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אם היינו שואלים את חברי 

לשכונה מה הם חושבים 

על עובדים סוציאליים הינו 

זוכים לתיאורים וביטויים 

לא נעימים בלשון המעטה, 

כלפי העובדים וכלפי שירותי 

הרווחה.

אני לא מתכוונת לכתוב דעה, לפרט, לנמק, 
להדגים ולתאר אותה, אני גם לא מבקשת 
לטעון טיעון ולבסס אותו, אין לי פיסקאות 
מסודרות בסדר לוגי ורציף, ואני לא בטוחה 
אם יש לי פתיחה, גוף וסיכום. אני רק מבקשת 
לכתוב על מה זו עבודה סוציאלית בעיניי, 
והאם העבודה הסוציאלית שאני רואה 
בשטח לקראת סיום השנה האחרונה שלי 
בלימודים, היא אכן עבודה סוציאלית כפי 
שהייתי רוצה לראות אותה. יש לי הרבה 
מה להגיד ולבקר והחלטתי להעלות את 

הדברים על הכתב.

גדלתי באשקלון, בשכונה שכיום אני יודעת להגיד 

שהיא נחשבת ל"שכונת מצוקה", סביב שכנים 

ומשפחות אותם הספרות מכנה "רב בעייתיות", 

כמה בתים ליד הבית שלי הייתה תחנה לממכר 

סמים, וממולי גרו "עניים". הורי הם "מובטלים", 

משפחתי נמצאת "במצוקה כלכלית", יתכן 

והסיבה לכך היא חוסר יכולתם של הורי "בארגון 

התקציב המשפחתי". חלק מחברי לשכונה היו 

"נערים בסיכון" וחלק מחברותי היו "נערות 

במצוקה". אלו המון מושגים השייכים לז'רגון 

המקצועי שלנו, מאחורי כל מונח - עולם ומלואו 

של ידע ומחקרים שנעשו ע"י עובדים סוציאליים 

ונלמדים בבתי הספר לעבודה סוציאלית ע"י 

מאות סטודנטים, אך אם היינו שואלים את חברי 

לשכונה מה הם חושבים על עובדים סוציאליים 

הינו זוכים לתיאורים וביטויים לא נעימים בלשון 

המעטה, כלפי העובדים וכלפי שירותי הרווחה. 

התחושה הזאת מעלה אצלי את השאלה: כיצד 

ייתכן שדווקא האנשים שלמענם ומהם צמח 

המקצוע, כל כך מאוכזבים מאיתנו, או שמא 

זו רק אני מאוכזבת? 

העבודה הסוציאלית צמחה, אם איני טועה, 

כמקצוע שבא לתת מענה למצוקות של 

אותם אנשים הנמצאים, אם יורשה לי לומר 

"בתחתית של התחתית". פעם "עוני" לא היה 

מילה גסה בעיני העובדים הסוציאליים, אלא 

משהו שצריך להילחם בו. אמנם אני נמצאת 

מעט מאד זמן "בשטח", אך התחושה שלי 

היא שעובדים סוציאליים מתרחקים ושוכחים 

את המטרה העיקרית שלשמה נוצר המקצוע 

ואת האנשים העיקריים שלמענם ואיתם אנו 

אמורים לפעול: במקום להילחם איתם ולמענם, 

אנו נלחמים נגדם. טוענים שהם לא יודעים 

לנהל את תקציבם, כועסים על כך שהגבר 

קונה סיגריות "מרלבורו" והאישה צובעת את 

שערה אחת לחודש... ואני שואלת: האם אסור 

להם להרגיש שהם בני אדם, רק בגלל - רחמנא 

ליצלן - שהם עניים? 

לא רק שאנו לא נלחמים יחד עם האנשים שאעז 

ואומר - שלמענם אנו קיימים - אלא שכאשר 

הגיעו להם מים עד נפש, כאשר הם אוזרים את 

הכוחות וקמים להילחם על זכויותיהם, על חייהם 

וכבודם, אנו עומדים מנגד, וזאת במקום לשאת 

את המגפון בהפגנות ולחשוב על סיסמאות מחאה 

מקוריות. פלא ששביתת העובדים הסוציאליים 

כמעט ולא נשמעה? לו היינו מעודדים ויוצרים 

קול זעקה בקרב לקוחותינו, או אפילו רק צועדים 

יחד איתם, אין לי ספק כי הם היו צועדים יחד 

איתנו במחאה שלנו, שהיא בעצם גם שלהם. זו 

בעיני השותפות אשר אותה אנו מהללים משנה 

א' של לימודינו. 

מי רוצה להיות עו"ס?

נעמי כהן C 

"זוכה פרס נובל לכלכלה ג'וזף שטיגליץ אמר היום בראיון, כי 

מאמצי חילוץ הבנקים של ממשל אובמה נידונו לכישלון משום 

שכל התוכניות מכוונות לסיוע לוול סטריט במקום ליצירת מערכת פיננסית חזקה. 

'כל המרכיבים שיש להם עד כה הם חלשים, וישנם מספר מרכיבים חסרים', 

אמר שטיגליץ. מי שהגו את התוכניות 'הם או בכיס של הבנקים או חסרי תושיה 

לחלוטין', הוסיף." (YNet ,17.4.09). [לקריאה נוספת מאמרו של שטיגליץ בעמ' 

26 בגיליון זה].

כנראה שיקח הרבה זמן עד שיבינו שנגמרה המסיבה וצריכים לחזור לכלכלה 

מתוכננת מנוהלת ולעיתים מבוצעת (כשהממשלה היא גם הבעלים). גם פ.ד.רוזוולט 

לא הבין את זה ביום אחד.

