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"יד ביד: סיפורי לקוחות" מציג סיפורים מרגשים של לקוחות האגף לשירותים  הספר 

מצבם  את  ולשפר  ניכרים  קשיים  על  להתגבר  הצליחו  אשר  שבע,  בבאר  חברתיים 

העובדים  ושל  הלקוחות  של  מפיהם  תועדו  הסיפורים  משפחתם.  בני  של  המצב  ואת 

לעבודה  סטודנטיות  תיעדו  הסיפורים  את  בהם.  ותמכו  אותם  שליוו  הסוציאליים 

ללמידה  היחידה  מצוות  וליווי  הדרכה  שקיבלו  גוריון,  בן  מאוניברסיטת  סוציאלית 

מהצלחות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

הלב של  להתרשם מאומץ  והעובדים,  הלקוחות  עולמם של  אל  להציץ  מוזמנים  אתם 

הלקוחות, מן המסירות של העובדים ומן ההצלחות המרשימות של כולם. 

ויהיו  עיון  ולימי  למידה  לימי  בסיס  ישמשו  בו  העולות  והתובנות  כי הספר  תקווה  אנו 

משאב ללמידה הדדית ולפיתוח מקצועי של העובדים במחלקות לשירותים החברתיים, 

ושל בעלי תפקידים נוספים העובדים עם אוכלוסיות מגוונות בישראל.
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תמצית

אחד האתגרים המרכזיים הניצבים בפני ארגונים הוא שמירה על יכולת התחדשות ועל 

היערכות מתמדת למציאות ולתנאים המשתנים תדיר, בדרך שתמשיך לשרת כראוי את 

ולעיתים לא צפוי, הופכת  קידום מטרותיהם. בעידן הנוכחי, שבו קצב השינויים מהיר 

העמידה באתגר זה למורכבת ולחיונית לצורך שמירה על המשך פעילותם של הארגונים 

ויכולתם לספק מענים מיטביים לאוכלוסיות שעבורן הם פועלים. 

לארגונים  מסייעת  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל  במכון  מהצלחות  ללמידה  היחידה 

לימוד  פרקטיקות  ומטמיעה  מפתחת  שהיא  כך  ידי  על  אלה  אתגרים  עם  להתמודד 

חדשניות, שיוכלו לסייע לארגונים להעניק לאוכלוסיית היעד שלהם שירות ראוי, מועיל 

משותפת  למידה  המעודדת  סביבה  ליצור  שואפת  מהצלחות  הלמידה  גישת  ואיכותי. 

ומתמשכת בארגונים. 

המתודה   – העבר  מהצלחות  "הלמידה  היא  ביחידה  שפותחו  המתודות  אחת 

הרטרוספקטיבית". מתודה זו מתמקדת בפיתוח יכולתם של ארגונים ללמוד מהצלחות 

באמצעות  בארגונים,  נצבר  אשר  הסמוי  הידע  את  לזהות  מאפשרת  זו  למידה  העבר. 

את  להפוך  ובכך  להצלחות,   הובילו  אשר  פעולה  ועקרונות  פעולות  לאתר  רפלקציה 

הידע הנצבר בתהליך הלמידה לידע הניתן ליישום גם בעתיד. 

בשנת 2016 פנתה אתי כהן, מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר באר שבע, 

בתהליך  לסייע  בבקשה  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל,  במכון  מהצלחות  ללמידה  ליחידה 

של איתור ותיעוד סיפורי הצלחה בעבודתם של העובדים הסוציאליים באגף. המתודה 

"למידה מהצלחות העבר – המתודה הרטרוספקטיבית" שימשה כלי מתודולוגי בתהליך 

תיעוד הסיפורים.  

במהלך שנת 2017 התבצע תהליך מובנה ושיטתי של איתור, תשאול ותיעוד הסיפורים. 

תהליך העבודה, אשר תוצריו נכללים בספר זה, כלל כמה שלבים:

הקמת צוות היגוי. הוקם צוות היגוי בהובלתה של מנהלת אגף הרווחה והשירותים . 1

את  וכן  הרווחה  באגף  מנהלות המחלקות השונות  גם את  כלל  הצוות  החברתיים. 

עירית אייזיק, מלוות למידה, ואת שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', ראש היחידה ללמידה 

צוות,  לילך שגיב, מדריכה ראש  עו"ס  מהצלחות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

נבחרה להיות רפרנטית אגפית אשר תוביל את מהלך הלמידה מהצלחות בשיתוף 

עם עירית אייזיק. כמו כן, נבחרו ארבע מחלקות מתוך האגף אשר מתוכן יאותרו 

עובדים סוציאליים אשר ישתפו בסיפורי ההצלחה שלהם.
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הדרכת סטודנטיות לעבודה סוציאלית לביצוע תיעוד סיפורי הצלחה. לצורך תיעוד . 2

בחרו  הן  בן-גוריון.  מאוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה  סטודנטיות  נבחרו  הסיפורים 

את  למדו  הסטודנטיות  התואר.  לסיום  הדרישות  מן  כחלק  זה  בפרויקט  להשתתף 

עיקרי המתודה "למידה מהצלחות העבר – המתודה הרטרוספקטיבית", ולאחר מכן 

קיימו תשאולים עם העובדים הסוציאליים ועם הלקוחות ותיעדו את סיפוריהם על 

פי שלבי המתודה.      

בחירת הסיפורים. הסיפורים נבחרו על פי אמות המידה שנקבעו. להלן כמה דוגמאות . 3

לאמות המידה: גם הלקוח וגם העובד הסוציאלי חושבים שמדובר בסיפור הצלחה; 

העובד הסוציאלי מעריך שהלקוח יסכים להתראיין; הסיפורים ייצגו את האוכלוסייה 

המגוונת של לקוחות האגף. לאחר קביעת אמות המידה התקיימו כמה פגישות עם 

הרפרנטיות המחלקתיות, יחד עם לילך שגיב, עירית אייזיק והסטודנטיות. בפגישות 

אלה בחרו המשתתפות את סיפורי ההצלחה לתשאול ולתיעוד.

התשאול והתיעוד של סיפורי ההצלחה נעשו, כאמור, על ידי הסטודנטיות לעבודה . 4

סוציאלית שהוכשרו לכך. להלן כמה דוגמאות לסיפורי הצלחה שתועדו בספר זה:

סיפור הצלחה בעבודה עם משפחה במשבר בעקבות תהליך דמנטי מואץ של  ☯

האם הקשישה. 

הבת  ☯ השיקום.  במחלקת  המטופלת  משפחה  עם  בעבודה  הצלחה  סיפור 

התפתחותית  שכלית  ומוגבלות  קשה  פיזית  נכות  בעלת  במשפחה  הבכורה 

קשה וההורים התקשו לתפקד ולהתמודד עם מצבה. 

סיפור הצלחה בעבודה עם לקוח שעקב נסיבות חיים היה נתון במשבר חמור.  ☯

וחילוץ עקרונות פעולה משותפים. לאחר שלב התיעוד . 5 עיבוד סיפורי ההצלחה 

עובדו הסיפורים על ידי עירית אייזיק ושרית אלנבוגן-פרנקוביץ'. נוסף לכך נכתב 

לרובם.  או  ההצלחה  סיפורי  לכל  המשותפים  הפעולה  עקרונות  את  המסכם  פרק 

להלן דוגמאות לעקרונות פעולה אלה: 

בני א.  ושל  שלו  השיקום  תהליך  את  להוביל  הלקוח  של  ביכולתו  אמונה 

משפחתו. כל העובדים הסוציאליים שרואיינו האמינו ביכולתם של הלקוחות 

להתמודד בהצלחה עם הקשיים בחייהם. אין ספק כי הלקוחות זקוקים לסיוע, 

להכוונה, לחיזוק ולידע, אך עם זאת יש בהם את הכוח הדרוש להביא בסופו 

של דבר לשינוי. 
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מצד ב.  תמיכה  דורשת  משבר  בזמן  לקוח  לליווי  הסוציאלי  העובד  של  פניּות 

בעומס  ונתונים  רבים  לקוחות  מלווים  הסוציאליים  העובדים  המחלקה.  כל 

עבודה רב. עם זאת, כשלקוח פונה בעת משבר חמור, חשוב לפנות זמן למתן 

מענה הולם. העובדים הסוציאליים שרואיינו ציינו את החשיבות של המערך 

המקצועי התומך בתוך המחלקה, המאפשר להם להתפנות בעת הצורך לליווי 

אינטנסיבי של לקוח הנתון במצוקה. 

קשיים ג.  עם  להתמודד  כדי  והליווי.  הטיפול  במהלך  הצדדים  של  אקטיביות 

יוזמים  פעילים,  להיות  הלקוחות  על  וכן  הסוציאליים  העובדים  על  מורכבים, 

מאמינים  הסוציאליים  העובדים  פתרונות.  למציאת  המרץ  במלוא  ולפעול 

את  לקדם  כדי  בעצמם  יפעלו  שלהם  שהלקוחות  לכך  רבה  חשיבות  יש  כי 

פתרון מצוקותיהם. מן הצד האחר, הלקוחות אף הם צריכים לראות שהעובד 

שני  כאשר  בהם.  הטיפול  את  ומקדם  מהלכים  מניע  למענם,  פועל  הסוציאלי 

הצדדים מגלים מוטיבציה ועשייה פעילה, הדבר תורם רבות להצלחת הטיפול. 

סיוע בתעדוף הצרכים וקביעת סדר פעולות נכון. לקוחות רבים מגיעים לאגף ד. 

לשירותים חברתיים עם בעיות מורכבות ביותר ותחושה שהם טובעים וזקוקים 

לגלגל הצלה. תפקידו של העובד הסוציאלי הוא ליצור סדר בתוך התוהו ובוהו, 

ולבחור, בשיתוף הלקוח, באילו נושאים יש לטפל תחילה ואילו נושאים יכולים 

התחלה  ומאפשר  העומס  תחושת  על  מקל  בבעיות  הטיפול  תעדוף  להמתין. 

של פרימת הקשרים והקשיים. 

אי ויתור. הקשיים בדרך לפתרון בעיות הם רבים. הן העובדים הסוציאליים והן ה. 

הלקוחות לא מוותרים ומחפשים כל העת דרכים נוספות לפתרון הבעיות. 

לקוחות ו.  עבודה מקיפה בנושא של מיצוי זכויות סוללת את הדרך להצלחה. 

מן  סיוע  לקבל  יכולים  הם  שבהם  ולתחומים  לזכויותיהם  מודעים  אינם  רבים 

העובדים  שונות.  ועמותות  ממשלה  וממשרדי  חברתיים  לשירותים  המחלקה 

הסוציאליים מהווים מקור חשוב עבורם לידע ולהכוונה בנושא מיצוי הזכויות. 

