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פתח דבר
רווחתו של הפרט נגזרת בעיקרה ממכלול של גורמי כלכליי וחומריי
אחרי מצד אחד ושל גורמי אישיי חברתיי נפשיי מצד שני.
מרבית האנשי מתפקדי במישור האישי והחברתי הכלכלי בכוחות
עצמ ,א יש מי שאינו עומד במעמסות החיי ונזקק למידה כזאת או
אחרת של סיוע מ החברה .לעתי קרובות ,הצור במשענת חיצונית הוא
תולדה של מגבלה גופנית או נפשית ,מולדת או נרכשת על פני זמ.
במקרי אחרי ,גורמי חיצוניי לפרט יוצרי מגבלה או הפרעה
המונעת את ניהול חייו האישיי או המשפחתיי.
יהיה הגור אשר יהיה – מערכת שירותי הרווחה האישיי ,לצד של
מערכות חברתיות נרחבות יותר ,חינו ,בריאות וכדומה ,אמונה על
ההתערבות לחילו הנזקק ממצוקתו ,ובמקרה הטוב יותר ,למנוע ממנו
להגיע למצב זה .המושג "מערכת השירותי" הוא מושג מופשט ,מאחוריו
עומדי אנשי בשר וד ,העובדי הסוציאליי ,שבאחריות ליזו,
להציע ולהתאי לפרט את המענה הנכו .לעיסוק זה מגיעי אנשי
בתוק הכשרת ולימודיה ,בעיקר בבתי הספר לעבודה סוציאלית.
תכניות הלימודי של בתי הספר לעבודה סוציאלית נגזרות במידה
רבה מהפונקציות שהעובד הסוציאלי אמור למלא .התכניות עשירות וה
מציעות לתלמיד ידע דיסציפלינרי כללי וכ מגוו של התמחויות,
המכשירות את הלומד למלא את תפקידיו בצורה מקצועית ,המבוססת
על ידע אקדמי עיוני ומעשי כאחד .במישור הקונקרטי של הטיפול בצרכי
אישיי ,ההכשרה המוענקת בבתי הספר לעבודה הסוציאלית אכ
מוכוונת למטרה.
יחד ע זאת ,יש לזכור כי חיי האד מתנהלי במסגרת רחבה ,שבה
יש השפעה לא מבוטלת לגורמי חיצוניי לפרט .הדבר בולט בתחו של
רווחה כלכלית – ההתפתחות הכלכלית במדינה ואמצעי המדיניות
הננקטי כדי לקדמה מתחברת באופ הדוק אל המרחב של רווחת הפרט
והמשפחה .בדומה לכ ,שירותי הבריאות הכלליי והמדיניות הננקטת
בעיקר על ידי הממשלה ,א ג במערכות ציבוריות אחרות ,מגדירי
חלק משמעותי של רמת הבריאות של המשפחה .וכ יכול אני להמשי
לגבי פעילויות נוספות המתרחשות בחברה ,שזיקת למצוקות הפרט
הדוקה מאד .ההחלטות המתקבלות במישורי הללו ה אותו מכלול
שאפשר לכנותו "מדיניות חברתית".
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הידע הנדרש לאנשי המקצוע ,המעורבי במישור החברתי האישי
והמשפחתי ,הוא מטבע הדברי איננו מושל א הוא מצטמצ לאותו
מרחב – גדול ככל שיהיה – של לימודי מקצועיי טיפוליי ,ללא הרקע
המורחב וההקשר של המדיניות החברתית הכוללת .על א חשיבותה
הרבה של הראייה הרחבה יותר ,לא נית לנושא זה טיפול מקי .בתי
הספר לעבודה סוציאלית סיפקו פתרונות חלקיי למילוי החסר הזה ,א
עדיי אי זה משביע רצו .אי לכ מצאנו לנכו לסייע בעניי והצטרפנו
ליוזמת של עידית וייס ,ג'וני גל ויוסי קט ,במאמ להכי את החוברת
המוצגת בזה ,אשר כוללת תכנית מורחבת להוראת מדיניות חברתית.
הסוגיות של המדיניות נלמדות כא בהקשר ישיר לעבודה הסוציאלית,
א התכנית המוצעת יש בידה לסייע ג לעוסקי במדיניות חברתית
מתו דיסציפלינות אחרות ,כגו כלכלה ומדעי המדינה .מכל מקו ,אנו
מקוי שהעבודה היסודית של המחברי תהווה תמרי לפיתוח של
תכניות הוראה דומות במחלקות אחרות ומתו ההקשר של אות
מסגרות.
יעקב קופ
ירושלי ,תמוז תשס"ה ,יולי 2005
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מסגרת קונספטואלית לתכנית הוראה
עידית וייס ,ג'וני גל ,יוס קט

∗

 .1הקדמה
ההוצאה החברתית בישראל עמדה בשנת  2004על כ 53אחוז מתקציב
המדינה )ללא פירעו חוב( .1היקפה הרב של הוצאה זו ,כמו ג הדגש
הניכר ,שהוש על תביעת של קובעי המדיניות ,לערו שינויי
משמעותיי במדיניות החברתית ,העמידו את נושא המדיניות החברתית
במרכז הבמה הציבורית בשני האחרונות .ע זאת ,ניכר כי הידע
בנושאי הקשורי בהיבטי שוני של מדיניות חברתית ,ה בקרב
קובעי המדיניות ומעצבי דעת הקהל וה בקרב הציבור ככלל ,הוא מועט
מידי .אי בכ כדי להפתיע ,מפני שלצד מספר מצומצ של גורמי
מקצועיי ,העוסקי בעיצוב ובמחקר במדיניות חברתית ,תחו זה לא
זכה למקו נרחב במוסדות להשכלה גבוהה .לא זו בלבד שבישראל אי
חוגי לימוד המתמקדי במדיניות חברתית )כמו למשל ,בבריטניה( ,אלא
שג במחלקות אוניברסיטאיות ,אשר בה צפוי היה למצוא קורסי
וקבוצות מחקר העוסקי במדיניות חברתית ,על היבטיה השוני )כגו,
כלכלה ,סוציולוגיה ,מדע המדינה ,מדיניות ציבורית( ,מעטי מאד
הקורסי והמורי ,המתמחי בתחו זה.
∗ ד"ר עידית וייס ,מרצה בביתהספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל
אביב; ד"ר ג'וני גל ,מרצה בביתהספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
באוניברסיטה העברית בירושלי; פרופ' יוס קט  ,מרצה בביתהספר
לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תלאביב ,יו"ר תחו הרווחה במרכז טאוב.
המחברי מבקשי להודות לצוות החוקרי והמרצי בתחו המדיניות
החברתית אשר השתתפו בסדנא להוראת מדיניות חברתית ,במסגרת הפורו
הישראלי למדיניות חברתית ,שהתכנס בביתהספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת תלאביב ביוני  .2004דיוני הצוות שימשו בסיס והשראה
לכתיבת עבודה זו.
 1קופ.2004 ,
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יוצאי דופ בהקשר זה ה בתיהספר לעבודה סוציאלית ,אשר קיימת
בה מסורת ארוכת שני של הכללת נושאי מדיניות חברתית בתכנית
הלימודי לתוארי בוגר ומוסמ .הנחת היסוד ,אשר הביאה לכ היא,
שהעובדי הסוציאליי מועסקי בתפקידי מנהליי ומקצועיי שוני
במגוו רחב של ארגוני רווחה .במסגרת תפקידיה ה עוסקי למעשה
ביישו של מדיניות חברתית ולכ ג עשויי להשפיע על עיצובה .יש
חשיבות רבה להכשרת עובדי סוציאליי לעסוק בפרקטיקה של מדיניות
חברתית .יחד ע זאת ,הבחינה של אופ הוראת המדיניות החברתית
ודרכי הכשרת של עובדי סוציאליי בבתיהספר לעבודה סוציאלית,
לקראת עיסוק בניתוח ובשינוי מדיניות חברתית ,מעלה בעיות רבות.
מטרת העבודה לבחו את הסוגיות השונות ,הקשורות בהוראת מדיניות
חברתית במסגרת לימודי העבודה הסוציאלית ,במגמה להציע תכנית
מפורטת להוראת מדיניות חברתית כחלק מלימודי הבוגר במקצוע זה.
אמנ הדיו יתמקד בהוראת מדיניות חברתית בהקשר הספציפי של
עבודה סוציאלית ,א ניכר כי הסוגיות והדילמות ,דרכי ההתמודדות
המוצעות והתכנית המפורטת המוצעת ,רלוונטיות ג להוראת מדיניות
חברתית במסגרות אקדמיות אחרות.

