניות
) .(policy practiceפרקטיקה זו מוגדרת כ"מאמצי לשנות מדיניות המעוגנת בחקיקה,
מדיניות של ארגוני או מדיניות של קהילות ,על ידי יצירת מדיניות חדשה ,שיפורה או
התנגדות ליוזמות מדיניות חדשות" ) .(Jansson, 2003, p. 10היא כוללת מגוו רחב של
פעולות ובה סנגור בבית המחוקקי ,רפורמה באמצעות בתי המשפט ,הפעלה חברתית,
ניתוח מדיניות חברתית ,הפצת ידע ובקרה על הביורוקרטיה ) Figueira-McDonough,
.(1993; Haynes & Mickelson 2003
הדרישה למעורבות בפרקטיקת מדיניות נשמעת תדיר על פני במותיה השונות של העבודה
הסוציאלית .היא מוצגת בהגדרת המקצוע ומטרותיו ) Council on Social Work
 (Education, 2004; Hare, 2004וג בקודי האתיי שלו ,המשקפי את
האידיאולוגיה המקצועית והבסיס הערכי של העבודה הסוציאלית )איגוד העובדי
הסוציאליי בישראלBritish Association of Social Workers, 1996, ;1994 ,
 .(National Association of Social Workers, 1999לדוגמה :קוד האתיקה של ארגו
העובדי הסוציאליי האמריקני קובע במפורש"Social workers should be aware :
of the impact of the political arena on practice and should advocate for
changes in policy and legislation to improve social conditions in order to
) .meet basic human needs and promote social justice". (section 6.04, aזאת

ועוד ,הדרישה למעורבות בפרקטיקת מדיניות נשמעת ג מפי רבי מהעוסקי במקצוע
במדינות שונות .אלה קוראי לעובדי הסוציאליי להשפיע ,לעצב ,לקד או לפעול
לשינוי של מדיניות חברתית לאומית ,אזורית ,מקומית או תו ארגונית )דורו;1989 ,
וייס'גל ;2006 ,כורזי; 1985, 1978 ,קאופמFigueira-McDonough, 1993; 2005 ,
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Halter, 1994; Haynes & Mickelson, 2003; Haynes & White, 1999; Jansson,
& 2003; Mazibuko, 1996; Schneider & Netting, 1999; Sherraden, Slosar,
.(Sherraden, 2002; Stuart, 1999

למרות החשיבות הרבה המיוחסת לפרקטיקת מדיניות ,המחקרי מראי שעובדי
סוציאליי במדינות כמו ארצות הברית ) Gibelman & Schervish, 1993; Koeske,
 ,(Lichtenwalter, & Koeske, 2005; Teare & Sheafor, 1995קנדה ) & Dudziak
 (Coates, 2004וישראל )וייס'גל (2007 ,עוסקי מעט ובאופ מוגבל בפעולות שעיקר
שינוי מדיניות .זאת א שפעולות מהסוג הזה נתפסות אצל כרצויות וחשובות )וייס'גל,
 (2007וא שדיווחו שה נותני תשומת לב לנושאי הקשורי למדיניות וא קוראי
מסמכי מדיניות ) .(Dudziak & Coates, 2004ממצאי אלה מעידי על ִקרבה של
עובדי סוציאליי אל זירת המדיניות החברתית ,א לא על מעורבות פעילה ונוכחת; ה
מעידי ג על פער בי השיח והערכי של העבודה הסוציאלית לבי הפרקטיקה שלה
למעשה.

˙ÂÈÈ„Ó ˙˜ÈË˜¯Ù· ˙Â·¯ÂÚÓ ÌÂ„È˜· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó
אחד הגורמי המרכזיי לכ שעובדי סוציאליי מזניחי את זירת המדיניות הוא שבתי
הספר לעבודה סוציאלית אינ מכשירי לפעולה פוליטית ולפרקטיקת מדיניות .חסרה
הכשרה המאפשרת רכישת ערכי ,תפיסות ,ידע ומיומנויות הנחוצי למעורבות
בפרקטיקת המדיניות ,אשר במסגרתה ג נבנית תחושת המסוגלות לעסוק בתחו זה
)וייס'גלDomanski, 1998; Haynes & Mickelson, 2003; Mary, 2001; ;2006 ,
.(Pierce, 1984; Wolk, Pray, Weismiller, & Dempsey, 1996
אי פלא אפוא ,שבשני האחרונות הולכת וגוברת הדרישה מצד ארגוני שוני של
הפרופסיה ,כגו המועצה להכשרה לעבודה סוציאלית בארצות הברית ,ומצד העוסקי
במקצוע במדינות שונות ,להרחיב ולהעמיק את ההכשרה לעיסוק בפרקטיקת מדיניות
במסגרת בתי הספר לעבודה סוציאלית )וייס ,גל וקטCSWE, 2004; Gal & ;2006 ,
 .(Weiss, 2000; Reamer, 1993; Wolk et al., 1996עקב כ דני יותר ויותר
בשאלה ,כיצד יש להכשיר סטודנטי לעבודה סוציאלית ,כ שיהיו מעורבי בפעולות
השונות והמגוונות המרכיבות את פרקטיקת המדיניות )בארצות הבריתFisher, 1995; :
Gordon, 1994; Hoefer, 1999; Moore & Johnston, 2002; Raber & Richter,
 ,1999או באוסטרליהGibbons & Gray, 2005; Mendes, 2003; Zubrzycki & :
; .(McArthur, 2004במקביל מתרבי המחקרי המבקשי להערי את השפעותיה של
התרכזויות העוסקות בעבודה סוציאלית פוליטית ) Fisher, Weedman, Alex, & Stout,
 ,(2001של קורסי ספציפיי או הכשרה מעשית בתחו פרקטיקת המדיניות ) & Powell
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; (Causby, 1994; Rocha, 2000; Saulnier, 2000; Weiss & Kaufman, 2006או
של טכניקות הוראה ספציפיות ,כגו שימוש בוויכוחי פומביי )Keller, ) (debates
 (Whittaker, & Burke, 2001או הכנת עבודות הדורשות תכנו התערבות ברמה
עירונית ,מקומית או לאומית ).(Huber & Orlando, 1993
הספרות העוסקת בהכשרה לפרקטיקת מדיניות ובהערכתה מדגישה את חשיבות של שני
מרכיבי עיקריי בהכשרה .ראשית ,מודגשת חשיבותה הרבה של למידה פעילה ) active
 (learningומבוססת התנסות ) .(experiential learningלמידה מסוג זה צריכה להתבסס
על התנסות מעשית בפעולות שונות של פרקטיקת מדיניות במהל הלימודי והיא נשענת
על ההכרה שכאשר סטודנטי מעורבי באופ פעיל במשימות שונות של פרקטיקת
מדיניות ,ה מפתחי עמדות חיוביות יותר כלפיה ,חשי ביטחו רב יותר לעסוק בה
) ;Huber & Orlando, 1993; Keller et al., 2001; Powell & Causby, 1994
 (Raber & Richter, 1999וג מעורבי יותר בסוג זה של פרקטיקה ) & Butler
.(Coleman, 1997; Fisher et al., 2001; Rocha, 2000; Saulnier, 2000
המרכיב השני הוא חשיבות האינטגרציה של פרקטיקת המדיניות לתו עולמות התוכ
המגווני שעובדי סוציאליי עוסקי בה .במלי אחרות ,כותבי שוני מסכימי
ביניה שיש ללמד את פרקטיקת המדיניות כפרקטיקה הרלוונטית לעבודה הסוציאלית
באשר היא .לפיכ היא רלוונטית לעובדי סוציאליי העובדי במגוו עולמות תוכ
)רווחת הילד ,אלימות במשפחה ,עוני ומצוקה כלכלית ,תיקו ,זיקנה( ובמגוו רמות
פעולה :עבודה פרטנית ,משפחתית ,קהילתית וכד' )וייס ואחרי.(2006 ,

˙ÂÈÈ„Ó ˙˜ÈË˜¯ÙÂ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ
אמצעי התקשורת משחקי תפקיד חשוב בעיצוב המדיניות החברתית .יש לה כוח
להעלות נושא לסדר היו הציבורי או להורידו ,לספק מידע לציבור ולקובעי מדיניות,
להשפיע על השקפות עול ולעצב את הדרכי שבה בעיות חברתיות מוגדרות ומובנות
בידי הציבור וקובעי המדיניות )אבנימל ותמיר ;2002 ,דורו ;2004 ,כספי;1998 ,
.(Alger, 1989; Brown, 1985
בשל כ הוגדרה זירת התקשורת כזירה חשובה לפעולת של עובדי סוציאליי .עובדי
סוציאליי נקראי להשתמש בעוצמת התקשורת הכתובה והמשודרת ,כדי לאתגר את
הדימויי המוטעי שיוצרת אותה תקשורת עצמה על קבוצות אנשי שונות או ביחס
לבעיות חברתיות ,לספק מידע על בעיות וצרכי ,להצביע על ליקויי בשירותי
ובמדיניות ולהציע ה חלופות למדיניות כושלת וה רעיונות למעני ולמדיניות חברתית
הולמת ומספקת ) ;Brawley, 1997; Brawley & Martinez- Brawley, 1999
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;Jansson, 2003; Haynes & Mickelson, 2003; Lens & Gibelman, 2000

