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úéìàéöåñ äãåáòá 

ñééå úéãéò-ìâ1 ,ïéåì äéì1øîåø÷ ìëéîå -åáð2
 

הדיו� על עבודה סוציאלית ביקורתית הול� ומתפתח בעשורי� האחרוני� 
פני העוסקי� בעבודה סוציאלית להאתגר המרכזי העומד . עול�בבמדינות שונות 

אלת יישו� רעיונותיה לפרקטיקה ובמיוחד לפרקטיקה ע� פרטי� זו קשור לש
מטרת המאמר היא לקד� את הדיו� על יישומ� של רעיונות ביקורתיי� . ומשפחות

לרעיונותיה של  ח סוציאלי פיקטיבי שנכתב בהתא�"באמצעות הצגתו של דו
המאמר סוקר את רעיונותיה של העבודה . העבודה הסוציאלית הביקורתית

ח סוציאלי ביקורתי ואת הדילמות "את מאפייניו של דו, לית הביקורתיתהסוציא
ח עצמו תו� דיו� בבחירות שליוו את "הוא מציג את הדו. הכרוכות ביצירתו

 . כתיבתו

 

 àåáî 

הפכה למושג מובח� בשיח של ) critical social work(עבודה סוציאלית ביקורתית 
). Ife, 1997; Rossiter, 1996 (�20ה ה של המא�90העבודה הסוציאלית באמצע שנות ה

�בריטניה וארצות , קנדה, בה� אוסטרליהו, מאז הולכי� ומתרחבי� במדינות שונות בעול
, מטרותיהל, רעיונותיהל,  המתייחסי� לבסיסיה התיאורטיי�,הדיוני� על אודותיה, הברית

 ,Allan, Pease, & Briskman, 2003; Fook, 2002(ביטוייה בפרקטיקה לאתגריה ול

2003; Healy, 2000; Hick & Pozzuto, 2005; Pease, 2009; Pozzuto, 2000; 

_____________ 

 .אביב�אוניברסיטת תל, ש בוב שאפל"בית הספר לעבודה סוציאלית ע  1

 .גוריו� בנגב�אוניברסיטת ב�, ש שפיצר"המחלקה לעבודה סוציאלית ע  2
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Solomon, 2005 .(אלה היא ש �א" אחת הטענות השכיחות הנשמעת במסגרת דיוני
בה� העבודה הסוציאלית יכולה לעצב את הפרקטיקה שדיוני� על האופני� נערכי� ש

יש קושי לייש� רעיונות אלה , רתיתרעיונות של עבודה סוציאלית ביקועל פי שלה 
 & Hick(בפרקטיקה ובמיוחד בעבודה ע� פרטי� ומשפחות ובמסגרות ממשלתיות 

Pozzuto, 2005; McDonald, 2006; Pease, 2009 .( 

 של עבודה סוציאלית ביקורתית מעשיהמאמר מבקש לתרו� תובנות על אודות היישו� ה
 ולתאר את הבחירות הכרוכות "סוציאליח "דו"באמצעות הצגת טקסט ביקורתי בדמות 

על דיו� וחשיבה מטרתו לעורר בקרב העוסקי� במקצוע העבודה הסוציאלית . בכתיבתו
הרלוונטיות של הגישה הביקורתית לפרקטיקה של העבודה הסוציאלית ולהוות כלי 

הבחירה . להוראת עבודה סוציאלית ביקורתית במסגרות ההכשרה לעבודה סוציאלית
יאלי נובעת מכ$ שכתיבתו היא משימה שכיחה בקרב עובדי� סוציאליי� ח סוצ"בדו

 . לשפה ולמבנה, מחייבת לקבל החלטות רבות ביחס לתוכ�ה, ארגוני� רבי�בבתחומי� ו

לניסיו� לתרו� לקידומה של פרקטיקה ביקורתית בעבודה סוציאלית יש חשיבות מיוחדת 
שיח ביקורתי בעבודה ורר שהחל להתע נראה )א( : מסיבות שונותבמדינת ישראל

; 2006, נבו�קרומר; 2001,סטריאר; 2005, מנסב$; 2005, וייס (בישראלסוציאלית ה
Strier & Binyamin, 2010(הניסיו� ללמדו בבתי הספר לעבודה סוציאלית  ועמו � ג

תרבותי במדינה מציב ה�פוליטיה� ההקשר החברתי)ב(). Weiss- Gal, 2009; 2006, סד�(
די� לעובדי� סוציאליי� המבקשי� לפעול על פי ערכי המקצוע ומטרותיו אתגרי� מיוח

מדינת ישראל מאופיינת בהחרפתו . שירותיה�ב �משתמשיהולקד� את איכות חייה� של 
�  שעיקר�של אי שוויו� חומרי בתחומי� רבי� ובשסעי� וקונפליקטי� חברתיי� ותרבותיי

נטייה , גילי, דתי, מגדרי, מעמדי, עדתי, גזענות ושליטה תרבותית על רקע לאומי, אפליה
 וברוח השיח מדיניות החברתיתהתהליכי� אלה שזורי� בתהליכי שינוי . מינית ומוגבלות

צמצו� הלגיטימציה של , רציונליות כלכלית,  הכוללי� מגמות של הפרטה,ליברלי�הניאו
 �בדומה למדינות  )ג(). 2009, דורו�(אנשי� החיי� בעוני כלפי מדינת הרווחה ויחס מאשי

�, שמיד(גופי� המשתייכי� לחברה האזרחית מנסי� ג� במדינת ישראל , אחרות בעול
להתנגד , )2009, גל ואברמי, גל�וייס(א$ ג� אנשי מקצוע , )2008, בר וניראל�אלמוג

 �  ."מלמטה למעלה"לתהליכי� אלה באמצעות הנעת שינויי� חברתיי

�רעיונותיה של עבודה סוציאלית בתה והדיו� במהו. המאמר מחולק לארבעה חלקי
החלק השני עוסק . ביטויה בפרקטיקה עומד במרכזו של החלק הראשו�כ� בביקורתית ו

ח "ח סוציאלי בעבודת� של עובדי� סוציאליי� ובמאפייניו של דו"במקומו של דו
 ,ח סוציאלי ביקורתי פיקטיבי"הפרק השלישי מציג דו. סוציאלי ביקורתי ומטרותיו

הפרק הרביעי והאחרו� מסכ� . בהערות המציגות את הבחירות שהנחו את כתיבתוהמלווה 
 . את המאמר
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מה היא מבטאת ומה היא כוללת זוכה לתשובות ,  עבודה סוציאלית ביקורתיתיהשאלה מה
דש לעבודה סוציאלית יש הרואי� בה ש� ח). Fook, 2003; Pease, 2009(שונות 

 אחרותלצורות ג�  לאחר שזו הכלילה התייחסויות ,)(Bailey & Brake, 1975רדיקלית 
אחרי� מתייחסי� ). Ferguson, 2008; Payne, 2005(מעמד מלבד ה, של דיכוי חברתי

כל הגישות הביקורתיות אל גג שתחתיו מתכנסות לעבודה סוציאלית ביקורתית כ
, בריטניהב, באוסטרליה,  השני� האחרונות�50בת להתפתח ועדיי� ממשיכושהתפתחו 

 ראו ג� ;Adams et al., 2009; Hick & Pozzuto, 2005(ארצות הברית בקנדה וב
 כל אחת ,על פי גישה זו). Critical Social Workמאמרי� בכתב העת האינטרנטי 

זה עבודה ובכלל " עבודה סוציאלית ביקורתית"מהגישות הביקורתיות יכולה להיקרא 
 ,Bailey & Brake, 1975; Brake & Bailey, 1980; Galper(סוציאלית רדיקלית 

1980; Ferguson & Woodward, 2009(, מבנית )Moreau, 1979; Mullaly, 1997( ,
 ,Bricker-Jenkins, Hooyman, & Gottlieb, 1991; Brook & Davis(פמיניסטית 

1985; Dominelli, 2002a; Norman & Wheeler, 1996( , פרוגרסיבית)Mullaly, 

 ,Baines, 2007; Dominelli, 2002b; Sakamoto & Pitner(מתנגדת לדיכוי , )2001

 ;Dominelli, 1998(מתנגדת לגזענות , )Thompson, 2006(מתנגדת לאפליה , )2005

Quinn, 2003( ,מודעת תרבות /רגישת)Spencer, Lewis, & Gutierrez, 2000( ,
 סטרוקטורלית �מודרנית או פוסט�פוסט, )Ife, 1997, 2001(כויות אד� מבוססת ז

)Howe, 1994; Parton, 2009; Pease & Fook, 1999 ( או קונסטרוקטיבית)Parton, 

2009 .( 

שימוש אחר במושג עבודה סוציאלית ביקורתית נעשה כדי לתאר חשיבה והתבוננות 
כלומר התבוננות , � של עובדי� סוציאליי�על פעולותיה) critical reflection(ביקורתית 

ההנחות את אוריות ויהתאת , המבקשת לבחו� מחדש ובאופ� מתמיד את הרעיונות
חשיבה זו ). Adams, Dominelli, & Payne, 2009b( בבסיס הפרקטיקה י�העומד

ר יחסי�  לכלול ביקורת על החברה או מחויבות לאתֵג, לא בהכרח חייבתבל א,אמנ� יכולה
� יי� דכאניי� ולפעול לשינוָיחברת)Pease, 2009 .( 

המשתמשי� במושג עבודה סוציאלית , רוב מאוסטרליה ומקנדה פי לע, יש כותבי�, לבסו"
 המחברות בי� רעיונות מזרמי� ,ביקורתית כדי לתאר גישות ביקורתיות מאוחרות יותר

. ציאלית ביקורתית כדי ליצור מודל חדש של עבודה סו�ביקורתיי� שוני� ומשלבות ביניה
 להתמודד ע� החוסרי� או החלקיות הנובעי� מהסתמכות על גישה מבקשי�מודלי� אלה 

ה� מחברי� בי� על פי רוב  ו,)למשל התבססות רק על גישה פמיניסטית(ביקורתית אחת 
 �לבי� רעיונות ביקורתיי� )  למשלהתיאוריה המרקסיסטית(רעיונות ביקורתיי� מודרניי

תו$ ניסיו� , ) למשלהתיאוריה של מישל פוקו(סטרוקטורליי� �או פוסטמודרניי� �פוסט



 נבו�ליה לוי� ומיכל קרומר, גל�עידית וייס 92

כל אחת מה� ולהתמודד ע� המתחי� כלפי לקחת בחשבו� את הביקורות שהופנו 
 ,Allan et al., 2003; Healy, 2000; Fook, 2002; Ife, 1997(והסתירות ביניה� 

2005; Pease, 2009; Pease & Fook, 1999; Pease et al., 2003; 

Rossiter, 1996 .( זו להבנת המושג עבודה סוציאלית אחרונה  גישה אימ.מאמר זה
 .ביקורתית

 

 ˙È˙¯Â˜È· ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú Ï˘ ˙Â�ÂÈÚ¯ 

תפיסת העבודה : בפרק זה נתאר שלושה רעיונות מרכזיי� של עבודה סוציאלית ביקורתית
מיקומי� , חברתית הקשר בי� עוצמה ; תפיסת ידע כשיח;הסוציאלית כפעולה פוליטית

מהצגתה של העבודה הסוציאלית , במודע, בתיאור רעיונותיה אנו נמנעות. חברתיי� ושיח
סוציאלית או לעבודה סוציאלית ההביקורתית כמנוגדת בהכרח לזר� המרכזי בעבודה 

 המכיוו� שפעמי� רבות פרקטיקות ביקורתיות דומות לאל, ממסדית או מסורתית
בדל טמו� בהקשר התיאורטי והאידיאולוגי הרחב שבתוכו ה� כאשר עיקר הה, המסורתיות

 .נהלותמת

‡ .˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÏÂÚÙÎ ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÒÈÙ˙: העבודה הסוציאלית הביקורתית תופסת 
ככזו היא נוקטת עמדה ביקורתית חד משמעית . את עצמה כפוליטית במודע ובמוצהר

כוח כלכליי� וחברתיי�  למבני נוגעכלומר ב, לסטטוס קוונוגע  מתפשרת בובלתי
המוסדות החברתיי� את , )הערכי�, האידיאולוגיות, הנורמות(המסדירי� את התרבות 

�בה� בני אד� שהיחסי� בי� קבוצות ובני אד� ואת האופני� את , השפהאת , המרכזיי
 � האומרתביקורת זו מבוססת על התפיסה ). Heally, 2005; Ife, 2005(תופסי� את עצמ

שוויו� אימננטי  אינובעי� מטבעיי� או , יו� ודיכוי אינ� מקריי�מצבי אי שווש
אלא ה� תוצר של תהליכי� חברתיי� , בתכונותיה� של אנשי� מקבוצות חברתיות שונות