 .2מבוא :עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית
אחת המטרות החשובות שמקצוע העבודה הסוציאלית הציב לעצמו
במדינות רבות היא קידו הצדק החברתי .2מטרה המודגשת ,ביתר שאת,
בעשורי האחרוני ,3כאשר מדינות רווחה רבות ,ובכלל ישראל,
נמצאות בעיד של צנע וצמצומי.4
רבי מהעוסקי במקצוע סבורי ,כי העבודה הסוציאלית צריכה
לקד צדק חברתי ,בי היתר ,באמצעות מעורבות של עובדי
סוציאליי בעיצוב מדיניות חברתית ברמת הארגו בו ה עובדי ,ברמה
המקומית וברמה הממלכתית .ההגדרה הרשמית המחודשת של מקצוע
העבודה הסוציאלית ,אשר נוסחה עלידי ארגו העובדי הסוציאליי
הבינלאומי בשנת  ,2000כמו ג הקודי האתיי של המקצוע במדינות
.Banks, 2000 2
Craig, 2002; Haynes & Mickelson, 2003; Keller, Whittaker & Burke, 2001; 3
Saulnier, 2000; Schneider & Netting, 1999
 4דורו ;2003 ,קט.Pierson, 2001 ;2000 ,
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רבות ,המשקפי את האידיאולוגיה המקצועית של הפרופסיה ואת
בסיסה הערכי ,מנחי את העובדי הסוציאליי ,באופ ברור ומפורש,
להיות מעורבי בעיצוב מדיניות חברתית ברמותיה השונות .5חוקרי
ומחנכי רבי בתחו העבודה הסוציאלית במדינות שונות וג בישראל,
חוזרי ומדגישי ,כי על העובדי הסוציאליי להבי את השפעותיה של
המדיניות החברתית על חייה של אנשי ולעסוק בפועל בפרקטיקה של
מדיניות ) – (policy practiceמדובר במכלול רחב של פעולות המיועדות
לנתח ,להערי ,לעצב ולשנות מדיניות חברתית ברמות ובתחומי שוני.6
תפקיד החשוב והמרכזי של מערכות ההכשרה לעבודה סוציאלית,
בקידו מעורבות של עובדי סוציאליי בזירת המדיניות החברתית,
מודגש בשיח המקצועי של העבודה הסוציאלית .באופ ספציפי יותר,
נשמעי קולות רבי הקוראי לבתיהספר לעבודה סוציאלית ליצור
עובדי בעלי ידע בתחומי המדיניות החברתית ,בעלי כישורי לניתוח
מדיניות חברתית ,המסוגלי להבי את הקשר בי מדיניות חברתית
ומצוקות של אנשי ,ובי מדיניות חברתית והפרקטיקה של העבודה
הסוציאלית .זאת ועוד ,קיימת הסכמה כי בתיהספר צריכי לצייד את
בוגריה במיומנויות המקצועיות הנדרשות כדי לעסוק בצורות שונות של
פרקטיקה של מדיניות .7במדינות שונות ,כגו ארצותהברית ואוסטרליה,
בתיהספר לעבודה סוציאלית א מחויבי לכלול בתכניות הלימודי
שלה ,לתואר ראשו ושני ,תכני העוסקי במדיניות חברתית ,על מנת
לזכות בהיתר פורמלי לעסוק בהכשרת עובדי סוציאליי .8בישראל,
מחויבות זו לתחו המדיניות החברתית מתבטאת בדרישת מועצת
העובדי הסוציאליי ללמוד את תחו המדיניות החברתית ,כחלק
מהדרישות הפורמליות לקבלת תארי מומחיות בעבודה סוציאלית.
 5איגוד העובדי הסוציאליי בישראלBanks, 2001; British Association ;1994 ,
of Social Workers, 1996, International Federation of Social Workers,
.2000; National Association of Social Workers, 1999
 6דורו ;1989 ,שינדלרFigueira-McDonough, 1993; Hart, 1989; Haynes ;1989 ,
& Mickelson, 2003; McInnis- Dittrich, 1994; Mendes, 2003a; Reamer,
;1993; Rocha, 2000; Schneider & Netting, 1999; Stuart, 1999; Weil, 1996
Wyers, 1991
Figueira-McDonough, 1993; Fisher, 1995; Haynes & Mickelson, 2003; 7
Hoefer, 1999; Raber & Richter, 1999; Rocha & Johnson, 1997 Wyers,
.1991
.Council on Social Work Education, 2001; Pawar, 2004 8
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למרות ההסכמה הנרחבת על חשיבות מעורבות של עובדי
סוציאליי בפרקטיקה של מדיניות ,ישנ עדויות רבות על כ
שהפרקטיקה מוזנחת עלידי עובדי סוציאליי במדינות שונות ובכלל
ישראל .מחקרי שוני ,אשר בחנו את מאפייני הפרקטיקה של עובדי
סוציאליי ,מצביעי על כ ,שמעורבות של עובדי סוציאליי
בהשפעה על מדיניות חברתית כללית או ספציפית ועל עיצובה היא מועטה
ביותר .9מציאות זו הייתה ,ועדיי משמשת ,קרקע פורייה לביקורת נוקבת
על מידת מעורבות של העובדי הסוציאליי בזירת המדיניות
החברתית ועל הזנחת תפקיד כמקדמי צדק חברתי.10
תחו המדיניות החברתית הוזנח ג עלידי המערכות המכשירות
עובדי סוציאליי במדינות שונות 11בעול ובישראל .12ההשפעות של
הזנחה זו מתחדדות ומתעצמות לנוכח העובדה שאלו המגיעי ללמוד
עבודה סוציאלית מביעי עניי מועט בלימודי מדיניות חברתית,13
באפשרות לעסוק בפרקטיקה של מדיניות או לפעול למע שינוי חברתי.14
על א שניכר כי בשני האחרונות הול ומתרחב העיסוק האקדמי
בהוראת מדיניות חברתית במדינות שונות ,15כמו ג בהכשרה לפרקטיקה
של מדיניות ,16עדיי חסרה מסגרת מושגית ברורה וכוללת להוראת
התחו במסגרת המערכות המכשירות עובדי סוציאליי .באופ ספציפי
יותר ,חסר דיו מקי וכוללני על הדילמות והקשיי המרכזיי בשילוב
הוראת המדיניות החברתית בתכנית הלימודי ,המטרות שהוראה זו
מבקשת להשיג ,בסיסי הידע שצריכי להיכלל במסגרת התחו והדרכי
האפקטיביות להוראתו.
 9יצחקי ;2003 ,פלוריא ,וייס ואונגר ;1988 ,שרליGibelman & ;Ezell, 1991;1988 ,
.Weiss, 2001;Schervish, 1997; Mendes, 2003b
 10דורוFigueira-McDonough, 1993; Jones, Ferguson, Lavalette, & ;1989 ,
.Penketh, 2004
Fisher, 1995; Haynes & Mickelson, 2003; Ife, 1997; Pawar, 2004; Raber 11
& & Richter, 1999; Rocha & Johnson, 1997; Wolk Pray, Weismiller,
.Dempsey, 1996; Wyers, 1991
.Gal & Weiss, 2000 12
Gordon, 1994; McInnis-Dittrich, 1994; Miller, 1987; Powell & Causby, 13
.1994
 14וייס וגלWeiss, ;Weiss, Gal, & Cnaan, 2004 ;1991 ,Aviram & Katan;2001 ,
.Gal, & Dixon, 2003; Weiss, Gal, Cnaan, & Maglajlic, 2002
.Adams, 2004; Mendes, 2003a; Pawar, 2004 15
.Gordon, 1994; Rocha & Johnson, 1997 16
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בספרות המחקר של העבודה הסוציאלית בישראל ,הדיו בהוראת
מדיניות חברתית מצומצ עוד יותר – לא קיימת מסגרת מושגית ,אשר
ביכולתה להנחות את בתיהספר לעבודה סוציאלית בישראל בבניית
תכנית לימודי בתחו המדיניות החברתית ובהכשרת עובדי
סוציאליי לקראת מעורבות הפעילה בפרקטיקה של מדיניות וקידו
הצדק החברתי .העבודה הנוכחית מיועדת לקד את הוראת המדיניות
החברתית ואת ההכשרה לפרקטיקה של מדיניות.
נקטנו שתי דרכי עיקריות על מנת לקד נושא זה :הראשונה ,סיכו
וניתוח הספרות המקצועית אשר עסקה בהוראת מדיניות חברתית
ובפרקטיקה של מדיניות ,תו התייחסות לדילמות המאפיינות את
הוראת תחומי אלה ,מטרות ההוראה ,תכניה ודרכי הוראתה .השנייה
היא הצגת תכנית מפורטת להוראת המדיניות החברתית וההכשרה
לפרקטיקה של מדיניות במסגרת התואר הראשו בעבודה סוציאלית.
השילוב המוצע יוכל לשמש מנו לפיתוח לימודי המדיניות החברתית
בבתיהספר לעבודה סוציאלית )ובדיסיפלינות אחרות( ,ובכ לתרו
להכשרה טובה יותר של עובדי סוציאליי לקראת מעורבות פעילה
בעיצוב מדיניות חברתית.
בעבודה שני חלקי עיקריי :החלק הראשו )סעי  (3מציג סקירה
אינטגרטיבית של ספרות המחקר בתחו הוראת המדיניות החברתית
וההכשרה לפרקטיקה של מדיניות .בחלק זה כלולי ארבעה סעיפי,
העוסקי בדילמות ובקשיי אשר הוזכרו בספרות כמאפייני את תחו
הוראת המדיניות החברתית ,בזיהוי המטרות אשר הוצבו להוראה
בתחו ,בסקירת התכני הנלמדי במסגרת הקורסי השוני בתחו,
ובהצגת שיטות ההוראה המתאימות להוראת התחו.
החלק השני )סעי  (4כולל תכנית מפורטת להוראת המדיניות
החברתית ולהכשרה למעורבות בתחו זה .ההצעה כוללת את תאור
הנחות היסוד של התכנית ,הגדרת התוצאות המצופות מהתכנית
המוצעת ,תאור קורסי החובה ,דיו בשילוב הרצוי בי תכני המדיניות
החברתית לבי קורסי הוראת הפרקטיקה בעבודה סוציאלית ,כמו ג
הצעה לכינו התמחות העוסקת בפרקטיקה של מדיניות .העבודה
מתבססת ,בנוס על ניתוח ספרות המחקר בעול ובישראל ,על דיוניה של
קבוצת מרצי העוסקי בהוראת מדיניות חברתית בבתיספר לעבודה
סוציאלית ובתכניות למדיניות ציבורית בישראל.
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 .3הוראת המדיניות החברתית וההכשרה לפרקטיקה של
מדיניות – סקירת ספרות
א .דילמות וקשיי בהוראה
הוראת תחו המדיניות החברתית ,במסגרת תכניות הלימודי בבתי
הספר לעבודה סוציאלית ,מציבה מספר שאלות ודילמות ,שאינ
אופייניות לתכני אחרי ,כמו עבודה ע פרטי ,משפחות וקבוצות,
המהווי זה מכבר מרכיב בסיסי בתכנית הלימודי בעבודה סוציאלית.
הדילמות ה קטנות ,כאשר מדובר בהוראת שיעורי עיוניי העוסקי
בנושאי ,כמו :הכרת החקיקה החברתית ,סקירת מבנה השירותי
החברתיי ובחינת תפיסות יסוד המנחות את התפתחות שירותי הרווחה.
א ה גוברות ,כאשר מדובר בהוראה של בחינה ביקורתית של מערכת
השירותי החברתיי ,ובשילוב מרכיבי יישומיי ,הכוללי הכשרת
סטודנטי לעיסוק מעשי בעיצוב מדיניות חברתית ויישומה ,ברמה
הארגונית ,הקהילתית או הכללארצית .חלק מהדילמות הללו מהותיות
וה מעלות שאלות עקרוניות באשר לאופ השילוב של הוראת המדיניות
החברתית בבתיהספר לעבודה סוציאלית .חלק אופרטיביות במהות
וקשורות ליישו המעשי של הוראת תחו זה ומימושו .הדילמות
העקרוניות קשורות ,בעיקר ,לאופי הפוליטי והאידיאולוגי של תחו
המדיניות החברתית ולהעדר תשתית ידע בתחו המעורבות המקצועית
במדיניות החברתית.
 (1אופיו הפוליטי של העיסוק בהוראת מדיניות חברתית
הוראת מדיניות חברתית ,שאינה מסתפקת בשיעורי עיוניי,
המתרכזי בתיאור מערכת השירותי החברתיי השוני ובתשתית
החוקית המעגנת אות – אלא כוללת ג בחינה ביקורתית של היבטי
ומרכיבי שוני של המדיניות החברתית וההשקפות והאינטרסי
המנחי אות ,ושואפת להכשרה מעשית לעיסוק בתחו זה – חושפת
את התלמידי לתכני בעלי משמעות פוליטית ומעודדת אות להיות
מעורבי בעשייה פוליטית .מציאות זו יוצרת שתי דילמות עיקריות:
האחת היא ,השאלה הבסיסית הנתונה למחלוקת ,הא עבודה סוציאלית
צריכה להיות מעורבת בעשייה פוליטית ובפעולות לשינוי חברתי,17
והשנייה ,הא נית וצרי ללמד את תחו המדיניות החברתית
.Abramovitz, 1993; Bardill, 1993 17
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וההכשרה לפרקטיקה של מדיניות בצורה מקצועית טהורה ,ללא נקיטת
עמדה פוליטית.18
הדילמה הראשונה קשורה לזיקה הרצויה בי מקצוע העבודה
הסוציאלית לבי מעורבות פוליטית ומידת ההלימה האפשרית ביניה.
מצד אחד קיימת טענה ,כי אי כל בעייתיות בזיקה שבי מקצוע העבודה
הסוציאלית ומעורבות פוליטית של העוסקי בו במסגרת פעולת
המקצועית .על פי טיעו זה ,עובדי סוציאליי צריכי להיות מצוידי
בטכנולוגיות ובמיומנויות פוליטיות על מנת שיוכלו להשפיע ה על כוח,
מעמד ותפקיד בתו הארגוני בה ה מועסקי ,ה על המדיניות
ותכניות הפעולה של ארגוני אלו ,וה על המדיניות החברתית הנקבעת
במעגלי רחבי יותר ,כמו הרשות המקומית והמדינה .זאת ועוד ,על פי
גישה זו לא רק שלא קיימת בעיה למזג בי עשייה מקצועית בעבודה
סוציאלית לבי מעורבות פוליטית ,אלא שמעורבות זו היא הכרחית,
חיונית ונדרשת כדי שהעבודה הסוציאלית תשיג את מטרותיה בהתא
לקודי האתיי שלה .לפי גישה זו ,ללא מעורבות פוליטית המקצוע
מזניח את ייחודו ומהותו והופ להיות שומר הסטטוסקוו הכלכלי,
החברתי והפוליטי .תפיסה זו המכירה בחשיבותו של הממד הפוליטי
בעשייה המקצועית א הניעה מספר בתיספר לעבודה סוציאלית
בארצותהברית לפתח קורסי ספציפיי וא התמחויות מיוחדות
העוסקות בעבודה סוציאלית ופוליטיקה.19
לעומתה קיימת גישה מנוגדת ,הטוענת כי מעורבות פוליטית אינה
עולה בקנה אחד ע עיסוק מקצועי וכי בי עיסוק מקצועי ועיסוק פוליטי
קיימי ניגודי מהותיי .יש לזכור ,בהקשר זה ,כי בקביעת מדיניות
ובקבלת החלטות עוסקי בדרכלל פוליטיקאי ,ואילו אנשי המקצוע
מתפקדי בדרכלל כיועצי ,שהמעורבות הפוליטית הישירה א
אסורה עליה ,לעיתי .טענה זו נשענת ג על תפיסות המדגישות את אי
ההלימה המהותית הקיימת בי מעורבות פוליטית ומעורבות מקצועית.
ניגודי עקרוניי אלה מוצגי בלוח  1להל.

 18ראה דיו דומה בהוראת דיני עבודה במסגרת החוג למשפטי ,אצל מונדלק.2001 ,
.Fisher, 1995 19
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לוח  .1מעורבות מקצועית ומעורבות פוליטית :איהלימה וניגודי
מעורבות מקצועית

מעורבות פוליטית

דגש בוזמני על השגת המטרה ועל
התהליכי התורמי למימושה
התנגדות לוויתור על עקרונות וערכי
מקצועיי בסיסיי )עקרונות מקצועיי
"אינ למכירה"(

השגת המטרה היא בעדיפות ראשונה

התהליכי להשגת המטרה צריכי להתאי
לעקרונות מקצועיי בסיסיי
מבט רחב על צורכי אוכלוסיות שונות ע
דגש על האוכלוסיות החלשות מבחינה
כלכלית ופוליטית
הפעילות מונחית בעיקר עלידי ערכי וידע
מקצועיי
חתירה לשינוי המצב א הוא פוגע בקבוצות
אוכלוסייה מסוימות

כאשר הסיכויי להשגת המטרה
נמוכי ,קיימת נטייה לוותר על
עקרונות מסוימי ,ולעיתי א לשנות
יעדי שאינ תואמי את האינטרסי
הפוליטיי
קריטריו מרכזי לאימו דרכי פעולה
הוא תרומת להשגת מטרות
תשומת לב מיוחדת ניתנת לקהלי
העשויי לספק תמיכה פוליטית
הפעילות מבוססת על השקפות
פוליטיות ,הכרת כללי המשחק
הפוליטיי ,אינטרסי פוליטיי ,ניסיו
ואינטואיציה
חתירה לשמירת המצב הקיי א אינו
מסכ את היציבות הפוליטית