 .(Rocha and Johnson, 1997עובדי סוציאליי ג נקראו לפתח את המיומנויות
הנדרשות ,כגו יכולת כתיבה והבנת יחסי הכוחות בתחו ,כדי להשתמש ביעילות בכלי
התקשורת במסגרת עבודת המקצועית ) & Haynes & Mickelson, 2003; Lens
;.(Gibelman, 2000
פרסו מאמרי דעה ) (op-edsבעיתונות היומית והמקצועית זוהה כמרכיב חשוב לקידו
מטרותיה של עובדי סוציאליי בתחו ההשפעה על מדיניות ) & Brawley
;Martinez-Brawley, 1999; Haynes & Mickelson, 2003; Jansson, 2003

 .(Rocha & Johnson, 1997; Stoesz, 1993בעיתוני רבי ,יומיי ומקצועיי ,יש
מקו מיוחד למאמרי דעה ,שה על פי רוב מאמרי קצרי ,מספקי מידע ,העוסקי
בניתוח נושאי שוני העומדי על סדר היו הציבורי .מאמרי אלה ה כלי בעל עוצמה,
זול ומידי ,לעיצוב תפיסות ועמדות בציבור ) Haynes & Mickelson, 2003; Stoesz,
 .(1993למרות יתרונות אלה נשמעה הטענה שעובדי סוציאליי ממעטי מאוד
להשתמש בכלי זה בעבודת המקצועית ).(Stoezs, 1993
מטרתו של המאמר הנוכחי היא לתאר ולהערי פרויקט לימודי שהתבסס על עקרונות של
למידה פעילה המחוברת לפרקטיקה של המשתתפי בו .הפרויקט ביקש לעודד עובדי
סוציאליי ,המעורבי בתחומי עיסוק שוני ,להשמיע את קול המקצועי בכלי התקשורת
באמצעות מאמרי דעה ולעשות בה שימוש ככלי להתרעה חברתית והשפעה על מדיניות
חברתית.

øåàéú :úøåù÷úá íåñøôä è÷éåøô

‰ÏÂÚÙ ˙ÂÂ¯˜ÚÂ ˙Â¯ËÓ
פרויקט הפרסו בתקשורת הוצע במסגרת קורס העוסק במגדר ומדיניות חברתית,
בתוכנית המוסמ לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל'אביב .מכיוו שלא הוצעו בתוכנית
הלימודי למוסמ באותה עת קורסי ספציפיי העוסקי בהתרעה חברתית באמצעות
כלי התקשורת ,הוחלט לשלב את הפרויקט במסגרת קורס קיי ,דבר אשר לא הצרי שינוי
מבני מהותי בתוכנית הלימודי ) .(Hoefer, 1999שילוב הפרויקט בקורס קיי ג נמצא
בהלימה ע המלצות קודמות בספרות לשלב את השימוש במדיה בתו קורסי קיימי
בהכשרה לעבודה סוציאלית ,באמצעות תרגילי ופרויקטי הנעשי בידי הסטודנטי
).(Brawley, 1997

90

עידית וייס גל ועינת פלד

מטרתו המידית של הפרויקט היתה להביא את המשתתפות ,כבר במהל הקורס ,לכ
שיפרסמו מאמרי דעה באמצעי התקשורת בנושאי חברתיי שוני; במלי אחרות,
לגרו למשתתפות להצליח להשתמש באמצעי התקשורת ככלי להתרעה חברתית שבכוחו
להצביע על לקונות במדיניות החברתית .הפרויקט ביקש לקד ג את המטרות האלה:
) (1הגברת ההכרה בפרקטיקה לשינוי מדיניות כהיבט חשוב בעבודת של עובדי
סוציאליי; ) (2הגברת ההכרה באמצעי התקשורת כערו /חשוב להתרעה חברתית;
) (3הגברת תחושת המסוגלות להשתמש בכלי התקשורת כדי לקד נושאי חברתיי;
) (4הגברת ההכרה בתרומה הייחודית של עובדי סוציאליי לדיו הציבורי התקשורתי.
הנחנו שהשגת מטרות אלה תהווה תשתית למטרת העל ארוכת הטווח של ההכשרה
לעבודה סוציאלית – הגברת המעורבות בפרקטיקת מדיניות כחלק מהתנהלות מקצועית
שוטפת והגברת השימוש באמצעי התקשורת כדי להתריע ולעצב מדיניות חברתית.
הפרויקט התבסס על שלושה עקרונות מרכזיי (1) :הכשרה למעורבות בפרקטיקת
מדיניות צריכה להינת לכל הסטודנטי ולא רק לאלה העובדי בתחומי המקרו או
המתמחי בתחו המדיניות החברתית ) Saulnier, 2000; Zubrzycki & McArthur,
 (2) ;(2004פרקטיקת מדיניות היא חלק אינטגרלי מהעבודה הסוציאלית בכל תחומיה,
שיטותיה ורמות הפעולה שלה ) & Abramovitz, 1998; Fisher, 1995; Gibbons
 (3) ;(Gray, 2005; Wyers, 1991למידה מועילה מבוססת על שיטות פעילות
ומבוססות'התנסות ) ;Burgess & Young, 2005 ;Cree, 2005; Hoefer, 1999
.(Rocha, 2000; Young & Burgess, 2005