�). Healy, 2005(אימפריאליז� או קולוניאליז� , פטריארכיה,  כגו� קפיטליז�,דכאניי
שיח של דיכוי כ� ב� חברתיי� והעבודה הסוציאלית הביקורתית רואה במבני� וביחסי

עוני .  ומשמריה� קבוצות או קהילות,משפחות,  בעיותיה� של פרטי�את מחולליושליטה 
 יכולת אימתחי� זוגיי� או , עבריינות, דיכאו� וייאוש, אלימות, בדידות, ניכור, ואבטלה

צורכיה� ההתפתחותיי� של ילדי� נתפסי� כשלוחות של קושי ומצוקה לתת מענה ל
 ,שיח חברתיי� ותרבותיי� היוצרי� עליונות ונחיתות כלכליתבקור� בתהליכי� ושמ

עבודה ). Baines, 2007b; Fook, 2002 ;2005, מנסב$(פוליטית ותרבותית , חברתית
בלי להסתיר , סטטוס קווה כלפיעמדתה הביקורתית את גלוי ב מציגהסוציאלית ביקורתית 

 ,Baines, 2007b; Ife(לוי לפעול לשינויו את כעסה ואת רצונה הג,  הנחת שלהאיאת 

1997; Strier & Binyamin, 2010 .( 
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העבודה הסוציאלית הביקורתית מבקשת להיות מעורבת בשינוי , בהמש$ לתפיסה זו
 לשימורו כלי להיות נושאת כליו של הסדר החברתי הקיי� או אי� היא רוצה. הסטטוס קוו

עמו יש לפעול במסגרתו או כאילו. שיש להסתדר  כנתו� שוג� אינה מקבלת אותו, וחיזוקו
מבקשת להיות מעורבת היא ). Hick & Pozzuto, 2005; Ife, 2005(או להסתגל אליו 

בה� ש, הגלויי� והנסתרי�, חשיפה של האופני� המגווני� והרבי�ובניתוח ב, בהבנה
מבקשת היא ). Ife, 1997(נוצרי� ומשתמרי� יחסי דיכוי ושליטה ולחולל בה� שינוי 

שלא חותרת , )emancipatory social work ("עבודה סוציאלית משחררת"להיות 
�אלא לשחרר� באמצעות הבנה , לשלוט בפרטי� כדי לשפר� ולהתאימ� למצב הקיי

 . של מצבי שליטה ודיכוי ושינוי הסדרי� קיימי�"פירוק"ו

· . ˙ÒÈÙ˙‰ÁÈ˘Î Ú„È:לינות  עבודה סוציאלית ביקורתית מודעת לכ$ שהדיסציפ
אינ� מספקות אמיתות או ידע אובייקטיבי על מציאות נשענת עליה� העבודה הסוציאלית ש

אלא בשיח הנוצר בתו$ , טרליי�ישכ� לא מדובר במדעי� אובייקטיביי� וני, חיצונית
�פרשנויות והבניות , המשקפי� אידיאולוגיות, פוליטיי� והיסטוריי�, הקשרי� חברתיי

רוב שעל פי  "ידע" ו"אמת" מייצר  זהשיח). Fook, 2002; Pease, 2009; 2005, מנסב$(
עבודה סוציאלית ). Rossiter, 1996(ג� יוצרי� ומשמרי� את מנגנוני העוצמה בחברה 

המבקשי� , ביקורתית מתנגדת לקבל כמוב� מאליו את תקפות� של אמיתות או בסיסי ידע
� ואוניברילהסביר מצבי� והתנהגויות במונחי� אובייקטיבי� ;Ife, 1997 ( כביכולסליי

Rossiter, 1996 .( �; 2005, מנסב$(היא רואה בידע תוצר של יחסי כוח ומכשיר לשימור
Ferguson, 2008; Healy, 2000 .( 

היא אי� . הפרשנויות וההבניות החברתיות, השפה היא כלי מרכזי לביטוי האידיאולוגיות
 או "התערבות", "קליינט" שגי�מוה. "מציאות"אמצעי שקו" לתיאור אובייקטיבי של 

�אינ, משלל, "הזנחה הורית" �אלא ייצוגי� של פרשנויות , י� ואחידי� אובייקטיבימושגי
 ,Fook( מציאות מחוללי מקבלי� חיי� משל עצמ� והופכי� להיות תקשורתשבתהלי$ ה

2002; Rossiter, 1996 .( $פורשובה ישהדר�לי נורמ, עוני, מיניות,  כגו� משפחה, מושגי
 והיא ג� מייצרת ומשמרת אות� באמצעות , היא תוצר של יחסי כוח חברתיי�,או בריאות

לאחרי� ולחברה ואת , אד� ביחס לעצמ�ההאופ� שבו היא מעצבת את תפיסות בני 
 להיות אמצעי יכולהשפה , א� כ�). Pease et al., 2003(הסיפורי� הדומיננטיי� בתרבות 

 . א$ ג� אמצעי למאבק בה�, י� חברתיי� דכאניי�הצדקת מבנלקוו ו�לשימור הסטטוס

‚ .˙È˙¯·Á ‰ÓˆÂÚ ÔÈ· ¯˘˜‰ ,ÁÈ˘Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÓÂ˜ÈÓ : �עוצמתו החברתית של אד
יכולת , צבע עור, גזע, מגדר, מעמד – שהוא נמנה עמ� חברתיות הקשורה לקטגוריות

תית של עוצמה חבר). Healy, 2005(קובעות את עוצמתו כיחיד ה – 'מקצוע וכד, גופנית
עבודה סוציאלית . פרטי� או קבוצות נתפסת ה� כמשקפת וה� כמחזקת אי שוויו� מבני

 ;Ife, 2005(ידע ל בי� עוצמה חברתית ה ההדוקזיקהביקורתית מבוססת על הבנת ה

Solomon, 2005 .(כ �שכ� מה שמוגדר ,  ניתנות להפרדהבלתי איכויותשני אלה נתפסי
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 :כלומר.  אמת כלשהי הוא תוצר של יחסי עוצמהכידע או מתקבל בחברה כידע המשק"
�למשל מתוק" היותו איש (לקבוצה או לארגו� חברתי מוענקת עוצמה חברתית , א� לאד

למשל מהי " (אמת"לקבוע מהי ה) מקצוע או בעל מיקו� חברתי דומיננטי בתרבות
 זו נתפסת" אמת"אזי , ולהגדירה באמצעות השפה) ה� הגורמי� לעוניה משפחה או מ

�השליטה על מה שנחשב ידע מחזקת , בד בבד. נכונה על חשבו� אמיתות וסוגי ידע אחרי
 יכולי� לשמר יחסי עוצמה חברתיי� וייצוגי יותמדעקביעות ידע ו. ויוצרת עוצמה חברתית

 עניי� לא מתאמצי�", "ניקות את ילדיה�ימהות טובות מיא("י� ודכאניי� ימציאות הגמונ
נית� , שעוצמה חברתית מושגת ג� באמצעות שליטה על שיח וידעאול� מכיוו� ו"). מספיק

� לשנות את יחסי העוצמה ואת באמצעות שינוי השיח והכללת סוגי ידע אלטרנטיביי
רק לקבוצות לא שייכת העוצמה חברתית היא מהות , זאת ועוד. מכווניה ומכונניה

 כל : כלומר;ושיחברתיות דומיננטיות אלא נמצאת ג� ביחסי� חברתיי� בכל מפגש אנ
 .  ה� כמדכא וה� כפועל נגד דיכוי ושליטה,אחד יכול להפעיל את עוצמתו

 

 ‰˜ÈË˜¯Ù· ÌÈÈÂËÈ· 

 �הכותבי� השוני� על פרקטיקה ביקורתית בעבודה סוציאלית בעול� זיהו ארבעה ביטויי
; הערכה ביקורתית: השזורי� ברעיונות המתוארי� לעיל, מרכזיי� של פרקטיקה ביקורתית

עבודה מתו$ ; דות להבניית אסטרטגיות השינוי באמצעות רעיונות דיכוטומיי�התנג
 ,Allan, 2003; Fook ( ובניית�הסתמכות על שותפות ודיאלוג; מודעות ליחסי עוצמה

2002; Healy, 2000; Hick & Pozzuto, 2005; Ife, 1997; Rossiter, 1996.( 

˙È˙¯Â˜È· ‰Î¯Ú‰ :רכה ביקורתית של בעיות פרקטיקה ביקורתית מבוססת על הע
 אלא היא , בעיות אישיותבדברלאסו" עובדות או אמיתות  הערכה זו לא מבקשת. ומצוקות

שע� בהכרח או באופ� ימסיבה זו ההערכה לא ת.  של הידעו חלקיותתמושתתת על הבנ
די על עובדות הנאספות באמצעי� פוזיטיביסטיי� וג� לא על הידע של איש המקצוע בבל

 היא תתבסס על דיאלוג מתמש$ בי� אנשי המקצוע לחילופי�). Fook, 2002" (המומחה"
�הידע את פרשנויותיה� ואת ,  להבי� את חוויותיה�שתכליתו ,לבי� משתמשי השירותי

 & Ife, 1997; Krumer-Nevo, 2009; Strier(צורכיה� על בעיותיה� ועל לה� יש ש
Binyamin, 2010  .( שונות לדעת"יש ש  תהיהבדיאלוג זההנחת היסוד � והידע ,"דרכי

�,  נבו�קרומר(יהיה בעל ער$ דומה לידע של המומחה המקצועי , ידע מ� החיי�, של האד
2000 ;Adams et al., 2005; Allan, 2003; Fook, 2003 .( השות" העובד הסוציאלי

ותיו ניתוח ותובנות ביחס להנח, התבוננות, תהלי$ רפלקטיבי הבנוי על דיו�לדיאלוג יעבור 
הערכה זו תתבסס על קישור בי� , זאת ועוד). Fook, 2002; Payne, 2005(ופעולותיו 

 כלומר קישור בי� סבלו של הפרט לבי� מבני� חברתיי� ושיח פוליטי , פוליטילהאישי 

)Hick & Pozzuto, 2005; Ife, 2005 .( 
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 ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂ�È˘‰ ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÈÈ�·‰Ï ˙Â„‚�˙‰˙Â„‚�‰: ת סוציאליהעבודה ה
כגו� , הנגדותבאמצעות ) ויובנו( שהמטרות והפעולות לא יומשגו שואפת לכ$ביקורתית ה

 אלה מונעות משו� שהנגדות, מיקרו מול מקרו או קליני מול קהילתי, פרט מול חברה
 ל האד� בחברה ופעולה אינטגרטיבית לשינוי בהקשרי� מורכבי� שה הוליסטית יראי

)Allan, 2003; Fook, 2002 .(למרות ש את הראייהחשיבה בינארית מונעת ,  מזויתרה
 להיות פרקטיקה יכולהעבודה ע� פרטי� , הקישור בי� עבודה פרטנית לעמדה שמרנית

הנחשבת כלי מקובל להשגת ,  ואילו עבודה קהילתית, המתנגדת לסטטוס קוו,משחררת
רטגיות אסט). Mullaly, 1997; Strier, 2009(עשויה לשמר סטטוס קוו , שינוי חברתי

 לחולל שתכלית�מקרו �מזו�הפעולה שיופעלו ישלבו אפוא בי� פעולות ברמת המיקרו
�פעולות אלה יהיו מעוגנות ). Ife, 2005(פוליטי היבט האישי וה� בהיבט ה ה� ב,שינויי

כולל עובדי� סוציאליי� , שינויי� חברתיי� ה� אפשריי� ושלבני אד�האומרת שבתפיסה 
�כלומר עוצמה לקד� שינוי חברתי ויכולת , )agency(כנות יש סו, ומשתמשי שירותי

 ). Fook, 2002; Rossiter, 1996(להתנגד ליחסי� של דיכוי ושליטה 

 פרקטיקה ביקורתית ברמת הפרט תתאפיי� בפעולות המבקשות לשנות יחסי דיכוי על כ�
�להרחיב מודעות אישית , צמה ויכולת אישיתולהגביר ע,  הפני�או שליטה שהאד

). Fook, 2002(להגביר משאבי� חומריי� ומיצוי זכויות והיבטי� דכאניי� בחיי הפרט ל
פרקטיקת מדיניות בקהילתית ובעבודה ,  שזורות בעבודה קבוצתיתיהיופעולות אלה 

 של �ת מודעות אביהרחל,  תחושת קהילתיותלחזקשמטרת� , )2009, עמיתי�גל ו�וייס(
השיח הציבורי ביחס לקבוצות את  תשנול, כאניי�ציבור לתהליכי� דוהארגוני� , קהילות

ומדיניות מפלה ) כגו� הגברת תהליכי� שתפניי�( דרכי פעולת� של ארגוני� את, חברתיות
 & Allan, 2003; Dominelli, 2002b; Strier, 2009; Strier(או לא מותאמת 