הניגודי בי מעורבות מקצועית לבי מעורבות פוליטית עשויי לחזק
את התפיסה ששתי פעולות אלה אינ יכולות לדור בכפיפה אחת .על כ,
עובדי מקצועיי צריכי להתרחק במסגרת עבודת ממעורבות
פוליטית ,המכתימה את מקצועיות ומטילה בה דופי .בנוס לכ,
מעורבות פוליטית של עובדי סוציאליי במישור המקומי ובמישור
הארצי ,המתבטאת בפעילות למע מימוש מטרות ותכניות הנתמכות על
ידי חלק מהעסקני הפוליטיי ,עשויה להקשות עליה לעבוד בעת
הצור ע מפלגות ועסקני פוליטיי אחרי ולהשפיע עליה .על פי
תפיסה זו ,א כ ,הימנעות ממעורבות בעלת אופי פוליטי עשויה לשרת
שתי מטרות עיקריות :חיזוק הדימוי המקצועי של העובד הסוציאלי
וסלילת הדר לשיתו פעולה ע גורמי פוליטיי שוני .ע זאת ,אי
מניעה ,כמוב ,שכאזרחי בעלי תודעה פוליטית ולא כעובדי מקצועיי
העובדי הסוציאליי יהיו מעורבי בפעילות פוליטית.
המשמעות של סוגיה קונטרוברסלית זו היא חוסר קונסנזוס בי
העוסקי במקצוע לגבי עצ השילוב של הוראת הפרקטיקה של מדיניות
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בתכניות הלימודי בבתיהספר לעבודה סוציאלית .נית לשער ,כי שילוב
הוראת המדיניות החברתית ,תו הדגשת הוראת הפרקטיקה של
מדיניות ,עשוי להתקבל בברכה עלידי חוגי מקצועיי הגורסי כי
העבודה הסוציאלית צריכה להיות פוליטית יותר ולקחת חלק פעיל
בהנעת תהליכי מדיניי שוני .לעומת זאת ,שילוב זה עשוי להיתקל
בהתנגדות בקרב אלו הסבורי שעל מקצוע העבודה הסוציאלית לשמור
על ייחודו המקצועי ,תו הימנעות ,ככל האפשר ,ממעורבות פוליטית.
הסוגיה הפוליטית קשורה קשר הדוק לדילמה נוספת המתעוררת
ביחס למהות האידיאולוגית של העיסוק הפוליטי .דילמה זו קשורה
לשאלה ,הא נית וא רצוי להורות את תחו המדיניות החברתית,
באופ מקצועי טהור ,מבלי לבטא עמדה פוליטית ואידיאולוגית כלשהי,
או שמא לא נית לעשות זאת .ובכ ,הא נית וצרי ללמד מדיניות
חברתית באופ אובייקטיבי ,כאשר המרצה מלמד את התכני השוני
בהיותו ח מכל זיקה אידיאולוגית או פוליטית ומכל עמדה פוליטית? או
שמא עליו לתת ביטוי למטע האידיאולוגי והפוליטי שלו ולחייב מדיניות
ותכניות מסוימות ולשלול אחרות ,בשל משמעות האידיאולוגית
והפוליטית .לדוגמא ,הא נית ללמד את המערכות לביטחו סוציאלי
מבלי לתמו באידיאולוגיה הדוגלת במעורבות המדינה בהבטחת ביטחו
סוציאלי? השאלה העקרונית היא ,אפוא ,הא נית וצרי להכשיר
עובדי סוציאליי לעסוק בפרקטיקה של מדיניות ,מבלי שההכשרה
תכוו על פי אידיאולוגיות רווחה מסוימות ומבלי שהסטודנטי יכוונו
לאמ עמדות פוליטיות ואידיאולוגיות?
המשיבי בשלילה לשאלה זו טועני ,כי הוראת שיעורי עיוניי
העוסקי בהתפתחות מדינת הרווחה ובשינויי שחלו בה – בחקיקה
סוציאלית ובסקירת השירותי החברתיי ,תו הצגת אידיאולוגיות
שונות העשויות להשפיע על עיצוב ,ללא נקיטת עמדה פוליטית
ואידיאולוגית מסוימות – עשויה לסייע לתלמידי להכיר תפיסות
אידיאולוגיות )סוציאליז ,ליברליז ,פמיניז ,קהילתיות( ,להבי את
התייחסות לסוגיות השונות בתחו המדיניות החברתית ולהבי כיצד
תכניות חברתיות וכלכליות שונות משקפות תפיסות אלו .לעומת זאת,
הוראה המבקשת לחזק את אימוצ של גישות אידיאולוגיות ופוליטיות
מסוימות ,באמצעות תמיכה בעמדה אידיאולוגית ופוליטית ברורה ,אינה
עולה בקנה אחד ע ההנחה המקובלת על רבי ,שהחינו האקדמי צרי
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לחשו את התלמידי לתפיסות ולהשקפות שונות ,א לא לנתב אות
לאימו השקפה מסוימת.
גישה זו א מסתייעת בעובדה שערכי ועקרונות העבודה הסוציאלית
אינ מונוליתיי ועשויי ,על כ ,להזי גישות ותכניות שונות בתחו
המדיניות החברתית .לדוגמא ,תכניות המעודדות מעורבות משמעותית
של ארגוני וולונטריי באספקת שירותי חברתיי תואמות תפיסות
מקצועיות ,המעודדות מעורבות אזרחי וחיזוק החברה האזרחית .א
באותה מידה ג התפיסה הדוגלת בהמש מעורבות המדינה והרשויות
המקומיות באספקת שירותי ומסתייגת ממעורבות מקיפה של ארגוני
וולונטריי ,מכיוו שהיא רואה בה אמצעי לצמצו המחויבות
החברתית של הממשלה ,מעוגנת א היא בערכי מקצועיי מקובלי.
ערכי העבודה הסוציאלית מספקי אפוא תשתית למגוו גישות
המשקפות עמדות אידיאולוגיות ופוליטיות שונות .לפי דעה זו ,הוראת
מדיניות חברתית המשקפת זיקה אידיאולוגית ופוליטית ברורה אינה
משקפת את האופי הפלורליסטי של ערכי העבודה הסוציאלית.
 (2העדר תשתית ידע בתחו המעורבות המקצועית במדיניות החברתית
דילמות שונות ,הקשורות להעדרה של תשתית ידע בתחו המעורבות
המקצועית במדיניות החברתית ,נובעות מהשאלה ,הא מקצוע העבודה
הסוציאלית מצויד בתשתית של ידע ,המאפשרת לבתיהספר לעבודה
סוציאלית לפתח את הוראת המדיניות החברתית ואת ההכשרה לעסוק
בפרקטיקה של מדיניות .בסיס ידע מגובש מהווה מרכיב חיוני ,א כי לא
בלעדי ,של כל פרופסיה ומהווה את מקור הלגיטימציה העיקרי שלו .ידע
זה מספק תשתית לפיתוח שיטות התערבות ומיומנויות מקצועיות,
המייחדות את המקצוע מעיסוקי אחרי שאינ פרופסיונליי .במש
עשרות שני פיתחה העבודה הסוציאלית ,תו הסתייעות בדיסציפלינות
שונות ובעיקר פסיכולוגיה וסוציולוגיה ,בסיס ידע רחב המזי מגוו רחב
של התערבויות מקצועיות ע פרטי ,משפחות ,קבוצות וקהילות ,בעלות
צרכי שוני.
התשתית שפותחה עד עתה בתחו המדיניות החברתית מוגבלת והיא
כוללת תיאוריות ושיטות התערבות בתחו .אמנ בשני האחרונות
העיסוק בתחו זה בישראל ובארצות אחרות מתרחב וחל גידול במספר
הפרסומי העוסקי בהיבטי שוני של המדיניות החברתית ,פרי עט
של חוקרי מבתיספר לעבודה סוציאלית .יחד ע זאת ,מספר החוקרי
המתמחי במדיניות חברתית ומספר הפרסומי העוסקי בנושא זה
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הוא עדיי קט בהשוואה לתחומי אחרי .לדוגמא ,בארצותהברית
מופיעי עשרות כתבי עת העוסקי בתחומי שוני של העבודה
הסוציאלית ,א רק מעטי מה מתרכזי במדיניות חברתית בתחו
שירותי הרווחה האישיי ,התחו בו מועסקי מרבית העובדי
הסוציאליי.
ראוי לציי ,שהעיסוק האקדמי בקביעת מדיניות מתרכז בישראל
ובארצות נוספות בעיקר במחלקות למדעי המדינה .בשני האחרונות א
הוקמו במחלקות אלה בישראל תכניות לימוד ייחודיות העוסקות
במדיניות ציבורית ,בעיקר בתחומי שוני של קביעת מדיניות ,אול ה
מתייחסות בצורה שולית למדיניות חברתית בכלל ולמדיניות בתחו
שירותי הרווחה האישיי בפרט.
בחינת מאגר הידע ,העשוי לשמש בסיס לפיתוח הוראת המדיניות
החברתית ,מורה שאי כל קושי לפתח קורסי עיוניי העוסקי
בנושאי כמו :התפתחות מדינת הרווחה ,חקיקה סוציאלית ,וסקירת
תחומי שירות שוני ,כמו ביטחו סוציאלי ,שירותי למשפחה ושירותי
לילד ולנוער .קיי ע זאת מאגר ידע חלקי המתייחס לנושאי כמו:
גורמי המשפיעי על קביעת המדיניות החברתית" ,השחקני" הנוטלי
חלק בקביעת מדיניות חברתית בנושאי שוני וחלק בקבלת
ההחלטות ,גורמי המשפיעי על היישו המעשי של מדיניות חברתית,
מידת היעילות של שיטות התערבות שונות ,המיועדות להשפיע על קבלת
החלטות ,הגורמי המביאי להעלאת נושאי חברתיי מסוימי לסדר
היו הציבורי ולדחיקת של נושאי אחרי ,וכדומה .אול דווקא
תכני אלו נחוצי כדי להוות בסיס לפיתוח הממד הפרקטי של הוראת
תחו המדיניות החברתית ,המיועד להקנות לתלמידי כלי יעילי
)שיטות התערבות ומיומנויות( ,שיאפשרו לה להשתת באורח מעשי
ופעיל בתהליכי של עיצוב מדיניות ויישומה בתחו שירותי הרווחה
האישיי ובתחומי שירות אחרי.
קיומו של ידע חלקי בלבד בתחומי אלו מעלה אפוא את הדילמה:
הא במצב של קיו ידע חלקי בלבד ,העשוי לספק תשתית הולמת
לעבודה מקצועית ,נית לפתח את הממד הפרקטי בהוראת המדיניות
החברתית?
 (3בעיות וקשיי מעשיי בהוראת מדיניות חברתית
בנוס לדילמות העקרוניות והמהותיות ,הוראת המדיניות החברתית
מעלה ג כמה בעיות מעשיות הנוגעות למבנה תכנית הלימודי בתחו
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זה ,לשילובה בתכנית הלימודי הכוללת של בתיהספר לעבודה
סוציאלית ולהנעת התלמידי להכיר בחשיבות של תכני אלו .במסגרת
זו נתייחס לבעיות הפרקטיות הבאות:
א( המורכבות של הוראת תחו המדיניות החברתית .הוראת מדיניות
חברתית כוללת בתוכה נושאי רבי ומגווני ,כגו התפתחות
ההיסטורית של שירותי הרווחה ,מבנה מערכת שירותי הרווחה ,התשתית
החוקית של שירותי אלו ,המבנה הארגוני של ארגוני הרווחה ,עיצוב,
יישו והערכת מדיניות חברתית ,יחסי הגומלי בי כלכלה וחברה ,ניתוח
תהליכי פוליטיי ומיומנויות פרקטיות בתחו המדיניות .בניית תכנית
לימודי הכוללת ומשלבת את המרכיבי הללו בתו תכנית לימודי
רחבה ,הכוללת נושאי נוספי ,היא ללא ספק משימה מורכבת ביותר.
ב( האוריינטציה הטיפוליתקלינית של מרבית התלמידי בבתיהספר
לעבודה סוציאלית .אחת הבעיות הייחודיות עמה צריכה להתמודד
הוראת המדיניות החברתית קשורה לכ ,שמרבית הסטודנטי לעבודה
סוציאלית מבקשי למקד את לימודיה בנושאי טיפוליי קליניי
וה אינ מודעי לקשר שבי לימודי אלו ולימודי בנושא המדיניות
החברתית .כתוצאה מכ ,לימודי המדיניות החברתית נתפסי עליד
כלארלוונטיי וכחסרי משמעות לפעילות המקצועית .תלמידי אלו
עשויי ,על כ ,להביע חוסר עניי בשיעורי העוסקי בהיבטי שוני
של המדיניות החברתית.
ג( מחסור במורי ומדריכי שביכולת לשלב בי הוראת מדיניות
חברתית ולימודי טיפולייקליניי .סגל המורי והמדריכי
העוסקי בנושא המדיניות החברתית מצומצ ,ובנוס לכ ,למרבית
המורי והמדריכי ,המתרכזי בהוראה ובהדרכה קלינית ,נושא
המדיניות החברתית זר )באותה מידה הנושאי הקליניי אינ מוכרי
למורי המתרכזי במדיניות חברתית( .מציאות זו מציבה קושי למול
השאיפה לשלב את הוראת המדיניות החברתית בהוראה הקלינית
ולהטמיע בסטודנטי את ההכרה כי בעיות אישיות של פרטי וקבוצות
מושפעות מתנאי סביבתיי וממדיניות חברתית.
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ב .מטרות ההוראה
בחינת הספרות עסקה בניתוח תכניות לימודי בתחו המדיניות
החברתית בבתיספר לעבודה סוציאלית במדינות שונות ,20בתיאור
קורסי או שיטות הוראה בתחו המדיניות החברתית ,21ובניתוח
תפקידיה של עובדי סוציאליי בזירת המדיניות החברתית.22
הסקירה מצביעה על מגוו רחב של מטרות ויעדי המוצבי לקורסי
העוסקי במדיניות חברתית .אפשר לחלק את המטרות לשש קטגוריות
עיקריות:
 (1פיתוח מחויבות לצדק חברתי והגברת הרצו  ,הביטחו העצמי ותחושת
המסוגלות העצמית לעסוק בפרקטיקה של מדיניות .קטגוריה זו כוללת
חיזוק של עמדות אידיאולוגיות ,המדגישות את חשיבות מעורבותה של
המדינה בתחומי הרווחה ,או במילי אחרות ,מטרות המבקשות לפתח
מחויבות לרווחה .בקטגוריה זו ג נמצא מטרות המבקשות ליצור בוגרי
המעוניני להיות שחקני פעילי בזירת המדיניות החברתית ברמה
הארגונית ,הקהילתית ,המקומית והלאומית ,בעלי ביטחו ביכולותיה
לעסוק בתחו המדיניות והרואי את מעורבות בתחו המדיניות
כמרכיב חשוב בזהות המקצועית.
 (2הגברת הבנתו של הקשר ההדוק בי מקצוע העבודה הסוציאלית לבי
מדיניות חברתית .הכוונה להעמקת ההבנה של הסטודנטי על
השפעותיה של מדיניות חברתית על מציאות חייה של משתמשי
השירותי ,המופעלי והמסופקי עלידי העובדי הסוציאליי ,כמו ג
על הקשרי עבודת של העובדי הסוציאליי .בנוס לכ ,העמקת
ההבנה של תפקידה הפוליטי של העבודה הסוציאלית בעריכת שינויי
במדיניות ,כמו ג העמקת ההבנה של הקשר בי פרקטיקה של מדיניות
לבי הבסיס הערכי של הפרופסיה.
 (3הרחבת ידע ) .(factual knowledgeהכוונה לרכישת ידע ספציפי
בתחו המדיניות החברתית ,הכולל מושגי בסיסי ,תיאוריות
המסבירות את התפתחות מדינת הרווחה ,התפתחות היסטורית של
המדיניות החברתית ,אידיאולוגיות של רווחה ,מאפייני המדיניות
.Pawar, 2004 20
Brawley, 1997; Gordon, 1994; Hart, 1989; Keller et al., 2001; Mendes, 21
;2003a; Miller, 1987; Powell & Causby, 1994; Raber & Richter, 1999
Rocha & Johnson, 1997; Saulnier, 2000
.Haynes & Mickelson, 2003; Wyers, 1991 22
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החברתית בתחומי שוני ,כולל ידע על חקיקה ,תהליכי חקיקה,
מעורבות של מגזרי שוני במדיניות חברתית ,הקשר בי מדיניות
חברתית ותחומי אחרי ,השפעות של מדיניות חברתית על כלל
התושבי ועל קבוצות ייחודיות ,בעיות חברתיות מרכזיות עמ מתמודדת
המדיניות החברתית )עוני ,אישוויו ,אבטלה וכדומה( .ג הגורמי
המשפיעי על תהליכי קבלת החלטות בתחו המדיניות החברתית,
דרכי להשפעה על דעת קהל וכדומה ,ה חלק מהידע בקטגוריה זו.
 (4הקניית יכולת ניתוח של מדיניות חברתית ) (policy analysisכללית
או ספציפית .הכוונה להביא את הסטודנטי לכדי יכולת לזהות את
הגורמי והשחקני המרכזיי ,המשפיעי על המדיניות החברתית
)ביניה מקומ של אידיאולוגיות וערכי( ,לנתח את המגמות המרכזיות
של המדיניות ומשמעות ולנתח מדיניות חברתית מפרספקטיבה
בינלאומית משווה .המטרה היא ליצור סטודנטי המכירי מקורות
שוני לקבלת מידע בתחומי המדיניות החברתית ,או המסוגלי
להעריכ )מי מפרס את הנתוני?( ,כדי שיוכלו להשתמש בה באופ
מושכל ,בבוא לנתח מדיניות חברתית או להעריכה.
 (5פיתוח חשיבה ביקורתית .הכוונה לשאיפה לפתח סטודנטי בעלי
יכולת לבחו באופ ביקורתי מדיניות חברתית קיימת ,או ,במלי אחרות
– ליצור בוגרי אשר לא מקבלי את המגמות הקיימות במדיניות
החברתית ללא בדיקה וביקורת ומסוגלי לנתח את ההשלכות השליליות
של מדיניות על אוכלוסיות שונות.
 (6פיתוח מיומנויות התערבות בתחו הפרקטיקה של המדיניות .הכוונה
לרכישה ולהרחבה של מיומנויות הדרושות כדי לעסוק בפרקטיקה של
מדיניות ) .(policy practice skillsהמטרה היא לצייד את הסטודנטי
במיומנויות מגוונות ,שיאפשרו לה לנתח בעיות חברתית ולתכנ תכנית
אסטרטגית המתאימה לצורכי האוכלוסייה וליישמה ,לתכנ מטרות
ויעדי של מדיניות ,לתכנ ולייש סקר צרכי חברתיי ולהערי
מדיניות .כדי לעסוק בפרקטיקה של מדיניות צריכי הסטודנטי להיות
בעלי מיומנויות של שכנוע ) ,(persuasionשתדלנות ) ,(lobbyingסנגור
) ,(advocacyיכולת להבהיר ערכי העומדי בבסיס החלטות של
מדיניות ) ,(value clarificationכתיבת ניירות עמדה ,פיתוח קבוצות
משימה של אנשי בעלי אינטרס או עניי בתחו מסוי ,בניית
קואליציות ,שימוש באמצעי התקשורת ,הופעה ומת עדות בפני ועדות,
הצגת נושאי בפני קובעי מדיניות ופקידי ממשל ,כתיבת מכתבי
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)לקובעי מדיניות ,פקידי ממשל( ,ניהול מאבק ציבורי באמצעות טלפו,
נאו בפני קהל ) ,( public speakingארגו קבוצות מחאה ובעלי
מיומנויות מחקר ,הדרושות כדי לאסו נתוני ממקורות שוני כולל
מאגרי מידע .העובדי הסוציאליי צריכי להיות בעלי יכולת לנהל
משא ומת ,להתעמת ,להתמקח ולהיאבק.
לסיכו ,הוראת המדיניות החברתית בבתיהספר לעבודה סוציאלית
שואפת לעצב בוגרי המסוגלי לעסוק בפרקטיקה של מדיניות כחלק
אינטגרלי מעבודת המקצועית .לצור זה מבקשת הוראת המדיניות
החברתית ליצור בוגרי בעלי ידע בנושאי שוני ומגווני מתחו
המדיניות החברתית ,בעלי כישורי לנתח את הגורמי המעצבי אותה,
מגמותיה והשלכותיה ,בעלי גישה ביקורתית כלפיה ,בעלי מיומנויות
נדרשות לעיסוק בעיצוב מדיניות חברתית ובעלי ערכי ואידיאולוגיה
התומכי ברעיונות של צדק חברתי .מכיוו שתחו המדיניות החברתית
נתפס כממד של פרקטיקה ,הוראת התחו איננה מסתפקת בהרחבת ידע
או הגברת יכולת הניתוח ,אלא שואפת לצייד את הבוגרי במיומנויות
הדרושות למעורבות פעילה בפרקטיקה של מדיניות.
ג .תכני ההוראה
אחת השאלות החשובות בהוראת תחו המדיניות החברתית היא מה
נכלל במסגרת המושג "מדיניות חברתית"? שאלה זו ,כמוב ,היא פועל
יוצא של ההגדרות הרבות לה זוכה תחו זה .23בדומה להגדרות השונות,
אשר חלק מצומצמות יותר )מכלילות ,לדוגמא ,רק את שלושת התחומי
הקלאסיי – ביטחו סוציאלי ,בריאות ושירותי סוציאליי אישיי –
וחלק רחבות יותר ומכלילות תחומי נוספי במסגרת תחו העיסוק
של המדיניות החברתית )כגו ,חינו ,דיור ,תעסוקה ,תחבורה ,פנאי
וסביבה( ,ג הוראת התחו מתמודדת ע השאלה של התחומי
הנכללי במסגרתו.
מחקרי מעטי בחנו את התכני הנלמדי במסגרת קורסי
המדיניות בעבודה סוציאלית .יוצא דופ בעניי זה הוא מחקר שנער
באוסטרליה ,בו נותחו תכניות הלימודי העוסקות במדיניות חברתית
במסגרת בתיהספר לעבודה סוציאלית .24במחקר זה נמצא ,כי למרות
שנית למצוא תכני משותפי בקורסי השוני ,יש הבדלי ניכרי בי
.Hill, 1997 23
.Pawar, 2004 24