˙ÂÙ˙˙˘Ó‰
בקורס השתתפו  26נשי ,כול עובדות סוציאליות הלומדות בשנה הראשונה או השנייה
של תוכנית המוסמ .טווח הגילי היה  ,54'28והגיל הממוצע היה  .33רוב המשתתפות
) 72אחוז( היו נשואות ע ילדי והיתר נשואות בלי ילדי ) 14אחוז( ורווקות ) 14אחוז(.
שנות הוותק בעבודה סוציאלית נעו בי שלוש שני ל' 20שנה .ממוצע שנות הוותק היה
 9.5שני .למעט שלוש ,עבדו המשתתפות כעובדות סוציאליות במקביל ללימודי המוסמ
שלה 44 .אחוז מהמשתתפות עבדו במסגרת השלטו המקומי )כגו לשכות לשירותי
חברתיי( 39 ,אחוז עבדו במסגרת הסקטור הממשלתי )שירות מבח למבוגרי או לנוער,
בית חולי פסיכיאטרי ,בית לנוער מחוסר קורת גג( .היתר ) 17אחוז( עבדו בסקטור הפרטי
או הוולונטרי )למשל הוסטל לאנשי ע מוגבלויות נפשיות ,חברות סיעוד( .רוב
המשתתפות עסקו בטיפול ישיר ,ושלוש היו עובדות סוציאליות קהילתיות .למעט אחת,
לא היה למשתתפות ניסיו קוד בשימוש באמצעי התקשורת במסגרת עבודת כעובדות
סוציאליות.
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Ò¯Â˜· ˙¯Â˘˜˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÍÏ‰Ó
אפשרות הפרסו באמצעי התקשורת הוצגה לסטודנטיות כמשימת רשות בשיעור הראשו
של הקורס  .˙È˙¯·Á ˙ÂÈÈ„ÓÂ ¯„‚Óהוצע לה לכתוב מאמר דעה לעיתונות היומית
) (op-ed articleאו להופיע בתוכנית רדיו או טלוויזיה בכל נושא חברתי שהוא .פרסו,
קבלה לפרסו או שידור כתבה במהל הסמסטר הוכרו כשווי ער להגשת מטלת הסיו
של הקורס.
לאור כל הקורס הודגש שהפרסו הוא אתגר מקצועי ,שכ שינוי מדיניות באמצעות
השפעה על דעת הקהל ועל קובעי המדיניות מקד צדק חברתי והוא מרכיב חשוב
בעבודת המקצועית של כל העובדי הסוציאליי בתחומי ההתערבות הישירה ,העבודה
הקהילתית והניהול .כמו כ הודגש שלעובדי סוציאליי מחויבות מקצועית לחלוק את
נקודת המבט והידע הייחודיי שלה ע הציבור וע קובעי המדיניות ולהוות שופר
למצוקות לקוחותיה המוחלשי ולהשלכות המדיניות .כבסיס לפרסומיה ע2דדו
המשתתפות להסתמ על ידע מחקרי )ממצאי מחקרי( ומקצועי )מה שה לומדות
ויודעות מהשטח( כאחד .חשיבותו של ניסיו מקצועי כמקור ידע תק ,תפיסת
המשתתפות כמומחיות בתחומ וראיית מומחיות כשוות ער לזו של פובליציסטי
אחרי בכלי התקשורת הודגשו לאור כל הקורס .החזרה על מסרי אלה התבקשה לאור
הספקות שהעלו חלק גדול מהמשתתפות בנוגע לסיכויי הפרסו של מאמרי הנכתבי
בידי עובדי סוציאליי )"מי אני שיפרסמו את דברי?"(.
ההנחיה לבחירת נושא המאמר כיוונה לסוגיות המעסיקות את המשתתפות בעבודת
היומיומית ולהמשגת ברמה העקרונית .לדוגמה :מפגש ע אד בעל מוגבלות שלא קיבל
שירות ,משו שלא היה מסוגל לעלות במדרגות של המשרד הרלוונטי ,יכול לשמש
כנקודת מוצא לכתיבת מאמר על נגישות אנשי ע מוגבלויות למבני ציבור .מעניי היה
לראות שהמשתתפות התקשו להגדיר באופ ראשוני את רוב הנושאי שהעלו כ"חשובי"
ו"בני פרסו" ונזקקו לנקודת מבטה של המרצה כדי לתק את חשיבות לפרסו לציבור
הרחב.
כדי להגביר את תפיסת ההיתכנות של פרסו מאמרי דעה שנכתבו בידי עובדי סוציאליי
באמצעי התקשורת ולהתמודד ע התפיסה שרווחה בי המשתתפות ,שהסיכוי לפרסו
מאמרי נמו ובלתי אפשרי ,תוארו לפניה אחוזי ההצלחה הגבוהי בפרויקטי דומי
בשני קודמות ,וכ הוצגו לפניה הכתבות שפורסמו .פרסו כתבה ראשונה של משתתפת
כבר במהל השבוע השני של הקורס היה חיזוק משמעותי לתפיסת המשתתפות את
המשימה כאפשרית .ייעו /ומשוב שוטפי בנוגע לתוכ הכתבות ולניסוח ניתנו בידי
חברות הקבוצה ,וכ ,באופ אינטנסיבי ,בידי המרצה באמצעות הדואר האלקטרוני.
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במקביל הודגש ששליחת כתבה לפרסו אינה דורשת את אישור המרצה .כמו כ ע2דדו
המשתתפות להתייע /ע עמיתי וע לקוחות בשירות שה עובדות בו.
במהל הקורס פיתחו המשתתפות רשימת אמצעי תקשורת ) (media listשכללה כתובות
דואר אלקטרוני ומספרי טלפו של אפיקי פרסו שוני בעיתונות ,ברדיו ובאינטרנט.
רשימה זו שימשה את המשתתפות ,ועל פי דיווח עזרה לה מאוד בהפצת הכתבות.
המשתתפות הוכנו לכ שעורכי מדורי עשויי לפנות אליה בשאלות ובבקשות
להבהרות או לתיקוני ,כפי שג קרה מספר פעמי .ה הודרכו לקבל את האישורי
המתאימי לפרסו ממקו עבודת .למעט מקרה אחד ,שבו אסרה הנהלת השירות על
משתתפת לפרס מאמר מסיבות פוליטיות מקומיות ,זכו המשתתפות לעידוד ולמסרי
חיוביי במקו עבודת.
מהשבוע השני של הקורס נפתח כל שיעור בעדכוני של המשתתפות על ניסיונותיה
לכתוב ולפרס בכלי התקשורת ,תו ניסיו להמשיג את ההתנסות ואת הלמידה ממנה.
במסגרת זו נית עידוד ,למי שמאמרה נדחה ,להמשי ולנסות אפיקי פרסו אחרי וכ
לכתוב מאמר חדש על נושא אחר )ראו המלצה דומה אצל  .(Stoesz, 1993כמו כ
נעשתה הכנה לקראת תגובות פוגעות אפשריות לפרסו באתרי אינטרנט וכ עיבוד של
תגובות כאלה כשהגיעו .היבט חשוב אחר של הסבב השבועי היה עיבוד הרגשות
המרכזיי שנלוו להתנסות – שמחת הפרסו מצד אחד ואכזבת הדחייה מהצד האחר –
ונחוו בידי המשתתפות בעוצמה רבה .במסגרת זו נתנה המרצה לגיטימציה לרגשות
שלילי ,תו שיתו בתחושותיה שלה במקרי שבה נדחו מאמריה ,ועודדה את
המשתתפות לראות בדחייה חלק צפוי ונורמלי של תהלי הפרסו ,ולא כישלו אישי או
מקצועי .רגשות כגו שמחה ,התרגשות ותחושת עוצמה אישית בעקבות קבלת מאמר
לפרסו קיבלו מרחב ביטוי א ה ,והיוו חיזוק חיובי עבור אלה שעדיי לא פרסמו.
המרצה הקדישה תשומת לב רבה לעידוד המשתתפות לכתוב ולחיזוק ניסיונות הכתיבה
שלה .למשל :לאחר כל פרסו של כתבה קיבלה המשתתפת ללא דיחוי מייל אישי
מהמרצה ,המעודד ומשבח את הצלחתה ,ובד בבד נשלחו מיילי המפני למאמר לכל
המשתתפות בכיתה ולכל חברי הסגל בבית הספר .מלבד זאת נתלה לוח מודעות גדול
במסדרו בית הספר שכותרתו  ,ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÚÈ¯˙ÓÎ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈË„ÂËÒועליו
הוצגה כל כתבה שפורסמה .לאחר כל פרסו נערכה בכיתה מעי חגיגה קטנה בליווי
כיבוד שהביאה המפרסמת .המרצה עודדה את המשתתפת שפרסמה להמשי לכתוב על
נושאי אחרי ,ואכ חלק לא מבוטל מהמשתתפות הצליחו לפרס יותר מכתבה אחת
)ראו דיווח בהמש(.
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Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Î¯Ú‰
˙˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ· ÌÈ¯ˆÂ
כאמור ,מטרתו המידית של הפרויקט היתה להביא את המשתתפות לפרס את קול
המקצועי באמצעי התקשורת כבר במהל השתתפות בו .מתו  26המשתתפות בקורס
פרסמו  24באחד או יותר מאמצעי התקשורת האלה :עיתונות יומית ,אתרי חדשות
באינטרנט ,כתבי עת מקצועיי של עובדי סוציאליי ,תוכניות רדיו ותוכניות טלוויזיה.
 11משתתפות פרסמו יותר ממאמר אחד על נושאי שוני ,ושש משתתפות פרסמו כתבות
דומות במקומות שוני .בס הכול התפרסמו או התקבלו לפרסו בתקופת הקורס
)חמישה חודשי( 41 ,פרסומי ,מתוכ  32פרסומי בנושאי שוני .מאמרי  op-edהיו
מאמרי באור של עד שני עמודי )כמקובל בעיתוני ובכתבי העת בישראל( .תוכניות
הרדיו כללו שני ריאיונות של  15דקות לפחות ותוכנית אחת שכללה מבזק של מספר
דקות ,שבו קראה העובדת הסוציאלית את מאמר הדעה שלה בפתח התוכנית .פרסו אחד
היה במסגרת תוכנית החדשות של ערו /טלוויזיה .לוח  1מציג את כלי התקשורת שבה
פורסמו הכתבות ,וכ את הנושאי שבה עסקו הכתבות/תוכניות רדיו.
לוח 1

˙:˙¯Â˘˜˙· ÌÈ¯ˆÂ˙‰ ¯Â‡È
Â˜ÒÚ Ì‰·˘ ÌÈ‡˘Â‰Â ÂÓÒ¯Ù˙‰ Ì‰·˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ
˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ

¯ÙÒÓ
˙Â·˙Î

עיתו "האר",
מדור דעות

3

עיתו "האר",
מוס" #דה מרקר",
דעות

9

ÌÈ‡˘Â
 "מבח תלות" במסגרת חוק ביטוח סיעוד
 הצור במסגרות המש לנוער בסיכו לאחר גיל 18
 הזכות של נשי ערביות ללבוש רעלה והמשמעות של לבישת
רעלה בחברה הישראלית










זיהומי בבתי החולי
התמכרויות להימורי חוקיי
גובהה הנמו של קצבת נכות כלכלית
זכות של נשי לקבוע את אופ הלידה
השפעת המכירה של משחקי ילדי באמצעות חטיפי משמיני
אי נגישות של שירותי חברתיי לאנשי ע מוגבלויות
המחיר הכלכלי של האימהות
שוויו הזדמנויות בעבודה לאנשי ע מוגבלות נפשית
החלטות בית הדי הרבני במצבי גירושי
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˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ

¯ÙÒÓ
˙Â·˙Î

ÌÈ‡˘Â

"מעריב",
מדור דעות

1

 ביקורת על השתתפות נשי בעלות תפקידי בכירי
בממשל הישראלי במסיבת פרידה לאיש עסקי הנכנס
לכלא על רקע הטרדה מינית

עיתו "האר",
מוס" #העיר"
 y-netידיעות אחרונות
)מדור דעות(
 y-netמעורבות

1

 המשמעות של אופנת ה"סקיני ג'ינס" לנשי

1

 שיקומ של עוברי חוק

1

 שיקו נפגעי נפש בקהילה באמצעות אמנות

אתר נענע אקטואליה
)מדור דעות(

4






תופעת הזנות בקרב בני נוער
מחיר ההורות מזווית מגדרית
חוסר במסגרות לילדי החינו המיוחד
על תופעת האשמת הקורב במקרי תקיפה מינית

"מקור ראשו"
ישראלי )עיתו רכבות(

1
7





התמכרויות להימורי חוקיי*
התמכרויות להימורי חוקיי*
תגובה ביקורתית ליחס ראש הממשלה להרשעת שר
בממשלתו
תדמיתו של המוסד לביטוח לאומי
אלימות כלפי נשי הסובלות ממוגבלויות
יחס החברה בישראל לרצח נשי ערביות על רקע כבוד
המשפחה
נשי חד הוריות בתוכניות "מסעד לעבודה"
פמיניזציה של עוני בישראל