Binyamin, 2011 .( י משתמש,  תו$ התחברות בי� אנשי מקצועייעשופעולות אלה
�ומתו$ ) Allan, 2003; Baines, 2007b(קבוצות מקומיות ותנועות חברתיות , שירותי

 ). Ife, 2005 ( במהות�פעולות מקצועיות ה� פעולות פוליטיותשהבנה 

‰ÓˆÂÚ ÈÒÁÈÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ÍÂ˙Ó ‰„Â·Ú: בכלל � מודעות ליחסי העוצמה ביחסי� חברתיי
 � בפרט היא הביטוי השלישי של משתמשי שירותיה�לוביחסי� שבי� עובדי� סוציאליי

עוצמת� החברתית של עובדי� סוציאליי� ביחסיה� ע� בני האד� . פרקטיקה ביקורתית
 כאשר השותפי� ,"י� על השולח�נחמו" בה� טבועואי השוויו� העמ� ה� עובדי� ש

 � & Hick & Pozzuto, 2005; Ife, 1997; Pinkerton(השוני� מתבקשי� להתחשב בה
Devaney, 2009; Strier & Binyamin, 2010 .( להכיר �עובדי� סוציאליי� מתבקשי

�  לצמצ� את השלכותיה הדכאניות ולמנוע שחזור של יחסי שליטה כדי ,בעוצמת

)Dominelli, 2002b ( כדי �וכדי להשתמש בפונקציות הפרודוקטיביות של עוצמת
 �לקציה ולהגביר תהליכי העצמה ורפ) Baines, 2007c(להשיג משאבי� חיוניי

 ). Healy, 2000(המאפשרי� תובנות חדשות ופתיחת אפשרויות חדשות לפעולה 
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‚ÂÏ‡È„Â ˙ÂÙ˙Â˘ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰Ì˙ÈÈ�·Â ) Ife, 2005(: �בני , עובדי�שעמ�  בני האד
�אנשי מקצוע אחרי� ואנשי� מהקהילה נתפסי� כשותפי� בעלי ער$ , משפחותיה

בפרשנויות , )כולל הגדרת בעיות(ת צריכי� לקחת חלק בתהליכי ההבניה של המציאויוה
 ;Dominelli, 2002b(בהחלטות המתקבלות ובבחירת אפשרויות הפעולה , הניתנות לה�

Strega, 2007; Spencer et al., 2000; Strier & Binyamin, 2010 .( השותפות
יוכלו בני אד� שכדי , )Payne, 2005(א� כי לא תמיד אפשרית , נתפסת כהכרחית

 ג� השותפות. ול� ולתרו� בכ$ להבנה טובה יותר של מציאות חייה�להשמיע את ק
ידע התורמי� לייצוג מלא גופי מאפשרת הכללה ולקיחה בחשבו� של מגוו� פרשנויות ו

עוד ). Ferguson, 2008(נתפסות כלא סופיות או מוחלטות היותר של אמיתות ומציאויות 
ת שליטה על תהלי$ הסיוע קהילולקבוצות או למשפחות ל,  מאפשרת לבני אד�היא

) ואחרי� בקהילה(עמ� עובדי� שבני האד� ). Levin, 2012(והשגת עוצמה חברתית 
שינוי לחולל  ידע ותרו�מסוגלי� להנתפסי� אפוא כסובייקטי� בעלי ידע ומומחיות 

�תקשורת על , ידעב על התחלקות, שותפות זו מבוססת על כבוד. בחייה� ובחיי אחרי
 ,Healy(בנייה והתנסות בחוויה של מסוגלות ועוצמה , חב לתרגולמאפשרת מרהבהירה 

2000 .( 

 

åã" íééìàéöåñä íéãáåòä úãåáòá åîå÷îå éìàéöåñ ç 

פעמי� רבות ה� .  באמצעות שיח בכתבנעשהחלק גדול מעבודת� של עובדות סוציאליות 
את תב בכלחוות , נהליות או ארגוניותיא� מתוק" חוק וא� מתוק" הנחיות מ ,נדרשות

חוות דעת מסוג זה עשויות .  אד� או משפחה בדר$ לקבלת החלטות בעניינ�עלדעת� 
מוסדות לו) הבריאות או החינו$, כגו� משרד השיכו�(להיות מוגשות למשרדי ממשלה 

 �עמותות ל, )בתי חולי� או לשכת התעסוקה, כגו� המוסד לביטוח לאומי(רשמיי� אחרי
ג� ). דוחות אלה תסקירי�יכונו רוב על פי (י משפט כמו ג� לבת, המציעות סיוע חומרי

להתנהל דר$ התקשורת בי� עובדות סוציאליות באותו הארגו� או בארגוני� אחרי� עשויה 
הפניית אד� או משפחה לעובדת סוציאלית אחרת יכולה ג� היא להיות כרוכה . ח כתוב"דו

 עלו� טיפול והמלצות סיכ, ניתוח קשיי� ובעיות, ח סוציאלי שיכיל מידע"בכתיבת דו
תדירות הכתיבה של דוחות סוציאליי� הופכת את כתיבת� למרכיב . המשכואופ� 

 � . )Reichert, 2003(משמעותי בעבודת� של עובדי� סוציאליי

 שברוב צרכני שירותי� מראה עלס הנוגעי� להעברת מידע כתוב "פסי תעועיו� בט
 מצבו שלרקע כללי , לסיוערי� כוללת חוות הדעת מהסוג הזה את מהות הפנייה המק

התרשמות אישית , )אישי וכלכלי, משפחתי, רפואי, כולל מצב נפשי(של הפונה ובעיותיו 
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המש$ ההתערבות או מת� סיוע ל בנוגע והמלצתה מושל העובדת הסוציאלית מהמפגש ע
 ).2010, 3ס "הוראות והודעות התע, פרט ומשפחה(מבוקש 

ח הסוציאלי מוצג כטקסט המאגד "הדו, בספרי לימוד בסיסיי� של העבודה הסוציאלית
� , המשק" את המבט הייחודי לעובדי� סוציאליי� על בעיות חברתיות,אוס" של צרכי
). Hepworth et al., 2006; Turner, 1996, 2005( מטרות מידיות שתכליתו להשיג

כתב בשפה מדייקת היל,  מקצועיי� של שותפות וכבודלשק" ערכי�אמור אפוא ח "הדו
להיות מנוסח תו$ ולהימנע מלשו� מתייגת , באופ� אובייקטיבי ככל הנית�וומתומצתת 

חות סוציאליי� נקראי� "בכתיבת דו. התרבות�התחשבות בעקרונות ההתערבות רגישת
, ובעיקר, � א$ ג,עצמ� ג� כבאי כוחו של צור$ השירותאת עובדי� סוציאליי� לראות 

 . )Davies, 2008; Pincus & Minahan, 1973( ה� פועלי� שמטעמהכנציגי הסוכנות 

הספרות על עבודה סוציאלית ביקורתית אמנ� מזכירה כתיבת מכתבי� כאמצעי חשוב 
ח סוציאלי ביקורתי או "ניו של דו היא דנה באופ� ממוקד במאפייאבל אי�, בפרקטיקה
 נבקש אפוא להציג פרקי� שלהל�בשני ה). Allan, 2003; Costello, 2003(במטרותיו 

 מהרעיונות של עבודה ותהנובע, מטרותיואת ח סוציאלי ביקורתי ו"את מאפייניו של דו
 . סוציאלית ביקורתית ומביטוי� בפרקטיקה

 

Â„"È˙¯Â˜È· ÈÏ‡ÈˆÂÒ Á : ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó 

כתיבה מתו$ מודעות להקשרי� ) 1(: ח סוציאלי ביקורתי שלושה מאפייני� מרכזיי�"לדו
שפה תשומת לב ל) 3(; כתיבה משותפת ע� משתמשי השירותי�) 2(; בתוכ� הוא נכתבש

 .ח"שבה משתמשי� בניסוח הדו

1 .  ÌÈ¯˘˜‰Ï ˙ÂÚ„ÂÓ ÍÂ˙Ó ‰·È˙Î˘ ÌÎÂ˙·Â„‰"Á·˙Î� :ח ביקורתי נכתב מתו$ " דו
�בתוכ� שגיאוגרפיי� ה�תרבותיי�ה�פוליטיי�ה�כלכליי�ה� החברתיי�מודעות להקשרי

ח סוציאלי כפעולה פוליטית "עובדת סוציאלית התופסת את כתיבתו של דו. הוא נכתב
)�תשי� לב להבניות ) במוב� זה שהוא מתערב בחלוקת משאבי� וביחסי עוצמה חברתיי

 ח"הדושאד� או המשפחה  הכי�אליה משתיישה י לאוכלוסיהנוגעותתרבותיות �חברתיות
�ח על משפחה החיה בעוני חייבת להיות מודעת להבניות "תבת דוו כ:לדוגמה. עוסק בה

 היא מלבד זאת.  בשיח הכללי והמקצועי על אנשי� החיי� בעונירווחי�דימויי� הלאו 
. ח"בגינ� התבקשה או ביקשה לכתוב את הדושתהיה מודעת לסיבות הלא מוצהרות 

לה להבי� טוב יותר את יחסי הכוחות בי� הארגו� המבקש מידע לבינה מודעות זו תאפשר 
 �מודעות זו מחדדת את אחת הסוגיות המורכבות שעובדת . ח" הדושהוא מושאולבי� האד

ח סוציאלי שמטרתו "ב דוו עצ� הסכמתה לכת– סוציאלית נדרשת לה� בהקשר זה
 המוסד לביטוח ע� לשת" פעולהעליה  הא� :לדוגמה. המוצהרת היא פיקוח חברתי
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 עור$ח סוציאלי במסגרת חקירה כלכלית שהוא "דוממנה לכתוב  מבקש כאשר זה, לאומי
הנחשדת שמתגורר עמה ב� זוג ,  א� חד הוריתשל לקצבת הבטחת הכנסה הזכאותבנוגע ל

עקרונות העבודה הסוציאלית הביקורתית מחייבי� התנגדות של עובדי� ? )2000, וייס(
� לא תמיד ברור כיצד לעשות א$, )Fook, 1993(פיקוח חברתי  ללי ככ לשמשסוציאליי

, סירוב כזה מנוגד לאינטרסי� של האישה? ח" הא� נית� לסרב לכתוב את הדו.זאת
ח המתבקש ולהטמיע בו עמדה "הא� נית� לכתוב את הדו, א� כ�. אנחנו מבקשי� לקד�ש

 אות�ג� נסות לגייס ח ול"או להתעמת ע� אנשי המקצוע הדורשי� את הדו? ביקורתית
והא� נית� לפעול בצורה ביקורתית בתו$ מסגרות ? להתנגד לתפקיד של פיקוח חברתי

 ? כמו שירות מבח�, מעניקות טיפול כפויה

2 . ÌÈ˙Â¯È˘‰ È˘Ó˙˘Ó ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰·È˙Î:ח" הדו כתיבת � מתו$ שותפות ע� האד
 ידע ופרשנויות ק"לש נועדה) Dominelli, 2002b; Fook, 2002(וע� אחרי� בסביבתו 

; נושא זה מעורר שאלות הקשורות לאופרציה של שותפות זו. מגוונות על מציאות חייו
בה� האד� לא רוצה שכיצד מתמודדי� ע� מצבי� ? ח מתו$ שותפות"כיצד כותבי� דו

ח בעיני "הא� השיתו" עשוי לפגוע באמינות הדו? להיות שות" או ע� חילוקי דעות
 ?הקורא

3 . Ï ·Ï ˙ÓÂ˘˙ÁÂÒÈ�· ‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ ‰Ù˘ Â„‰"Á : ח "הדושהשאיפה היא
 מכיוו�, זאת ועוד. שעליו הוא נכתבאד� הביקורתי ייכתב בשפה ובמלי� המובנות ל

 המשמעות הסימבולית של המציאות ושדרכסוכ� ה מציאות וכבֶנַמכלי שהשפה נתפסת כ
 ,אֵחר5תשת תחוח להשתמש בשפה שלא תיצור אצל הקורא "הדויבקש , מוגדרת ומועברת
 ,Krumer-Nevo & Sidi (האד� זכויותיו שלאת  צרכיו או להבי� אתאלא תאפשר לו 

2012( . 