22

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

הקורסי בטווח הנושאי הנלמדי וברצ שלה .מגוו זה יכול ללמד
על חוסר הקונסנזוס הקיי לגבי התכני אשר צריכי להרכיב את תחו
המדיניות החברתית .יחד ע זאת ,זוהו במחקר שש קטגוריות תוכ ,אשר
נמצאו בשכיחות הגבוהה ביותר ,חלק כוללות נושאי רבי יותר וחלק
נושאי מעטי ביותר .נושאי אלה ג מופיעי בתיאורי קורסי
ספציפיי העוסקי במדיניות חברתית בבתיספר לעבודה סוציאלית
במדינות אחרות בעול.25
שש קטגוריות תוכ נמצאו בשכיחות הגבוהה ביותר:
 (1תכני מבוא המספקי בסיס מושגי לתחו .אלו ה נושאי מבוא
הקשורי להבנה של המושגי הבסיסיי של תחו המדיניות החברתית
ומהותה ,כמו הגדרות ,חשיבותה של מדיניות חברתית ,הקשר בי עבודה
סוציאלית ומדיניות חברתית.
 (2בסיס תיאורטי .תיאוריות המהוות בסיס חשוב למדיניות חברתית,
כמו למשל אידיאולוגיות פוליטיות ,תיאוריות כלכליות ופילוסופיות.
 (3תהליכי עיצוב מדיניות ) .(policy-making processכיצד מדיניות
נוצרת ,מה כלול בתהלי זה וכדומה .התכני הללו כוללי מושגי
ומודלי בסיסיי בעיצוב מדיניות ,תפקיד של מוסדות המדינה,
הממשלה והביורוקרטיה ,שחקני ראשיי בקביעת מדיניות ומיקומה
של העבודה הסוציאלית בתהליכי אלה.
 (4תכני הקשורי לנושא מסוי ) ,(issue-based topicsכגו ,מדיניות
כלפי ילידי )באוסטרליה( ,עוני ,מערכת הביטוח הסוציאלי ,עבודה
ואבטלה ,בריאות ,נכות ,דיור ,מוצא וגזענות ,רבתרבותיות,
מגדר/פמיניז ,חינו ,קשישי ,רווחת הילד ,נכות ,משפחות וקהילות,
חלוקה מחדש ומיסוי ,שמאל חדש /ת'אצריז ,שירותי רוחה אישיי,
צדקה ,חולי איידס ,תכנו עירוני ואזורי ,מדיניות תחבורה ומדיניות
מערכת אכיפת החוק.
 (5ניתוח מדיניות .מסגרות לניתוח מדיניות.
 (6תכני היסטוריי .ההקשר ההיסטורי ,התפתחות היסטורית של
מדינת הרווחה ומדיניות חברתית בתחומי ספציפיי .הדגש הוא על
אופייה המשתנה של מדיניות חברתית לאור זמ ,מבחינת מטרותיה,
ערכיה ובסיסה האידיאולוגי.

25

ראה לדוגמאHart, 1989; Mendes, 2003a :
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בנוס זוהו קטגוריות התוכ הבאות :כלכלה )תיאוריות וגישות
כלכליות ,מערכות כלכליות ,מושגי בסיסיי בכלכלה( ,רפורמות
עכשוויות )הפרטה ,managerialism ,גלובליזציה ,התפקיד המשתנה של
המגזר הלאממשלתי( ,יישו של מדיניות ,פרקטיקה של מדיניות,
מדיניות השוואתית ,הערכת מדיניות ועבודת של ארגוני לא
ממשלתיי ).(NGO
בחינת תכני הלימוד בקורסי בתחו המדיניות החברתית בתכנית
הבוגר ,במספר בתיספר לעבודה סוציאלית בישראל ,מצביעה ג היא על
טווח רחב של נושאי נלמדי .יחד ע זאת ,מספר נושאי מרכזיי
חוזרי על עצמ בשכיחות רבה יותר ומשקפי ,ככל הנראה ,את נושאי
הליבה של התחו :הגדרת מדינת הרווחה בעול ובישראל והתפתחותה
ההיסטורית ,בעיות חברתיות העומדות במרכזה של המדיניות החברתית,
כגו עוני ,אישוויו ואבטלה ,מגמות ורפורמות במדיניות חברתית )כגו,
הפרטה( ,אידיאולוגיות רווחה )סוציאלדמוקרטיה ,הימי החדש ,הניאו
מרקסיז( והשפעותיה על מדינת הרווחה בעול ובישראל ,דילמות
וסוגיות מרכזיות במדיניות )לדוגמא ,ביזור מול ריכוז ,הדרה ,השפעות
הגלובליזציה( ,מגזרי בחברת הרווחה ,המערכות לביטחו סוציאלי
)מטרות ויעדי ,דרכי פעולה ,אוכלוסיות יעד ,מבט ביקורתי( ושירותי
סוציאליי אישיי )הגדרת התחו ,התפתחות המדיניות ,הבסיס חוקי,
מגמות וסוגיות במדיניות(.
ד .שיטות ההוראה
שלוש הבנות מרכזיות ,ביחס לדרכי הוראת המדיניות החברתית בהכשרה
לעבודה סוציאלית ,זוכות להסכמה רחבה בספרות המקצועית של
העבודה הסוציאלית:
 (1חשיבות הזיקה שבי תחו המדיניות החברתית לבי הפרקטיקה של
העבודה הסוציאלית – כותבי רבי הדגישו כי הוראה אפקטיבית חייבת
להדגיש את הקשר ,הרלוונטיות והישימות של תכני המדיניות החברתית
לפרקטיקה של העבודה הסוציאלית בכלל ולפרקטיקה הישירה או
הקלינית בפרט.26
 (2חשיבותה של למידה פעילה .הבנה זו מדגישה את חשיבות ביסוסה של
הוראת המדיניות החברתית על למידה פעילה המשלבת התנסות חווייתית
Adams, 2004; Gordon, 1994; Hart, 1989; Powell & Causby, 1994; 26
.Mendes, 2003a; Saulnier, 2000; Wyers, 1991
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) ,(experiential learningכמו ג על שיטות הוראה המתמקדות
בסטודנט ולא במרצה .27במילי אחרות ,הכוונה היא לhands on :
 .experienceהוראה זו מבוססת על ההבנה שסטודנטי לומדי באופ
מועיל יותר ,כאשר ה מעורבי באופ פעיל בניתוח ,בדיו וביישו
תכני וזאת בהשוואה לשמיעה פסיבית וקבלת אינפורמציה באמצעות
הרצאות פרונטליות בלבד.
28
 (3העדפת פיתוח יכולת לנתח ולהבי ,וזאת על פני צבירת מידע רב .
הטענה היא כי קורסי המסתפקי בסקירה של תחו ידע ,אשר מכסי
טווח רחב של נושאי ותכני ,ומדגישי זיכרו של פרטי במקו הבנה
ושליפה מותאמת בהקשרי הנכוני ,אינ יעילי בהוראת מדיניות
חברתית .הדגש בהוראה צרי להיות מוש על קידו למידה והבנה ,כ
שהסטודנטי יפתחו רעיונות מארגני ,אשר יאפשרו לה לרכוש מידע
חדש באופ אפקטיבי ולארג את ניתוחיה סביב רעיונות אלה.
שלוש ההבנות הללו מקבלות חיזוק ג מספרות המחקר העוסקת
בהוראת מבוגרי ,המצביעה על כ שללומד המבוגר ,הרלוונטיות של
החומר הנלמד לפרקטיקה היא חשובה ביותר .זאת ועוד ,שיטות הוראה
המדגישות את מעורבות הסטודנט ,כגו משחקי סימולציה ,ניתוח מקרה,
דיו חפשי בקבוצה ,סיורי בשדה ,workbook ,ה מועילות יותר,
בהשוואה לשיטות הוראה הממוקדת במורה ,כגו הרצאות פרונטליות
המבוססות על תקשורת חדצדדית .29הספרות העוסקת בתהליכי למידה
של מתחילי מדגישה את הצור והחשיבות של הבנה והספקת מסגרות
מושגיות ורעיונות ,על חשבו זכירה של עובדות ותכני רבי .אלה
נחוצי ללומד המתחיל כדי להשתלט על תכני ועובדות חדשי רבי
במהירות רבה יותר.30
ספרות המחקר בעול מספקת דיווחי רבי על התכני ודרכי
ההוראה של קורסי במדיניות חברתית המשלבי הבנות אלה .מדובר
בקורסי המשלבי ידע תיאורטי והתנסות בשדה ,המתבססי על
Hoefer, 1999; Huber & Orlando, 1993; Keller et al., 2001; Miller, 1987; 27
Moore & Johnson, 2002; Pawar, 2004; Mendes, 2003a; Powell & Causby,
;1994; Raber & Richter, 1999; Rocha, 2000; Rocha & Johnson, 1997
.Saulnier, 2000; Segal & Brzuzy, 1998
.Adams, 2004; Burgess & Taylor, 2005 28
Branford & Stein, 1993; Halpen & Associates, 1994; Kolb, 1984 Nuckles, 29
.2000
.Adams, 2004 30
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תרגילי ומשימות בכיתה או בשדה ,אשר דורשי התנסות ומעורבות
פעילה של סטודנטי בפרקטיקה של מדיניות ומאפשרי תרגול
המיומנויות הדרושות להפעלת פרקטיקה זו .קורסי אלה ג מדגישי
את השילוב והחיבור שבי מדיניות חברתית ועבודה סוציאלית ישירה.31
באופ ספציפי יותר ,מוצע מגוו רחב של דרכי הוראה המכוונות
להשגת למידה בהתנסות במסגרת הקורסי השוני :תכנו פרויקט של
פרקטיקה של מדיניות ,במסגרתו מפותחת אסטרטגיית התערבות
ומיושמת אסטרטגיה של שינוי ברמת הארגו ,הקהילה או המדינה
ולבצעו; הגשת מסמ או מאמר העוסק בניתוח סוגיה בתחו המדיניות,
הכנת  ,legislative testimonyכתיבת מאמר לעיתו מקומי או לאומי,
מת עדות בפני ועדה )דמיונית או קיימת למעשה( ,העוסקת בחקיקה
חברתית ,עבודה בקבוצות משימה במסגרת עוסקי בסוגיה באמצעות
ניתוח מחקרי רלוונטיי וראיונות ע אנשי בקהילה; השתתפות
בפעולות לשינוי חברתי ,המיועדות להגברת איכות החיי של משתמשי
השירותי החברתיי או קבוצות מוחלשות ,סנגור עבור אוכלוסיות
מודרות ,מת תגובה על השפעות של מדיניות ,מת משוב לקובעי מדיניות,
כתיבת ביקורת על מאמר העוסק במדיניות ,השתתפות בוויכוחי
מבוימי בכיתה בנושאי הקשורי למדיניות חברתית ,השתתפות
בהדמיית מצבי של קבלת החלטות בתחומי מדיניות ,הכנת ניתוחי
מדיניות ועבודה מעשית במשרדי ממשלה העוסקי בעיצוב מדיניות
ובחקיקה חברתית.
יחד ע זאת ,עולה בספרות המחקר הטענה ,כי הוראת המדיניות
החברתית במסגרת ההכשרה לעבודה סוציאלית עדיי חסרה מרכיבי
של למידה פעילה רלוונטית לפרקטיקה והתמקדות בניתוח .כלומר,
למרות שקיי ידע ברור על דרכי הוראה אפקטיביות ,הרי מרבית
הקורסי ,העוסקי במדיניות חברתית במערכות המכשירות עובדי
סוציאליי ,מבוססי על מתודות המועברות עלידי המרצה ועל למידה
פסיבית.32