ובארץ הקודש עדיין לא זרעו את הכותנה שתתן את הסיבים מהם יתפרו את 

הבגד שיצטרכו לפרום ולמחזר כנייר נטול עץ עליו תרשם התוכנית הישראלית 

המתאימה למציאות.

קצה 
הקרחון
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התחושה שלי היא שעובדים 

סוציאליים מתרחקים 

ושוכחים את המטרה 

העיקרית שלשמה נוצר 

המקצוע ואת האנשים 

העיקריים שלמענם ואיתם 

אנו אמורים לפעול: במקום 

להילחם איתם ולמענם, אנו 

נלחמים נגדם.

לו היינו מעודדים ויוצרים קול 

זעקה בקרב לקוחותינו, או 

אפילו רק צועדים יחד איתם, 

אין לי ספק כי הם היו צועדים 

יחד איתנו במחאה שלנו, 

שהיא בעצם גם שלהם. זו 

בעיני השותפות אשר אותה 

אנו מהללים משנה א' של 

לימודינו.

אז נכון, אין לנו משרדים יפים עם מסך מחשב 

שטוח וכסא מסתובב, נכון שהמשכורת שלנו 

נמוכה ומביישת לעיתים, ונכון שלעובד 

סוציאלי יש מיליון תיקים... אבל אני לא 

מוכנה לקבל את זה כתירוץ לביקורת שאני 

מפנה כלפי העבודה הסוציאלית כפי שהיא 

משתקפת בעיני כיום. אנו לא זקוקים למשרד 

יפה כדי להגיש עזרה מכבדת, לא שיפוטית ולא 

מתנשאת ללקוחותינו. אנו לא זקוקים להמון 

זמן פנוי כדי לעודד לקוחות לזעוק ולמחות 

כלפי מדיניות חברתית אשר מדכאת ומדירה 

אותם, אנו לא זקוקים ליוקרה מקצועית כדי 

להרגיש טוב בעבודתנו, המטרה שלנו היא 

לא להרגיש טוב יותר או מומחים יותר. אולי 

זה ישמע אלטרואיסטי, או אפילו נאיבי, אבל 

בעיני המטרה שלנו היא קודם כל שהלקוח 

שלנו ירגיש מכובד. 

אם להכין לפונה שלי קפה ולשבת איתו או 

איתה בחצר, אם לתת ללקוח חיבוק כאשר 

אני רואה אותו ברחוב, אם לצאת לעשן 

סיגריה עם אותה "נערה בסיכון", אם לנסוע 

באוטובוס יחד עם הלקוח שלי לביטוח לאומי 

ולעזור לו למלא טפסים, אם כל אלו "זה לא 

מקצועי"... אז סליחה, אבל אני לא רוצה 

להיות מקצועית! 

אני לא חושבת שכדי להיות עובדת סוציאלית 

לא שיפוטית, לא מתנשאת, אמפטית ורגישה, 

בהכרח צריך לגדול "בשכונת מצוקה". אבל 

כן, צריך לבקר לפחות פעם בחיים באחת 

כזו. לא צריך לחוות עוני, אבל כן צריך 

ללמוד ולשאול את עצמנו מדוע הוא עני, 

ומדוע השכן שלו גם עני, ומדוע דווקא 

בשכונה הזו יש זבל ברחובות, אבל בשכונה 

הסמוכה יש גינה ציבורית יפהפייה וחדשה. 

וכשכבר מגיעים לתשובה, אז לשתף את 

הלקוחות בה.

התשובות האלו חשובות במיוחד לנו, סטודנטים 

לעבודה סוציאלית אשר עתידים לצאת לשטח 

בקרוב. יש לנו אנרגיות, יש לנו כוחות לצאת 

ולהפגין כדי שלא יעלו לנו את שכר הלימוד, 

אז יש לנו כוח ויכולת גם לצאת לרחובות 

כאשר רוצים לקצץ בקצבאות של ביטוח 

לאומי, להפריט שירותים חברתיים, ליצור 

תוכניות פוגעניות ומדכאות, למנוע מעובדי 

מפעל בדרום להקים לעצמם ועד עובדים 

ועוד. מותר לנו ואפילו רצוי לצאת מחדר 

הטיפולים, לנשום מעט מהאוויר המזוהם 

ולפתוח עיניים ופה ביקורתיים וכל זה שוב: 

כדי לעשות את מה שנתפס בעיני כעבודה 

סוציאלית. 

זוהי עמדתי. זהו אמנם לא חיבור או מאמר 

אך אלו דברים שבאים מהלב. אני מאוהבת 

במקצוע הזה שנקרא עבודה סוציאלית, 

וכואב לי לראות ולהרגיש כי המקצוע לאט 

לאט נעלם והופך להיות למשהו שהוא לא, 

מתרחק מהדגם המקורי שלו, ובעיקר יוצר 

מרחק בינו לבין הלקוחות שלו. אני רוצה 

להמשיך ולהיות גאה במקצוע, ולהיות יכולה 

להגיד בפה מלא למרות המשכורת, למרות 

העומס, ולמרות "תנאי המחייה" - אני לא 

פסיכולוגית ואני לא סוציולוגית ואני גם לא 

פוליטיקאית, אני עובדת סוציאלית.

נעמי כהן היא 

סטודנטית שנה ג' 

בביה"ס לעבודה 

סוציאלית, 

אוניברסיטת 

תל אביב
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