כתב העת "חברה ורווחה",
מכתבי לעור

6

 סל שיקו לאנשי ע מוגבלות נפשית
 אי נגישות הקמפיי נגד אלימות באמצעי
התקשורת עבור נשי ערביות ,בדואיות וחרדיות
 מעורבות עסקי למע הקהילה
 תדמיתו של המוסד לביטוח לאומי*
 אי נגישות של שירותי חברתיי לאנשי ע
מוגבלויות*
 גבוהה הנמו קצבת נכות כלכלית*

"מידעוס"
מגזי העובדי הסוציאליי

1

 תופעת הזנות בקרב בני נוער*

חומ"ש – ביטאו עובדי
סוציאליי מתחו השיקו

1

 נשי חולות סרט שד







"קולות מפורסמי" :הכשרת עובדי סוציאליי לשימוש באמצעי התקשורת

˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ

¯ÙÒÓ
˙Â·˙Î

ÌÈ‡˘Â

"שעת חברה" ,רשת ב',
קול ישראל

3



"עניי חברתי" ,רשת ב',
קול ישראל
טלוויזיה ,ערו ,VTR
ערו רוסי בינלאומי,
חדשות הערב

1





1



ÈÚˆÓ‡· ˙ÂÚÙÂ‰ Â‡ ˙Â·˙Î Î"‰Ò
˙¯Â˘˜˙‰

33

(‡˘Â‰ Â˙Â‡· ÏÏÂÎ) ÌÈÓÂÒ¯Ù Î"‰Ò

42

95

יזמות נשי בקהילה כדר להתמודד ע
עוני
התמכרות להימורי חוקיי*
השלכות של חוק פעוטות בסיכו
שיקו נפגעי נפש בקהילה באמצעות
אמנות*
שיקו נפגעי נפש בקהילה באמצעות
אמנות*

* נושא זה כבר הופיע לעיל ,כי הכתבה פורסמה ביותר ממקו אחד

כפי שנית לראות המשתתפות בקורס פרסמו  22מאמרי  op-edבעיתוני יומיי בנושאי
שוני .רוב הכתבות ) (13פורסמו בעיתו  ,ı¯‡‰וכתבה אחת פורסמה בעיתו  .·È¯ÚÓיתר
הכתבות ) (7פורסמו בעיתו  ÈÏ‡¯˘Èהמופ ברכבות ,במקומות ציבוריי ובצמתי רחוב
ראשיי וכתבה אחת ב .ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Óשישה מאמרי  op-edפורסמו בכתב העת ‰¯·Á
 ,‰ÁÂÂ¯Âהעוסק בעבודה סוציאלית בישראל ,וכתבה אחת פורסמה ב ,Ò"ÂÚ„ÈÓשהוא מגזי
היוצא מטע איגוד העובדי הסוציאליי .כתבה אחרת התפרסמה ב ,˘ÓÂÁביטאו
העובדי סוציאליי העוסקי בשיקו .שבעה מאמרי פורסמו באתרי חדשות מרכזיי
באינטרנט .שלוש הופעות היו בתוכניות רדיו העוסקות בענייני חברתיי .כתבה אחת
הוצגה בערו טלוויזיה .בתוכנית רדיו אחת ובתוכנית הטלוויזיה השתתפו ג משתמשי
שירותי.
החלק הארי של הכתבות היה קשור באופ ישיר לעבודת של המשתתפות .אחרות ביטאו
ביקורת אישית#חברתית על תופעות שונות שנתקלו בה בחיי היומיו .נושאי המאמרי
והכתבות עסקו במגוו רחב של אוכלוסיות :קשישי ,ילדי ונוער בסיכו ,אנשי ע
מוגבלויות פיסיות ונפשיות ,נשי הסובלות מאלימות ,נשי ונערות ערביות ,נשי וגברי
החיי בעוני ,נשי החולות בסרט השד .מבחינת התוכ נית לחלק לארבע קבוצות
עיקריות (1) :זיהוי בעיות חברתיות והתרעה עליה ,כגו נוער העוסק בזנות ,אי נגישות
של שירותי לאנשי ע מוגבלויות ,מחיר ההורות שמשלמות נשי ,קשייה של נשי
ערביות הבוחרות ללבוש רעלה מטעמי דת; ) (2זיהוי לקונות במדיניות חברתית קיימת,
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כגו ליקויי בחוק פעוטות בסיכו ,התייחסות לא מותאמת לאימהות חד#הוריות
בתוכניות "מסעד לעבודה" ,או התרעה על העדר מדיניות ,כגו העדר מסגרות לנוער
בסיכו לאחר גיל  (3) ;18הצגת פרויקטי מוצלחי בשירותי הרווחה ,כגו פרויקט יזמות
עסקית של נשי בקהילה או פרויקטי של המוסד לביטוח לאומי להגברת מיצוי זכויות;
) (4התרעה על מוצרי צריכה בעלי השלכות שליליות ,כמו חטיפי משמיני המכילי
בתוכ משחקי ילדי פופולריי או בגדי נשי אופנתיי המעודדי רזו קיצוני .ברוב
הכתבות הוצגו הצעות להתמודדות ע הבעיה/לקונה שהוצגה .נית אפוא לראות,
שהעובדות הסוציאליות לקחו חלק בשני מרכיבי מרכזיי של תהליכי קביעת מדיניות:
הכרה בבעיות והגדרת ופיתוח אלטרנטיבות והצעות מדיניות ).(Kingdon, 1995
ניתוח תוכ הכתבות והמבנה שלה מעלה שעל פי רוב ה כללו מרכיבי שזוהו בספרות
כבוני מאמרי  op-edמוצלחי ) :(Stoesz, 1993כתיבה ממוקדת ,שימוש במקרי
ובסיפורי הממחישי את הסוגיה ,כתיבה בסגנו בהיר ע אמירות ברורות וחדות,
שימוש בכותרת התופסת את העי והצעת דרכי חלופיות להתמודדות ע הבעיה.
˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ È„È ÏÚ ˙È·ÈË˜ÙÒÂ¯Ë¯ ‰Î¯Ú‰
הערכת הפרויקט מנקודת מבט של המשתתפות התבססה על שאלו אנונימי קצר ,שכלל
שאלות סגורות ופתוחות ,והופ בידי החוקרת שלא לימדה את הקורס במהל* אחד
השיעורי האחרוני שלו .המשתתפות התבקשו לענות על השאלו בזמנ החופשי )לא
במסגרת השיעור( ולהחזיר אותו לתאה של החוקרת .עשרי ואחת משתתפות מילאו את
השאלו ) 81אחוז מכלל תלמידות הקורס(.
השאלו כלל שמונה שאלות סגורות שהתייחסו למידה שבה הושגו המטרות המתוכננות
של הפרויקט .כל שאלה הציגה היגד ,והמשתתפות התבקשו לציי את הספרה המשקפת
באופ הטוב ביותר את מידת ההסכמה שלה ע ההיגד )על פני סול ליקרט ב  5דרגות:
 = 5במידה רבה מאוד;  = 1במידה נמוכה מאוד(; לדוגמה" :פרויקט התקשורת הגביר
את רצוני להשתמש באמצעי התקשורת בעבודתי המקצועית בעתיד" ,או "פרויקט
התקשורת הגביר את החשיבות שאני מייחסת להתערבויות ברמת המדיניות בעבודה
סוציאלית" .ממוצעי תשובותיה של הנבדקות לכל אחד משמונה ההיגדי שהופיעו
בשאלו מוצגי בלוח .2
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לוח 2

Ô˙„ÓÚÂ ˙¯Â˘˜˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ Ï˘ ˙È·ÈË˜ÙÒÂ¯Ë¯ ‰Î¯Ú‰
Ô˜˙ ˙ÂÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ :ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ È„È· ˙¯Â˘˜˙ ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÈÙÏÎ
)(N=21
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

(¯ˆÂ˜Ó) ËÈ¯Ù‰

SD

M

פרויקט התקשורת הגביר את יכולתי לפרס מאמרי דעה בעיתונות היומית
 ...חידד עבורי את חשיבות ההתרעה החברתית בעבודה סוציאלית
 ...הגביר את החשיבות שאני מייחסת להתערבויות ברמת המדיניות בעבודה סוציאלית
 ...הגביר את רצוני להשתמש באמצעי התקשורת בעבודתי המקצועית בעתיד
 ...הגביר את יכולתי להשתמש באמצעי התקשורת בעבודתי המקצועית בעתיד
 ...הגביר את תחושת המומחיות שלי כעובדת סוציאלית
שימוש באמצעי התקשורת על ידי עובדי סוציאליי תור לקידו נושאי חברתיי