Hoefer, 1999; Keller et al., 2001; Moore & Johnson, 2002; Powell & 31
Causby, 1994; Raber & Richter, 1999; Rocha, 2000; Rocha & Johnson
.1997; Saulnier, 2000
.Pawar, 2004 32
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 .4תכנית להוראת מדיניות חברתית במסגרת הלימודי
לתואר בוגר בבתיהספר לעבודה סוציאלית בישראל
בבתיהספר לעבודה סוציאלית בישראל שורר היו חוסר שביעות רצו
מתכניות ההכשרה הקיימות להוראת המדיניות החברתית .לנושא
המדיניות החברתית ולפרקטיקה של המדיניות יש עדיי מקו שולי
בבתיספר רבי .כתוצאה מכ הצלחת מוגבלת ,ליצור בוגרי,
המעורבי בפרקטיקה של מדיניות בזירת מדיניות של ארגוני,
קהילות ,רשויות מקומיות או ברמת המדיניות הלאומית הכוללת.
כאמור ,בעיה זו איננה ייחודית רק למערכות המכשירות עובדי
סוציאליי בישראל.
התכנית המוצעת מושתתת על ניתוח ספרות המחקר אשר הוצג לעיל.
היא מתייחסת להכשרה לקראת תואר ראשו בעבודה סוציאלית,
המהווה את כרטיס הכניסה לעיסוק במקצוע זה בישראל .ההצעה כוללת
שלושה מרכיבי עיקריי :הראשו הוא קורסי חובה בתחו מדיניות
חברתית – שישה קורסי בתחו המדיניות החברתית ופרקטיקה של
מדיניות ,הניתני על פני שישה סמסטרי .המרכיב השני כולל הצעות
לשינויי בקורסי הפרקטיקה וההכשרה המעשית בשדה .המרכיב
השלישי כולל את פיתוחה של התמחות אשר עוסקת בפרקטיקה של
מדיניות .התכנית המוצעת לא מתיימרת להתאי במתכונת זו לכל בתי
הספר לעבודה סוציאלית בישראל ,אול היא יכולה לשמש בסיס או
נקודת מוצא לפיתוח תכניות לימודי שיותאמו להכשרה בבתיהספר
השוני ,העוסקי בתחו המדיניות החברתית בעבודה סוציאלית.
א .חמש הנחות היסוד של התכנית המוצעת
 (1מקצוע העבודה הסוציאלית קשור באופ הדוק למעורבות פוליטית
במובנה הרחב – הוראת מדיניות חברתית והכשרה לפרקטיקה של
מדיניות לא יכולות להיות ,וג לא צריכות להיות" ,הוראה מקצועית
טהורה" ,המציגה את נושאיה במנותק מהקשר הפוליטי .להערכתנו,
ההוראה צריכה לשאו לשילוב של "הוראה פוליטית" ,בה המרצה
מורשה וא מעודד להביע ולבטא את עמדתו הפוליטית והאידיאולוגית,
לבי הוראה "מעי פוליטית" ,בה המרצה שוא להציג לסטודנטי את
מגוו הדעות ,האידיאולוגיות והגישות המתחרות בתחו ונות לה
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מקו הוג בשיח ובהוראה בכיתה .33הכוונה היא ,שההוראה תחשו את
הסטודנטי למגוו רחב של רעיונות ,דעות ,אידיאולוגיות וטיעוני ,א
עמדתו האידיאולוגית של המרצה בסוגיות השונות תהיה ברורה .לדוגמא,
הדיו על שירותי רווחה אוניברסליי וסלקטיביי צרי לכלול
התייחסות לממד הפוליטי של השאלה )קרי ,מי מרוויח ומי מפסיד מכל
פתרו של מדיניות( ,תו הדגשת מכלול הטיעוני בעד ונגד .יחד ע זאת,
על המרצה להציג את דעתו האישית בסוגיה ,תו הצגת נימוקיו ותו
ביסוס הדעה ה על ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית ומטרותיו ,וה על
ממצאי המחקרי בתחו.
 (2אופי הוראה זה מוצע על ידנו ,ראשית ,בגלל שהוא בלתי נמנע .קשה
ללמד את הנושאי השוני בתחו המדיניות החברתית תו "החבאת"
הגישה האידיאולוגית של המרצה ,ולכ חשוב להבטיח ג את חשיפת
הסטודנטי למגוו דעות נוספות .אופ הוראה זה )אשר מומל כי יוצג
בפני הסטודנטי( עשוי למנוע תהליכי של אינדוקריניזציה וניצול
מעמדו ההיררכי של המרצה ,לש הנחלת עמדתו האידיאולוגית מצד
אחד ,ולאפשר שיח אמיתי ודיו מעניי ופורה ,מצד שני .שנית ,אופי זה
רצוי ,בכ שיאפשר יצירת תבניות/דפוסי )מודלינג( לדעות המבוססות
על ידע וממצאי .המרצה אשר יחשו את עמדתו ,תו עיגונה בממצאי
מחקרי ובבסיסה הערכי של העבודה הסוציאלית ,ידגי בנקיטת עמדה
המבוססת על ידע וערכי ולא על דעות קדומות או תפיסות שגויות .זאת
ועוד ,גישתו של המרצה תסייע ליצור בקרב הסטודנטי מחויבות לרווחה
ולצדק חברתי ,הנדרשת מה בקוד האתיקה של המקצוע .על המרצה
להדגי לסטודנטי כיצד מדיניות יכולה להלו עקרונות של צדק חברתי
וכיצד היא יכולה לפגוע בה .גישה זו תסייע ותעודד את הסטודנטי
לגבש עמדה ,לפתח חזו ובסו ג לנקוט עמדה ולפעול לקידומה .אי
ספק ,הוראה נייטרלית תקשה לייצר בוגרי המביני את משמעותו
הפוליטית של מקצוע העבודה הסוציאלית.
 (3הכשרה לפרקטיקה של מדיניות צריכה להינת לכלל הסטודנטי
ולא רק למתמחי ספציפיי בתחו זה .הדבר מעוג בתפיסה כי ערכיו
של מקצוע העבודה הסוציאלית ומחויבותו לקידו צדק חברתי רלוונטית
לפעילות של כלל העובדי הסוציאליי ולא של מעטי מעט מביניה.
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ביסוס תכנית לימודי המחייבת את כלל הסטודנטי ,ייעשה לצד יצירת
מסגרות מיוחדות ,בשוליי ,להתמחות בתחו.
 (4הכשרה טובה בתחו המדיניות החברתית לא צריכה ,בהכרח,
להקי את כל התכני הרבי הקיימי במסגרתו .ביתהספר יכול לבחור
תחומי בהתא למומחיות סגל מרציו ,כל עוד התכני השוני
מאפשרי ללומד לאמ מסגרת קונספטואלית ,המאפשרת ניתוח מדיניות
ג בתחומי אחרי .יחד ע זאת ,שלושה תחומי נראי לנו הכרחיי:
ניתוח מדינת הרווחה בעול ובישראל ,מדיניות המערכות לביטחו
סוציאלי ומדיניות המערכות לטיפול סוציאלי אישי .תחומי אלה
נמצאי בליבה של הגדרת "מדיניות חברתית".
 (5הוראת המדיניות החברתית צריכה לאמ דרכי הוראה אפקטיביות
מתו ספרות המחקר על למידת מבוגרי .יש לכלול בכ ,כאמור לעיל,
למידה פעילה ,הדגשת הרלוונטיות של התכני הנלמדי לפרקטיקה של
העבודה הסוציאלית ודגש על ניתוח והבנה במקו שינו של חומר רב.
 (6המערכות המכשירות עובדי סוציאליי צריכות לשאו לקיומו של
סגל הוראה ,הכולל בתוכו ה מרצי בעל ידע והתמחות בתחומי
המדיניות החברתית וה מרצי המומחי בפרקטיקה של מדיניות,
המסוגלי לשלב בי התערבויות ברמת הפרט ,המשפחה או הקבוצה לבי
מעורבות בזירת המדיניות החברתית של ארגוני ,קהילות ,רשויות
ומדיניות חברתית במישור הלאומי .מרצי אלה יוכלו להציע לסטודנטי
גישה אינטגרטיבית לפרקטיקה במקו גישה "המפרידה" בי סוגי
הפרקטיקה השוני.
ב .תוצאות רצויות של התכנית
התכנית המוצעת שואפת להשיג תוצאות בשלושה שלבי של התקדמות:
תוצאות סופיות ,תוצאות ביניי )הנחוצות כדי להשיג את התוצאות
הסופיות( ותוצאות ראשוניות או מיידיות )הנחוצות כדי להשיג את
תוצאות הביניי(.
התוצאות הראשוניות )הנחוצות כדי להשיג את תוצאות הביניי( ה:
 (1לסטודנטי הוקנה "ידע עובדתי" ) (factual knowledgeבנושאי
הקשורי למדיניות חברתית.
 (2לסטודנטי הוקנו כלי לנתח מדיניות חברתית.
 (3הסטודנטי מביני את השפעות המבנה החברתי והמדיניות
החברתית על המשתמשי בשירותי.