 

Â„ Ï˘ ÂÈ˙Â¯ËÓ" È˙¯Â˜È· Á 

 ולא ,מקרו�מזו�ח סוציאלי הוא אמצעי להשגת מגוו� רחב של מטרות ברמת המיקרו"דו
נית� . כלשה�משפחה על המספק מידע כביכול אובייקטיבי על אד� או " צינור"רק 

 :ח סוציאלי ביקורתי"להגדיר שש מטרות לדו

1.  � איכות חיי� :הלדוגמ(והסמליי� ) ציוד, מוצרי�, כס"(הגדלת המשאבי� החומריי
�העומדי� ) יחס חברתי הקשור להחלטה להרשיע אד� בדי�, הקשורה למיקו� מגורי

�ה פוליטית של העבודהה תמטרה זו קשורה לתפיס. לרשות� של משתמשי שירותי
 דלתחברתי והג� תיקו� אי שוויו� כלכלידר$,  הצדק החברתירחבתהברואה ההסוציאלית 

 .את מטרתה המרכזית, נגישות למשאבי� חברתיי� בחברהה
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ה� כדי להשפיע על , ח" של מקבלי הדויה�רגשותעל  ויה�השפעה על עמדות .2
 שינויי� חולל וה� כדי לכלשה�משפחה ל לאד� או נוגעהחלטותיה� בעל התנהגות� ו

על בסיס .  במסגרת�ה� פועלי�שבמדיניות ובפרקטיקה של הארגוני� , כלליי� יותר בשיח
ששפה יוצרת מציאות ושיש , שעבודה סוציאלית היא פעולה פוליטיתהאומרי� הרעיונות 

ע� ק ע� פקידי� ווח סוציאלי ביקורתי לחל"דויחתור , לבצע הערכה ביקורתית של בעיות
. תרבותית של מצוקות חברתיות ולקד� הבנה פוליטית שלה��ניתאנשי מקצוע הבנה מב

 � דעות קדומות והאשמה של צמצו�(לשינוי עמדות לא רק קידו� הבנות אלה עשוי לתרו
�, )שירותי�ההגברת ההתייחסות המכבדת כלפי משתמשי (והתנהגות ) משתמשי השירותי

ח ולחולל "ל את הדו לגורמי� למצוקות בארגו� המקבבנוגעאלא ג� לעצב את השיח 
משתמשי ב את ההכרה החברתית והתרבותית רחיבח ג� שוא" לה"הדו. שינוי במדיניותו

 ).Fraser, 1995( באי הכרה ולגיטימציה $ עוול תרבותי או סמלי הכרולתק�כדי , שירותי�ה
בה ההורי� ה� בני אותו המי� כמשפחה שבנה משפחה ח סוציאלי הַמ" דו:לדוגמה

 את ההכרה החברתית מרחיב ,זכאית לזכויות כמו כל משפחה אחרתה ,תלגיטימית ומקובל
 בנוגע ומשפיע על השיח המתגבש באותו ארגו�  בהמדוברשבמשפחה הספציפית 

 .מהסוג הזה בכלללמשפחות 

3.  �ח תופסי� את " נכתב הדו�עליהשבה� בני האד� והמשפחות שהשפעה על האופני
�עבודה סוציאלית ביקורתית מתייחסת , ציאותלנוכח תפיסתה את השפה כמעצבת מ. עצמ

 הוא נכתב ובכ$ ה�עלישמשפחה  או המסמ$ שמייצג את האד�אל ח הסוציאלי כ"לדו
ח "כאשר משתמשי השירותי� קוראי� את הדו. מהווה משאב סימבולי בפני עצמו

ומוצאי� בו את דמות עצמ� כמי שמקבלי� יחס של כבוד ולא רק העצמת המסכנות 
�ח העוסק במשפחה ממוצא " דו:לדוגמה.  הופ$ לכלי להעצמה אישיתח"הדו, שלה

נתנו למשפחה ולייצר יחס של כבוד והכרה י את המשאבי� שילתגבראתיופי עשוי לא רק 
 הנובעי� מהבנה טובה יותר של תרבותה או של ,)במקו� התרחקות או דעות קדומות(

 �ה עצמית חיובית יותר  תפיסלעורראלא ג� ,  עמ�היא מתמודדתשהאתגרי� החברתיי
 מטרתו הראשונה של  ע�קונפליקטב עשויה להימצאמטרה זו . בקרב חברי המשפחה

 ,Fook(ח להחליט על הענקת משאבי� לאד� או למשפחה "ח לגרו� למקבל הדו"הדו

2002.( 

ח היא אירוע "כתיבת הדו. חייו של האד�) סיפור(מת� הזדמנות ליצירת דיאלוג על  .4
מכיוו� . היכרות ופרשנות מחודשת של אירועי� ותפיסות בחייו של האד�קונקרטי המזמי� 

 היא רואה ,שעבודה סוציאלית ביקורתית רואה את הידע כשיח ואת השפה כיוצרת מציאות
ר הפרשנויות ביחס אליה� ורילב, ההווה והעתיד, ח הזדמנות לדיאלוג על העבר"בדו
) זמני(ח נתפס כסיכו� "הדו. ונות בחייולסוגיות שנוגע ו� פתוח בעמדותיו של האד� ביולד

ככזה ). Fook, 2002( על האד� "עובדות"של דיאלוג ולא תוצר של אבחנה שחיפשה 
השתלשלות להוא מבקש לפתוח ולייצר אפשרויות אחרות להתייחסות לסיפור חיי� או 
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, בו נית� למצוא משמעויות חדשותשמאורעות ולתת הזדמנות ג� לבנייה של נרטיב אחר 
 לאד� להתמודד ע� דיכוי שהופנ� או ע� סיפור יאפשרווחות ודרכי התמודדות שכ

התנהגותו לבחירותיו ול, בכ$ ניתנת משמעות חדשה לחייו. תרבותי שנכפה עליו�חברתי
 ,Costello ;2005, מנסב$(ואפשרות לראות� ג� כסיפור שנית� לעצבו ולשנותו בעתיד 

2003; Domunelli, 2002b .(כאשר , התפתחותלרת תקווה לשינוי וגישה זו מאפש
 שבוחר את זהשל סיפור חייו או ל) author(ח מאפשר לאד� להפו$ לסופר או לכותב "הדו

�משפחה הבנה מבניתע� ה  אוהאפשרות לחלוק ע� האד�). 2005, מנסב$(הסיפור 
וההזדמנות ללמוד יחד כיצד מבנה , דר$ דיאלוג על חייה�, חברתית של מצוקות ובעיות

מצוקות וקשיי� אישיי� חשובות , תרבות ופוליטיקה של שיח משפיעי� על חוויות, תיחבר
. ליישו� עקרונותיה של הערכה ביקורתית ומהותה הפוליטית של העבודה הסוציאלית

חיזוק מודעות להיבטי� חברתיי� ותרבותיי� של מצוקות נעשה ג� מתו$ רצו� ללמוד יחד 
�  ולשנות�יחסי� דכאניי� שהופנמול� להתנגד משפחה כיצד יש בכוח או ע� הע� האד

 ).Allan, 2003; בדפוס, נבו וקומ��קרומר(

מת� הזדמנות לדיו� פתוח וגלוי ביחסי העוצמה שבי� העובדת הסוציאלית למשתמשי  .5
�ית יחסי י כאשר סוגא$ .ח סוציאלי מעניק עוצמה רבה לעובדת הסוציאלית"דו. השירותי

להתפתח דיו� פתוח על התפקידי� והמחויבויות של העובדת  עשוי ,העוצמה הופכת גלויה
ועל יחסי )  חשד לאלימותכשישלמשל חובתה לדווח (הסוציאלית מתוק" תפקידה 

, לאו�(העוצמה הנובעי� מתפקידה המקצועי ומהשתייכותה לקטגוריות חברתיות שונות 
רקטיקה מטרה זו עולה בקנה אחד ע� פ). Burke & Harriosn, 2009) ('מעמד וכד

 .מקבלי שירותיה�לת ליחסי העוצמה שבי� אנשי מקצוע וביקורתית המבוססת על מודע

לתת , ח להשמיע קול"עליה� נכתב הדושמשפחה  או ללאד�הזדמנות ממשית מת�  .6
 � ,Fook(פני אנשי מקצוע או פקידי� לפומבי לנרטיב שלה� ולבטא את הידע שלה

2002; Krumer-Nevo, 2009 .(זאת מ�פעמי� רבות קול� של הסובלי� מדיכוי  ששו
ח הסוציאלי "הדו). 2006, נבו�קרומר(והדרה נתפס כלא רלוונטי או חסר ער$ ולכ� מושתק 

במסגרתה האד� משמיע את שלהתנגד לתהלי$ זה ולהציע אלטרנטיבה למושאיו מאפשר 
תו בהתייחסות לידע של משתמשי השירותי� והכלל. מחשבותיואת דעותיו ואת , פרשנותו

חוסר יש ג� משו� התנגדות לתהליכי אי הכרה וג� מאבק בתחושות חוסר העוצמה ו
 האוני� הנובעות מתהליכי השתקה המתרחשי� ביחסי� דכאניי� ע� שירותי רווחה 

)Burke & Harriosn, 2009 .(מאובייקט "במוב� זה הדו �ח מבקש להפו$ את האד
ח "בר לעובד הסוציאלי בכתיבת הדוח לסובייקט בעל ידע ונראות החו"עליו נכתב הדוש

מטרה זו היא תוצר של פרקטיקה המסתמכת על יחסי� של . ובפעולות לשינוי מצבו
 .  וא" בונה אות�שותפות ודיאלוג
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åãì äòöä" éúøå÷éá éìàéöåñ ç 

ח סוציאלי המשק" רעיונות של "האתגר שעמד לפנינו בחלק זה של המאמר היה לייצר דו
 וזאת כדי ,ל חשד להזנחה הוריתעח "בחרנו לכתוב דו. יתעבודה סוציאלית ביקורת

 �בה� עובדי� סוציאליי� שלהתמודד ע� האתגר של יישו� פרקטיקה ביקורתית בתחומי
 ,Pinkerton & Devaney, 2009; Strega(נדרשי� למלא תפקיד של פיקוח חברתי 

ח "ל דומאפייני� העומדי� בבסיסו שהמטרות וה דבר שהיה לנו מושג בא"). 2007
 כיצד יבואו בו לידי ביטוי יחס :תרגומ� למלי� שאלות והתלבטויות רבותעורר , ביקורתי

כיצד יתבטאו בפועל רעיונות הרואי� ? ביקורתי לסטטוס קוו וניסיו� להתנגד לו ולשנותו
 ?עליה� הוא נכתבשח הידע של בני האד� "כיצד יתבטא בדו? בידע סוג של פרשנות

 אנו מתארות את אמצעות�בש,  עצמו מלווה בהערות שוליי�ח"פרק זה מציג את הדו
 לבטא נוהחלט.  המושפעות מרעיונות ביקורתיי�,לתכני� ולשפה,  ביחס למבנהינובחירות

�מבקש להנכיח את  ה שמדובר במעי� תרגילמשו�, בחירות אלה באמצעות הערות שוליי
מודל הצעה לח " הדוהצגתבאי� ו, ח כזה"ההתלבטויות והדילמות הכרוכות בכתיבת דו

הערות השוליי� אינ� מצביעות על , א� כ� .ח ביקורתי" לכתיבת דוהמשמש בסיסקבוע 
זמנית של הטקסט ושל �ההתרחשות הבו על אלא ,השוליות של התכני� המובאי� בה�

 .התהלי$ הרפלקסיבי שליווה את יצירתו

 ,חברתיי�העובדת במחלקה לשירותי� , ס מיטל לוי"עו: זהח נכתב בהקשר "הדו
בעקבות פנייה ,  מכירה� היאאותה איש, תמר כה�' ח סוציאלי על גב"התבקשה להכי� דו
ח "הדו. הגברת כה�דרדרות במצב� של ילדיה של י השחלהטענה ש, של יועצת בית ספר

שנקבע , קשה אותו כבסיס לדיו� ראשוני במשפחהיאשר ב, מופנה למנהלת המחלקה
 . כחודש לאחר מכ�
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 26/04/2012  ד  לכבו

 ס שושנה טל"עו

 מנהלת המחלקה לשירותי� חברתיי�

ח סוציאלי"דו: שכונת נווה שתיל, )10 (5המעפילי� ' רח, משפחת כה�: הנדו�
3

 

 ייער�ח זה היא לספק מידע ראשוני על משפחת כה� כבסיס לדיו� ש"מטרתו של דו
.במחלקה בעניינה

4
.י� ימ30 המשפחה היה להיכרות ע� הוקצה הזמ� ש

5
ח " הדו

, ארוכותמבוסס על חמש שיחות
6

עובדת סוציאלית פרט , מיטל לוי,  בינינערכו ש
,ומשפחה מזה שש שני� בשכונת נוות שתיל

7
א� , )056123557ז "ת(תמר כה� ' בי� גבל 

.ח זה בשמה הפרטי"שביקשה להיקרא בדו, המשפחה
8

שותפה להכנתו של כה�  תמר 
. עליו כפי שנית� ללמוד מחתימתה,ח זה"דו

9
תי ע� כל ערכ הוא מבוסס על מפגש שעוד 

 ועל שיחה טלפונית ע� כל ,חני ומוטי, איציק, רחלי,  שרי,אחד מהילדי� במשפחה
עוד לאחר שהצעתי לתמר לבחור מי יכול לשפו� . גננות שלה� או מהאחת מהמורות