0.74
1.16
0.84
0.86
0.67
0.98
1.37

4.04
4.22
3.81
3.95
3.95
3.66
4.40

 .8עובדי סוציאליי צריכי להשתמש באמצעי התקשורת על מנת לקד נושאי חברתיי

4.42 0.76

) = 1במידה נמוכה מאוד;  = 5במידה רבה מאוד(

לוח  2מצביע על כ* שהמשתתפות ראו את השימוש באמצעי התקשורת ככלי חשוב ותור
לקידו נושאי חברתיי .ה ג העריכו שלהשתתפות בפרויקט היתה תרומה רבה
לתפיסת את חשיבות ההתרעה החברתית וההתערבות ברמת המדיניות בעבודה
סוציאלית .ביחס לפרקטיקת הפרסו העריכו המשתתפות שההשתתפות בפרויקט הגבירה
במידה רבה את יכולת לפרס מאמרי דעה בעיתונות היומית ואת יכולת להשתמש
באמצעי התקשורת בעבודת המקצועית בעתיד .לבסו ,-השפעת ההשתתפות בפרויקט על
הגברת תחושת המומחיות כעובדת סוציאלית הוערכה כבינונית עד רבה.
המשתתפות נשאלו ג ארבע שאלות פתוחות ,שעליה התבקשו לענות בקצרה .השאלות
ניסו לבחו את תפיסת את תרומת הפרויקט וחשיבותו ,כמו ג את הגורמי שעזרו לה
להצליח בפרסו (1) :מה ה הסיבות ,לדעתכ ,להמש* הפעלת פרויקט התקשורת
במסגרת הקורס בשני הבאות? ) (2מה ה הסיבות ,לדעתכ ,להפסקת הפעלת פרויקט
התקשורת במסגרת הקורס? ) (3מה ה הגורמי ,בכיתה ומחוצה לה ,אשר קידמו את
הפרסו בשלבי העבודה השוני? ) (4מה ה הגורמי ,בכיתה ומחוצה לה ,אשר עיכבו
את הפרסו? בסיו השאלו נית מקו להערות כלליות.
כל המשיבות חשבו שיש להמשי* את פרויקט הפרסו בתקשורת במסגרת הקורס בשני
הבאות .המשתתפות הצביעו על שתי קטגוריות מרכזיות של סיבות להמש* הפרויקט.
בדומה לממצאי מחלקו הסגור של השאלו ,מתייחסת הקטגוריה הראשונה להשלכות
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החיוביות של הפרויקט על המשתתפות ברמה המקצועית ,כעובדות סוציאליות :תרומת
הפרויקט לתפיסת תפקיד העובדת הסוציאלית אל מול אמצעי התקשורת ,הנגשת אמצעי
התקשורת כזירה רלוונטית להתערבות כעובדות סוציאליות ,חיזוק תדמית העבודה
הסוציאלית בציבור בעקבות פרסומי הנכתבי בידי עובדי סוציאליי והגברת
המיומנויות ,הידע והביטחו המקצועיי בעקבות פרסו בכלי התקשורת.
הקטגוריה השנייה ,המפתיעה יותר ,של הסיבות לתמיכה בהמש* הפרויקט כללה
התייחסות של המשתתפות להשלכות הפרויקט עליה ברמה האישית .בעיקר ה התייחסו
להשפעתו על הגברת תחושות של ביטחו עצמי ,התמודדות ע אתגר ,העצמה וכוח,
מלי שחזרו שוב ושוב בתגובות המשתתפות .למשל" :החוויה שיש מי שמעוניי במה
שיש לנו להגיד היא מעצימה ".ג השימוש במושג ה"קול" חזר פעמי רבות ,כאשר
הפרויקט הוצג כאפיק אפקטיבי להשמעה ולביטוי של הקול האישי והמקצועי .למשל:
"הפרויקט נות במה וקול לעובדות סוציאליות שבדר* כלל ה 'נחבאות אל הכלי' ולא
משמיעות את קול החשוב ברבי" ".חשוב היה לי להשמיע קול וא -לזעוק זעקה
פנימית".
בהתייחס לשאלה על סיבות להפסקת הפרויקט ,ענו רוב המשתתפות שאי להפסיקו .יחד
ע זאת ,משתתפות אחדות ראו בעיה בכ* שלא נלמדו בקורס כל התכני שהיו מתוכנני
להילמד בו ,והצרו על כ* שפרויקט הפרסו דחק לשוליי את נושאי השיעור האחרי.
משתתפות אחרות התייחסו ללח ולתסכול שחוו הסטודנטיות שלא רצו או לא הצליחו
לפרס .למשל "ייתכ שאלה שלא פרסמו ה אאוט#סיידריות" .לבסו ,-משתתפת אחת
התייחסה בספקנות לשאלת ההשפעה של הכתבות על הציבור ועל קובעי המדיניות.
בנוגע לשאלה מה קיד את הפרסו ,התייחסו המשתתפות לשתי קטגוריות עיקריות של
גורמי .הקטגוריה הראשונה כללה גורמי הקשורי לקורס :המרצה ,המשתתפות
האחרות ,האווירה שנוצרה בכיתה ותוכני הלימוד .לדעת המשתתפות קידמה המרצה את
הצלחת הפרסו בכ* שהעניקה לה ליווי אישי ,זמינות ומשובי מהירי .כמו כ צוינה
התרומה הרבה של ההתלהבות שהפגינה המרצה מהפרויקט והעידוד שנתנה למשתתפות.
למשל]" :היא[ הצליחה להלהיב אותנו ,לפרג ולהדביק בהתלהבות שלה" ".המרצה
מעודדת ,תומכת ומאמינה בכל אחת מאיתנו וזה מאוד סייע לנו להאמי בעצמנו ".הקדשת
זמ בכל שיעור לליווי הפרויקט תמכה ,לדעת המשתתפות ,ביצירת קשר ח ותומ* ביניה,
אשר קיד את יכולת לפרס ברמה הפסיכולוגית והקונקרטית .למשל]" :עזרו[ הקשר בי
הבנות בקורס ,והעברת מאמרי במייל והמשוב התמידי שנתנו אחת לשנייה ".הצלחת
הפרסו כבר בתחילת הסמסטר יצרה לדברי המשתתפות "אווירת הצלחות" ו"תחושת
ניצחו" שהגבירו את המוטיבציה והביטחו להיענות לאתגר הפרסו .במקביל התייחסו
שתי משתתפות לאווירת התחרותיות בכיתה כמדרבנת ומקדמת פרסו .ג הצמידות
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לתוכני הקורס שעסק באופ ביקורתי במדיניות ומגדר צוינה כגור מקד .משתתפת
אחרת ציינה את תרומת רשימת אמצעי התקשורת שיצרו המשתתפות במהל* הפרויקט.
הקטגוריה השנייה של הגורמי שצוינו כמקדמי פרסו התייחסה להיבטי אישיי בחיי
המשתתפות .חלק מהמשתתפות ציינו שהחיבור האישי שלה לנושא ,בקיאות בו או
אמונת בחשיבותו ה שקידמו את הפרסו" :חשתי שהנושא שעליו כתבתי מחובר לכל
נימי נפשי ".אחרות התייחסו לתרומת תחושות של ביטחו ,נחישות ,אתגר ורצו להעז וכ
לרצונ העז להביע את דעת בנושא .חלק מהמשתתפות התייחסו לתמיכה שקיבלו
מעמיתי במקו העבודה ומבני משפחה .לבסו -ציינו אחדות שהעובדה שפרסו מאמר
פטר אות מהכנת עבודה בקורס היתה מוטיבציה ראשונית לנסות לפרס .הועלו א* מעט
התייחסויות לגורמי שעיכבו את הפרסו ,ואלה נגעו לסרבול או להגבלות שהושתו
עליה במקו עבודת.
מההערות המסכמות הכלליות שכתבו המשתתפות עולה שביעות רצונ הרבה מהפרויקט:
"פרויקט נפלא! חשוב! רלוונטי! כ* עושי שינוי" ".פרויקט חדשני ,עוצמתי מאוד,
מלהיב וממכר" ".לדעתי הפרויקט היה מאוד מוצלח והוסי -לקורס טע מיוחד ".ה ג
שבו וביטאו את תחושת שהפרויקט חיזק אצל תחושות של כוח ,עוצמה ויכולת
השפעה:
"זוהי חוויה נפלאה לדעת שיש לנו יכולת להשפיע ברמת המקרו ,ולתרו אולי לסוג של
שינוי חברתי" ".ברגע שהמאמר שלי פורס התמלאתי בביטחו ,גאווה ,שמחה שהחזיקה
מעמד הרבה מאוד זמ".