הוראת מדיניות חברתית – מסגרת קונספטואלית לתכנית הוראה

29

 (4לסטודנטי חשיבה ביקורתית – ה מסוגלי לבקר מדיניות חברתית
כללית וספציפית ,תו התייחסות לבסיס הערכי ולאינטרסי
המשחקי תפקיד בקביעתה.
תוצאות הביניי )הנחוצות כדי להשיג את התוצאות הסופיות(:
 (1הסטודנטי מביני את ההיבטי השוני של הקשר בי מדיניות
חברתית ומקצוע העבודה הסוציאלית.
 (2לסטודנטי הוקנו מיומנויות ,הנדרשות כדי לעסוק בצורות שונות
של פרקטיקה של מדיניות ,של סנגור אישי והעצמה.
 (3הסטודנטי בעלי תחושת מסוגלות אישית לעסוק בפרקטיקה של
מדיניות.
 (4הסטודנטי בעלי מחויבות לרווחה וצדק חברתי.
 (5הסטודנטי בעלי נכונות ומחויבות לעסוק בפרקטיקה של מדיניות,
בהיותה מרכיב חשוב בהגשמת הער של צדק חברתי.
תוצאותיה הסופיות של תכנית ההוראה ה:
 (1עובדי סוציאליי )העובדי ע יחידי ,משפחות ,קבוצות או
קהילות או עוסקי בניהול( ,אשר משלבי באבחנותיה
המקצועיות ובהתערבות את ההבנה אודות השפעות המבנה
החברתי והמדיניות החברתית על משתמשי השירותי שלה.
 (2עובדי סוציאליי ממגוו שירותי רווחה ,המשלבי פרקטיקה של
מדיניות ברמת הארגו ,הקהילה ,הרשות המקומית וברמה
הלאומית ,במסגרת עבודת המקצועית השוטפת.
 (3עובדי סוציאליי מומחי בפרקטיקה של מדיניות ,אשר פעולת
המקצועית העיקרית מוקדשת לעיצוב מדיניות חברתית ,ניתוחה,
חקירתה והשפעה עליה.
ג .תאור קורסי החובה ופריסת על פני שנות הלימוד
התכנית המוצעת תכלול שישה קורסי חובה סימסטריאליי בתחו
המדיניות החברתית ,אשר לה ניתנו כהקדמה ,קוד לכ או במקביל,
קורסי יסוד במספר דיסציפלינות הקשורות לתחו המדיניות החברתית.
הכוונה למבואות בתחומי של כלכלת רווחה ,סוציולוגיה ,מדע המדינה
)כולל מדיניות ציבורית( ומשפט .ששת הקורסי המוצעי מתחלקי על
פני שלוש שנות הלימוד )לכל קורס כמה מטרות ,שאחת או שתיי מתוכ
דומיננטיות( ולהל הנושאי המרכזיי המוצעי בכל אחד מה.
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 (1שנת לימודי ראשונה
א .מבוא לרווחה חברתית :קורס בסיסי במהותו ,אשר צרי להילמד
ראשו באשכול המדיניות .הקורס יעסוק בהגדרת מדיניות חברתית
ומדינת רווחה ,בהתפתחותה ההיסטורית של מדינת הרווחה בעול
המערבי ,ובאידיאולוגיות של רווחה ויחס למדינת הרווחה – הימי
החדש ,הסוציאלדמוקרטיה ,הדר השלישית ,הגישה הניאו
מרקסיסטית ,גישת הירוקי ,הביקורת הפמיניסטית .קורס זה אמור
לאפשר לסטודנטי לשלוט במושגי בסיסיי בתחו הרווחה
החברתית ,כגו מדיניות חברתית ,מדינת רווחה ,קומודיפיקציה,
שירותי סלקטיביי ואוניברסליי ,הפרטה ,מגזרי בחברת הרווחה
)מגזר ממשלתי ,פרטי ,שלישי( ,מערכות לביטחו סוציאלי ,שירותי
סוציאליי אישיי וכדומה ,כמו ג בחלק מהוויכוחי המרכזיי
בתחו המדיניות החברתית .לדוגמא הוויכוח שבי אחריות הכלל מול
אחריות הפרט או בי שירותי אוניברסליי לשירותי סלקטיביי .על
הקורס לכלול התייחסות לשאלה ,מהו תפקידה של העבודה הסוציאלית
במסגרת מדינת הרווחה.
ב .מדינת הרווחה בישראל :התפתחותה ההיסטורית של מדינת הרווחה
בישראל והגורמי אשר שיחקו תפקיד בעיצוב התפתחותה; משטר
הרווחה המאפיי את ישראל; עוני בישראל )הסברי כלליי ,הגדרה,
מדידה ,דו"ח העוני ,אוכלוסיות החיות בעוני ,דרכי התמודדות(; אבטלה
בישראל )הסברי כלליי ,הגדרה ,אוכלוסיות הסובלות מאבטלה ,דרכי
התמודדות(; מגמות המאפיינות את מדינת הרווחה בישראל כיו :כגו,
הפרטה )הגדרה ,נימוקי בעד ונגד ,סיכוני וסיכויי( ,עיגו חלקי של
הזכויות החברתיות ,ניתוח מדינת הרווחה בישראל מהיבט של מגדר ושל
לאו .יש להתייחס בקורס לאירועי אקטואליי המתרחשי במדינת
הרווחה הישראלית.
קורס זה אמור לאפשר התבוננות ספציפית יותר במדינת הרווחה
הישראלית ,לאחר שהסטודנטי כבר רכשו ידע על מושגי בסיסיי
מתחומי הרווחה החברתית והעמיקו את הבנת בסוגיית הוויכוח
האידיאולוגי סביב מדינת הרווחה .דרישות מוקדמות לקורס" :מבוא
לרווחה חברתית".
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 (2שנת לימודי שנייה
ג .המערכות לביטחו סוציאלי בישראל :מקומ של המערכות לביטחו
סוציאלי במדינת הרווחה וחשיבות ,הצגת מסגרת מושגית לניתוח
מדיניות של התכניות השונות )כגו ,על פי :רקע היסטורי של התכנית,
הבעיות אשר הובילו לצור בתכנית ,תאור התכנית – מטרות מוצהרות,
אוכלוסיות יעד ,תנאי זכאות ,סוגי גמלאות ,מקורות מימו ,דילמות
מרכזיות בתכנית ,ניתוח ביקורתי של מטרות התכנית ,הביצוע שלה בפועל
והשפעותיה( ,ניתוח תכניות ספציפיות על פי המסגרת המושגית שהוצגה:
התכנית להבטחת הכנסה ,תכניות הביטחו הסוציאלי לקשישי,
מובטלי ,אנשי בעלי מוגבלויות ,משפחות ע ילדי ומשפחות חד
הוריות .נית ג להתייחס לסוגיות ספציפיות במערכות לביטחו
סוציאלי ,כגו ניצול שלה לרעה או אימיצוי זכויות.
בקורס זה רוכשי התלמידי מושגי בסיסי בתחו המערכות
לביטחו סוציאלי )כגו ,ביטוח סוציאלי ,קצבאות קטגוריאליות ,מלכודת
עוני( ,א בעיקר רוכשי מסגרת לניתוח מערכות אלה ולהערכת
ולהתבוננות ביקורתית עליה .הקורס ג מיועד להדגי דילמות של
קובעי מדיניות בתחו הביטחו הסוציאלי כגו ,כיצד להבטיח הכנסה
מצד אחד ולא ליצור מלכודת עוני מצד שני? דרישות מוקדמות לקורס:
"מבוא לרווחה חברתית"" ,מדינת הרווחה בישראל" ,השלמת מבואות
בסוציולוגיה ,משפט ,כלכלה ומדע המדינה .במקביל לקורס זה יש ללמוד
קורס העוסק בסוציולוגיה של החברה הישראלית.
ד .שירותי הרווחה האישיי :הגדרה של שירותי סוציאליי אישיי,
מקומ במדינת הרווחה ,ההתפתחות היסטורית של מדיניות של
השירותי הסוציאליי האישיי ,הכוחות אשר עיצבו התפתחות זו,
מהות השירותי המוצעי ואופיי ,הבסיס החוקי ,סוגיות ודילמות
מרכזיות :ריכוז מול ביזור ,עיגו שירותי הרווחה האישיי בחקיקה,
הפרטת שירותי הרווחה האישיי ,טיפול מוסדי מול שילוב בקהילה,
שירותי בעי או בכס ,שיקול דעת מול כללי מנהליי ,והמגמות
המאפיינות את מדיניות השירותי הללו בישראל והשלכותיה )לדוגמא,
השלכות המדיניות לצמצו הטיפול המוסדי בילדי( .דרישות מוקדמות:
"מבוא לרווחה חברתית"" ,מדינת הרווחה בישראל".
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 (3שנת לימודי שלישית
ה .מדיניות חברתית בתחו ספציפי ,כמו דיור ,בריאות ,קליטה ,חינו,
תקו וענישה פלילית או שילוב של מספר תחומי .בתוכ ישנ נושאי
מרכזיי :מגמות מרכזיות של המדיניות בתחו הנבחר ,הגורמי
למגמות אלה ,השלכות של המדיניות ,נקודות חוזק וחולשה ,מבט
בינלאומי משווה.
קורס זה אמור לייש את מסגרת הניתוח והמושגי שהסטודנטי
כבר רכשו בקורסי הקודמי על מדיניות חברתית .מרכיב הידע
העובדתי בקורס זה יכול להיות מצומצ יותר ,כאשר הדגש יוש על
ניתוח המדיניות ,יכולת לבקרה תו התבססות על עבודה עצמית של
הסטודנט .רצוי לקיי מספר קורסי בתחומי הספציפיי ולחייב את
הסטודנט לבחור אחד מה בהתא להתמחות או למסלול שנבחר בשנה
ג' .לדוגמא ,בחירת קורס על מדיניות בתחו הבריאות ל"התמחות"
בתחו הבריאות וכדומה .דרישות מוקדמות" :מבוא לרווחה חברתית",
"מדינת הרווחה בישראל"" ,המערכות לביטחו סוציאלי בישראל",
"שירותי סוציאליי אישיי".
ו .פרקטיקה של מדיניות :הגדרת פרקטיקה של מדיניות ,חשיבותה
ומקומה בעבודה הסוציאלית; הסברי להזנחתה בפרקטיקה של העבודה
הסוציאלית; מודלי של התערבות ,אסטרטגיות ושיטות פעולה
)שתדלנות בבית המחוקקי ,רפורמה באמצעות בתי המשפט ,שיטות
פעולה המתייחסות לדפוסי השפעה באמצעות הפעלה של הציבור ,עבודה
ע אמצעי התקשורת ועוד(; הבסיס הערכי לפרקטיקה של מדיניות.
הנושאי הללו צריכי להילמד ,תו מת דוגמאות מפרקטיקה של
מדיניות המיושמת עלידי עובדי סוציאליי בעול ובישראל.
קורס זה חייב לכלול בנוס למרכיב התיאורטי ג מרכיב מעשי ,בו
הסטודנטי מתנסי ,באופ פעיל ,באסטרטגיות מגוונות של פרקטיקה
של מדיניות ברמותיה השונות .אמנ אנו ממליצי על שילוב פרקטיקה
של מדיניות בכל הקורסי הקודמי באשכול ,אלא שקורס זה ממשיג
את העשייה שנעשתה קוד לכ וידרוש פרוייקטי מעשיי מורכבי
יותר בפרקטיקה של מדיניות .דרישות מוקדמות" :מבוא לרווחה
חברתית"" ,מדינת הרווחה בישראל"" ,המערכות להבטחת הכנסה
בישראל"" ,שירותי סוציאליי אישיי"" ,מדיניות חברתית בתחו
ספציפי" .קורס זה חייב להילמד בקבוצות קטנות.
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בכל הקורסי שנסקרו ,אנו מייחסי חשיבות לכ שהלמידה הפעילה
תתבסס על התנסות .למידה כזו מתאימה במיוחד לאופי השנוי במחלוקת
של תחו המדיניות החברתית .ואכ ,כדי לבסס מודל הוראה "מעי
פוליטי" ,החוש את הסטודנטי למגוו הדעות הרווח בתחומי השוני,
רצוי לשלב בקורסי השוני השתתפות של הסטודנטי בארגו ובביצוע
של ויכוחי פומביי ,משפטי מבוימי או ארגו פאנל של מומחי.
בנוס ,חשוב ביותר ,להערכתנו ,להדגיש בקורסי השוני את הזיקה בי
מקצוע העבודה הסוציאלית לבי תחו המדיניות החברתית .לזיקה זו יש
שני היבטי :האופ בו המדיניות החברתית )או העדרה( משפיעה ומעצבת
את חייה ,מצוקותיה ואפשרויותיה של משתמשי השירותי של
העבודה הסוציאלית ,והצור שעובדי סוציאליי ישפיעו על מדיניות
חברתית ויעצבו אותה באמצעות פרקטיקה של מדיניות ,כדר להגשמת
מטרותיו וערכיו של המקצוע .לפיכ ,יש להקנות לסטודנטי את ההכרה
בכ שהידע בתחומי המדיניות החברתית ישמש אות ה כדי לאבח
בעיות ומצוקות טוב יותר )שלא רק מסתמכת על הסברי תו או בי
אישיי או פסיכולוגיי( ,ה כדי לבצע התערבויות מותאמות ומועילות
יותר ,וה כבסיס למעורבות בפרקטיקה של מדיניות .היבטי אלה
חייבי ,להערכתנו ,להיות מודגשי בכל קורס.
כבר בתחילת לימודיה צריכי הסטודנטי להכיר את זיקתו של
מקצוע העבודה הסוציאלית לקידו צדק חברתי ,ולדעת כי קוד האתיקה
של המקצוע מחייב את מעורבות בזירת המדיניות החברתית .לש כ,
מורי הקורסי השוני צריכי לקשור בי התכני הנלמדי לבי
מציאות חייה של עובדי סוציאליי ומשתמשי שירותיה .לדוגמא,
בקורס על המערכות לביטחו סוציאלי בישראל ,נית להדגי כיצד
השינויי שחלו בחוק הבטחת הכנסה במהל השני האחרונות בישראל
השפיעו על יכולתה של א חדהורית לענות על צורכי משפחתה .ג הסגל
צרי לקשור בי תכני המדיניות לבי העיסוק בפרקטיקה של מדיניות.
לדוגמא ,להבהיר לסטודנטי כי ביצוע ניתוחי של מדיניות חברתית הוא
חלק מהפרקטיקה של עובדי סוציאליי ולש כ יש לרכוש ידע על
מהות המדיניות ,השפעותיה ,נקודות התייחסות בניתוח .עוד יש להבהיר,
כי מפגש ע קובעי מדיניות ,הנועד לספק מידע על השפעותיה של מדיניות
חברתית כדי לפעול לשינויה ,הוא חלק מהפרקטיקה של עובדי
סוציאליי וכדי לקיי פרקטיקה כזו יש להיות בעלי ידע על מאפייני
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המדיניות בה עוסקי )למי מיועדת ,מה מטרותיה ,כיצד מיושמת
וכדומה( ,יתרונותיה ,חסרונותיה ,והחלופות הקיימות לה.
כפועל יוצא ,חשוב לשלב במהל הקורסי מטלות הדורשות התנסות
בפרקטיקה של מדיניות ברמותיה השונות ,כאשר מידת הקושי של
המטלה ומורכבותה יותאמו לשלב בו נמצא הסטודנט .מדובר במטלות,
כמו כתיבת נייר עמדה בנושאי מדיניות חברתית ,כתיבת מכתב או מאמר
לעיתו ,כתיבת מכתב לקובעי מדיניות )ברמה קהילתית ,מקומית או
לאומית( ,העוסק בהתרעה על ההשפעה של החלטת מדיניות אשר
התקבלה ,קיו פגישה ע קובעי מדיניות )חברי כנסת ,שרי ,עוזרי
שרי ,ראש עיר ,פקידי בכירי בתחומי הרווחה( ,המיועדת להסביר את
חסרונותיה של מדיניות מסוימת והצעות לשינויה ,הופעה בפני ועדת
העבודה והרווחה בכנסת ,קיו ערב הסברה לציבור בנושאי שוני ,כגו
צרכי של אוכלוסיות מסוימות או הערכת מדיניות חברתית ,ייזו של
כתבה בטלוויזיה או בעיתו בנושא מסוי ,הופעה בטלוויזיה בנושאי
שוני וכדומה .מטלות כגו אלה צריכות להיות חלק מהעבודה המעשית
של הסטודנט בארגוני הרווחה בשדה ,אשר מחייבת תאו בי מורה
הקורס לבי מורי הקורסי במסגרת מבוצעת הלמידה בשדה
והמדריכי.
לוח ) 2בעמודי הבאי( מסכ הצעות ללמידה אקטיבית ורלוונטית
לפרקטיקה בכל אחד מששת הקורסי המוצעי ,בהתא לתוצאות
המצופות מכל קורס.
בנוס לקורסי החובה ,רצוי להציע בתכנית הלימודי קורסי בחירה
בתחו המדיניות ,אשר יעסקו בהתבוננות לעומק בבעיה חברתית
מסוימת )לדוגמא ,עוני או אבטלה( או להתעמק בסוגיה ספציפית )כגו,
החברה האזרחית והמגזר השלישי ,גלובליזציה ,וכדומה(.
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לוח  :2קורסי מדיניות חברתית בתכנית הבוגר :תוצאות מצופות והצעות
ללמידה אקטיבית ורלוונטית לפרקטיקה
הקורס