. ג� ע� אחותה�טלפובשוחחתי , אור על המשפחה
10

� שוחחתילא ,  כפי שיורחב בהמש

_____________ 

ולא את " משפחת כה�"לכתוב בנדו� ההחלטה , ח על א� המשפחה"א� שהעובדת הסוציאלית התבקשה להכי� דו  3
מקור  וה הדיו�מושאהיא  בלבדבו הא� ית מצב שלהבנילבטא עמדה המתנגדת מבקשת  הא� בלבד/ש� האישה

ניסוח זה ג� מאפשר להבנות את המשפחה כולה כזו שזקוקה לסיוע או להגנה ולהתנגד . לבעיות המשפחההבלבדי 
העמדה כאילו נית� לדו� בטובת . בכ� לעמדה כאילו טובת הילדי� בהכרח נפרדת מטובת ההורי� או סותרת אותה

 ). Strega, 2007; 2010, מאסס(די� בסיכו� הילד בנפרד מטובת משפחתו מובנית בשיח של יל

ח את העובדה שכתיבתו נובעת מחשש של בית הספר להזנחה הורית נבעה "ההחלטה לא להציג בתחילת הדו  4
זהו ג� ביטוי להשתתפותה  הפעילה של . מבקשתה של תמר שחששה שפתיחה כזו עלולה להכתימה כא� וכאד�

" מידע ראשוני"ההחלטה לכתוב . החלטות הנוגעות למבנהו ולתכניוח ולעוצמה הניתנת לה ב"תמר בהכנת הדו
 .ח ידע שהוא בהכרח סופי או מוחלט"ואי� בדו, מבקשת לבטא אפשרות שמידע זה יכול להשתנות

 . כדי לתת לקורא אמת מידה להעריכו– במקרה זה אילוצי הזמ� –ח "חשוב להדגיש את ההקשר שבו נכתב הדו  5

נעשה מתו� איו� או אבחו� יהשימוש במלה שיחות ולא ר. ח"לקורא בסיס להערכת הדונות� � המפגשימספר פירוט   6
 .מודעות לשפה ומרצו� לבטא וליצור יחסי� של דיאלוג

ח "ההתייחסות לש� ולרקע של העובדת הסוציאלית מבקשת להנכיח אותה כסובייקט פועל בתהלי� הכנת הדו  7
, טקסט שהיה מתמקד כולו א� ורק בתמר. צועי שבתוכו היא פועלתהמק'ומאפשרת למק� אותה בהקשר הארגוני

 & Krumer-Nevo(היה מציג את עצמו כאילו הוא טקסט אובייקטיבי יודע כול , בלי להנכיח את פעולת הכתיבה
Sidi, 2012 .(כמו שימוש בלשו� רבי� , ח"ג� צורה אחרת של כתיבת הדו")עלולה , ")אנו מעריכי�", "התרשמנו

צור אצל הקוראי� תחושה של ריחוק מהתהלי� ולהבנות את כתיבתו כפעולה המנותקת מעמדותיו או היתה לי
 . מתפיסותיו של הכותב

כדי , ח לאחר דיו� על האפשרויות השונות העומדות לרשותה והשלכותיה�"תמר התבקשה לבחור כיצד לכנותה בדו  8
לכתוב במפורש שהשימוש בשמה הפרטי היה פרי ההחלטה . ח"בתהלי� הכנת הדו) וכוחה(להדגיש את שותפותה 

 . בחירתה חשובה כדי לא ליצור תחושה מוטעית שהדבר נעשה בלי משי�

החתימה מקדמת . ח באה להדגיש שהיא שותפה אקטיבית ולגיטימית לכתיבתו"ההחלטה שתמר תחתו� על הדו  9
העוצמה . כות חייה וחיי ילדיהוהיא ג� מסמלת את שותפותה של תמר באחריות להגברת אי, העצמה והכללה

ח מתיישבת ע� המודעות של העובדת הסוציאלית ליחסי העוצמה "הניתנת לתמר מעצ� שיתופה המלא בהכנת הדו
 . הלא שוויוניי�

הצעתה של העובדת הסוציאלית לתמר לבחור מי בסביבתה יכול לשפו� אור על חייה נבעה מהעמדה המבקשת   10
ח לאד� בעל "זוהי הזדמנות להפו� אותה מאובייקט שעליו נכתב הדו. ח"בת הדולהעניק לה עוצמה בתהלי� כתי

הדבר משרת . היא ג� נובעת מהשאיפה לכלול נקודות מבט שונות על האד� והבעיה. ידע שניתנת לו זכות החלטה
את הרעיו� שמציאות מורכבת מנקודות מבט שונות ומפרשנויות שונות ואי� אחת שהיא הנייטרלית או 

אלא , יותר או לאמת�" אובייקטיביות"או " נכונות"המטרה היא לאו דווקא להשיג עוד עובדות . ייקטיביתהאוב
למק� את הסיפור שאנו  עוסקי� בו בתו� הקשר עשיר ככל האפשר ולאפשר לתמר לקבוע אילו נקודות מבט 

 . חשובות כדי להבי� באופ� מלא יותר את מצב המשפחה



 103 ח סוציאלי ביקורתי בעבודה סוציאלית"התבוננות בדו :המבוקר והביקורתי, המבקר 

מגיע לבית המשפחה באופ� לא ה ,ב� זוגה של תמר ואבי הילדי�, ע� מר אבי כה�
נתתי לתמר מכתב עבורו ע� בקשה להיפגש עמו וניסיתי להשיגו באמצעות . סדיר

. לא הצלחתי להיפגש עמוא� עד כה,  לי תמרתנהמספר טלפו� שנ
11
  

: וחמישה ילדי�,40ב� , אבי, 32בת , משפחת כה� כוללת את תמר
12

ג� , 3בת (רי  ש

 ,14ב� (ומוטי ) כיתה ז, 13בת (חני , )כיתה ג, 8ב� (איציק , )כיתה א, 6בת (רחלי , )עירוני

אד� טוב שאוהב את הילדי� אבל החיי� קשי� " כ מתארת את ב� זוגהתמר). כיתה ח

."לו
13

. הוא היה מכור לסמי� בצעירותו ועבר תהלי� גמילה עוד לפני שנישאו,  לדבריה

 �לפני . נות נישואיה� היה בעל עסק קט� להובלות ולא השתמש בסמי� שרובבמש

בשנה האחרונה תמר כמעט לא .  והוא חזר להשתמש בסמי�, העסק נסגרכשלוש שני�

 . מ� הביתחפצי�  א� לאחרונה הוא מגיע מדי פע� לבית� ולוקח ,ראתה אותו

תמר
14

ומשפחותיה�  , כשהיו ילדי�50+הוריה עלו ממרוקו בשנות ה.  גדלה בנתיבות

.הופנו למגורי� בעיר זו
15

היא .  תמר היא ילדה שישית מתו� תשעה אחי� ואחיות

 אביה עבד בעבודות לא קבועות .חיה בעוני בדירה בת שלושה חדרי�ש במשפחה גדלה

. בביתה ללא שכרעבדההמאופיינות בשכר נמו� ואמה 
16

 מריבות  בי� הוריה היו

הפסיקה ללכת לבית הספר בגלל המצב היא ) 'בכיתה ח (14בגיל ו ,וסכסוכי� קשי�

לאחר מכ� עבדה . הכלכלי והמשפחתי שלא אפשר לדבריה תנאי� דרושי� ללמידה

לא יודע מה עובר לי , א, אחד לא רואה אותי"כש, בעבודות שונות כדי לממ� את עצמה

_____________ 

זאת מתו� רצו� שלא לוותר עליו וג� כדי לא .  שנעשו כדי ליצור קשר ע� אב המשפחהחשוב להדגיש את הפעולות  11
 .להבנות מציאות שרק אימהות אחראיות על הגורמי� להזנחה הורית או רק ה� מוקד האבחו� וההתערבות

יחס המתי,  מכא� ואיל�  ניצב לפני העובדת הסוציאלית האתגר לתאר את המשפחה ואת חייה באופ� הוליסטי  12
  –מקורות תמיכה משפחתיי� וקהילתיי� , כוחות וקשיי�, רגשי ותפקודי, בריאותי,  מצב כלכלי–למכלול היבטי� 

מבנית של מצוקות 'ח מתו� הבנה חברתית"אתגר אחר היה לכתוב את הדו. ומבטא את מורכבות חייה של המשפחה
במודע נמנענו משימוש בתיאורי� . )othering(ת ובאופ� שלא מייצר אצל הקורא סטיגמות או חוויות אחר)

או  " נרקומ�", "תפקוד לקוי", "משפחה רב בעייתית"כגו� ,  מהותניי� שיוצרי� סטריאוטיפיי� שליליי� ומשטיחי�
 ". אישה דלה"

תחילה ביקשנו להביא את נקודת המבט של תמר על ב� זוגה ולא רק מידע אובייקטיבי כביכול בנוגע לתפקודו   13
קולה . ימוש בציטוט מדויק מדבריה של תמר עוזר להנכיח אותה ולאפשר לה לבטא את הידע שלההש. במשפחה

יש . מכיוו� שהוא מבטא מציאות שלא בהכרח גלויה לעינו של המתבונ� במשפחה מבחו(, משמעותי כא� במיוחד
רה חלק כא� ג� הנכחה מסוימת של אבי על רקע מקומו המשמעותי בחייה הרגשיי� של תמר והיותו עבו

 .ג� א� בפועל הוא נעדר ממציאות חייה בהווה, מהמשפחה
לאו דווקא בהקשר , ח בתמר ולא בילדי� נבעה מהרצו� לתת לה מקו� כאישה וכאד�"ההחלטה להתחיל את הדו  14

זאת כדי להימנע מהנטייה להתייחס לנשי� כאימהות בלבד או לראות� רק בהקשר של תפקיד� . של אימהותה
 .ח"א� שתפקודה זה היה המניע הרשמי לכתיבת הדו, וד� ההוריהאימהי או תפק

שבה סיפור העלייה , ההחלטה לציי� את מוצאה של תמר נוגעת לתפיסת חשיבותה של האתניות בחברה בישראל  15
הופנו "הבחירה במלי� . מארצות צפו� אפריקה ויישוב� של עולי� ממדינות אלה מסופר מנקודות מבט שונות

ת אימו( של נרטיב ביקורתי שראה בניתוב� של העולי� לעיירות פיתוח ולפריפריה תוצאה של מבטא" למגורי�
חינו� ואיכות , פסיכולוגיות מצד הממסד הקולט וג� תהלי� שצמצ� אפשרויות לעבודה'גישות אתנוצנטריות ואתנו

 הקוראי� ביקורת הסבר זה עולה בקנה אחד ע� פרקטיקה ביקורתית המבקשת לחלוק ע� האד� וע�. חיי� טובה
 . על החברה והבנה חברתית של מצוקות ובעיות של פרטי�

ניסוח זה מאפשר להבנות את עבודת הבית של נשי� כעבודה לכל דבר ולקעקע את התפיסה שעבודת הבית היא לא   16
 .שלא ראויה להערכה ולתגמול" שקופה"עבודה או את ראייתה כעבודה 
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."בלב
17

. ועד היו� היא מצטערת שלא למדה יותר, תמר אהבה ללמוד
18

 היא מספרת 

יהיה עליה , "מקו� משלה בעול�"ופה הבינה שכדי להשיג לעצמה שבאותה תק

.להתחת� ולהביא ילדי�
19
  

 היו היחסי� בינה לאור� שנות נישואיה�.  ועברה להתגורר בלוד18תמר נישאה בגיל 
מאז .  מריבות על רקע מתחי� כלכליי�לא נטוליא� , "טובי� בדר� כלל"לבי� ב� זוגה 

 . בות קשות שהוחרפו ע� סגירתו של עסק ההובלותמריביניה�  פרצו ,חזר לסמי�ש

 , בעבודות ניקיו� בשלושה בתי� ביהודמחו- לביתהמזה שלוש שני� תמר עובדת 
. שעות ביו�חמש, שלושה ימי� בשבוע

20
חזרה היא נוסעת ב כדי להגיע לעבודה ו

 בתי� לניקיו� בקרבת מקו� מגוריה קשה למצוא ,לדבריה.  באוטובוס במש� שעתיי�
.למי� שכר דומה לזה שהיא מקבלת ביהודמשה

21
 שכרה של תמר מעבודתה מסתכ� 

 1,521 קצבת ילדי� ועוד ח"ש 1,365 מקבלת המשפחה מלבד זה.  לחודשח"ש 2,800+ב
הכנסה זו . ח"ש 5,686 על תעומדהכוללת כ� שהכנסתה ,  קצבת הבטחת הכנסהח"ש

.ח לחודש"ש 9,170 העומד על , נפשותשבענמוכה בהרבה מקו העוני למשפחה בת 
22
 

בו התקשתה מאוד בהליכה ולא יכלה ש כאבי גב קשי� למצב הביאוהלפני חודשיי� 
א� היא , אחרי שלושה שבועות חל שיפור מסוי� במצבה. לצאת לעבודה מחו- לבית