משמעותי  לשיפור  והביאו  להצלחה  שזכו  הפרקטיקות  על  תובנות  מובאות  זה  בספר 

וימי  למידה  לימי  בסיס  ישמשו  התובנות  משפחותיהם.  בני  ובקרב  הלקוחות  בקרב 

עיון, ויהיו משאב ללמידה הדדית ולפיתוח מקצועי של העובדים במחלקות לשירותים 

החברתיים, ושל בעלי תפקידים נוספים העובדים עם אוכלוסיות מגוונות בישראל.                
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תודות

אנו רוצים להודות לכל בעלי התפקידים שהשתתפו בתהליך כתיבת ספר זה. 

תודה גדולה לעו"ס אתי כהן, מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים בבאר שבע, 

שגיב,  לילך  ולעו"ס  המימוש,  ועד  החזון  משלב  אותו  וליוותה  הרעיון  את  שהגתה  על 

תמידי  ובחיוך  נלאה  בלתי  שבמרץ  על  בתכנית,  סטודנטים  ומדריכת  אגפית  רפרנטית 

קידמה את תהליך כתיבת הספר. 

תודה מיוחדת ללקוחות אגף הרווחה והשירותים החברתיים, על שהסכימו לשתף אותנו 

מקור  מהווים  הם  האישיים.  סיפוריהם  את  בפנינו  ולחשוף  שלהם  ההצלחה  בסיפורי 

השראה לכולנו. 

שיתוף  על  גוריון,  בן  באוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה  במחלקה  הסגל  לחברי  תודה 

סוציאלית,  לעבודה  המחלקה  ראש  אנגלצ'ין,  סגל  דורית  לפרופ'  המקצועי:  הפעולה 

ורד דייטשמן, ראש היחידה להכשרה מעשית, לעו"ס קרן צורף, רכזת היחידה  לעו"ס 

להכשרה מעשית. 

גלפנד,  ענבר  ברמן,  לענבל  גוריון:  בן  מאוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה  לסטודנטיות 

הילה לוין, אופיר פרי וקרן פנחס, על שלקחו חלק פעיל בתהליך הלמידה ולאחר מכן 

והעובדים הסוציאליים. הרצינות והמסירות  תיעדו את סיפורי ההצלחה של הלקוחות 

שלהן היוו רכיב חשוב בהצלחת הפרויקט כולו.

למדריכות הסטודנטיות: עו"ס תמי אובה ועו"ס לילך שגיב.

אברהם  עו"ס  שלהם:  הרב  המקצועי  בידע  אותנו  ששיתפו  הסוציאליים  לעובדים 

קריאף,  חדד  מיכל  עו"ס  וקס,  דני  עו"ס  דואק,  נעמי  עו"ס  בלאס,  עינב  עו"ס  בידגלין, 

עו"ס תמרה פייגלין, עו"ס איילה צור, עו"ס סמדר קרפל ועו"ס יעל שביט.

סיפורי  ובחירת  באיתור  וסייעו  כולו,  התהליך  את  שליוו  המחלקתיות  לרפרנטיות 

ההצלחה: עו"ס אורית בוזנח, עו"ס אורית גולדנברג, עו"ס דני וקס ועו"ס ליאת ממן.

למנהלות המחלקות, שתרמו מהידע והניסיון הרב שלהן ותמכו בתהליך כולו מתחילתו 

ועד סופו: עו"ס מירי בן זיקרי, עו"ס דניאלה דרורי, עו"ס מיכל כהן ועו"ס דורית מזוז.

על הערותיה  רוזנפלד  לג'ני  עריכת הלשון של הספר,  על  בן-נון  לרונית  גם  מודות  אנו 

המועילות, לענת פרקו-טולדנו על העיצוב וההבאה לדפוס ולאורי פנחסי על האיורים. 
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דברי פתיחה 

רביעי  מטרופולין  והיא  ומשתנה,  מתפתחת  יום,  מדי  וצומחת  הולכת  שבע  באר  העיר 

שירותים  מספקת  והיא  תושבים,  כ-220,000  מתגוררים  עצמה  בעיר  ישראל.  במדינת 

"בירת  להיות  דגלה  על  חרטה  העיר  כולו.   המטרופולין  אזור  תושבי  לכ-750,000 

ההזדמנויות" של מדינת ישראל, ומתוך כך נגזר חזון העיר.  

של  בערכו  אמונה  מתוך  פועל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  אגף  זה,  חזון  פי  על 

בכבוד  חייו  את  לחיות  אדם  לכל  שווה  הזדמנות  להעניק  ושואף  הוא,  באשר  אדם  כל 

את  להגביר  כדי  חברתיים,  ומענים  שירותים  ומספק  מפתח  יוזם,  האגף  ובעצמאות. 

המחלקות  באמצעות  בעיר.  הקהילה  חיי  איכות  את  ולשפר  והמשפחה  הפרט  רווחת 

בעבודה  אינטגרטיביים,  ומניעה  טיפול  אבחון,  שירותי  מספק  האגף  השונות  והיחידות 

ממוקדת לקוח, חדשנית, איכותית ומקצועית, המבוססת על ערכי שוויון וצדק חברתי. 

שונות  מתודות  באמצעות  ועירונית,  ממלכתית  מדיניות  לפי  פועלים  האגף  עובדי 

בעבודה סוציאלית – פרטנית, קבוצתית וקהילתית. הם פועלים בשותפות עם עמותות, 

ארגוני התנדבות, המגזר העסקי והפרטי בעיר. לצד קידום הפן המקצועי של העובדים 

וטיפוחם, האגף שואף להגביר בקרב לקוחותיו את תחושת הכבוד והערך העצמי שלהם 

ואת יכולתם לחיות חיים פרודוקטיביים.

של  יוצא  פועל  שהיא  מהצלחות  למידה  של  התפיסה  להטמעת  פועלים  אנו  זו,  ברוח 

גישת הכוחות. 

לשרוד  כדי  מפעיל  הוא  שאותם  כוחות  קיימים  אדם  בכל  כי  גורסת  הכוחות  גישת 

ולהתמודד עם אתגרים. ההתמקדות בחיובי, בהצלחותיו ובכוחותיו של האדם, תורמת 

להעצמתו  מביאה  למטפל,  המטופל  בין  הפעולה  שיתוף  את  מגבירה  הטיפולי,  לשיח 

ומובילה להישגים טובים יותר. 

כל  האגף.  לקוחות  בהצלחת  שהתמקד  הלמידה  תהליך  תוצרי  תועדו  שלפניכם  בספר 

אני  הסוציאלי.  העובד  של  מזו  וכן  הלקוח  של  הראייה  מזווית  תועד  הצלחה  סיפור 

מאמינה כי תהליך למידה זה יאפשר לאנשי המקצוע ללמוד מן הסיפורים ולהטמיע את 

התובנות העולות מהם בשגרת העבודה מול הלקוחות. הידע שתועד ומופיע בספר זה 

יהווה מקור להמשך למידה והשראה לכל עובד סוציאלי המבקש להיטיב את השירות 

מסיפורי  לשאוב  יוכלו  עצמם  הלקוחות  כי  בטוחני  כן,  כמו  ללקוחותיו.  נותן  שהוא 

ההצלחות כוח והשראה להמשך חייהם.
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לסיום דבריי, חשוב לי להודות לגורמים המקצועיים השותפים שליוו את כל התהליך 

החל משלב הלמידה וכלה בהוצאת ספר זה. תודה לשרית אלנבוגן-פרנקוביץ' ולעירית 

למחלקה  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל;  במכון  מהצלחות  ללמידה  היחידה  מן  אייזיק 

אגף  ולעובדי  גוריון;  בן  באוניברסיטת  מעשית  להכשרה  היחידה  סוציאלית,  לעבודה 

הרווחה והשירותים החברתיים, על שהיו שותפים בתהליך. 

וביכולתם  בחוויותיהם  האישיים,  בסיפוריהם  אותנו  ששיתפו  האגף  ללקוחות  תודה 

לעשות שינוי מתוך מקום של למידה מהצלחות. בזכות שיתוף הפעולה שלהם, בזכות 

האמון שלהם בעצמם ובמערכת, הרעיון הייחודי והמשמעותי של כתיבת ספר זה קרם 

עור וגידים. 

תודה מיוחדת לראש העיר, מר רוביק דנילוביץ', המוביל ותומך בעשייתנו. ראש העיר 

שלמעשה  תפיסה  ופוטנציאל,  כישורים  מיצוי  של  הזדמנויות,  מתן  של  תפיסה  מוביל 

מתחברת לתפיסת "הלמידה מהצלחות" . האמונה המשותפת בכוחותיהם של בני האדם 

משולבת בתפיסתה של העיר והאגף כאחד.

תודה לכולם, וזכרו כי "בלב ליבו של הקושי שוכנת ההזדמנות" )אלברט איינשטיין(

"הצלחה גוררת הצלחה" )עממי(

אתי כהן, עו"ס 

מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים 

עיריית באר שבע 
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מבוא

אחד האתגרים המרכזיים הניצבים בפני ארגונים הוא שמירה על יכולת התחדשות ועל 

כראוי  לשרת  שתמשיך  בדרך  תדיר,  המשתנים  ולתנאים  למציאות  מתמדת  היערכות 

את קידום מטרותיהם. בעידן הנוכחי, קצב השינויים המהיר, ולעתים הלא צפוי, הופך 

את העמידה באתגר זה למורכבת ולחיונית לשמירה על המשך פעילותם של הארגונים 

וליכולתם לספק מענים מיטביים לאוכלוסיות שעבורן הם פועלים.   

ומטמיעה  מפתחת  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל  במכון  מהצלחות  ללמידה  היחידה 

פרקטיקות לימוד חדשניות, במטרה לסייע לארגונים להעניק לאוכלוסיות היעד שלהם 

שירות ראוי, מועיל ואיכותי. גישת הלמידה מהצלחות שואפת ליצור סביבה המעודדת 

למידה משותפת ומתמשכת בארגונים.  

המתודה   – העבר  מהצלחות  "למידה  היא  ביחידה  שפותחו  המרכזיות  המתודות  אחת 

ללמוד  ארגונים  של  יכולותיהם  בפיתוח  מתמקדת  זו  מתודה  הרטרוספקטיבית". 