תוצאות מצופות

מבוא
לרווחה
חברתית

 .1רכישת ידע עובדתי על
מושגי בסיסיי בתחו
המדיניות החברתית
 .2פיתוח היכולת לניתוח
ההבדלי בי אידיאולוגיות
רווחה
 .3הסטודנטי מביני את
ההיבטי השוני של הקשר
בי מדיניות חברתית ומקצוע
העבודה הסוציאלית

מדינת
הרווחה
בישראל

 .1סטודנטי בקיאי
בעובדות
 .2סטודנטי מסוגלי לנתח
את מדינת הרווחה בישראל:
מגמות ,מאפייני ,גורמי
 .3סטודנטי המביני את
השפעות המדיניות החברתית
על לקוחותיה
 .4סטודנטי בעלי חשיבה
ביקורתית ,המסוגלי לבקר
את המדיניות החברתית
הקיימת בישראל
 .1סטודנטי בעלי ידע
עובדתי
 .2סטודנטי המסוגלי
לנתח את המדיניות של
המערכות לביטחו סוציאלי
בישראל

המערכות
לביטחו
סוציאלי

דוגמאות לאמצעי ללמידה אקטיבית
ורלוונטית לפרקטיקה
* דרישה מהסטודנטי לנתח כתבות מהעיתו
הקשורות למדיניות רווחה תו שימוש
במושגי שנלמדו בכיתה

* תרגיל המבקש לנתח את דרישות קוד
האתיקה לפעולה בתחו המדיניות החברתית
בישראל ובמדינות אחרות
* עבודה המבקשת לנתח את מעורבות של
עובדי סוציאליי בתחו המדיניות החברתית
)מתו רשימת פרסומי בנושא(
* עריכת דיו כיתתי או תרגיל בכתב על השאלה,
מהו תפקידה של העבודה הסוציאלית במדינת
הרווחה?
* הזמנת מרצה אורח – עובד סוציאלי העוסק
בפרקטיקה של מדיניות או פנל של עובדי
המספרי על מעורבות בפרקטיקה של
מדיניות
* ארגו משפט מבוי ,ויכוח פומבי ,פנל
מומחי ,וכדומה על נושאי ,כגו הפרטה 
יתרונות וחסרונות ,התמודדות מדינת הרווחה
בישראל ע עוני ,מגמות של הדרה במדינת
הרווחה בישראל
* עבודה המבקשת מהסטודנט להתבונ כיצד
מאפייני המדיניות החברתית בישראל משפיעי
על משתמשי השירותי שלו – על בעיותיה,
המעני הניתני לה ,או על השירות בו הוא
משולב בהכשרה בשדה
* עבודה המבקשת מהסטודנט להגיב על מאמר
דעה בעיתו בנושא מדיניות חברתית
* עבודה הדורשת מהסטודנט לבחור מסגרת
מושגית לניתוח מדיניות ולנתח באמצעותה את
אחת המערכות לביטחו סוציאלי
* ארגו משפט מבוי או ויכוח פומבי על
נושאי ,כגו הא קצבאות הזקנה צריכות
להיות אוניברסליות או סלקטיביות? הא
נחוצות קצבאות ילדי בישראל? הא קצבאות
סיעוד צריכות להיות בכס או בעי?
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 .3סטודנטי המביני את
ההשפעות של המערכות
לביטחו סוציאלי על אזרחי
בכלל ועל לקוחותיה בפרט
 .4סטודנטי בעלי חשיבה
ביקורתית המסוגלי לבקר
את המערכות לביטחו
סוציאלי בישראל

שירותי
סוציאליי
אישיי

מדיניות
חברתית
בתחו
ספציפי

 .5סטודנטי בעלי מיומנויות
הנדרשות כדי לעסוק בצורות
שונות של פרקטיקה של
מדיניות וסנגור אישי
 .6סטודנטי בעלי תחושת
מסוגלות אישית לעסוק
בפרקטיקה של מדיניות
 .1סטודנטי בעלי ידע
עובדתי
 .2סטודנטי בעלי יכולת
לנתח את מדיניות של
השירותי הסוציאליי
בישראל
 .3סטודנטי המביני את
ההיבטי השוני של הקשר
בי מדיניות השירותי
הסוציאליי בישראל לבי
מקצוע העבודה הסוציאלית:
מאפייניו ומגמותיו
 .4סטודנטי בעלי חשיבה
ביקורתית כלפי מדיניות
השירותי האישיי
 .5סטודנטי בעלי מיומנויות
לעסוק בצורות שונות של
פרקטיקה של מדיניות ,של
סנגור אישי והעצמה
 .1סטודנטי בעלי ידע
עובדתי
 .2סטודנטי בעלי יכולת
לניתוח מדיניות בתחו
הספציפי

* עבודה המבקשת לנתח כיצד מדיניות
ספציפית של מערכת הביטחו הסוציאלי
)לקשישי /משפחות ע ילדי /מובטלי/
אנשי ע מוגבלויות /נשי העובדות במשק
בית ,בני זוג מאותו מי( מעצבת ,משפיעה על
מצוקות /איכות חייה של משתמשי השירות
עמ הסטודנט עובד במסגרת ההכשרה
המעשית )פרטי ,משפחות או קהילות(.
הסטודנט ג יתבקש לדו בחסרונות של
המדיניות הקיימת ,בהתייחס למשתמשי
השירות שלו וכיצד נית לעצב מדיניות
מותאמת יותר לצורכיה
* דרישה לשלב פרקטיקה של מדיניות בהכשרה
המעשית ,כגו כתיבת מכתב לקובעי מדיניות על
השפעות השינויי בחוק הבטחת הכנסה על
משתמשי השירותי ,כתיבת מכתב לעיתו על
חסרונותיו של חוק ביטוח זיקנה
* דרישה לעבוד על מיצוי זכויות במערכות
לביטחו סוציאלי בהכשרה המעשית
* ארגו משפט מבוי ,ויכוח פומבי ,פנל
מומחי על הסוגיות המרכזיות בתחו :ריכוז
מול ביזור ,עיגו שירותי הרווחה האישיי
בחקיקה ,הפרטת שירותי הרווחה האישיי,
טיפול מוסדי מול שילוב בקהילה ,שירותי
בעי או בכס ,שיקול דעת מול כללי מנהליי
* עבודה הדורשת מהסטודנט לנתח את מדיניות
השירות בו הוא מועסק ,הגדרת חסרונות ובניית
הצעות ,כיצד העובד הסוציאלי יכול לפעול כדי
לשנותה .הסטודנט ג יתבקש להפעיל את אחת
הדרכי לשינוי מדיניות אשר הוצעה בעבודתו

* דרישה לשלב פרקטיקה של מדיניות בהכשרה
המעשית ,כגו מכתב לקובעי מדיניות על
חסרונות בפעולת של השירותי הסוציאליי
האישיי ,או מכתב לעיתו על חסרונותיה של
מדיניות ההפרטה של השירותי ,וכדומה.
ארגו משפט מבוי ,ויכוח פומבי ,פנל מומחי
על הסוגיות המרכזיות בתחו הנבחר .לדוגמא
בתחו הדיור הא מכירת הדיור הציבורי
לדיירי היא מדיניות רצויה? מה השינויי
שצרי לערו במדיניות הדיור בישראל?
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פרקטיקה של
מדיניות

 .3סטודנטי המביני את
השפעות המדיניות החברתית
בתחו זה על לקוחותיה
 .4סטודנטי בעלי חשיבה
ביקורתית המסוגלי לבקר
את המדיניות הקיימת
 .5סטודנטי בעלי מיומנויות,
הנדרשות כדי לעסוק
בפרקטיקה של מדיניות
 .6סטודנטי בעלי תחושת
מסוגלות אישית לעסוק
בפרקטיקה של מדיניות
 .1סטודנטי בעלי ידע
עובדתי על פרקטיקה של
מדיניות

 .2סטודנטי בעלי מיומנויות,
הנדרשות כדי לעסוק בצורות
שונות של פרקטיקה של
מדיניות
 .3סטודנטי בעלי תחושת
מסוגלות אישית לעסוק
בפרקטיקה של מדיניות
 .4סטודנטי המביני את
חשיבותה של פרקטיקה של
מדיניות להגשמת ערכיו של
המקצוע ומטרותיו
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* עבודה הדורשת ניתוח מדיניות; השפעות
המדיניות על אוכלוסיות שונות ,חסרונות
ויתרונות וייזו הצעות ,כיצד העובד הסוציאלי
יכול לפעול כדי לשנות .הסטודנט ג יתבקש
להפעיל את אחת הדרכי לשינוי מדיניות אשר
הוצעו בעבודתו

* המשגת התערבויות של פרקטיקה של מדיניות
שנעשו בעבר עלידי הסטודנטי לתו מסגרת
מושגית של הגדרות ,תיאוריות ,מודלי
* המשגת דוגמאות מפרקטיקה של מדיניות
שיושמה עלידי עובדי סוציאליי בישראל
לתו מסגרת של הגדרות ,מודלי ואסטרטגיות
פעולה
* ביצוע התערבויות של פרקטיקה של מדיניות
כחלק מהעבודה המעשית בשדה ברמת
ארגו/קהילה/רשות מקומית או מדיניות
לאומית כוללת
* ניתוח ההשפעות של פרקטיקה של מדיניות על
חייה של לקוחות ועובדי סוציאליי