במהל� היעדרותה קיבלה . יכלה לחזור להיק, עבודתה הקוד� רק לאחר חודשיי�
שכ� הכנסותיה אינ� , על מצב כלכלי קשהתמר מספרת . שכר רק משתי משפחות

 לחברת חשמל ובזק היא חייבת. מספיקות לכלכל את ילדיה ולממ� הוצאות שוטפות
אי� ו, )מקרר, תנור(מכשירי חשמל חיוניי� בביתה לאחרונה התקלקלו . ח"ש 14,000

 . קושי לשל� עבור התיקו�ההיא יכולה לתקנ� בשל 

, ושה חדרי� בקומה שלישית ללא מעליתהמשפחה מתגוררת בדירת עמידר בת של
טחו� יתמר מתארת תחושה של חוסר ב.  בעוני חיותבה משפחות רבותשבשכונה 

_____________ 

ציטוטי� אלה . ח" של תמר מבקשת להנכיח את הסובייקטיביות שלה בדוהכללת ציטוטי� מילוליי� מדבריה  17
 .מאפשרי� להשמיע את קולה ואת הידע שלה ולבטא את אופ� הסתכלותה על חייה ועל מצבה

ההחלטה להתייחס לעמדתה של תמר בנוגע ללימודיה ולא רק לתאר את תפקודה הלימודי חשובה כדי לשק�   18
הרצונות והחלומות של  בני אד� , פעמי� רבות נית� לזהות פערי� בי� הערכי�. התמונה מלאה ומורכבת יותר של

 .חברתיי�'לבי� תפקוד� בפועל המושפע מגורמי� מבניי�
אי יכולת לקבל , העובדה שנשי� מתחתנות צעירות והופכות לאימהות בגיל צעיר יכולה להתפרש כחוסר בשלות  19

ח אלטרנטיבה לתפיסה זו שעולה ג� בסיפורי חייה� " חשוב להציג בדוואול�.  או חוסר אחריותתהחלטות רציונליו
חשיפתה של תמר לפרשנויות אלה מאפשרת ג� לה ). 2006, נבו'קרומר(של  נשי� במצבי עוני ושוליות חברתית 

 .להסתכל על בחירותיה באור חדש ויוצרת קרקע להתפתחות� של תפיסות חדשות ביחס לעצמה
שלעיל ומבקש להבנות את עבודתה של תמר מחו( לביתה כעבודה נוספת על זו שהיא עושה ניסוח זה מצטר� לזה   20

הצגתה כמי שעושה מאמ( לעבוד מחו( לביתה נעשית מתו� רצו� להשפיע על האופ� שבו יתייחסו קוראי . בביתה
 העובדת בכ�". חרוצה"או " אישה אחראית", "אישה שמתאמצת לפרנס את ילדיה: "ח לתמר או יראו אותה"הדו

 .ח עשוי להשפיע על אופ� התייחסות� של קוראיו אליה"הסוציאלית מבטאת הבנה שאופ� הצגתה של תמר בדו
 או לא תכדי להימנע מפירוש החלטה זו כלא רציונלי, חשוב לדעתנו להסביר למה תמר עובדת רחוק מביתה  21

 .אחראית
חשוב לתת מידע על הכנסותיה , מי חייה השוני�כדי לא לטשטש מצב כלכלי של משפחה ואת השלכותיו על תחו  22

המבקשת להדגיש את מצבי העוני של בני " גישה מודעת לעוני"יש כא� ניסיו� לבטא . ועל מיקומה ביחס לקו העוני
, גל ומוניקנד�'וייס,  נבו'קרומר(ג� א� העוני איננו הסיבה הרשמית שבגינה הגיעו לעובדי� סוציאליי� , אד�

2008 .( 
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היא מספרת . שהמשטרה אינה מטפלת בה�, הנובעת ממקרי אלימות תכופי� בשכונה
."שכונה קשה שכול� מזניחי� אותה"על חיי� ב

23
 לעזוב את השכונה היתה רוצה תמר 

בה שכדי לאפשר לילדיה סביבת חיי� טובה יותר , � בטוח יותרולקבל דירה במקו
יכול לעזור "חינו� טוב שתמר מאמינה ". לקבל ילדות נורמלית וחינו� טוב"יוכלו 

."ילדי� טובי�, פרנסה,  בית– לילדי� להשיג עתיד טוב יותר
24
  

אביה ואמה של .  אינ� מהוות מקור לתמיכה במשפחהאבימשפחותיה� של תמר ושל 
ע� אחיה .  והיא מתראה עמ� רק לעתי� רחוקות,ר סובלי� מבעיות בריאות רבותתמ

איתה יש לה יחסי� של תמיכה ש, מלבד אחות אחת, ואחיותיה יש לה קשר רופ,
 שכ� ג� היא מתמודדת ע� ,האחות אינה יכולה לסייע מבחינה חומרית(רגשית הדדית 

במצוקה שרויה תמר שה בשיחתי ע� אחותה של תמר היא סיפר). קשיי� כלכליי�
לדעתה עזרה ". ע� כל הלב והנשמה" א� מטפלת בילדי� ,כלכלית ונפשית קשה

לתמר .  יש לתמר ולילדי� קשר רופ, בלבדאביע� הוריו של . מאודלה כלכלית תסייע 
לעתי� ה� . עמ� היא נפגשת בשעות אחר הצהריי�ש, נשי� מהשכונה, שתי חברות

.עוזרות לה בשמירה על ילד חולה
25
  

היא מרגישה חסרת כוח . בחודשיי� האחרוני� היא במצב רגשי קשהתמר מספרת ש
העובדה ג� ". מבול הבעיות והקשיי� שנוחתי� עלי"ורצו� להיאבק ולהתמודד ע� 

 ולוקח מצרכי� , סמי�תהשפעתחת  כשהוא ,בשעות שונותהביתה  מגיע שב� זוגה
 . וחפצי� גורמת לה מתח רב ודאגה

ילדה היא שרי בת השלוש , על פי תיאורה של הגננת. מישה ילדי� במשפחה ח,כאמור
. העומדת בדרישות ההתפתחותיות של גילה ויוצרת קשרי� חברתיי� ע� ילדי� בג�

 א� לא הבחינה בהזנחה ,הילדה שקטה ומופנמת יותרשלאחרונה היא שמה לב 
 שנמשכה בפגישתנו.  שלוש פעמי� בשבוע15:00שרי נמצאת בצהרו� עד השעה . כלשהי

 תנומיעטה לדבר בפגיש) 'כיתה א(רחלי  .הכחצי שעה שיחקנו רוב הזמ� במשחק קופס
בזמ� המשחק היא שיתפה עמי פעולה ונראתה ". כמו ע� אחותי"וביקשה לשחק עמי 

תמר . מתקשה בלימודי הקריאה והכתיבהמורתה אומרת שהיא . מאודממנו נהנית 
 ג� בכ� שהיא לא רוצה להכי� את שיעורי מודעת לקשייה של רחלי שבאי� לידי ביטוי

 מספרת שהיא מתקשה לעזור לרחלי בשיעורי הבית לאור הזמ� המועט היא. הבית

_____________ 

הגיאוגרפי שבו חיה 'רה להתעכב על תיאור השכונה נובעת מההבנה שיש להתייחס להקשר החברתיהבחי  23
" מוזנחת"הרעיו� להשתמש במושג . קשה להבי� את המשפחה במנותק מהקשר זה הפוגע באיכות חייה. המשפחה

כמו (שכונה לא רק למשפחות החיות ב, "מזניחה"בתיאור השכונה מאפשר לעובדת הסוציאלית לייחס התנהגות 
 .   הממשלה, המשטרה, העירייה: אלא ג� לממסד) הזנחה של ילדי� לדוגמה

חשוב להציג את תפיסותיה של תמר בדבר חינו� הילדי� הממקמות אותה בתו� הזר� המרכזי של התפיסות   24
רואה את הצגה זו מבקשת להפרי� את הגישה ה.  הקושרות בי� חינו� להצלחה בחיי�, הרווחות בחברה הישראלית

 . באופ� מהותי" אחרי�"האנשי� החיי� בעוני כ

מידע זה חשוב .  פסקה זו באה לתאר את המקורות המצומצמי� של התמיכה החברתית העומדי� לרשותה של תמר  25
א� ג� להבנה שתמר מצליחה ,  להבנה רחבה יותר של ההקשר שבו מתעצמי� קשייה ומצוקותיה של המשפחה

ג� הדגשת הקשר הטוב ). א� כי היא זקוקה לעזרה(למרות העדר מקורות תמיכה )  ילדיהלעבוד ולגדל את(לתפקד 
 .ע� האחות והחברות חשובה כדי להציגה בתו� הקשרי� של כוחות ויכולת בי� אישית
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,שיש ברשותה בשעות אחר הצהריי�
26

.  א� ג� בגלל שאי� לה סבלנות וכוח נפשי
להשיג "סיפר לי שהוא מוטרד מהבעיות בשיניו וביקש שיעזרו לו ) 'כיתה ג( איציק
כי אי� "אליו לא נרש� עד כה ש ,א הביע את רצונו להירש� לחוג כדורגלהו". חברי�

. מורתו מתארת ילד שמתקשה להתרכז ולעמוד בדרישות הלימודי�". לנו כס,
לא הגיע לבית הספר מספר פעמי� או עזב אותו לפני סיומו של שלאחרונה שמה לב 

ות זו הביאה את להתנה. ניסיונותיה ליצור קשר ע� תמר לא צלחו. יו� הלימודי�
נטיות ותמר מספרת שאיציק סובל מבעיות אורתוד. המורה לפנות ליועצת בית הספר

היא  א� בגלל מצבה הכלכלי ,דחייה מצד חבריוו שבעקבותיה� הוא חש בושהקשות 
פני את רצונה להפסיק ללמוד להביעה ) 'כיתה ז(חני  .מתקשה לתת לו טיפול מתאי�

כועסת בשיחה עמה התרשמתי שהיא ". אני רוצהליהנות ממה ש"ולהרוויח כס, ו
מסרבת בדר� כלל ללכת לבית היא  שמדווחתתמר .  על אמה ועל בית הספרמאוד
היא לעתי� קרובות לא נכנסת , שג� כשחני מגיעה לבית הספרמניחה תמר . הספר

יועצת בית הספר ". ילדה שלא מקשיבה למה שאומרי� לה"לדבריה היא . לכיתה
 ". ה קשה שהמערכת אובדת עצות ביחס אליהילד"דיברה על 

איציק וחני סובלי� מליקויי למידה ושיש , רחלישאמרו לה בבית הספר , לדברי תמר
העדר כס, הנחו- למימו� האבחו� והעדר זמ� לבצעו . צור� לערו� לה� אבחו� דידקטי

 . מנעו זאת ממנה עד כה

ל אמו שאינה נוקטת עמדה פני את כעסו על הוא העלה ,)'כיתה ח(בשיחתי ע� מוטי 
הוא התייחס ג� לקשיי� .  יותר כלפי האב ועל כ� שאי� לו שקט בביתתקיפה

אמא שלי לא יכולה לקנות לי את מה  ": של המשפחה ואמר ליהגדולי�הכלכליי� 
�תמר מספרת שמוטי " .אני חול� שכשאני אהיה אבא אני אתנהג אחרת. שאני צרי

המורה מתארת את . מעט לא רואי� אותו בביתעסוק בפעילות חברתית בצופי� וכ
בחודשיי� ש מדווחת היא. שמצליח בלימודיו, אינטליגנטי, מוטי כילד חיובי

בהכנת , מה שמתבטא בירידה במעורבותו בכיתה, הוא מוטרדשהאחרוני� שמה לב 
כשיועצת בית . לדבריה מצב זה מתסכל אותו מאוד. שיעורי הבית ובהצלחה במבחני�

 . היא דיווחה לה שיש צור� לבחו� מה קורה במשפחה, אליההספר פנתה 

, 07:30בה� יוצאת תמר לעבוד מחו- לביתה היא עוזבת את הבית בשעה שבבקרי� 
זאת כדי להספיק להביא . חני ומוטי יוצאי� לבית הספר, איציק, רחלילעתי� לפני ש

 לא הולכי� קמי� בזמ� אותמיד ה�  אלה לא בקרי�ב. את שרי לג� ולנסוע לעבודתה
 א� לא מצליחה לשלוט בהתנהגות� כאשר היא ,תמר מודעת למציאות זו. לבית הספר

, 13:00+ ל12:00מכיוו� שיו� הלימודי� בבית הספר מסתיי� בי� . לא נמצאת בבית
חני , איציק, רחלי, במש� שלוש פעמי� בשבוע, 15:00ותמר מגיעה מעבודתה בשעה 