ïåéã
התבוננות בתוצרי הפרויקט מלמדת שמטרתו המידית – פרסו בפועל באמצעי התקשורת
– הושגה בהצלחה רבה .ההערכה הרטרוספקטיבית מלמדת שהמשתתפות חשו שפרויקט
התקשורת תר להגברת תחושת המסוגלות והרצו להשתמש באמצעי התקשורת כאפיק
מקצועי לקידו מטרות המקצוע ולהגברת תפיסת את כלי התקשורת כרלוונטיי
וחשובי לעבודה הסוציאלית .זאת ועוד ,נראה שהמשתתפות חשבו שהפרויקט תר
להגברת ההכרה בפרקטיקת מדיניות כפרקטיקה חשובה בעבודת של עובדי סוציאליי.
מוב שיש לקחת בחשבו את האפשרות שההערכות הרטרוספקטיביות של המשתתפות
ביחס לתרומת הפרויקט היו מוטות .הרצו לגמול למרצה על ההשקעה בקורס ,הרצו
למצוא ח או תחושה רגעית של הצלחה עשויי בהחלט להשפיע על הטיית התשובות
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לכיוו החיובי .לכ כדי לבסס מסקנות בדבר תרומת פרויקט מסוג זה ,יש לערו* עוד
מחקרי הערכה ,המבוססי על מערכי הכוללי מדידות חוזרות ,ג בתקופות זמ שונות
לאחר סיו הקורס ,ואנו ממליצות על כ* למחקרי המש*.
מלבד תוצאות אלה נית להתרש ,שבאמצעות הפרויקט הושגו מספר תוצאות שלא היו
מצופות מראש .הכוונה היא בעיקר להגברת תחושות אישיות של כוח וקול בקרב
המשתתפות .נאמר בעבר שעובדי סוציאליי ,בדומה לחלק מלקוחותיה )קרומר#נבו,
 (2006חווי עצמ כחסרי כוח לשנות את המציאות החברתית ,כחסרי אוני וכחסרי קול
)קני פז .(Fook, 2002 ;2005 ,לאור תשובותיה של המשתתפות נראה שהפרויקט לא רק
קיד מיומנות מקצועית ספציפית ,אלא ג חוויה אישית#מקצועית יוצאת דופ של
עוצמה ,ביטוי והשפעה במרחב הציבורי .קול המקצועי של המשתתפות ,שטר הפרויקט
חוו אותו רוב כקול "שקט"" ,פרטי" וא -כקול מדוכא )הדבר בא לידי ביטוי בתחושותיה
הראשוניות ,שא -אחד לא מעוניי לשמוע את מה שיש לה להגיד ,כי ה לא "חשובות"
או "מומחיות" ,שא -אחד לא מתעניי בנושאי חברתיי או שלא כדאי להשמיע ביקורת
בקול ר( ,הוגדר מחדש בעקבות פרויקט הפרסו בתקשורת ,כקול חשוב ,ייחודי ,הנית
להשמעה במרחב הציבורי ,הזוכה לתהודה ובעל השפעה.
נראה שכדי להשיג תוצאות אלה ,נדרשו מהמרצה פעולות להמשגה מחדש של המומחיות
והייחודיות המקצועית של המשתתפות .במלי אחרות ,נדרשו פעולות להבניית מציאות
הרואה בה מומחיות בעלות ידע ייחודי )"קרובות לשטח"( ,הרואות את הבעיות ,את
המצוקות ,את כשלי המדיניות ,כמו ג את אפשרויות השינוי ,את השפעותיה החיוביות
של המדיניות מקרוב ואת היכולות להביא ידע זה לפני הציבור וקובעי המדיניות .תהלי*
זה היה כרו* בשבירת ההבחנות הנוקשות ,שהובנו לתו* חשיבת של עובדי סוציאליי,
בי רמות התערבות שונות )מיקרו#מזו#מקרו( )ראו ג ,(Abramovitz, 1998 :כמו ג
באתגור התפיסה הרווחת שפרקטיקת מדיניות שמורה למומחי ,ואי היא נחלת של כלל
העובדי הסוציאליי ,בי א ה עוסקי בטיפול ישיר ,בעבודה קהילתית ,בניהול או
בהדרכה ).(Wyers, 1991
נראה שיכולת של המשתתפות לקבל ולייש המשגה מחודשת זו של תפקיד המקצועי
נתמכה במידה רבה בחיזוקי האישיי הרבי והמתמשכי שקיבלו במהל* הפרויקט.
בייחוד נתפסו כתורמות הדגשת חשיבותה וייחודיותה של נקודת מבט המקצועית והבעת
אמו במומחיות הייחודית .הפעולות השונות שנועדו לחזק את הביטחו העצמי של
המשתתפות ביכולת להמשיג ,לכתוב ולפרס את רעיונותיה המקצועיי היו חשובות
ביותר .מכא נובעת ההמלצה העיקרית שלנו לפרויקטי דומי בעתיד – להשקיע תשומת
לב ומשאבי בהבניה מחודשת של התפיסה המקצועית של המשתתפי ,הכוללת את
המשגת קול של העובדי הסוציאליי כקול מקצועי ,מומחה ,ייחודי וחשוב .השקעה זו
עולה בקנה אחד ע הספרות התיאורטית העוסקת בתהליכי עיצוב המדיניות הציבורית,
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הטוענת שאחת היכולות החשובות של "יזמי מדיניות" היא להישמע ולזכות בתשומת לב,
כאשר זה שזוכה להשמיע את דבריו במרחב הציבורי הוא זה שבי היתר יש לו מומחיות
מוערכת בתחו מסוי ).(Kingdon, 1995
נית לגזור מהפרויקט המתואר במאמר זה עוד כמה המלצות ,שעשויות לתרו ליישו
מוצלח של פרויקטי דומי בעתיד :שילוב הפרויקט במגוו הקורסי הקיימי בתוכנית
הלימודי; הקצאה מתאימה של משאבי זמ במהל* הקורס; מת הנחיה וליווי לאור* כל
שלבי הפרסו – ממציאת הנושא והמשגתו הראשונית ועד לעיבוד תגובות הקוראי;
הפיכת הכיתה לקבוצת תמיכה; הגברת נרא6ת הפרסו במרחבי הסובבי את
הסטודנטי המפרסמי .להל נתייחס בקצרה לכל אחת מההמלצות:
 – ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÒ¯Â˜· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·ÂÏÈ˘ .1פרויקט פרסו מהסוג שתואר במאמר אינו
מצרי* בהכרח קורס העוסק במישרי בפרקטיקת מדיניות או בשימוש באמצעי תקשורת
)ראו ג .(Brawley, 1997 :נראה שנית לשלבו במסגרת קורסי שוני ומגווני
בתוכנית הלימודי לעבודה סוציאלית ,ובייחוד בכאלה העוסקי במדיניות חברתית,
בבעיות חברתיות או בחשיבה ביקורתית ,והמקדמי את ביטוי הקול הביקורתי של
התלמידי .אנו משערות שהניתוח הביקורתי של המדיניות החברתית מנקודת המבט
המגדרית בקורס  ˙ÂÈÈ„ÓÂ ¯„‚Óקיד את יכולת המשתתפות להתבונ מנקודת מבט
ביקורתית עוד על נושאי רבי בתחומי הבעיות החברתיות והמדיניות החברתית.
 – ÌÂÒ¯Ù‰ È·Ï˘ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÈÂÂÈÏÂ ‰ÈÁ‰ Ô˙Ó .2נראה שרוב העובדי הסוציאליי
שאינ מנוסי בפרסו בכלי התקשורת יזדקקו לעזרה קונקרטית בשלבי השוני של
התהלי* ,משלב העלאת הרעיו לכתבה והמשגתו ועד להתמודדות ע הדי הפרסו.
התהלי* שנקטנו אנו תואר בפרוטרוט למעלה .ברצוננו להדגיש כא שלצד עזרי כתובי
כלליי )למשל הנחיות לכתיבה נכונה או רשימת כתובות פרסו אפשריות( נדרש משוב
אישי ,מקצועי שוט -של המרצה על בחירת נושא הכתבה ,על ראשי הפרקי שלה ,על
טיוטות הכתיבה ועל הפרסו עצמו .ג משוב ממשתתפי אחרי עשוי לתרו מאוד.
הערות טיפוסיות של המרצה לטיוטות הפרסו יכללו התייחסות לקשר שבי נושא הכתבה
לנושאי העומדי על סדר היו החברתי ,למבנה הצגת הטיעוני ,להתאמת סגנו
הכתיבה לערו הפרסו המיועד ,לביסוס הכתוב על נתוני ,מחקרי וידע מקצועי .בנוס-
לעזרה הקונקרטית ,ייתכ שהמרצה יידרש ג לתמיכה רגשית בצמתי מסוימי בתהלי*,
במיוחד כאשר יחושו הסטודנטי תקיעות או יעלו חששות וספקות בנוגע לער* העצמי
והמקצועי שלה או כאשר יתעוררו תסכול ,אכזבה וכאב בעקבות דחיית כתבות בידי כלי
התקשורת או בשל משובי פוגעניי של קוראי על כתבות שפורסמו .כדאי להכי מראש
את הסטודנטי לאפשרויות אלה ,למשל התייחסות לאופיי הפוגעני של חלק מהתגובות
לפרסומי באתרי אינטרנט.
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 – ‰ÎÈÓ˙ ˙ˆÂ·˜Ï ‰˙ÈÎ‰ ˙ÎÈÙ‰ .3במקביל לתפקידה החשוב של המרצה כמנחה
ומלווה של תהלי* הפרסו ,קבוצת המשתתפי תורמת רבות כקבוצת למידה ותמיכה.
השקעת מאמצי ביצירת יחסי עבודה בוני ותומכי בי המשתתפי תפחית את תלות
במרצה ,תעשיר את תהלי* העבודה ותוצריו בנקודות מבט מגוונות ותוסי -לתהלי*
הפרסו ממד חברתי מתגמל ומהנה .נית למשל לעודד את המשתתפי לשלוח טיוטות ג
לחברי הקבוצה האחרי ולהגיב על טיוטות של אחרי ,לעבוד בזוגות על כתבות ולחגוג
ביחד הצלחות .ניסיוננו מראה באופ ברור שבקורסי שבה נוצרה קבוצה כזו הצליחו
הסטודנטי לפרס יותר.
 – Ò¯Â˜‰ ÍÏ‰Ó· ÔÓÊ È·‡˘Ó Ï˘ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰‡ˆ˜‰ .4כפי שעולה מתיאור הפרויקט
והמלצותינו עד כה ,הוא צור* משאבי זמ נכבדי במהלכו של הקורס ,והצלחתו מותנית
בהקצאת המתוכננת של משאבי זמ אלה .שילובו בקורס קיי יחייב אפוא צמצו
משמעותי של התכני המועברי כשגרה ,הארכת השיעורי או הוספת מפגשי .למשל:
כפי שתואר למעלה ,לימד ניסיוננו על התרומה המשמעותית שהיתה להקדשת זמ
במסגרת השיעור לליווי שוט -של תהלי* כתיבת הכתבות .הדבר נעשה על ידי סבב קבוע
בכל שיעור שבו ניתנה לכל משתתפת ההזדמנות לדווח על התקדמותה ,לפתור בעיות
שנתקלה בה ,לבטא תסכולי ואכזבות ולקבל משוב חיובי מהמשתתפות האחרות
ומהמרצה על הישגיה עד כה.
 – ÌÂÒ¯Ù‰ ˙e‡¯ ˙¯·‚‰ .5מת תהודה לפרסומי במרחבי הסובבי את המשתתפי
משק -את ראיית עצ הפרסו ותכניו כחשובי ומאפשר למשתתפי לקבל משובי
מידיי .נית לעשות זאת על ידי הפצת הידיעה על הפרסו והכוונה אליו באמצעות
הדואר האלקטרוני ,ה בקרב המשתתפי בקורס וה בקרב הסגל והסטודנטי בבית הספר
לעבודה סוציאלית .כמו כ ,כפי שתואר למעלה ,נית להציג את הכתבות על לוח מודעות
במקו מרכזי בבית הספר או באתר בית הספר .לבסו ,-נית להביא את הכתבות לידיעת
גופי אקדמיי ומקצועיי שוני כגו הנהלת האוניברסיטה ,האיגוד המקצועי של
העובדי הסוציאליי ,מקו העבודה של כותב הכתבה וכו'.
לפרויקט הפרסו בתקשורת ,כפי שתואר במאמר זה ,מספר מגבלות .אחת הסוגיות
החשובות שלא נבחנה כא היא עד כמה ההתנהגות המקצועית שנלמדה במסגרת הפרויקט
– שימוש באמצעי התקשורת ככלי לפרקטיקת מדיניות – אכ נמשכת לאחר סיו הקורס
והופכת להיות חלק אינטגרלי מהפרקטיקה של המשתתפות כעובדות סוציאליות בארגוני
שה משתייכות אליה.
לאור הידע הקיי על אודות השפעת הרבה של משתני ארגוניי ,כמו תרבות ארגונית,
על הפרקטיקה המקצועית של העובד הסוציאלי בכלל ועל מעורבותו בסנגור ובפרקטיקת
מדיניות בפרט )וייס#גל וגל ,בדפוס; Ezell, 1994; Herbert & Levin, 1996; Herbert
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 ,(& Mould, 1992; Hoefer, 2006נית לשער שללא סביבה ארגונית שתאפשר לידע
ולמיומנויות שנרכשו בקורס לבוא לידי ביטוי ,יהיה קשה מאוד להמשי* ולעשות בה
שימוש .במלי אחרות ,אי ספק שיהיה קשה ביותר להטמיע את הנלמד בקורס בארגוני
שהמשתתפות משתייכות אליה ,א לא יתלוו לפרויקט פעולות לעריכת שינויי ג
בארגוני עצמ .אחת ממגבלות הפרויקט שתואר היא שלא היתה התייחסות מספקת
לעריכת שינויי בארגוני שמה מגיעי המשתתפי .לפיכ* ,ביישו פרויקטי דומי
יש מקו לחשוב על פעולות לשימור ולחיזוק ההתנהגות הנלמדת במסגרת הפרויקט ,ג
לאחר סיומו ,בעיקר דר* התערבויות ברמת הארגו עצמו; למשל :עידוד המשתתפי
לפתח פרויקטי דומי בקרב עמיתיה בארגו; הצגת הפרויקט בישיבת צוות ובשיחות
ע קובעי מדיניות בארגו ,תו* הדגשת חשיבותו ותרומתו למשתמשי השירות והארגו;
הצבת לוח מודעות של כתבות של עובדי סוציאליי בתו* כותלי הארגו וכד'.
לסיכו ,מאמר זה הציג פרויקט שנעשה במסגרת לימודי המוסמ* בעבודה סוציאלית,
והצליח להביא את רוב המשתתפות בו לפרס מאמרי דעה בכלי התקשורת ההמוניי.
הפרויקט יצא מתו* ההכרה שלאמצעי התקשורת תרומה לתהליכי של קביעת מדיניות,
ולפיכ* עובדי סוציאליי צריכי לדעת להשתמש בכלי זה כחלק מהשתתפות בתהליכי
עיצוב מדיניות .אמנ המאמר מתאר פרויקט ספציפי שנעשה בשנה מסוימת ,א* ראוי
להדגיש שהוא מיוש ,במתכונת המתוארת ,מזה מספר שני ,והתוצאות שהושגו בו
מבחינת התוצרי באמצעי התקשורת חוזרות על עצמ ג בשני שלאחר מכ .זאת
במיוחד כאשר הפרויקט מבוסס על העקרונות המתוארי לעיל.