נצבר  אשר  הסמוי  הידע  את  לזהות  מאפשרת  זו  למידה  שלהם.  העבר  מהצלחות 

בארגונים, באמצעות רפלקציה לאתר עקרונות פעולה אשר הובילו להצלחות, ולהפוך 

גם בעתיד. הלמידה מתרחשת  ליישום  הניתן  לידע  את הידע הנצבר בתהליך הלמידה 

מיועד  התהליך  והפצתם.  תיעודם  הצלחה,  סיפורי  חקר  באמצעות  למידה,  במפגשי 

להפיק ולהפיץ ידע אשר יקדם את הפרקטיקה, ירחיב את הידע המקצועי, יעורר שיח 

את  לבצע  הארגונים  את  ויוביל  המשתתפים  בין  פתיחות  יעודד  ועמדות,  תפיסות  על 

עשרה  פי  על  ההצלחה  חקר  של  תהליך  על  מתבססת  המתודה  הנחוצים.  השינויים 

שלבים )סייקס, רוזנפלד ווייס, 2006(,1 כמפורט להלן:

עשרת שלבי החקר של המתודה "למידה מהצלחות העבר – המתודה 

הרטרוספקטיבית":  
תיאור ההקשר הארגוני. 1

איתור הצלחה ראויה ללמידה וזיהוי תחום ההצלחה. 2

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי". 3

זיהוי התוצרים החיוביים )האובייקטיביים והסובייקטיביים( של ההצלחה. 4

המתודה   - העבר  מהצלחות  למידה  הראשונה:  המתודה   .2006 צ'.  וייס,  י'מ';  רוזנפלד,  י';  סייקס,   1

הרטרוספקטיבית. דמ-04-446. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, ירושלים.
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זיהוי של תוצרי לוואי שליליים ושל מחירי ההצלחה. 5

בחינת השאלה אם אמנם מדובר ב"הצלחה" המצדיקה המשך למידה. 6

פירוט הפעולות שהביאו להצלחה. 7

איתור נקודות המפנה בין המצב "לפני" לבין המצב "אחרי". 8

הפקת עקרונות הפעולה שביסוד הפעולות שהביאו להצלחה )ראו שלב 7( . 9

זיהוי סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה. 10

הידע המופק בתהליך התשאול מתועד ומופץ לצורכי למידה ויישום בקרב אנשי מקצוע 

בארגון ומחוצה לו. לצד למידה מתוך סיפורים ואירועים של הצלחה, המתודה מאפשרת 

10(. התמודדות ולמידה בסוגיות אלה  לאתר סוגיות לא פתורות להמשך למידה )שלב 

מאפשרות למערכת לקיים למידה מתמשכת ולשפר בהתמדה גם את מה שכבר הצליח. 

שבע,  בבאר  החברתיים  והשירותים  הרווחה  אגף  מנהלת  כהן,  אתי  פנתה   2016 בשנת 

מאיירס- במכון  חברתיות  במערכות  מתמשכת  ולמידה  מהצלחות  ללמידה  ליחידה 

ג'וינט-ברוקדייל בירושלים, בבקשה לסייע בתהליך של איתור סיפורי הצלחה בעבודתם 

של העובדים הסוציאליים באגף ותיעודם. המתודה "למידה מהצלחות העבר – המתודה 

סיפורי  איתור  בתהליך  מתודולוגי  כלי  שימשה  לעיל,  שתוארה  הרטרוספקטיבית" 

ההצלחה, שיתוארו בפירוט רב בספר זה.

שהוביל  העבודה  תהליך  את  נתאר  הראשון  בפרק  פרקים.  לשלושה  מחולק  הספר 

לכתיבת הספר, נפרוש בפני הקורא מידע על תפיסת העולם העומדת בבסיס ה"למידה 

יישומה  אופן  ואת  הרטרוספקטיבית  המתודה  את  בתמציתיות  נתאר  וכן  מהצלחות" 

יוצגו  השני  בפרק  שבע.  בבאר  החברתיים  והשירותים  הרווחה  אגף  על  מידע  ונציג 

להצלחה.  הובילו  ואשר  הסיפורים  מתוך תשעת  הפעולה המשותפים שעלו  עקרונות 

הספר  של  השלישי  בפרק  הסיפורים.  מתוך  דוגמאות  באמצעות  יומחשו  העקרונות 

יובאו תשעת סיפורי ההצלחה אשר סופרו בהרחבה על ידי העובדים הסוציאליים ועל 

ידי לקוחותיהם. בכך ייחשף לראשונה ידע מקצועי רב, עשיר ומגוון, שהיה עד כה סמוי 

ולא מתועד.  



פרק א:

רקע
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1. "למידה מהצלחות" כמנוף לפיתוח אישי, 
מקצועי וארגוני 

"העיקר סמוי מן העין" )אנטואן דה סנט-אקזיפרי(

ארגונים רבים נוטים ללמוד מכישלונות או מקשיים ולא מאירועים או מתהליכים שבהם 

נחלו הצלחה. תהליכים "מוצלחים" משמשים מנוף לפיתוח וללמידה תוך-ארגונית רק 

להשגת  איתן  בסיס  להוות  יכול  בהם  התכוף  השימוש  שדווקא  בעוד  רחוקות,  לעתים 

למידה  אווירת  ליצירת  וכן  שליחותו  מימוש  לעבר  הארגון  לקידום  מיטביות,  תוצאות 
אופטימית ומעצימה )סייקס, רוזנפלד ווייס, 2006(.2 

מהותה וייחודה של ה”למידה מהצלחות” 
למידה מתוך הצלחות מתרחשת לאורך חייו של כל אדם, בין במודע ובין שלא במודע. 

ובמצבים  בהקשרים  זאת  ומשכללים  משכפלים  שעובד",  "מה  מתוך  מסיקים  אנו 

שבשימוש"  ב"תאוריות  מחזיקים  אנו  בחיינו  רבים  בתחומים  למעשה,  כך,  אחרים. 

זו מתרחשת לרוב באופן אינדיבידואלי,  ולאורן אנו פועלים. פעילות   )theory in use(

המתודה   – העבר  מהצלחות  "למידה  המתודה  זאת,  לעומת  שיטתי.  ושאינו  מודע  לא 

הרטרוספקטיבית" )להלן המתודה( מציעה שיטת פעולה חדשה, מודעת ומכוונת, שבה 

 .)explicit theories( התאוריות החבויות הופכות לתאוריות גלויות

ייחודה של המתודה הוא בדרך שבה מחולץ הידע הסמוי המצוי במערכת, ובכך שהיא 

מצטבר  זו  בדרך   .)actionable knowledge( לפעולה"  "מכּוון  לידע  זה  ידע  הופכת 

אצל הלומדים רפרטואר של חלופות לפעולה, תקפות ורלוונטיות להם. לא פעם הידע 

 – מוכרות  מקצועיות  תאוריות  או  אִמתות  ומערער  יצירתי  מחדש,  ידע  הוא  המתקבל 
3.)Schon, 1991( אוניברסליות או בלעדיות

שהתרחשו  ההצלחות  את  הארגוני  היום  סדר  על  מעלה  במתודה  השימוש  לכך,  נוסף 

במערכת. המתודה מאפשרת לקדם תרבות של הוקרה ונתינה, ולהטמיע שיטות למידה 

מעניקה  הצלחה  בסיפורי  ההתמקדות  היום-יומית.  העבודה  את  המלוות  תכליתיות 

– המתודה  המתודה הראשונה: למידה מהצלחות העבר   .2006 צ'.  וייס,  י'מ';  רוזנפלד,  י';  סייקס,    2

הרטרוספקטיבית. דמ-04-446. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

 Schon, D.A. )ed.). 1991. The Reflective Turn. New York: Teachers College, Columbia  3

.University
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חשיבה  ולשם  עמוקה  הבנה  לשם  המספר  ועם  הסיפור  עם  לשהות  זמן  ללומדים 

המאפשרת להפיק את הידע הסמוי. זאת בשונה מלמידה המבקשת תוצר של הוראות 

מוכללות ברוח "עשה ואל תעשה". 

להתבוננות  הלומד  של  פנימי  תהליך  על  הסתמכותה  הוא  המתודה  של  נוסף  היבט 

בוננות  המשלב  במבט  והן   )reflection on action( לאחור  במבט  הן  פעולותיו,  על 

לחלוטין  המעוגן  ידע  נוצר  התהליך  בעת   .)reflection in action( נוכחית  עשייה  על 

בעשייה ומתגלים לא פעם תוצרים מפתיעים שאינם צפויים ואינם מוכרים. 

וידידותי.  נוח  במתודה  השימוש  הן.  אף  משמעותיות  המתודה  של  והשראתה  רוחה 

במה  שהצליח,  במה  בהישגים,  העיסוק  בשל  נעימה  ואווירה  אופטימיות  מחזקת  היא 

זה  הלומדים,  של  הדדית  התפתחות  ועל  ידע  חילופי  על  נסמכת  זו  למידה  ש"עבד". 

המשותף.  ההצלחה  בסיפור  רכיב  הופך  המתגלה  ההצלחה  שסיפור  כך  זה,  בזכות 

ההתרחשות החברתית בין המשתתפים היא אמצעי לקידום הלמידה בעקבות תחושת 

וברצון  מועיל  ידע  זה  עם  זה  לחלוק  במוכנות  המשתקפות  הנדיבות,  ורוח  ההזדהות 

שאינם  חברתיים",  "ממציאים  בבחינת  הם  הלומדים  זה.  של  בהצלחתו  זה  לשמוח 

המחזמר  מן  השיר  מתוך  הידוע  למשפט  בניגוד  אלא  לעצמם  המצאתם  את  שומרים 

Anything you can do I can do better, הם פועלים  "אנני אוקלי אשת לפידות": 

.Anything I can do you can do too :ברוח המשפט

ערך נוסף של המתודה טמון בהיותה מנוף ללמידה מתמשכת. אחת המטרות העיקריות 

למרות  וטבעית.  שגרתית  כמשימה  הארגון  בהתנהלות  הטמעתה  היא  הלמידה  של 

העיסוק בהצלחות, אין המתודה מתפשרת על התמודדות עם ההיבטים הפחות מוצלחים 

הלא  ב"סוגיות  לעסוק  המיועדים  שלבים  מובנים  מהצלחות  בלמידה  העשייה.  של 

פתורות" ובמחירים המתלווים להצלחה. שלבים אלה פותחים אופק ללמידה המשולבת 

בפעולה לשם פתרון הסוגיות הלא פתורות. סוגיות שאינן פתורות הן הבעיות שאותרו 

וקונפליקטים.  דילמות  קשיים,  אי-הצלחות,  כוללות  והן  ההצלחה,  סיפור  למידת  בעת 

הכרה  קיימת  מורכבותו,  על  השלם  הסיפור  תיאור  על  נסמך  הלמידה  שתהליך  מכיוון 

הבלתי  המסר  הצלחות.  רק  ולא  אתגרים  גם  בחובם  טומנים  הצלחה  שסיפורי  בעובדה 

מתפשר המועבר הוא שהכרחי להכיר גם בבעיות ובכישלונות ולהתמודד עמם. 

“למידה מהצלחות” – מהלכה למעשה 
במכון  שפותחה  הרטרוספקטיבית"  המתודה   – העבר  מהצלחות  "למידה  המתודה 

השונים  בארגונים  אנשים  של  היכולות  את  לפתח  נועדה  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל 
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ללמוד מהצלחותיהם בעבר, כלומר רטרוסּפקטיבית )retrospective(. לצורך הפעלתה, 

בעלי עניין שונים נפגשים לסדרה של מפגשי למידה שעניינה זיהוי ההצלחות בעשייה. 