הקושי האוניברסלי לשלב בי� הורות .  מגיעהומוטי מעסיקי� עצמ� בחו- עד שהיא
משפחה מתמודדת ע� על רקע העובדה שה משנה תוק,עבודה מקבל אצל תמר ל

_____________ 

כמו כ� חשוב להסביר את קשיי ההורות שלה על רקע . חשוב להדגיש את מודעותה של תמר לקשייה� של ילדיה  26
 .  המורכבת משעות עבודה רבות ומהצור� לטפל בחמישה ילדי� ללא מערכות תמיכהמציאות חיי�
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ובדאגה לה�ילדי� ההאב אינו משתת, בגידול ש, מצוקה כלכלית
27

 מקורות שאי� ו
 .תמיכה אחרי�

מצוקה היתה ב והכעס, תה בכהיא. לטענות בדבר הזנחת הילדי�קשה תמר הגיבה 
לדבריה היא . אור זה לא מקובל עליה והוא לא נכו�יתשהיא טענה . ית גדולהרגש

אמנ� לאחרונה היא מתקשה לעשות זאת והיא . עושה מאמצי� רבי� לטפל בילדיה
 של קוצר ידולטענתה . אבל ילדיה לא הוזנחו, "החיי� הפכו לבלתי אפשריי�"שחשה 

יכוז ולמידה גור� למורי� בית הספר להתמודד ע� מספר רב של ילדי� ע� בעיות ר
.לפנות אליה בהאשמות

28
א� בלי להיות מתויגת ,  תמר מבקשת לקבל סיוע ועזרה

.ובלי לקבל ביקורת לא מבוססת על תפקודה ההורי" מזניחה"כ
29
  

בשיחותי ע� תמר התרשמתי מאישה בעלת הבנה טובה של עצמה ושל הסובבי� 
חלק� נובעי� מגורמי� , י�שנאבקה כל חייה ע� קשיי� בתחומי חיי� רב, אותה

.שמעבר לשליטתה
30

לספק את כדי היא נאבקת . עצו� כיו� היא נמצאת במתח נפשי 
א� חרדה מאוד , רגשיי� וחברתיי�, מתמודדי� ע� קשיי� לימודיי�ה, רכי ילדיהוצ
בשנה שניכר .  ליכולתה לכלכל אות� ולהעניק לה� את הדרוש להתפתחות�אשרב

המקשה עליה לעמוד במשימותיה , כבד במיוחדהאחרונה מוטל על תמר משא 
היעדרויותיו מחיי המשפחה והמשבר , חזרתו של אבי לשימוש בסמי�. ההוריות

הבריאותי שעברה לאחרונה
31

 וכעס תוחלתחוסר , ייאוש,  בדידותתחושות עוררו בה 
.תחושות אלה ה� ג� תוצאה של חיי� בעוני. על עצמה

32
 

תמודדי� ע� קשיי� ומצוקות בתחו� משיחותי ע� הילדי� התרשמתי שה� מ
. ה� מיעטו לדבר על אביה�. השלכות של חיי� בעוניע� האישי ו, הלימודי, החברתי

 בעיקר למצוקה הכלכלית של שנגעותשובות ענו , לשאלתי כיצד אני יכולה לעזור לה�
 . המשפחה

_____________ 

וצריכות לתמר� , על פי רוב של אימהות העובדות מחו( לבית�, פסקה זו מבקשת לבטא מצוקה שכיחה של הורי�  27
ורי� לא במשפחות שבה� אחד הה. בי� שעות הלימודי� המצומצמות במוסדות החינו� בישראל לבי� שעות עבודת�

פסקה זו ג� מבקשת להציע הסבר חברתי למציאות שבה הילדי� שוהי� . שות� לגידול הילדי� קושי זה מתעצ�
הבניית , זאת ועוד. שיכולה להתפרש כחוסר אחריות או חוסר אכפתיות של הא�, מחו( לבית� לאחר יו� הלימודי�

רק שלה או של אנשי� החיי� בעוני מבקשת הקשיי� שתמר מתמודדת אית� כקשיי� אוניברסליי� של הורי� ולא 
 .בהכרח" אחרת"לשלול את הפיכתה של תמר ל

מוצגת כא� עמדתה , ח על המציאות"ח ביקורתי מבקש להציג ג� את פרשנויותיו של האד� מושא הדו" מכיוו� שדו  28
, )Fook, 2002 ("?עבור מי הבעיה היא בעיה"אבחו� ביקורתי מבקש לשאול את השאלה . של תמר כלפי בית הספר

 .וכא� תמר מציעה תשובה מעניינת לשאלה זו

וחשוב להעביר לקורא ששיח " א� לא מסוגלת או מזניחה" חשוב לבטא בתסקיר את התנגדותה של תמר לשיח של   29
 .אלא פרשנות אחת בלבד, לא מייצג בהכרח אמת או מציאות אובייקטיבית, שמקורו בבית הספר, זה

נובע מהרצו� לחזק הבנה חברתית של מצוקות ולהפחית או למנוע יחס " בר לשליטתהמע" השימוש במלי�   30
 . ה� אצל הקורא וה� אצל תמר עצמה, מאשי� כלפי תמר

ראייה זו לא רק מבקשת . היוצר בעיות וקשיי� נוספי�, חשוב להדגיש ג� את ההקשר הספציפי שבו חיה המשפחה  31
אלא ג� להחדיר לשיח את , ת אינהרנטיות באישיות� של תמר וילדיהלהתנגד לראיית הבעיות כנובעות רק מסיבו

 . הרעיו� ששינוי ההקשר הספציפי עשוי להשפיע לטובה על איכות חייה ותפקודה של המשפחה
הוא מבקש להסביר שחיי� בעוני יוצרי� .  משפט זה בא לעג� את קשייה של המשפחה בתו� הקשר של חיי� בעוני  32

 .ה תמרתחושות מהסוג שביטא
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סוגיית ההזנחה ההוריתשאני מתרשמת , לסיכו�
33

בגינה הופנתה המשפחה ש 
.  לשירותי� חברתיי� היא לא הסוגיה המכרעת המשפיעה על חיי הילדי�למחלקה

המחלקה לשירותי� דרכי� אחדות שבה� יכולה ילדיה ואני ,  תמר זיהינובשיחותינו
את התפקוד ואת ,  את ההתארגנותלשפר כדילפעול , יחד ע� המשפחה, חברתיי�

.איכות החיי� של המשפחה
34
 : המלצותינואלה ה�  

 שנשתפה בכל תהלי� הטיפול של המחלקה בה ובילדיה וביקשה תמר ביקשה .1
.יש לנהוג על פי בקשתה. החלטות בעניינהבלהיות מיודעת בתהליכי� ו

35
  

. כה� לידי קשר ע� שירותי הרווחהאבילבחו� דרכי� להביא את יש  .2
36

 

הכולל תמיכה אישית וחשיבה מה עושי� , � קשר פרטני בי� תמר לבינייהמשיש ל .3
 כי לא תוכל לעזוב את , פגישות אלה בביתהלערו�תמר מבקשת .  לאביביחס

 .ילדיה אחרי הצהריי�

.מהותי תמר בקבוצת תמיכה לא אתשלביש ל .4
37
  

כוח המתנהלת בעמותת ,  תמר ע� קבוצה של דיירי השכונהאתקשר יש ל .5
.תושביהלהפועלת לשינוי היחס של העירייה והמשטרה לשכונה ו, לקהילה

38
  

ע� השירות הפסיכולוגי החינוכי וע� , כנית עבודה ע� בית הספרות תובנ ליש .6
 . כדי לסייע לכל אחד מהילדי�,היחידה לנערה

_____________ 

ח בגבולות השיח הרווח בחברה ולא לערער על "משו� שבחרנו לכתוב דו, בחרנו להשתמש במושג הזנחה הורית  33
ח נכתב בתו� הקשר של ארגו� המחויב לשיח זה ושחלק "זאת מכיוו� שהדו. עצ� התקפות של השימוש במושג זה

 . מהמנדט שלו נובע משיח זה
שהמטרה היא שיפור איכות החיי� של המשפחה ולא רק מת� תשובה לשאלה ניסוח זה מבקש להדגיש קוד� כול   34

ה� את התגייסות� של תמר וילדיה , עוד הוא מבקש להדגיש שמטרה זו מחייבת. א� יש כא� הזנחה הורית
. ומעורבות� בקידו� שינויי� בהתנהגות� וה� את נקיטת� של פעולות ממשיות מצד המחלקה בתחומי� מגווני�

בקש להפרי� את הגישה האומרת ששינוי יכול להתרחש ללא עזרה הוליסטית ואקטיבית מצד המחלקה ניסוח זה מ
היא יודעת ; כא� עומדת העובדת הסוציאלית לפני דילמה). רק באמצעות הדרכה הורית(או ע� עזרה חלקית בלבד 

 מחליטה שלא להתאי� יחד ע� זאת היא. שחלק גדול מהצעותיה אולי יידחו בידי המחלקה בגלל עלות� הגבוהה
אלא להציג את עמדתה המקצועית בדבר תוכנית השיקו� שעשויה לעזור , את ההמלצות לתקציבי� הקיימי�

ניסוח זה .  ג� א� תוכנית זו עשויה ליצור אצל המשפחה ציפיות שסיכויי מימוש� עלולי� להיות נמוכי�, למשפחה
וכ� הוא מבטא את הרצו� . ל מה עשוי לעזור לה ולה�מבקש להדגיש ג� את שותפות� של תמר וילדיה בחשיבה ע

לשותפי� לחשיבה על הדרכי� , שעליה� או ביחס אליה� נקבעות ההמלצות, להפו� אותה ואת ילדיה מאובייקטי�
, ההמלצות המפורטות בהמש� מבקשות להתייחס לכל המשפחה. כדי לספק לעצמ� איכות חיי� טובה, הנחוצות

ולא רק להתמקד בתפקודה , כמו ג� להתייחס לתמר כאד� בעל צרכי� משלו, ק לתמרולא ר, לרבות אבי המשפחה
 .האימהי

הגברת השליטה על חייה מקדמת העצמה . המלצה זו מבטאת את רצונה ומגשימה את מקומה של תמר כשותפה  35
 .אישית

ות בהלימה ע� ראייתה ולהי, המסר למחלקה שיש לפעול ג� בנוגע לאבי משק� את הרצו� להתייחס למשפחה כולה  36
 .של תמר את אבי כחלק מהמשפחה

התחברות ע� נשי� אחרות ופיתוח דיאלוג עמ� ה� אמצעי� חשובי� המעודדי� פיתוח של מודעות  חברתית  37
אמצעי� אלה מהווי� .  בקהילהתכמו ג� בניית רשתות תמיכה לא פורמליו, ביקורתית והבנה חברתית של מצוקות

 ). Dominelli, 2002(טיקה פמיניסטית יסודות חשובי� של פרק
, חשיבותה של המלצה זו היא ביכולתה לשק� ג� את הכוחות המצויי� בקהילה ובשכונה שבה מתגוררת המשפחה  38

ההזנחה והאדישות מתגבשת קבוצת פעילי� , כלומר לצייר תמונה מורכבת יותר של השכונה שבה לצד הייאוש
 .המבקשת לחולל שינוי בקהילה
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תמר . חנילאיציק ול, י במימו� אבחו� דידקטי ועזרה לימודית לרחליש לסייע .7
לדעתה חשוב יותר לתת לילדי� עזרה בלימודי� ופחות חשוב לאבח� שמדגישה 

  .אות�

) 10ב� (ולאיציק ) 6בת ( לרחלי 16:00ר במימו� מועדוניות עד השעה ועז ליש .8
שני הילדי� הביעו רצו� להיכנס למועדוניות . ובמימו� קייטנות בזמ� החופשות

  .אלה

איציק טע� . סיוע להגיע לטיפולבר במימו� הטיפול בשיניו של איציק וועזיש ל .9
  .נושא זה דחו, לו ביותרש

  .הצופי� ימו� עלויות הקשורות לחברות של מוטי בתנועתע במיסייש ל .10

מותאמת לגודל המשפחה הלקבל מחברת עמידר דירה חלופית כדי פעול יש ל .11
 .בשכונה בטוחה יותר

 . במימו� תיקוני� למקרר ולתנוריש לסייע .12

 .חברי�חובות המשפחה מול חברת החשמל ובזק בסיוע עמותת את ר יהסדיש ל .13

 

 , בברכה

 

 תמר כה� ס מיטל לוי           "עו

  5המעפילי� ' רח עובדת סוציאלית כוללנית    

 תילששכונת נווה                שכונת נווה שתיל

 

 íåëéñ 

: ח הסוציאלי המוצג לעיל מבקש לייש� רעיונות של עבודה סוציאלית ביקורתית"הדו
עמדה ביקורתית כלפי נקיטת , מיצוב בעיותיה� של פרטי� בתו� הקשר חברתי רחב