úåøå÷î úîéùø
אבנימל* ,מ' ותמיר ,י' ) .˙˜˙˜˙Ó ‰ÁÂÂ¯ .(2002ת"א :הקיבו המאוחד.
איגוד העובדי הסוציאליי בישראל .‰˜È˙‡‰ „Â˜ .(1994) .תל#אביב :המחבר.
דורו ,א' ) .(1989לדמותה החברתית של העבודה הסוציאלית.178#170 ,È ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á .
דורו ,א' ) .(2004הפרסו השנתי של דו"ח העוני בישראל :אמצעי התקשורת והתגובות
במערכת הפוליטית .בתו* ד' פילק וא' ר )עורכי(‰¯·Á‰ :ÔÂ‰‰ ÔÂËÏ˘ ,
) ÈÏ‡·ÂÏ‚‰ Ô„ÈÚ· ˙ÈÏ‡¯˘È‰עמ'  .(180#164ירושלי :מכו ו#ליר.
וייס#גל ,ע' ) .(2006פרקטיקה לשינוי מדיניות ) :(policy-practiceמסגרת מושגית
לפעולת של עובדי סוציאליי.502#445 ,ÂÎ ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á .

104

עידית וייס גל ועינת פלד

וייס ,ע' ,גל ,ג' וקט ,י' )˙ÈÎÂ˙Ï ˙ÈÏ‡ÂËÙÒÂ˜ ˙¯‚ÒÓ :˙È˙¯·Á ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡¯Â‰ .(2006
 .‰‡¯Â‰ירושלי :מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
וייס#גל ,ע' ) .(2007גישת "האד בסביבתו" – הביטוי באידיאולוגיה המקצועית
ובפרקטיקה של עובדי סוציאליי בישראל.596-567 ,ÊÎ ,‰ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á .
וייס#גל ,ע' וגל ,ג' )בדפוס( .עובדי סוציאליי כסוכני מיצוי של זכויות חברתיות .בתו*
ג' גל ומ' איזנשטדט )עורכי( .È˙¯·Á ˜„ˆÏ ˙Â˘È‚ ,ירושלי :מרכז טאוב לחקר
המדיניות בישראל.
כורזי ,י' ) .(1978העובד הסוציאלי הישראלי כמתריע חברתי#124 ,16 ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· .
.131
כורזי ,י' ) .(1985היערכות עובדי סוציאליי כמסנגרי וכמתריעי חברתיי בתקופה
של צמצו משאבי.136#128 ,27 ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· .
כספי ,ד' ) .(1998השפעת של אמצעי התקשורת ההמוניי על ניסוח סדר היו של
הכנסת .בתו* ד' כספי וי' לימור )עורכי(– Ï‡¯˘È· ÌÈÈÂÓ‰‰ ˙¯Â˘˜˙ ÈÚˆÓ‡ ,
) ‰‡¯˜Óעמ'  .(520#507תל#אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
קאופמ ,ר' ) .(2005מעורבות סטודנטי ומרצי בקידו הזכות לביטחו תזונתי‰¯·Á .
.532#511 ,‰Î ,‰ÁÂÂ¯Â
קני#פז ,ס' )˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó ÌÚ ‰„Â·Ú· ˙ÁÏˆÂÓ ˙ÈÏÂÙÈË ˙Â·¯Ú˙‰ È‰Ó .(2005
· .ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈÂÙ Ï˘ Ì˙ÒÈÙ˙ ?‰˘˜ ‰˜ÂˆÓעבודת דוקטור ,בית הספר
לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל#אביב.
קרומר#נבו ,מ' ) .˙Â„‚˙‰ ,·‡Î ,¯„‚Ó .ÌÈÈÁ È¯ÂÙÈÒ :ÈÂÚ· ÌÈ˘ .(2006תל אביב:
הקיבו המאוחד.
Abramovitz, M. (1998). Social work and social reform: An arena of
struggle. Social Work, 43, 512-526.
Alger, D. E. (1989). The media and politics. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
British Association of Social Workers (1996). The code of ethics for social
work. Birmingham: Author.
Brawley, E. A. (1997). Teaching social work students use advocacy skills
through the mass media. Journal of Social Work Education, 33, 445460.