"מכּוונת  בלשון  המנוסח  גלוי,  לידע  הסמוי  הידע  את  להפוך  מאפשרת  זו  למידה 

לפעולה", כך שאפשר יהיה ליישמו גם בהקשרים אחרים. המתודה מתבצעת בעשרת 

שלבי חקר המוגדרים מראש, כפי שמתואר להלן: 

שלב 1: תיאור ההקשר הארגוני. תיאור תמציתי של מהות הארגון ואופיו. 

מן  מבקש  החקר  מנתב  ההצלחה.  תחום  וזיהוי  ללמידה  ראויה  הצלחה  איתור   :2 שלב 

הראויה  ההצלחה  משותף.  לחקר  מהן  אחת  ולבחור  הצלחות  בקצרה  לתאר  המשתתפים 

ללמידה נבחרת על פי תוצאות חיוביות שניתן ליחסן לפעילותם המכּוונת של השותפים 

לעשייה. לרוב מדובר בפעולות מקצועיות ואחרות אשר תרמו להגשמת ייעודו של הארגון. 

שלב 3: תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי". תיאור המצב לפני 

כי  מעידים  אלו  תיאורים  ההצלחה.  אחרי  המצב  ותיאור  להצלחה  שהובילה  העשייה 

התחולל שינוי שנתפס כמוצלח וכי ננקטו פעולות שהובילו לכך.

ההצלחה.  של  והסובייקטיביים(  )האובייקטיביים  החיוביים  התוצרים  זיהוי   :4 שלב 

ואת  האובייקטיביות  ההצלחות  את  ומגדירה  בוננות  באמצעות  מבררת  הקבוצה 

האישי,  הניסיון  של  הראות  מנקודת  הן  נבחנות  ההצלחות  הסובייקטיביות.  ההצלחות 

הבין-אישי והתפקודי והן מבחינת התהליכים המתחוללים במערכות. 

הלוואי  תוצרי  זיהוי  ההצלחה.  מחירי  ושל  שליליים  לוואי  תוצרי  של  זיהוי   :5 שלב 

השליליים שנבעו מהשגת השינוי שתואר בשלבים הקודמים. מדובר בפגיעה באנשים 

שהפסידו מן התהליך או נותרו מאחור, או בנקיטת פעולות הנוגדות את ערכי הלומדים. 

כגון  שהושקעו,  התשומות  של  הראות  מנקודת  ההצלחה  מחירי  את  גם  כולל  הזיהוי 

משאבים כספיים או השקעת זמן ואנרגיה. 

6: בחינת השאלה אם אמנם מדובר ב"הצלחה" המצדיקה המשך למידה. לאור  שלב 

אכן  שנבחר  ההצלחה  סיפור  אם  מחדש  בוחנת  הקבוצה  והשלכותיה,  ההצלחה  תיאור 

ראוי ללמידה. במקרה של הטלת ספק בהצלחה, מתקיים דיון ובעקבותיו מסכימים אם 

להמשיך בחקר ההצלחה או לחזור לשלב 2 ולבחור סיפור הצלחה אחר. 

שלב 7: פירוט הפעולות שהביאו להצלחה. שלב זה מהווה את הרכיב העיקרי במתודה. 

באמצעות בוננות, הדוברים מתבקשים לתאר באופן קונקרטי וברמת פירוט גבוהה מאוד 

את הפעולות שנקטו לאורך התהליך שחל בין "לפני" ל"אחרי". 
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שלב 8: איתור נקודות המפנה בין המצב "לפני" למצב "אחרי". מסקירת הפעולות ניתן 

לזהות נקודות ִמפנה שאלמלא הצליחו, לא היו מושגים התוצרים החיובים. 

 .)7 שלב  )ראו  להצלחה  שהביאו  הפעולות  שביסוד  הפעולה  עקרונות  הפקת   :9 שלב 

הפשטת הפעולות שתרמו להצלחה בלשון מכוונת לפעולה המנוסחת כעקרונות למידה, 

כך שאפשר יהיה ליישמן במסגרות אחרות. 

שלב 10: זיהוי סוגיות לא פתורות להמשך הלמידה. זיהוי סוגיות מורכבות או בעייתיות 

כדי  ההצלחה,  חקר  בעת  לדיון  מועלות  אינן  אלה  ההצלחה.  מסיפור  שמשתמעות 

שהמיקוד בהן, לא יחבל בחקר הפעולות שתרמו להצלחה. עם זאת, יש עיסוק משמעותי 

בהן בשלבים מאוחרים יותר של עבודת הקבוצה או בפורום הארגוני המתאים. 

המידע שנאסף בתהליך החקר מתועד על פי תבנית תיעוד שפותחה לצורך כך, ומופץ 

במגוון רחב מאוד של דרכים בקרב בעלי העניין. בדרך זו הולך ומתפתח מאגר עשיר של 

סיפורי הצלחה בתחומים שונים. הסיפורים הם אפוא משאב שאפשר להפיק ממנו ידע 

מעשי, מנוסח בלשון "מכּוונת לפעולה", הן ביחס לפעולות והן ביחס לעקרונות פעולה 

שאפשר לנקוט; הן בהקשרים דומים והן בהקשרים שונים. 

בעשור האחרון נחשפו מאות בעלי תפקידים מארגונים שונים לתפיסה ולפרקטיקה של 

"למידה מהצלחות", בין השאר בימי עיון, בסדנאות למידה חד-פעמיות או רב-פעמיות, 

במסגרת השתלמויות והכשרות וכן כחלק ממעורבותם בתכנית ארגונית המבוססת על 

ולמידה מתמשכת במערכות חברתיות.  "למידה מהצלחות"  והפרקטיקה של  התפיסה 

השלישי  המגזר  בארגוני  בצה"ל,  החינוך,  במערכת  למידה  אירועי  נערכו  לדוגמה,  כך, 

ובארגוני רווחה. רבים מן המשתתפים הדגישו את התרומה הייחודית ואת הפוטנציאל 

הארגוני,  האקלים  לשיפור  המקצועית,  להתפתחותם  מהצלחות"  ב"למידה  הטמונים 

לפיתוח ולהתמקצעות של הארגון ולביסוס תהליכי הלמידה למען העשייה בארגונם. 

להלן שתי דוגמאות:

אותנו,  ☯ ומלמדים  שבאים  מומחים  אצל  בחוץ,  נמצא  שהידע  הורגלנו  כה  “עד 

שמעבירים השתלמויות. ההתנסות בלמידה מהצלחות אפשרה לנו להסתכל פנימה 

אל תוך ההצלחות שלנו ולראות בעמיתים שלנו משאב ידע אין סופי.” 

)בית ספר תיכון בשוהם(

“הלמידה מהצלחות יצרה אווירה אופטימית בבית הספר. היא שינתה את תרבות  ☯

השיח – מהתמודדות עם קשיים וכישלונות לצמיחה ולמידה מתוך נקודות החוזק 

הקיימות בבית הספר. זה חלחל עד לתלמידים וגם להורים.”

)בית ספר תיכון בראשון לציון(
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2. תהליך העבודה שהוביל לכתיבת הספר

סיפורי  ותיעוד  תשאול  איתור,  של  ושיטתי  מובנה  תהליך  התבצע   2017 שנת  במהלך 

והשירותים  הרווחה  באגף  סוציאליים  עובדים  של  מיטבית  עבודה  בנושא  הצלחה 

את  כלל  זה,  בספר  נכללים  תוצריו  אשר  העבודה,  תהליך  שבע.  בבאר  החברתיים 

השלבים האלה:

א. הקמת צוות היגוי
בהובלתה של מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים הוקם צוותי היגוי שליווה את 

כל תהליך העבודה. הצוות כלל את כל מנהלות המחלקות באגף, וכן את שרית אלנבוגן-

פרנקוביץ', ראש היחידה ללמידה מהצלחות, ואת עירית אייזיק, מלוות למידה, ממכון 

מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

נבחרה  רבתי,  ד'  חברתיים  לשירותים  המחלקה  מן  צוות  וראש  מדריכה  שגיב,  לילך 

כן,  כמו  אייזיק.  עירית  עם  בשיתוף  כולו  המהלך  את  שתוביל  אגפית  רפרנטית  להיות 

לב  הרווחה  מחלקת  רבתי,  ד'  הרווחה  מחלקת  האגף:  מתוך  מחלקות  ארבע  נבחרו 

העיר, המחלקה לרווחת הקשיש ומחלקת השיקום. מכל מחלקה נבחרו סיפורי הצלחה 

לתשאול ותיעוד. כל מחלקה מינתה רפרנט מטעמה להמשך ליווי התהליך.

ב. הדרכת סטודנטיות לעבודה סוציאלית לתיעוד סיפורי ההצלחה 
בן  נבחרו סטודנטיות לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת  לצורך תיעוד סיפורי ההצלחה 

התואר.  לסיום  הדרישות  מן  כחלק  זה  בפרויקט  להשתתף  בחרו  הסטודנטיות  גוריון. 

עיקרי  את  למדו  הן  שבהם  למידה  למפגשי  הסטודנטיות  עם  נפגשה  אייזיק  עירית 

ההכשרה,  שלב  בתום  הרטרוספקטיבית.  המתודה  העבר,  מהצלחות  ללמידה  המתודה 

עם  וכן  הסוציאליים  העובדים  עם  התשאולים  את  שקיימו  הסטודנטיות  אלו  היו 

הלקוחות, ותיעדו את הראיונות על פי שלבי המתודה.

הרפרנטיות  צוות  ההיגוי,  צוות  ידי  על  שנקבעו  מידה  אמות  פי  על  נבחרו  הסיפורים 

האגפיות וכן בדיון בקבוצת הלמידה בהשתתפותן של הסטודנטיות. 

אמות המידה הן: 

גם הלקוח וגם העובד הסוציאלי חושבים שמדובר בהצלחה  . 1

העובדת הסוציאלית מעריכה כי הלקוח יהיה מוכן להתראיין . 2

הסיפור יכול לעסוק בפרט, במשפחה, או בפרט בתוך משפחה. 3
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סיפור הצלחה גדולה או של הצלחה קטנה בתוך תמונה מורכבת. 4

חלק מן הסיפורים יתארו התערבות קצרת מועד, ואחרים יתארו ליווי לאורך זמן רב. 5

העובדת הסוציאלית תהיה פנויה לסייע בתקשורת עם הלקוח. 6

הסיפורים ייצגו את האוכלוסייה המגוונת של לקוחות האגף. 7

ג. בחירת סיפורי ההצלחה 
המחלקתיות  הרפרנטיות  איתרו  הסיפורים,  לבחירת  המידה  אמות  קביעת  לאחר 

סיפורי הצלחה מתאימים העונים על אמות המידה. לאחר מכן התקיימו כמה פגישות, 

סיפורי  בחרו את  והסטודנטיות,  אייזיק  עירית  לילך שגיב,  יחד עם  הרפרנטיות,  ובהן 

ההצלחה לתיעוד. 