תפיסת השפה כמכשיר , תפיסת ידע ואמת כשיח הנוצר בתו� הקשרי�, הסטטוס קוו
. עוצמה חברתית נגזרת ממיקומי� חברתיי�שלעיצוב פרשנות ולעיצוב המציאות והבנה 

ח לייש� עקרונות של פרקטיקה ביקורתית בכ� שהוא מתבסס של "הדועוד מבקש 
לקוחותיה� לפערי העוצמה בי� עובדי� סוציאליי� מודעות לעל , שותפות ודיאלוג

 . התנגדות לאֵחר�תעל ניסיו� לצמצמ� והו
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ח "סוציאלי המקובל בשירותי הרווחה ולדוהח "משותפי� לדוהאלמנטי� מסוימי� יש 
מידע בשני המקרי� המטרה היא לסכ� ולהעביר בי� אנשי מקצוע . ביקורתיהסוציאלי ה

ח היא ג� להגדיל את "במקרי� רבי� מטרתו של הדו. ותשיסייע בקביעת החלטות טיפולי
ח "ח הביקורתי שונה מהדו" הדוא�. המשאבי� החומריי� של משתמשי השירותי�

 חשיבות� של בדברההבנה התיאורטית הוא מבוסס על  )1(: המקובל בכמה מאפייני�
 ,מקו� מרכזיבו  השפה מקבלת .יחסי העוצמה וביטוייה� השוני� בחיי� החברתיי�

מטרתו . ידי משתמשי השירותי�ל מסרח נתפס כפעולה בשדה של ההו� הסמלי הנ"והדו
 אלא ג� הגדלת המשאבי� ,ח הביקורתי אינה רק הגדלת המשאבי� החומריי�"של הדו

ח המקובל המבקש להציע אבחנות המאמצות שפה " בניגוד לדו)2(. הסמליי�
הפרט בתו� הקשר חברתי למק� את מצבו של מבקש ח הביקורתי "הדו, פסיכולוגית

ח "הדו )3(. ולהצביע על היחסי� בי� מבני� חברתיי� של אי שוויו� לבי� קשייו של הפרט
ח "מידת השותפות של משתמשי השירותי� בכתיבת הדוהביקורתי רואה חשיבות ב

זו נקודה מכריעה .  למצב�אשראת נקודת המבט שלה� במבטא ח " הדוהבשובמידה 
את נקודת המבט המקצועית כנקודת מבט מביא ח סוציאלי "לל דושכ� בדר� כ, בחשיבותה

 מצביעה על נקודת המבט ,לעומתו, התפיסה הביקורתית. טרליתיאובייקטיבית או ני
ומבקשת להציע לה תחלי& או , האובייקטיבית לכאורה כעל נקודת מבט אידיאולוגית

 . השלמה בדמותה של נקודת המבט של משתמשי השירותי�

כבר בתחילתו ממוקמת תמר בתו� הקשר . ח שהצענו" בדוהת מאפייני� אלנית� לראו
�אתני או מהאזכור הסתמי של מהמוצא הבשונה מההתעלמות . חברתי רחב של אי שוויו

משקפי� של תמר הפרטי� על מוצאה , חות סוציאליי�"גי� בדר� כלל בדווהאתניות הנה
 להצביע נועדהת לרקע של הוריה ההתייחסו. את סיפור העלייה של הוריה למדינת ישראל

אי� מייחסי� את כ� . על התנהגותה בהווה כנובעת מרקע חברתי ומהשפעותיו על הפרט
 אלא למצב חברתי נתו� , יכולתאי רצו� או לאי שנות לימוד בלבד סיימה שמונההעובדה ש

ח "הדו.  בלימודי�יה� של הילדי� קשיג�משובצי� באותו הקשר . שאינו בשליטתה
על הצור� באבחוני� שתמר אינה יכולה לספק� ,  על ההזנחה בשכונת המגורי�מצביע

 ועל החשיבות שהיא מעניקה הובמקביל על האכפתיות של תמר בנוגע לנושאי� אל
 . להשכלה ולחינו�

ההשוואה של שכרה לקו העוני וההסבר מדוע היא , ג� ההתייחסות לשכרה של תמר
 היעדרותה מספר שעות שלכמו ג� הפירוט , תהעובדת דווקא במקו� מרוחק יחסית מדיר
 מסייעי� לקורא להבי� את ההקשר ה כל אל–מהבית בשל הנסיעות לעבודה ובחזרה 

(קרומר(מצוקה היחל) מה למאמציה על ומצביעי�החברתי של מציאות החיי� של תמר 
 . בהכרח צולחי� לא הג� א� אל, )2006, נבו

 אה תוצנוכחות שהיא ,ח"וכחי� לכל אור� הדו והידע שלה נהקול, נקודת המבט של תמר
השותפות עמה מתחילה למעשה עוד לפני . תהלי� הכתיבההשתתפותה ב של הישיר
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תמר .  ביחדח"מטרת הפגישות היא לכתוב את הדושרגע שנמסר לה המ, הכתיבה עצמה
 אנשי� כדאי לעובדת הסוציאלית לוח וע� אי"קבעה כיצד תהיה מכונה לאור� הדו

 וג� היא וג� העובדת ,בלה מסר על חשיבותה של ההגדרה העצמיתיבכ� קו, לשוחח
 .בלו הזדמנות לחוות שותפותיהסוציאלית ק

עצ� הנכונות . ח וה� בי� השורות" ה� בשורותיו של הדוההביקורת על הסטטוס קוו מצוי
למשל (עמדת השותפות בכתיבה והבחירה במלי� , לקבל את נקודת המבט של תמר

 ביקורת על התפיסה כאילו ת המבטא," בביתה ללא שכרבדהע"של תמר אמה ש האמירה
 עמדה ביקורתית כלפי יחסי הכוח החברתיי� ותמבטא)  אינה נחשבת לעבודהביתעבודת 

צורכי הילדי� ל הול� נותנת מענה מערכת החינו� שאינה על כ� ג� הביקורת ;המקובלי�
תעסוקתיי� הולמי� לנשי� אינה מציעה פתרונות ש המערכת החברתית עלוהביקורת 

�אול� נית� לראות את הביקורת על הסטטוס קוו באופ� מפורש . המגדלות לבד את ילדיה
ערכיה או ב, במקו� להצביע על הצור� בשינוי בהתנהגותה. ח"בהמלצות בסיומו של הדו

ח על שורה של פעולות לתיקו� "ממליצות כותבות הדו, צורת המחשבה של תמר בלבדב
ג� א� אי� . ידואליתווה� רבות הנוגעות לתיקו� המצב החברתי בצורתו האינדיביני, המצב

הרי יש בו קריאה ,  שיעור המשפחות העניות בישראלצמצו�ח קריאה ישירה ל"בדו
רכיה� של מבוגרי� וילדי� החיי� ולאחריות גדולה יותר של המדינה ומוסדותיה על צ

 המשפחה כדי להביא לשיפור  החיי� שלֶהקשרצור� בשינוי ה עלבעוני והצבעה 
ההמלצות הנוגעות למת� מעני� הולמי� יותר למשפחה הולכות יד ביד ע� . בתפקודה

 . ההמלצות לחזק את מעורבותה של תמר בחיי� הקהילתיי�

שאת חלק� ניסינו לשק& , אימוצה של פרקטיקה ביקורתית מעורר שאלות ודילמות רבות
.  מאפשר לדו� באופ� מעמיק בכל השאלותהיקפו המצומצ� של המאמר לא. במאמר זה

ח ביקורתי שאי� בו תמימות דעי� בי� ההערכה של " באיזו צורה ייכתב דו:הלדוגמ
הא� ?  הבעיהבדבר היק&העובדת הסוציאלית לבי� ההערכה של משתמשת השירותי� 

ח "הא� ובאיזה אופ� נית� לכתוב דו? ח ביקורתי"נית� בכלל לכתוב דוכשיש אי הסכמה 
הא� נית� ?  כאשר מצב הילדי� הוא אקוטי יותר והסכנה לשלומ� מוחשית יותר,ורתיביק

או " מכחישה"משתמשת השירותי� ש כאשר נדמה לאיש המקצוע ,ח ביקורתי"לכתוב דו
נשאלות ג� בספרות על עבודה סוציאלית ביקורתית ? מסתירה ממנו עובדות ופרטי�

באופ� ביקורתי מתו� ארגוני� של ועד כמה לפעול אפשר בכלל הא� : האלהשאלות ה
הא� עובדי� סוציאליי� הפועלי� מתו� הבנה ? )McDonald, 2006(הממסד והמדינה 

יוצר ומשמר סטטוס קוו יכולי� לפעול כנגד , המדינה היא מוסד חברתי המייצר דיכויש
 ?)Pease, 2009(ידה ב ונשלטות מדינהסטטוס קוו מפלה ודכאני מתו� מסגרות השייכות ל

הא� בכלל אפשר לייצר טקסט ביקורתי בתו� הממסד המדינתי , לי� אחרותבמ
 ?והמקצועי
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כל השאלות הללו מניחות שכדאי לאמ) את עקרונותיה של העבודה הסוציאלית 
אול� יש השואלי� . הביקורתית ומצביעות למעשה על הקשיי� בדר� לאימו) מוצלח כזה

קורתית חסרת פשרות אינה מסכנת הא� עמדה בי. הא� כדאי בכלל לאמ) עקרונות כאל
בה� יש להפעיל עוצמה חברתית כדי ש כאשר מדובר במצבי� למשל, את שלו� הציבור

הא� ? להג� על קטיני� או על אזרחי� אחרי� ובה� לא נית� לפעול במסגרת של שותפות
 � סוג בעצ�ניסיו� זה אי� הא� ? עמדה ביקורתית מסכנת את הער� של אחריות אישיתאי

 העובדות הסוציאליות חושבות שה� עושות משהו שונה שבחסותהנאה עצמית של הו
אמצעי (א� בפועל עושות את אותו דבר ) שמאתגר סטטוס קוו או גור� לו להשתנות(

 ? )לשימור הסטטוס קוו

מאמר זה מבקש לחשו& עובדי� , למרות כל הקשיי� והשאלות הלא פתורות הללו
לית לרעיונותיה של עבודה סוציאלית ביקורתית סוציאליי� וסטודנטי� לעבודה סוציא

.  בשירותי הרווחה ע� פרטי� ומשפחותנוהגתולביטוייה האפשריי� בעבודה השגרתית ה
 ח סוציאלי ביקורתי אנו מבקשות לעורר דיו� על אופני"באמצעות הדגמתו של דו

ת  עבודה סוציאלית ביקורתית ג� מתו� הממסד וג� ע� פרטי� ומשפחוהתאפשרותה של
, מעבר לידע ותפיסת עול�. פשוטה או נעדרת תסכול, לא מדובר בעבודה קלה. ספציפיי�

 כמו ג� מעורבות ,מסירות והתמסרות, סבלנות,  מחויבותדורשת מהעובד הסוציאליהיא 
בתהלי� מתמש� של חשיבה והתלבטות וקבלת החלטות שלא תמיד מקובלות על כל 

בד סוציאלי ביקורתי זקוק לסביבה מקצועית אי� ספק שעו. העוסקי� בעבודה סוציאלית
כתיבת , באופ� ספציפי יותר. להמציא ולפעול, להתלבט ,שתאפשר לו לחשוב, תומכת

, ח ביקורתי מחייבת השקעה רבה של חשיבה ודורשת זמ� רב הנחוצי� כדי לשת&"דו
 � ). Strega, 2007; Srier & Binyamin, 2010(להקשיב ולהבי

ח סוציאלי בתו� ההקשר הרעיוני של עבודה סוציאלית "יג דומאמר זה שהצ, ולסיו�
 �.  למשפחה הנדונהנוגעזה הטקסט היחידי שאפשר לייצר בשביקורתית לא מבקש לטעו

 וקריאתו מעוררת שאלות וסוגיות רבות ,טקסט זה הוא אחד מיני רבי� שיכלו להיכתב
ולהתדיינות חשיבותו טמונה ביכולתו לפתוח פתח למחשבה . התלבטותללדיו� ו

רפלקסיבית של עובדי� סוציאליי� וסטודנטי� לעבודה סוציאלית וליצור נקודת פתיחה 
ח הסוציאלי "הדו. רפלקציה של אחרי� על אודותיולהפניית שאלות ול, ביקורתל, לדיוני�

עלות סוגיות והתלבטויות ביחס אליו או להציע בחירות ההמוצע מזמי� את הקוראי� ל
דיוני� אלה עשויי� לקד� . משתמש בההוא ששפה למבנהו או ל ,אחרות ביחס לתכניו

חשיבה על מקומ� של רעיונות ביקורתיי� בשיח ובפרקטיקה של העבודה הסוציאלית 
 רעיונות אלה על הדר� שבה היא פועלת ו�בהשבתחומי� וברמות ההתערבות השונות 

 .אליכולי� לתרו� לקידו� רווחה ואיכות חיי� של משפחות ויחידי� בישר
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