38

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

ד .שילוב תכני מדיניות בקורסי השיטות וההכשרה המעשית בשדה
המרכיב השני של התכנית המוצעת מתייחס להכנסת שינויי מסוימי
בקורסי שיטות העבודה ,הנלמדי בכל שנת לימודי וכ בלימודי
ההכשרה המעשית בשדה .באופ ספציפי יותר ,הכוונה להכנסת תכני
מדיניות או חיזוק בתו קורסי הפרקטיקה ,כמו ג שילוב פרקטיקה
של מדיניות במסגרת ההכשרה המעשית .אינטגרציה זו חשובה על מנת
למנוע תפיסות "המפרידות" בי סוגי פרקטיקה בעבודה סוציאלית
ולמנוע תפיסה שגויה באשר לשילוב בי פרקטיקה ברמת מאקרו
לפרקטיקה ברמת המיקרו .מרכיב זה דורש שיתו פעולה בי המורי
בביתהספר והמדריכי בהכשרה המעשית .לפיכ ,יש לשקול את
הקמתה של קבוצת משימה אשר תכלול מורי מביתהספר ,מדריכי
מהכשרה מעשית ועובדי סוציאליי ,העוסקי בפרקטיקה של מדיניות,
אשר תתכנ את השינויי בתכנית הלימודי ותחשוב על דרכי בה נית
לשלב בי מדיניות חברתית ובי קורסי המתודות בבתיהספר .בכל אופ,
חשוב שהקשר בי מדיניות חברתית לבי הפרקטיקה של העבודה
הסוציאלית יודגש כבר בשלבי הסוציאליזציה הראשוניי ,כאשר דני
ע הסטודנטי על מטרותיו של המקצוע ומהותו ,ובהמש כאשר
לומדי מודלי של אבחנה פסיכוסוציאלית ודרכי התערבות.
הקשר בי תחו המדיניות החברתית והפרקטיקה של העבודה
הסוציאלית צרי להיות מלווה בתרגילי ובמשימות אות מתבקשי
הסטודנטי לבצע במסגרת שיעורי הפרקטיקה הישירה .לדוגמא ,בבית
הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תלאביב מתבקשי הסטודנטי
בשנה א' ,במסגרת קורס שיטות העבודה הסוציאלית ,לתרגל את נושא
השינוי )ראה נספח  .(1מטרתו של התרגיל היא להבי מהו שינוי נורמטיבי
)כגו ,לידה ,פרישה מעבודה( ,ואי הוא משפיע על הפרט ועל המערכות
הסובבות אותו .הסטודנט מתבקש ,בי היתר ,להערי את השפעותיו של
השינוי הנורמטיבי על אד ספציפי ולדו בגורמי שסייעו לאד
להתמודד ע השינוי ,כמו ג בגורמי שעיכבו את הסתגלותו .בנקודה זו
נית לכוו את הסטודנטי להתייחס ג להשפעותיה של המדיניות
החברתית על השינוי שעבר האד .לדוגמא ,כיצד קיומה או איקיומה של
חופשת לידה בשכר לא/אב לאחר לידה משפיעה על השינוי הכרו
בהורות ,או כיצד קיומה של פנסיה מעבודה או קצבת זקנה לאד הפורש
משפיעה על שינוי הכרו בפרישה מעבודה .חשוב לבקש התייחסות לקשר
הישיר בי המדיניות לבי תגובותיו של הפרט לשינוי הנורמטיבי בחייו.
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דוגמה נוספת – בשנה ב' מתבקשי הסטודנטי לכתוב עבודה
מסכמת על אבחנה פסיכוסוציאלית שנעשתה לגבי משתמש שירות
מסוי )ראה נספח  .(2עליה להציגו באמצעות נתוני דמוגרפיי ,סיפור
חייו ,תפקודיו במישורי ובמסגרות שוני ,לנסח השערות אבחנתיות
לגבי הבעיות שלו ,לציי אילו השערות אוששו או נדחו ולבסו להציג
סיכו הערכתי ,הכולל :פרטי מזהי ,סיבת הפנייה ,דפוסי התמודדות,
משאבי פנימיי וחיצוניי ,מגבלות ,מוטיבציה לשינוי וסיכוי לשינוי.
האינטגרציה ע תחו המדיניות החברתית תיוש בעבודה זו כאשר
הסטודנטי יכוונו עלידי המנחי שלה להתייחס בהשערותיה
האבחנתיות לקשר בי מגמות חברתיות ומדיניות חברתית לבי בעיותיו
של משתמש השירות .לדוגמא ,קשר בי בעיות בנישואי של בני זוג לבי
מצב שאחד מה מובטל ,שאינו זכאי לקצבת אבטלה ,או מציאות
חברתית בה שיעורי האבטלה גבוהי ומערכת הביטחו הסוציאלי מקשה
על נגישות לתכניות ביטוח אבטלה או הבטחת הכנסה.
בנוס לכ ,חשוב שהסטודנטי יתנסו בפרקטיקה של מדיניות
במסגרת ההכשרה המעשית .הסטודנטי בכל שנת לימוד צריכי
להידרש ,בד בבד ע עבודת ע יחידי ומשפחות ובזיקה אליה ,לעסוק
בפעולות לשינוי מדיניות של הארגו בו ה עובדי ,הרשות המקומית,
הקהילה או מדיניות חברתית כוללת .כאמור לעיל ,פעולות אלה צריכות
להיות מטלות משותפות להכשרה המעשית )ולקורסי המלווי את
הלמידה בשדה( ולקורסי המדיניות החברתית.
על מנת להשיג את התוצאות הרצויות של התכנית ,חשוב לדעתנו
לפעול להגברת הבנת של כלל המורי והמדריכי בהכשרה מעשית,
באשר לחשיבות השילוב בי פרקטיקה ישירה לבי מדיניות חברתית
ופרקטיקה של מדיניות .במסגרת זו יש לשקול קורס בפרקטיקה של
מדיניות למדריכי בהכשרה מעשית ,כדי שה יוכלו להדרי את
הסטודנטי באינטגרציה שבי פרקטיקה ישירה ופרקטיקה של מדיניות.
ה .התרכזות )בחירת מסלול התמחות( בתחו של המדיניות החברתית
המרכיב השלישי של ההצעה מציב שאיפה להקמת מסלול התמחות
ייחודי בתחו הפרקטיקה של המדיניות .המטרה היא לקד הכשרה של
עובדי סוציאליי מומחי בתחו המדיניות החברתית ,אשר מעוניני
לעסוק ,באופ עיקרי ,בפרקטיקה של מדיניות ,כמו ג במחקר ובהוראת
התחו .כלומר ,בעוד שני המרכיבי הראשוני של תכנית ההוראה
מיועדי להכשיר את כלל העובדי הסוציאליי לשלב בי פרקטיקה
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ישירה ופרקטיקה של מדיניות ולהבי את השפעות המדיניות על משתמשי
שירותיה" ,ההתמחות" מיועדת להכשיר קבוצה של עובדי סוציאליי
שהתמחות היא בפרקטיקה של המדיניות .בוגרי אלה יהיו מיועדי
למלא תפקידי מרכזיי בתחו המדיניות החברתית בארגוני רווחה
שוני – ה מיועדי להוות מנהיגות לפיתוח המעורבות בפרקטיקה של
מדיניות בשירותי השוני של העבודה הסוציאלית .עיקר עבודת
המקצועית יופנה לניתוחי מדיניות ,למת סיוע בעיצוב מדיניות חברתית
ולהספקת ידע ומיומנויות הנחוצי לתהלי קביעת מדיניות .בוגרי אלה
יוכלו לעסוק במחקר של מדיניות ובהוראת מדיניות ומומל
שהסטודנטי ישתלבו במסלול זה על פי בחירת ,במסגרת השנה
השלישית ללימודיה .ג ההכשרה המעשית תהיה בהתא .היא תתבצע
בארגוני אשר יאפשרו לסטודנט לעסוק בפרקטיקה של מדיניות כחלק
עיקרי מעבודתו ,כגו איגוד העובדי הסוציאליי ,ארגוני חברתיי
כדוגמת "ידיד"" ,מחויבות"" ,מעורבות"" ,שתיל" ,ו"סנגור קהילתי".
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 .5סיכו
רבי מהעוסקי במקצוע העבודה הסוציאלית ובהכשרה לו טועני כי
המערכות המכשירות עובדי סוציאליי אינ מצליחות ליצור עובדי
סוציאליי הפעילי בזירת המדיניות החברתית .עבודה זו ביקשה לתרו
לפיתוח ההוראה של תחו המדיניות החברתית וההכשרה לפרקטיקה של
מדיניות במסגרת המערכות המכשירות עובדי סוציאליי בישראל.
חשיבותה של תכנית הוראה זו מתחדדת לאור השאיפה המוצהרת
והאוניברסלית של המקצוע ,להשפיע על מדיניות חברתית ולהוות שחק
פעיל בזירת המדיניות החברתית של ארגוני ,קהילות רשויות מקומיות
והמדיניות הלאומית הכוללת.
העבודה בחנה את הנושאי המרכזיי המעסיקי את המחנכי
העוסקי בהוראת המדיניות החברתית בבתיהספר לעבודה סוציאלית –
האופי האידיאולוגיפוליטי של ההוראה ,המטרות הרצויות ,התכני
שצריכי להיכלל בה ושיטות ההוראה הרצויות והאפקטיביות .בנוס,
מתווה העבודה הצעה מפורטת של תכנית הוראה לתואר ראשו בעבודה
סוציאלית ,המורכבת משלושה חלקי :קורסי חובה בתחו המדיניות
החברתית ,שילוב תכני מדיניות חברתית בקורסי של השיטות בעבודה
סוציאלית ובהכשרה המעשית ,וכינו מסלול התמחות העוסק בפרקטיקה
של מדיניות.
הדיו והתכנית המוצעת עשויי להוות תמרי ומסגרת מכוונת
לפיתוח הוראת המדיניות החברתית וההכשרה לפרקטיקה של מדיניות
בבתיהספר לעבודה סוציאלית ,כ שהפרקטיקה של העובדי
הסוציאליי בישראל תהלו יותר את ערכי המקצוע ומטרותיו .כמוב
שבהמש יש צור לערו מחקרי אשר יבחנו את האפקטיביות של
תכנית ההוראה המוצעת ויוכלו להצביע על כיווני התפתחות רצויי
לתכנית זו.
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נספח א' :תרגיל שינוי של אוניברסיטת תלאביב
אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
שנה א'
תשס"ה – 2004/2005

בתיה פנחסי – מרכזת
רונית אב זהב
עפרה אר
בל גבריאל פריד

מינה וילסו
אילנה זקס
מיקי סלומו

תרגיל שינוי
מטרת התרגיל הינה הכרות והבנת המושג שינוי נורמטיבי והשפעתו על הפרט ועל
המערכת הסובבת אותו .לצור הכנת התרגיל הנ מתבקש/ת לראיי אד שנמצא כיו
בשלב ההתפתחותי הנבחר ,או עבר אותו .בסס/י את הראיו על השאלות עליה את/ה
מתבקש/ת לענות בתרגיל וצר/י את תמלילו כנספח.
 5%א .הצג/י את השלב ההתפתחותי בו בחרת לעסוק בעבודה זו.
 10%ב .הסבר/י כיצד עונה השלב ההתפתחותי בו בחרת לעסוק על הגדרות של שלב
התפתחותי נורמטיבי במעגל חיי הפרט או המשפחה.
 10%ג .תאר/י בתמצית רגע כללי על המרואיי – אנא הקפד/י שלא למסור פרטי מזהי
על המרואיי .תאר/י תמצית חווייתו של המרואיי מהשלב.
 25%ד .תפיסת השלב ההתפתחותי:
 .1השינוי בפנטזיה :מה ידע המרואיי על השינויי הצפויי לו בטר הגיע
לשלב ההתפתחותי הנורמטיבי.
 .2השינוי במציאות :אילו שינוי התרחשו אצל המרואיי בפועל? התייחס/י
בנפרד לשינויי הפיסיולוגיי ,התנהגותיי ,קוגניטיביי ורגשיי .השווה/י בי
האופ בו המתאר המרואיי את השיניי שעבר לבי האופ בו מתארת הספרות את
השינויי המתרחשי בשלב הנדו.
 15%ה .כיצד השפיע השינוי על יחסיו של המרואיי ע המערכות הסובבות אותו
)משפחה ,קבוצת השווי ,בקהילה( .התייחס/י לרקע החברתי תרבותי של
המרואיי וסביבתו.
 20%ו .הער/י את התמודדותו של המרואיי ע השינוי .התייחס/י לכוחות של המרואיי
ולמערכת פורמלית ובלתי פורמלית.
 .1אלו גורמי סייעו למרואיי להסתגל.
 .2אלו גורמי עיכבו את הסתגלותו לשינוי.
 15%ז .כסטודנט/ית לעבודה סוציאלית ,באיזה אופ את/ה מערי/ה שתוכל/י לסייע
לאד המתמודד ע שלב התפתחותי זה .התייחס/י למה שלמדת מחווייתו של
המרואיי ולספרות הרלוונטית לתחו.
 5%עמידה בכללי כתיבה מדעית והנחיות הגשה.
הנחיות הגשה:
א .יש להגיש את התרגיל באופ אישי.
ב .היק התרגיל – עד  8עמודי מודפסי )לא כולל נספחתמליל הראיו(.
ג .על התרגיל להיות מודפס ברווח כפול ,ע שוליי  2ס"מ בכל צד ,גודל גופ – .12
ד .משקל התרגיל בציו הסופי של הקורס – .20%
ה .מועד הגשה :סו סמסטר א'.

נספח ב :עבודת סיכו שנה ב' – אוניברסיטת תלאביב
אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
סמסטר ב' 2004

טבת טובה
ד"ר לוניגר מרי
ד"ר מרקובי אורלי
ד"ר נוטמ שוור אורית
נווה אפרת
שי שרית
סטנגה דורית

עבודת סיכו שנה ב' – הערכה פסיכו סוציאלית
בחר/י פונה הנמצא/ת בטיפול במסגרת ההכשרה המעשית ,שאיתו/ה נפגשת
לפחות  4פעמי.
 30%חלק א :עובדות תיאורי והתרשמות
 (1נתוני דמוגרפי ותיאור קצר את הפונה ונסיבות ההפניה.
 (2תאר/י בקצרה את סיפור חייו של הפונה ,פירוט נתוני על הבעיה כפי
שהפונה/גור מפנה מייצג אותה ,היקפה ,ביטויה ,תהלי התפתחותה של
הבעיה ועוד.
 (3תאר/י את תפקודו של הפונה במישורי השוני :רגשי ,התנהגותי ,פיזי,
קוגניטיבי ,חברתי ובמסגרות השונות )משפחה ,חברי ועוד(.
 (4ציינ/י את תחומי המידע החסרי והתייחס/י :לאלו מטרות נחו מידע זה
ולמשמעות שאת/ה מייחס/ת למידע החסר.
 30%חלק ב :תהלי העלאת ההשערות
נסח/י השערות אבחנתיות )שהעלו תו כדי תהלי התערבות( לגבי הפונה ובעיותיו
בהסתמ על המידע שאספת והידע התיאורטי שהביאו אות לניסוח ההשערות.
ציינ/י אלו השערות אוששו ,נדחו ואלו אינ מבוססות דיי .בבניית ההשערות
האבחנתיות יש להקפיד על ייחודיו של הפונה :מה מיחד ההשערה הנתונה לגבי
הפונה המסוי שבטיפול .נסח/י  3השערות אבחנתיות.
 30%חלק ג :סיכו הערכתי
לאור תהלי ההערכה שכלל איסו אינפורמציה ,העלאת השערות ,אישוש או
הפרכת :הציגי/י סיכו הערכתי שיכלול :פרטי מזהי ,סיבת ההפניה ,דפוסי
התמודדות ,משאבי פנימיי וחיצוניי ,מגבלות ,מוטיבציה לשינוי והסיכוי
לשינוי.
חלק ד :הערכת התהלי
התייחסי לתהלי שעברת בכתיבת העבודה ציינ/י נקודות מפנה וקשיי עימ
התמודדת .אור העבודה לא יעלה על  9עמודי .על העבודה להיות מדפסת ,רווח
כפול ע שוליי של לפחות  2ס"מ מכל צד .שימוש וציטוט ספרות רלוונטית
ועדכנית .הקפדה על כללי ציטוט ).(APA
מועד הגשת העבודה לא יאוחר מ______________
בהצלחה!