ד. תיעוד סיפורי ההצלחה
כאמור, הסיפורים תועדו על ידי סטודנטיות לעבודה סוציאלית. הן נפגשו עם העובדים 

מנקודת  הסיפור  את  לתעד  כדי  הלקוחות,  רוב  ועם  נבחרו  שסיפוריהם  הסוציאליים 

לקוחות.  שישה  רק  אך  סוציאליים  עובדים  תשעה  רואיינו  דבר  של  בסופו  מבטם. 

כל  את  לכלול  הוחלט  זאת  עם  הריאיון.  לקיום  להתפנות  הצליחו  לא  לקוחות  שלושה 

סיפורי ההצלחה בספר זה בשל הידע הרב שנחשף בתשאולים. 

ה. עיבוד סיפורי ההצלחה וחילוץ עקרונות פעולה המשותפים 
היחידה  צוות  ידי  על  וכתיבה  עיבוד  המשך  הסיפורים  עברו  התיעוד,  שלב  בתום 

ללמידה מהצלחות, ונכתב פרק המסכם את עקרונות הפעולה המשותפים שעלו מכל 

הסיפורים או מרובם. 

חשוב לציין כי כתיבת הספר התאפשרה בזכות שיתוף פעולה פורה בין כל בעלי העניין. 

אתי כהן שהובילה את התהליך מתחילתו, לילך שגיב, שליוותה את התהליך לאורך כל 

הדרך, הסטודנטיות שלקחו חלק פעיל בכל שלבי העבודה, מנהלות האגפים, הרפרנטיות 

לצורך  מזמנם  הקדישו  אשר  ולקוחותיהם,  הסוציאליים  והעובדות  העובדים  וכמובן 

התשאול ושיתפו בידע הסמוי הרב אשר הוביל אותם להצלחה. 



פרק ב:

עקרונות פעולה משותפים שעלו 
מתוך תשעת סיפורי ההצלחה
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של  ההצלחה  לסיפורי  המשותפים  הפעולה  עקרונות  את  הקורא  בפני  פורֹש  זה  פרק 

שבע.  בבאר  החברתיים  והשירותים  הרווחה  באגף  הסוציאליים  והעובדים  הלקוחות 

עקרונות הפעולה נובעים מהכללות של פעולות שהתגלו בתשאול סיפורי ההצלחה והם 

משותפים לכל הסיפורים או לרובם.

תחילה תוצג רשימת עקרונות הפעולה המשותפים, ולאחר מכן יובא פירוט של העקרונות 

מתוך  הם  ובהמשך  זה  בפרק  שיובאו  הציטוטים  ההצלחה.  סיפורי  מתוך  הדגמות  תוך 

כי כל שמות העובדים הסוציאליים  יצוין  והלקוחות.  דבריהם של העובדים הסוציאליים 

והלקוחות בספר הם בדויים, והפרטים האישיים שונו כדי לשמור על פרטיות.

עקרונות פעולה משותפים שעלו בכל הסיפורים או ברובם 
אמונה ביכולתו של הלקוח להוביל את תהליך השיקום שלו ושל בני משפחתו. 1

מתן מענה לכלל הציבור ולא רק ללקוחות עם בעיות כרוניות. 2

פניה לקבלת עזרה כדבר שאין להתבייש בו. 3

שמירה על אורך רוח, אמפתיה וסבלנות לקצב ההתקדמות של הלקוח. 4

שילוב בין אמצעי טיפול וליווי פרטניים וקבוצתיים. 5

יצירת פניּות של העובד הסוציאלי לליווי לקוח בזמן משבר. 6

מתן אוזן קשבת ומיפוי הקשיים בעת השיחה הראשונה עם הלקוח . 7

אקטיביות של כל הצדדים במהלך הטיפול והליווי. 8

עריכת ביקור בית לצורך התרשמות בלתי אמצעית. 9

הערכה של העובד הסוציאלי איזו משפחה צריכה את מרב תשומת הלב, בכל רגע . 10

נתון

סיוע בתעדוף הצרכים וקביעת סדר פעולות נכון. 11

מתן מענה לצרכים חומריים לצד תמיכה נפשית מתמשכת בלקוחות. 12

חוסר שיפוטיות של העובד הסוציאלי כלפי הלקוח. 13

מסירות ואיכפתיות של העובדים הסוציאליים, שהיא מעל ומעבר לדרישות התפקיד. 14

שאיפה למציאת הפתרון הטוב ביותר בנסיבות הקיימות. 15

מציאת מענים בקהילה לצרכים השונים של הלקוחות. 16

האמונה בכך שאסור לוותר. 17

עבודה מקיפה בנושא של מיצוי זכויות. 18
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השתלבות בעבודה כחלק חיוני מתהליך השיקום של הפרט ושל המשפחה. 19

עבודה עם הכוחות של הלקוחות ולא רק התמקדות בקשייהם ובמצוקותיהם. 20

פירוט והדגמה של כל אחד מעקרונות הפעולה
אמונה ביכולתו של הלקוח להוביל את תהליך השיקום שלו ושל בני משפחתו. . 1

להתמודד  הלקוחות  של  ביכולתם  האמינו  שרואיינו  הסוציאליים  העובדים  כל 

להכוונה,  לסיוע,  זקוקים  הלקוחות  כי  ספק  אין  בחייהם.  הקשיים  עם  בהצלחה 

לחיזוק ולידע, אך עם זאת יש בהם את הכוח הדרוש להביא בסופו של דבר לשינוי. 

עם  שהתמודדה  משפחה  שליווה  סוציאלי  עובד  אריה,  של  בסיפור  לדוגמה,  כך 

ממוגבלות  הסובלת  לבתו  מסגרת  המשפחה  אב  חיפש  השאר  בין  רבים,  קשיים 

קשה. אריה האמין כי "האב, בכוחות עצמו ובזכות היכולת שלו לומר את הדברים 

השעה  עד  יום  הארכת  ובתכנית  נגב'  ב'עלה  בגן  בתו  את  לשלב  הצליח  הנכונים, 

17:00". עיקרון זה בא לידי לביטוי גם בסיפור ההצלחה של מתן בעבודה עם לקוח 

שהצליח לשקם את חייו לאחר משבר גירושין קשה. מתן ציין, בהקשר של העבודה 

עם הלקוח שלו, כי "מה שעזר לו זה בעיקר הכוחות שיש לו". 

מתן מענה לכלל הציבור ולא רק ללקוחות עם בעיות כרוניות. הטיפול והליווי של . 2

העובדים הסוציאליים באגף לשירותים חברתיים מותאם לצורכיהם של הלקוחות; 

החל ממענה חד-פעמי, דרך ליווי קצר מועד וכלה בליווי למשך שנים ארוכות. 

סיפורה של טובה הוא דוגמה לכך. טובה נזקקה לסיוע של עובדת סוציאלית כדי 

המוכר  קושי   – באלצהיימר  החולה  באמה  בטיפול  הכרוך  הקושי  עם  להתמודד 

ולא  וליווי  סיוע  לקבל  בחרה  טובה  וחולים.  הורים מבוגרים  רבים שלהם  לאנשים 

נקלעה  גילה  גילה.  של  סיפורה  הוא  נוספת  דוגמה  לבד.  הקושי  עם  להתמודד 

עם  להתמודד  והתקשתה  בתה,  לידת  אחרי  לעבוד  להפסיק  כשבחרה  למצוקה 

ההשלכות הכלכליות וכן עם בעיה רפואית של הבת. לראשונה בחייה, פנתה גילה 

רגליה,  על  לעמוד  ששבה  לאחר  חברתיים.  לשירותים  המחלקה  מן  סיוע  לקבלת 

הקשר עם המחלקה הסתיים. 

פניה לקבלת עזרה כדבר שאין להתבייש בו. בהמשך לעיקרון הקודם, כמה לקוחות . 3

כשהחמירה  ורק  בזמן,  עזרה  לקבל  לפנות  מהם  מנעה  שחשו  הבושה  כי  הדגישו 

מצוקתם הם פנו למחלקה לשירותים חברתיים. לאחר הפנייה, הם נוכחו לגלות כי 

הסיוע תורם להם רבות, והיום הם יודעים להגיד כי אין צורך להתבייש. 
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היא  אחת  דוגמה  שתועדו.  ההצלחה  מסיפורי  בכמה  ביטוי  לידי  בא  זה  עיקרון 

כי חברה עודדה  סיפורה של שלומית, שחוותה קשיים רבים בחייה. היא מספרת 

אותה לפנות לקבל עזרה: "היא אמרה לי שלבקש עזרה זו לא בושה. היא נתנה לי 

את המוטיבציה". דוגמה נוספת מובאת בסיפורה של גילה, שתיארה בריאיון: "היה 

לי מאוד קשה לפנות לרווחה, מאוד קשה להרגיש שאני בצד השני. לקח לי המון 

זמן לבשל את זה בתוך עצמי עד שאמרתי די, אני חייבת". 

שמירה על אורך רוח, אמפתיה וסבלנות לקצב ההתקדמות של הלקוח. הלקוחות . 4

רבים  קשיים  עם  מתמודדים  חברתיים  לשירותים  במחלקות  לטיפול  המגיעים 

הם  שבו  המצב  מן  להיחלץ  הכוחות  את  לגייס  מתקשים  הם  לעיתים  ומורכבים. 

הורה  כמו השמת  גורל  בפני החלטות הרות  נתונים. במקרים אחרים, הם עומדים 

בבית אבות או הוצאה של ילד למסגרת חוץ-ביתית. העובדים הסוציאליים מכירים 

בכך ומכבדים את קצב ההתקדמות של לקוחותיהם.

אם  להחליט  שנדרשה  לקוחה  שליוותה  סוציאלית  עובדת  נורית,  לדוגמה,  כך 

זה  ברגע.  מתרחשת  לא  "ההצלחה  בריאיון:  תיארה  לפנימיות,  ילדיה  את  לשלוח 

ובקצב של הלקוח, לא בקצב שלנו, העו"סים.  תהליך עמוק, המתקדם לאט לאט 

צריך ללכת עם הלקוחות יד ביד".  

שילוב בין אמצעי טיפול וליווי פרטניים וקבוצתיים. במרבית הסיפורים שתועדו . 5

סיפרו הלקוחות וכן העובדים הסוציאליים על היתרונות הרבים הטמונים בשילוב 

בין עבודה פרטנית לעבודה קבוצתית. דרכי עבודה אלו מעשירות את עולמו של 

הלקוח, מספקות מעגל תמיכה רחב יותר ותורמות להשגת ההצלחה. 

ההצעה  על  חברתיים,  לשירותים  למחלקה  שפנה  לקוח  ראובן,  מספר  למשל,  כך 

בקרב  בדידות  להפיג  שמטרתה  "קפה-בוקר",  תמיכה  לקבוצת  להצטרף  שקיבל 

מטופלים של המחלקה לשירותים חברתיים: "ישר הסכמתי, היה לי טוב בקבוצה. 