105

 הכשרת עובדי סוציאליי לשימוש באמצעי התקשורת:""קולות מפורסמי

Brawley, E. A. & Martinez-Brawley, E. E. (1999). Promoting social justice
in partnership with the mass media. Journal of Sociology and Social
Welfare, 26, 63-86.
Brown, J. D. (1985). From the media perspective: Comment and critique.
In E. A. Rubinstein. & J. D. Brown (Eds.), The media, social science
and social policy for children. New Jersey: Ablex.
Burgess, H. & Young, P. (2005). Promoting interactive learning and
teaching. In H. Burgess & I. Taylor (Eds.), Effective learning and
teaching in social policy and social work. London: RoutledgeFalmer.
Butler, S. S. & Coleman, P. A. (1997). Raising our voices: A macro
practice assignment. Journal of Teaching in Social Work, 15, 63-80.
Council on Social Work Education, (2004). Educational policy and
accreditation standards. Alexandria, VA: Author.
Craig, G. (2002). Poverty, social work and social justice. British Journal of
Social Work, 32, 669-682.
Cree, V. E. (2005) Students learning to learn. In H. Burgess & I. Taylor
(Eds), Effective learning and teaching in social policy and social work.
London: RoutledgeFalmer.
Domanski, M. D. (1998). Prototypes of social work political participation:
An empirical model. Social Work, 43, 156-167.
Dudziak, S. & Coates, J. (2004). Social worker participation in policy
practice and political activity. Canadian Review of Social Policy, 54,
79- 95.
Ezell, M. (2001). Advocacy in the human services. Belmont, CA:
Brooks/Cole.
Figueira-McDonough, J. (1993). Policy practice: The neglected side of
social work intervention. Social Work, 38, 179-188.
Fisher, R. (1995). Political social work. Journal of Social Work Education,
31, 194-203.

עידית וייס גל ועינת פלד

106

Fisher, R., Weedman, A., Alex, G., & Stout, K. D. (2001). Graduate
education for social change: A study of political social workers.
Journal of Community Practice, 9, 43-64.
Fook, J. (2002). Social work: Critical theory and practice. London: Sage.
Gal, J. & Weiss, I. (2000). Policy-practice in social work and social work
education in Israel. Social Work Education, 19, 485-499.
Gibbons, J. & Gray, M. (2005). Teaching social work students about social
policy. Australian Social Work, 58, 58-75.
Gibelman, M. & Schervish, P. (1997). Who we are: A second look.
Washington, DC: NASW Press.
Gordon, E. (1994). Promoting the relevance of policy to practice: Using the
ADA to teach social policy. Journal of Teaching in Social Work, 10,
165-176.
Halter, A. P. (1994). Chipping away at general assistance: A matter of
economics or an attack on poor people? Social Work, 39, 705-709.
Hare, I. (2004). Defining social work for the 21st century. International
Social Work, 47, 407-424.
Haynes, K. S. & Mickelson, J. S. (2003). Affecting change: Social workers
in the political arena (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Haynes, D. T. & White, B. W. (1999). Will the "real" social work please
stand up? A call to stand for professional unity. Social work, 44, 385391.
Herbert, M. & Levin, R. (1996). The advocacy role in hospital social work.
Social Work in Health Care, 22 (3), 71- 83.
Herbert, M. & Mould, J. W. (1992). The advocacy role in public child
welfare. Child Welfare, 71, 114-130.
Hoefer, R. (1999). The social work and politics initiative: A model for
increasing political content in social work education. Journal of
Community Practice, 6(3), 71- 87.

107

 הכשרת עובדי סוציאליי לשימוש באמצעי התקשורת:""קולות מפורסמי

Hoefer, R. (2006). Advocacy practice for social justice. Illinois, Chicago:
Lyceum.
Huber, R. & Orlando, B. P. (1993). Macro assignment: Think big! Journal
of Social Work Education, 29, 19-25.
International Federation of Social Workers. (2000). Definition of social
work. Montreal: Author.
Jansson, B. S. (2003). Becoming an effective policy advocate: From policy
practice to social justice (4th ed.). Pacific Grove, California: Thomson,
Brooks/Cole Pub.
Keller, T. E., Whittaker, J. K., & Burke, T. K. (2001). Student debates in
policy courses: Promoting policy practice skills and knowledge
through active learning. Journal of Social Work Education, 37, 343355.
Kingdon, J. W. (1995). Agendas, alternatives and public policy (2nd ed.).
Boston: little Brown.
Koeske, G. F., Lichtenwalter, S., & Koeske, R. D. (2005). Social workers`
current and desired involvement in various practice activities:
Explorations and implications. Administration in Social Work, 29(2),
63-83.
Lens, V. & Gibelman, M. (2000). Advocacy be not forsaken! Retrospective
lessons from welfare reform. Families in Society: The Journal of
Contemporary Human Services, 81, 611-619.
Marsh, C. J. (2005). Social Justice: Social work's organizing value. Social
Work, 50, 293-294.
Mary, N. L. (2001). Political activism of social work educators. Journal of
Community Practice, 9(4), 1-20.
Mazibuko, F. N. M. (1996). Social workers and social policy. Social
Work/Maatskaplike Werk, 32, 148-161.

עידית וייס גל ועינת פלד

108

Mendes, P. (2003). Social workers and social action: A case study of the
Australian Association of Social Workers Victorian Branch. Australian
Social Work, 56, 6-27.
Moore, L. S. & Johnston, L. B. (2002). Involving students in political
advocacy and social change. Journal of Community Practice, 10, 89101.
National Association of Social Workers. (1999). Code of ethics.
Washington, DC: Author.
Powell, J. & Causby, V. D. (1994). From the classroom to the capitol –
from MSW students to advocates: Learning by doing. Journal of
Teaching in Social Work, 9, 141-154.
Raber, M. & Richter, J. (1999). Bringing social action back into the social
work curriculum: A model for “hands on” learning. Journal of
Teaching in Social Work , 19, 77-91.
Reamer, F. G. (1993). From the editor. Journal of Social Work Education,
29, 3-5.
Reisch, M. (2002). Defining social justice in a socially unjust world.
Families in Society, 83, 343-354.
Rocha, C. J. (2000). Evaluating experiential teaching methods in a policy
practice course: The case for service learning to increase political
participation. Journal of Social Work Education, 36, 53-63.
Rocha, C. J. & Johnson, A. K. (1997). Teaching family policy through a
policy practice framework. Journal of Social Work Education, 33, 433444.
Saulnier, C. F. (2000). Policy practice: Training direct service social
workers to get involved. Journal of Teaching in Social Work, 20, 121144.
Schneider, R. L. & Netting, F. E. (1999). Influencing social policy in a time
of devolution: Upholding social work’s great tradition. Social Work,
44, 349-357.

109

 הכשרת עובדי סוציאליי לשימוש באמצעי התקשורת:""קולות מפורסמי

Sherraden, M. S., Slosar, B., & Sherraden, M. (2002). Innovation in social
policy: Collaborative policy advocacy. Social Work, 47, 209-221.
Stoesz, D. (1993). Communicating with the public. Social Work, 38, 367368.
Stuart, P. H. (1999). Linking clients and policy: Social work distinctive
contribution. Social Work, 44, 335-347.
Teare, R. J. & Sheafor, B. (1995). Practice- sensitive social work
education: An empirical analysis of Social Work Practice and
practitioners. Alexandria, Virginia: Council on social work education.
Van Soest, D. (1994). Strange bedfellows: A call for reordering national
priorities from three social justice perspectives. Social Work, 39, 710717.
Weiss, I. & Kaufman, R. (2006). Education for social action: An evaluation
of the impact of a fieldwork training program. Journal of Policy
Practice, 5, 5-30.
Wolk, J. L., Pray, J. E., Weismiller, T., & Dempsey, D. (1996). Political
practica: Educating social work students for policymaking. Journal of
Social Work Education, 32, 91-100.
Wyers, N. L. (1991). Policy-practice in social work: Models and issues.
Journal of Social Work Education, 27, 241-250.
Young, P. & Burgess, H. (2005). Dancing on a moving carpet: The
changing context. In H. Burgess & I. Taylor (Eds.), Effective learning
and teaching in social policy and social work. London:
RoutledgeFalmer.
Zubrzycki, J. & McArthur, M. (2004). Preparing social work students for
policy practice: An Australian example. Social Work Education, 23, 4,
451-464.