ממנו  לומד  אתה  דברים,  על  לנו  מרצה  מישהו  לפעמים  בשבוע.  פעם  מתאספים 

והוא לומד ממך. אתה שופך את הלב שלך, אתה מתאוורר כמה אתה יכול לשבת 

בבית?". גם טובה, הלקוחה שהתמודדה עם מחלת האלצהיימר של אמה, הצטרפה 

לקבלת  מקום  עבורה  הייתה  הקבוצה  מטפלים.  משפחה  לבני  המיועדת  לקבוצה 

תמיכה, לשיתוף וכן מקור לידע רב בתחום. את הידע שרכשה העבירה טובה לשאר 

בני המשפחה. 
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העובדים . 6 משבר.  בזמן  לקוח  לליווי  הסוציאלי  העובד  של  פניּות  יצירת 

כשלקוח  זאת,  עם  רב.  עבודה  בעומס  ונתונים  רבים  לקוחות  מלווים  הסוציאליים 

פונה בעת משבר חמור, חשוב לפנות זמן למתן מענה הולם. העובדים הסוציאליים 

המחלקה,  בתוך  התומך  המקצועי  המערך  של  החשיבות  את  ציינו  שרואיינו 

המאפשר להם להתפנות בעת הצורך לליווי אינטנסיבי של לקוח הנתון במצוקה. 

דוגמה  הוא  הקשיש,  לרווחת  במחלקה  סוציאלית  עובדת  אסתר,  של  סיפורה 

לעיקרון זה. אסתר ידעה כי כדי לפנות זמן ללקוחות במשבר עליה לקבל סיוע מיתר 

פחות.  דחופים  בנושאים  ומטפלים  במקומה  לטלפונים  העונים  המחלקה,  עובדי 

אסתר מאמינה כי "התמיכה המערכתית עוזרת לא לפספס אנשים בזמן משבר".    

לקוחות . 7 הלקוח.  עם  הראשונה  השיחה  בעת  הקשיים  ומיפוי  קשבת  אוזן  מתן 

המגיעים למחלקה בעת משבר זקוקים, לפחות בשלבים הראשונים, לאוזן קשבת 

משתדלים  הם  בכך;  מכירים  הסוציאליים  העובדים  בסיסית.  בהתארגנות  ולסיוע 

לספק מענה זה, לפנות לכך זמן מספק ולהקדיש לשיחה הראשונה גם שעתיים. 

כך לדוגמה, אסתר, עובדת סוציאלית שליוותה את טובה בהתמודדות המשפחתית 

עם מחלקת האלצהיימר של אמה, מתארת: "השיחה הראשונה עם טובה נמשכה 

שעתיים. בשעה הראשונה עודדתי את טובה לשפוך את ליבה ולפרוק את המתח, 

ובשעה השנייה ניתן היה להתחיל לטפל בבעיות". גם מתן, עובד סוציאלי שליווה 

בעיקר  "בהתחלה  מתאר:  אישי,  משבר  של  בשיאו  אליו  שהגיע  לקוח  ראובן,  את 

הקשבתי, חשוב בעיקר להיות שם, לא הצעתי פתרונות בהתחלה, רק הייתי איתו 

במקום הקשה". 

קשיים . 8 עם  להתמודד  כדי  והליווי.  הטיפול  במהלך  הצדדים  של  אקטיביות 

מורכבים, על העובדים הסוציאליים וכן על הלקוחות להיות פעילים, יוזמים ולפעול 

חשיבות  יש  כי  מאמינים  הסוציאליים  העובדים  פתרונות.  למציאת  המרץ  במלוא 

רבה לכך שהלקוחות שלהם יפעלו בעצמם כדי לקדם את פתרון מצוקותיהם. מן 

למענם,  פועל  הסוציאלי  שהעובד  לראות  צריכים  הם  אף  הלקוחות  האחר,  הצד 

מוטיבציה  מגלים  הצדדים  שני  כאשר  בהם.  הטיפול  את  ומקדם  מהלכים  מניע 

ועשייה פעילה, הדבר תורם רבות להצלחת הטיפול. 

דוגמה לעיקרון זה באה לידי ביטוי בסיפורו של ראובן, שהגיע למחלקה לשירותים 

והתעניינתי ושאלתי.  ותמיכה. ראובן מציין: "גם אני הלכתי  חברתיים לקבל סיוע 

מאשר  לנסות  עדיף  תמיד  לקיבינימט.  אלך  רגל  על  רגל  אשב  אני  שאם  הבנתי 
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לשבת. להקריב זמן וכוחות אנחנו לא צעירים אבל אתה מנסה". ועוד דוגמה, שירי, 

באופן  היא  רבים, פעלה אף  ואישיים  לקוחה שהתמודדה עם קשיים משפחתיים 

אקטיבי, בהדרכת העובדת הסוציאלית, כדי לטפל בחובות שצברה, ופנתה לקבלת 

סיוע מעורך דין המתמחה בתחום. 

סוציאלי . 9 עובד  של  ביקור  אמצעית.  בלתי  התרשמות  לצורך  בית  ביקור  עריכת 

בבית הלקוח מאפשר לו לראות במו עיניו את המצב ולהעריך את הצרכים בצורה 

טובה יותר. כמו כן, הביקור מחזק משמעותית את הקשר בינו ובין הלקוח. 

ביקורו של מתן, העובד הסוציאלי, בביתו של ראובן, הוא דוגמה לכך. ראובן מתאר: 

"פגשתי את מתן, הראיתי לו הכול... הוא אמר מה שאני אוכל לעזור לך אני אעזור. 

לי תפנה לעמיגור, אני  לי ביקור בית, ראה את הטינופת מה הלך שם, אמר  עשה 

אתן לך מכתב. הוא הניע את התהליך דרך המכתבים שלו. הוא לא אחד שמגלגל 

או מורח אותך". גם מתן, מצידו, מכיר בחשיבות הביקור, שהיווה, לדבריו, נקודת 

הבסיסיים  בדברים  לו  לעזור  דחיפה  לי  נתן  הבית  "ביקור  ביניהם.  בקשר  מפנה 

שהוא צריך, הבית היה ריק ורציתי לקדם אותו".

בכל . 10 הלב,  תשומת  מרב  את  צריכה  משפחה  איזו  הסוציאלי  העובד  של  הערכה 

רגע נתון. לא ניתן להעניק תשומת לב מרבית לכל מאות המשפחות שבהן העובד 

יודעים  הסוציאליים  העובדים  מערכתית,  בראייה  במקביל.  מטפל  הסוציאלי 

להפנות את תשומת לבם לאותן למשפחות שזקוקות לסיוע המיידי, וכן לאלו שיש 

לעבודה איתן סיכוי טוב להצליח. לעיתים העובדים הסוציאליים נדרשים לבחירות 

קשות, מאחר שהיו רוצים להעניק טיפול מיטבי ומכל הלב לכל לקוחותיהם. 

לאגף . 11 מגיעים  רבים  לקוחות  נכון.  פעולות  סדר  וקביעת  הצרכים  בתעדוף  סיוע 

וזקוקים  טובעים  שהם  ותחושה  ביותר  מורכבות  בעיות  עם  חברתיים  לשירותים 

ובוהו,  התוהו  בתוך  סדר  ליצור  הוא  הסוציאלי  העובד  של  תפקידו  הצלה.  לגלגל 

יכולים  נושאים  ואילו  תחילה  לטפל  יש  נושאים  באילו  הלקוח,  בשיתוף  ולבחור, 

של  התחלה  ומאפשר  העומס  תחושת  על  מקל  בבעיות  הטיפול  תעדוף  להמתין. 

פרימת הקשרים והקשיים. 

כך למשל, בתום הפגישה הראשונה בין אסתר, עובדת סוציאלית במחלקה לרווחת 

לזמן  משימות:  שתי  טובה  קיבלה  סיוע,  לקבלת  אליה  שפנתה  לטובה,  הקשיש, 

לאבחון  האלצהיימר  חולת  אמה  את  ולקחת  האחים,  כל  עם  משפחתית  פגישה 

נתונה  שהייתה  שלומית,  של  בסיפורה  ביטוי  מוצאת  נוספת  דוגמה  מקיף.  רפואי 
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בקשיים רבים ובהם קושי בסמכות ההורית וקושי כלכלי. שלומית, יחד עם מיכל, 

שלה  לקשיים  מענה  לתת  ראשית  בחרו  אותה,  שליוותה  הסוציאלית  העובדת 

בתחום ההורות לפני שפנו לטפל בנושאים האחרים.  

לקוחות . 12 בלקוחות.  מתמשכת  נפשית  תמיכה  לצד  חומריים  לצרכים  מענה  מתן 

או  זאת בשל מצוקה כלכלית  רבים הפונים למחלקה לשירותים חברתיים עושים 

מענה  מתן  בין  לשלב  לדעת  צריך  המלווה  הסוציאלי  העובד  חמור.  משבר  בשל 

לצרכים החומריים והקונקרטיים ובין סיוע ללקוחותיו והענקת תמיכה נפשית. 

שירי.  עם  בעבודתה  הסוציאלית,  העובדת  נעמה,  של  הצלחתה  היא  לכך  דוגמה 

שירי פנתה לנעמה כשהפסיקה לפתע לקבל חבילות מזון וסיוע חומרי נוסף. נעמה 

בחובות  לטפל  דאגה  כן  וכמו  המזון,  סלי  את  להחזיר  סייעה  הנושא,  את  בדקה 

לעשות  אותה  ועודדה  בשירי  נעמה  תמכה  במקביל  אחרים.  כלכליים  ובקשיים 

סוציאלית  עובדת  מיכל,  של  בסיפור  למצוא  ניתן  נוספת  דוגמה  בחייה.  שינויים 

אוכל  יהיה  שתמיד  לכך  דאגה  מיכל  ראשית,  ומשפחתה.  שלומית  את  שליוותה 

מזון. לצד הדאגה לצרכים הבסיסיים, שמרה מיכל  בבית ושהמשפחה תקבל סלי 

על קשר קבוע עם שלומית, סייעה לה למצוא פתרון לקשיים עם הילדים ובנתה 

עימה קשר חם וקרוב. גם ראובן, לקוח במחלקה לשירותים חברתיים, הדגיש את 

את  הניע  הסוציאלי(  )העובד  "הוא  חומריים:  בצרכים  סיוע  קבלת  של  החשיבות 

התהליך דרך המכתבים שלו. הוא לא אחד שמגלגל או מורח אותך". גם במקרה זה, 

לצד סיוע הכלכלי, היווה מתן, העובד הסוציאלי, אוזן קשבת וכתף תומכת לראובן. 

ראובן, מצדו, הוקיר זאת מאד. 

הסוציאליים . 13 העובדים  כל  הלקוח.  כלפי  הסוציאלי  העובד  של  שיפוטיות  חוסר 

שרואיינו ציינו כי הם מקבלים את לקוחותיהם ללא שיפוט או ביקורת. קבלה כזו 

חשובה מאד ללקוחות, ומעודדת אותם להיפתח ולשתף פעולה. 

דבריה של נורית, העובדת הסוציאלית שליוותה את דינה שהייתה נתונה בסכסוך 

גם  לשפוט,  בלי  אותה  "קיבלתי  זה:  עיקרון  ביטוי  לידי  מביאים  קשה,  גירושים 

הייתי  נוער.  חוק  של  התערבויות  והיו  מבעלה  עליה  דיווחים  הרבה  כשהגיעו 

בשבילה, הכלתי אותה והקשבתי לה, בגובה העיניים. בדקתי יחד איתה איך בוחנים 

של  האמון  את  העריכה  מצידה,  דינה,  הזה".  מהמשבר  יוצאים  ואיך  הדברים  את 

היינו אויבות, היום  ואת העובדה שלא ביקרה אותה על מעשיה: "פעם  נורית בה 

היא החברה הכי טובה שלי. אני יכולה לדבר איתה על הכול".
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לדרישות . 14 ומעבר  מעל  שהיא  הסוציאליים  העובדים  של  ואכפתיות  מסירות 

עמוקה  מחויבות  מתוך  לקוחותיהם  את  מלווים  הסוציאליים  העובדים  התפקיד. 

לתפקיד וללקוח. על כן, הם עושים מאמץ לסייע ככל הניתן ובמקרים רבים עושים 

מעבר למה שנדרש מהם. 

סיפורה של נעמה, עובדת סוציאלית שליוותה את שירי ואת משפחתה לאורך תקופה 

ולמצוא  לרשויות  בחובות  לטפל  נדרשה  שירי  היתר,  בין  לכך.  דוגמה  היא  ארוכה, 

סידור לילדיה. מאחר שלא היה לה אינטרנט בבית, נעמה סייעה לה וחיפשה עבורה 

דפים  לשירי  צילמה  גם  נעמה  בירוקרטיים.  נושאים  ועל  שונים  מוסדות  על  מידע 

רבות  תורמות  הן  יחסית,  שוליות  פעולות  שאלו  אף  המחלקה.  של  הצילום  במכונת 

לחיזוק הקשר בין העובדת הסוציאלית והלקוח. דוגמה נוספת אפשר למצוא בסיפור 

ההצלחה של נורית, עובדת סוציאלית שליוותה את דינה. בתחילת הקשר ביניהן נתנה 

נורית לדינה את מספר הטלפון הנייד שלה, כדי שזו תוכל ליצור איתה קשר במקרי 

חירום. זה צעד חריג, אך היה חשוב לנורית להיות זמינה עבור דינה בכל עת. 

שאיתם . 15 המצבים  הקיימות.  בנסיבות  ביותר  הטוב  הפתרון  למציאת  שאיפה 

מורכבים  לעיתים  הם  חברתיים  לשירותים  לאגף  הפונים  הלקוחות  מתמודדים 

מאוד, והפתרונות שאותם יכולים העובדים הסוציאליים להציע אינם מושלמים. הן 

העובדים הסוציאליים והן הלקוחות מכירים בעובדה זו, ומנסים תמיד למצוא את 

הפתרון הטוב ביותר בתנאים הקיימים. 

עיקרון זה בא לביטוי בסיפורה של סימה. יעקב, אביה של סימה, היה אגרן כפייתי 

לבית  הועבר  הוא  לבסוף  עזרה.  לקבל  עד שהסכים  רבות  רפואיות  מבעיות  וסבל 

אבות לתשושי נפש, אף שלא היה תשוש נפש והביע רצון להיות בביתו. הן סימה 

והן הגורמים המטפלים הבינו כי בבית האבות הוא מקבל טיפול טוב ומצבו משתפר 

 30 גיל  ניתן למצוא בסיפורה של דניאל, שהתגוררה עד  נוספת  שם מאוד. דוגמה 

להיות  עדיף  לבתם  כי  העובדה  את  לבסוף  קיבלו  דניאל  של  הוריה  הוריה.  בבית 

ב"כפר  מקום  לה  מצאו  הם  הסוציאלית  העובדת  ובסיוע  חוץ-ביתית,  במסגרת 

רפאל", מקום שעונה על הדרישות שלהם. 

וכן . 16 מציאת מענים בקהילה לצרכים השונים של הלקוחות. העובדים הסוציאליים 

שירותים  סיוע.  לקבל  כדי  בקהילה,  הקיימים  שירותים  של  למגוון  פונים  הלקוחות 

אלה עוזרים ללקוחות, מקדמים אותם ותורמים רבות להצלחת הטיפול. ברוב סיפורי 

ההצלחה שתועדו פנו הלקוחות לשירותים ובהם מעון רב-תכליתי, שירותי תעסוקה, 

תכניות הדרכה הורית, סיוע בהתאמת מכשירי שמיעה ומחלקת התברואה.  



עקרונות פעולה משותפים שעלו מתוך תשעת סיפורי ההצלחה

31

דוגמה לכך ניתן למצוא בסיפורה של נורית, עובדת סוציאלית שליוותה את דינה. 

לתהליך  רבות  תרמו  ואלה  בקהילה,  שונים  לשירותים  דינה  את  הפנתה  נורית 

הצוות  משמעותיים.  מאד  היו  בקהילה  "הגורמים  מתארת:  נורית  שלה.  השיקום 

העו"ס  גם  ומכיל.  מקבל  רגיש,  ובאופן  מדהים  שמתנהל  הרב-תכליתי  במעון 

ולגרום לה לתת בהם אמון. ההפניה לא  כולם הצליחו להגיע אליה  התעסוקתית. 

תמיד עובדת ולא תמיד נוצר קשר חזק, אבל אצל דינה זה קרה. זה שהיא נענתה 

למה שהציעו לה, היא לקחה, זה נדיר ועשה את שלו".  

האמונה בכך שאסור לוותר. הקשיים בדרך לפתרון בעיות הם רבים. הן העובדים . 17

נוספות  דרכים  העת  כל  ומחפשים  מוותרים  לא  הלקוחות  והן  הסוציאליים 

לפתרון הבעיות. 

סיון  הצליחה  לא  בתחילה  לכך.  דוגמה  הוא  סוציאלית,  עובדת  סיון,  של  סיפורה 

ובעיות  שמיעה  ליקויי  כפייתית,  מאגרנות  שסבל  קשיש  יעקב,  עם  קשר  ליצור 

בביקור  בית.  ביקור  לערוך  החליטה  היא  במצוקה,  שהוא  שידעה  מאחר  נוספות. 

הראשון הוא לא היה בביתו, ועל כן היא שבה במועד אחר. לאחר מכן עשתה סיון 

דוגמה  ביניהם.  לחבר  הצליחה  דבר  של  ובסופו  סימה,  בתו  את  לאתר  מאמצים 

במחלקת  סוציאלית  עובדת  טליה,  של  בסיפורה  למצוא  ניתן  זה  לעיקרון  נוספת 

הבינה  טליה  מיוחדים.  צרכים  בעלת  דניאל,  של  הוריה  את  ליוותה  טליה  שיקום. 

כי הם מתקשים להעביר אותה למסגרת חוץ-ביתית למרות שהיה להם ברור שזה 

ויתרה עד שמצאה מסגרת חוץ- והן עבורם. טליה לא  הדבר הנכון הן עבור בתם 

ביתית שתתאים לדרישות של ההורים. הדבקות במטרה הוכיחה את עצמה; דניאל 

מגלים  הלקוחות  גם  כי  לציין  חשוב  מרוצה.  והיא  החוץ-ביתית  במסגרת  שולבה 

יוזמה ועקשנות. כך למשל, ראובן, שהיה בטיפול ורצה למצוא עבודה, פנה פעמים 

מספר ל"מעגל החיים והתעסוקה" עד שנמצאה עבורו עבודה מתאימה. 

עבודה מקיפה בנושא של מיצוי זכויות. לקוחות רבים אינם מודעים לזכויותיהם . 18

חברתיים  לשירותים  המחלקה  מן  סיוע  לקבל  יכולים  הם  שבהם  ולתחומים 

חשוב  מקור  מהווים  הסוציאליים  העובדים  שונות.  ועמותות  ממשלה  וממשרדי 

עבורם לידע ולהכוונה בנושא מיצוי הזכויות. 

זכויות.  מיצוי  על  עבודה  נעשתה  שתועדו  ההצלחה  מסיפורי  אחד  בכל  כמעט 

מיכל, עובדת סוציאלית שליוותה את שלומית, בדקה מה מגיע לה כאם יחידנית 

וסייעה לה בהגשת הטפסים הנדרשים. אסתר,  ואף הלכה איתה למוסדות שונים 

עובדת סוציאלית במחלקה לרווחת הקשיש, סייעה לטובה בנושא של מימוש חוק 
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הסיעוד עבור אמה החולה באלצהיימר וכן בהשגת מידע נוסף על זכויות הקשיש. 

ואבזור  לריהוט  מימון  להשיג  לו  עזר  ראובן,  את  שליווה  הסוציאלי  העובד  אריה, 

דירתו והפנה אותו לעמיגור לקבלת דיור הולם. שירי, לקוחה במחלקה לשירותים 

מול תאגיד המים  חוב  לסיוע בהסדרת  לגורם מקצועי  הפנייה  קיבלה  החברתיים, 

העירוני מי-שבע. לכל אלו השפעה רבה על רווחתם של הלקוחות. 

המשפחה. . 19 ושל  הפרט  של  השיקום  מתהליך  חיוני  כחלק  בעבודה  השתלבות 

המסוגלות  תחושת  בחיזוק  עצמי,  ביטחון  בבניית  משמעותי  גורם  היא  עבודה 

ולרווחת  והיא תורמת רבות לשיפור המצב הכלכלי של המשפחה  והערך העצמי, 

והן  הסוציאליים  העובדים  הן  להצלחה.  בדרך  מכריע  רכיב  היא  כן  על  הפרט. 

הלקוחות מכירים בכך, ויחד עושים מאמצים למצוא עבודה מתאימה לכישוריהם 

של הלקוחות ולמצבם המשפחתי. 

זה היא סיפורה של דינה, שהייתה עקרת בית במשך שנים רבות  דוגמה לעיקרון 

והתמודדה עם קשיים כלכליים ואחרים. נורית, העובדת הסוציאלית, סייעה לדינה 

לחזור למעגל העבודה. נורית מתארת: "דינה אוהבת את העבודה עד שאם מורידים 

לה שעות היא ממש מתאכזבת". דוגמה נוספת היא סיפורה של סימה שליוותה את 

יעקב, אביה הקשיש. סימה נאלצה להפסיק לעבוד כשאביה עבר להתגורר בביתה. 

השינוי הוביל לקשיים כלכליים רבים והכביד על סימה ועל משפחתה. רק לאחר 

שהאב עבר להתגורר בבית אבות ומצבו התייצב, יכלה סימה לשוב לעבודה ולחיים 

רגילים. דוגמה נוספת עולה בסיפורו של ראובן, שהיה עצמאי כל חייו עד שנקלע 

חברתיים  לשירותים  במחלקה  שקיבל  הסיוע  בזכות  ואישי.  משפחתי  למשבר 

הצליח לשקם את חייו, והיה לו חשוב מאד למצוא עבודה. הוא פנה ל"מעגל החיים 

מתאר:  ראובן  מתאימה.  עבודה  עבורו  שנמצאה  עד  פעמים,  כמה  והתעסוקה" 

"מאוד כאב לי שלא עבדתי. בלי עבודה אתה מרגיש שאתה לא שווה כלום. ואני 

עבדתי בחיים שלי. אמנם היום המחלות מפריעות אבל גם עבודה של חמש שעות 

ביום זה בסדר". 

ובמצוקותיהם. . 20 בקשייהם  התמקדות  רק  ולא  הלקוחות  של  הכוחות  עם  עבודה 

של  הכוחות  את  לזהות  מקפידים  הם  כי  ציינו  שרואיינו  הסוציאליים  העובדים 

מסייעת  הכוחות  דרך  עבודה  הטיפול.  במהלך  אותם  ולהעצים  שלהם  הלקוחות 

ללקוחות להתחזק, להאמין בעצמם ולהוביל את השינויים הנדרשים בחייהם. 

של  השיקום  תהליך  את  שליווה  הסוציאלי  העובד  מתן,  של  בסיפור  למשל  כך 

ושם  בראובן  הטמונים  הכוחות  את  זיהה  מתן  במשבר.  נתון  שהיה  בעת  ראובן 
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שיש  הכוחות  בעיקר  זה  לו  שעזר  שמה  חושב  "אני  הטיפולי.  בהליך  דגש  עליהם 

לו". דוגמה נוספת היא סיפורה של מיכל, העובדת שליוותה את שלומית והאמינה 

וחיזקה אותה בכל  כל הדרך להאמין בעצמה  ביכולותיה. מיכל סייעה לה במהלך 

הזדמנות. שלומית מוקירה תודה על כך למיכל, ומתארת: "היא האמינה בי, הכניסה 

האמונה  דבר,  של  בסופו  ממני".  התייאשה  לא  היא  אותי.  ועודדה  מוטיבציה  בי 

של העובדים הסוציאליים ביכולות של לקוחותיהם לשפר את חייהם, מחזקת את 

הלקוחות ונוטעת בהם תקווה ומוטיבציה לפעולה. 



פרק ג:

סיפורי ההצלחה 
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 .1
"צער גידול הורים": עבודה עם משפחה 
המתמודדת עם תהליך דמנטי מואץ של 

האם הקשישה

רקע כללי
התדרדרות  רקע  על  בעירייה  חברתיים  לשירותים  למחלקה  פנתה  בדוי(  )שם  טובה 

הירך  אגן  מפרק  שבירת  לאחר  בשיקום  הנמצאת  הקשישה,  אימּה  של  הרפואי  במצב 

וכן בתהליך דמנטי. ההתדרדרות המהירה במצבה של האם גרמה לשבעת ילדיה קושי 

סוציאלית  עובדת  בדוי(,  )שם  לאסתר  הופנתה  טובה  אונים.  חוסר  ותחושת  בתפקוד 

ותיקה במחלקה לרווחת הקשיש, ושיתפה אותה בקשיים שהיא חוותה. אסתר הציגה 

בפני טובה את האפשרויות השונות הניצבות בפניה, ויחד הן גיבשו תכנית פעולה. 

ריאיון עם הלקוחה

תמצית סיפור ההצלחה
לב ההצלחה בסיפור זה היא ההתארגנות המשפחתית של שבעת ילדיה של הקשישה, 

מייחסת  טובה  בטיפול.  ואחריות  תפקידים  חלוקת  שאפשר  דבר  טובה,  של  בהובלתה 

אותי  והכניסה  אותי  הדריכה  "אסתר  אסתר:  של  להתערבותה  ההצלחה  מן  גדול  חלק 

לתמונה. היא חשפה בפניי את הכול, לא כמו הרופאים. היא הציגה לי את כל אפשרויות 

כדי שאחשוב מה יהיה הכי טוב עבור אימא". 

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני 

הקשישה נפלה ושברה את מפרק אגן הירך, סירבה לשיקום בבית אבות "נווה שבא". ☯

הקשישה, החולה באלצהיימר, הייתה בתהליך דמנטי מתקדם. ☯

לטובה ולבני המשפחה היה ידע מועט על מחלת האלצהיימר. ☯

היה קושי באבחון רפואי מדויק לאם. ☯

הטיפול באם היה באחריותה העיקרית של טובה. ☯

לא הייתה חלוקת תפקידים מוגדרת בין האחים בנוגע לטיפול. ☯
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המשפחה הייתה נתונה בבלבול גדול סביב מצבה הבריאותי של האם. ☯

טובה הייתה מבולבלת מאוד. היא פנתה למחלקה לשירותים חברתיים לקבלת סיוע ☯

אחרי

יש חלוקת  ☯ בהובלתה של טובה, הצליחה המשפחה להתארגן סביב הטיפול באם. 

תפקידים ברורה, מנהלים קופה משותפת לטובת קניות שונות, וכדומה. 

ואינה  ☯ כמעט  היא  כיום  רפואית;  מבחינה  להתדרדר  ממשיך  האם  של  מצבה 

וגם  סיעודית  מטפלת  יש  בבית.  ניתן  עדיין  הטיפולי  המענה  אך  כלל,  מתניידת 

האחים מסייעים בטיפול. 

של  ☯ במצבה  דנים  הם  ובה  משפחתית,  לישיבה  לתקופה  אחת  נפגשת  המשפחה 

האם. כל אחד מביע את דעתו ויחד מגיעים להחלטות משותפות. 

טובה רכשה ידע רב על מחלת האלצהיימר ועל אופן הטיפול בה.  ☯

 כל החומר הרפואי הנוגע לאם מתועד ומתויק בקלסרים.  ☯

חלוקת האחריות בין האחים מקלה על טובה, שכן היא המטפלת העיקרית באם.  ☯

כך היא יכולה להתפנות יותר למשפחתה הגרעינית. 

טובה משתתפת בקבוצת תמיכה למטפלים בחולי אלצהיימר במסגרת הרווחה. ☯

עבורה  ☯ מהווה  וזו  הסוציאלית,  העובדת  אסתר,  עם  רציף  קשר  על  שומרת  טובה 

עמוד תווך. 

הפעולות אשר הובילו להצלחה  
למחלקה  מוכרת  הייתה  טובה  של  אימּה 

מאחר  שנים,  כמה  מזה  חברתיים  לשירותים 

תפקדה  האם  זאת,  עם  האלצהיימר.  ממחלת  שסבלה 

זאת  כל  מיוחד.  בטיפול  צורך  היה  ולא  בסך-הכול  היטב 

השתנה לפני כמה שנים. טובה מספרת כי אחרי מבצע 

"צוק איתן" דברים השתנו: "אימא התחילה להזות, היו 

נפלה  היא  לשכוח.  התחילה  והיא  שווא  חזיונות  לה 

ושברה את אגן הירך וביום שהגיעה לשיקום ב'נווה 

שבא', סירבה להישאר שם וביקשה 

המשיך  השיקום  לביתה".  לחזור 

אחד  גם  גר  שבו  האם,  בבית 

זמן  מתקדם.  בגיל  רווק  האחים, 
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קצר לאחר מכן עברו האם ובנה לדירה חדשה, עובדה שהקשתה על האם. "זה לא היה 

טוב אבל לא הייתה ברירה, היא רצתה לחזור הביתה, לא הבינה איפה היא... היא זכרה 

הייתה  טובה  ומאז  לעזוב,  שנאלצה  סיעודית  מטפלת  הייתה  לאם  הקודם".  הבית  את 

עימה כל הזמן: "זה היה קשה מאוד". 

פנייה לקבלת סיוע מן המחלקה לשירותים חברתיים 

מחלת האלצהיימר של האם המשיכה להתקדם, וקשיי המשפחה גברו. טובה, שהייתה 

בקשר עם העובדת הסוציאלית השכונתית, הבינה כי עליה לקבל סיוע מקצועי. על כן 

היא חשבה לנסות ולפנות למחלקה לרווחת הקשיש לקבלת סיוע. 

אסתר  מבולבלים,  מאוד  "היינו  הסוציאלית:  העובדת  אסתר,  עם  פגישה  קבעה  טובה 

אסתר  את  שיתפה  טובה  מבלבל".  בעיקר  היה  המצב  יפה,  כך  כל  אותי  הדריכה 

בתחושותיה ובבלבול הגדול סביב הבנת המחלה של אימּה, האבחון והטיפול התרופתי. 

באם. אסתר  הטיפול  לאופן  בנוגע  בין האחים  דעות  חילוקי  היו  כי  לה  סיפרה  כן,  כמו 

המליצה לטובה לערוך ישיבה משפחתית מסודרת ולדון בהמשך הטיפול. "אסתר פרשה 

בפניי את הכול, לא ידעתי את כל הדברים האלה לפני כן".

משיבים את הסדר למשפחה

לאחר הפגישה עם אסתר חשה טובה רגועה יותר ומבולבלת פחות. היא ידעה כי הצעד 

אספה  טובה  המשפחתית.  להתנהלות  הסדר  את  להשיב  הוא  ביותר  והחשוב  הראשון 

את כל האחים לערב משפחתי: "אחת הגיסות בישלה לנו ארוחת ערב, האווירה הייתה 

בנינו  הישיבה.  של  פרוטוקול  כתבתי  ואני  הכול  על  דיברנו  טעימים,  דברים  עם  טובה, 

תכנית פעולה להתמודדות על המצב החדש של אימא. בישיבה כל אחד הציע פתרון 

ונרתמו לעזרה. באותה התקופה אימא עוד  כולם הכירו בבעיה  יחד,  והגענו להחלטות 

הייתה ניידת, הסיוע היה בעיקר בהשגחה ובלינה בלילות". 

המשפחה יישמה את ההחלטות, וכולם חשו הקלה על כך שיש תכנית פעולה מסודרת. 

תפנית  נקודת  היווה  אשר  קל,  מוחי  אירוע  הנראה,  ככל  האם,  עברה  מה  זמן  לאחר 

תזדקק  היא  מעתה  כי  ברור  היה  המשפחה.  מן  הנדרש  ובטיפול  הבריאותי  במצבה 

למטפלת צמודה ולא תוכל להסתמך רק על ילדיה. טובה קיבלה על עצמה את הטיפול 

גם בנושא זה ויצרה קשר עם חברות סיעוד שונות: "זה גזל ממני המון אנרגיה, לברר מי 

ותהיה  לאימא  שתדאג  מטפלת  בסיסיות,  מאוד  היו  הדרישות  עושים...  מה  טוב,  יותר 

איתה, העיקר שלא תהיה לבד". 
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שגרת הטיפול

משפחתה של טובה הסתגלה לכך שהטיפול באם דורש התאמות למצב המשתנה. טובה 

"נפגשנו שוב  ייפגשו.  כל האחים  כי מדי פעם  ודואגת  להוביל את המשפחה  ממשיכה 

האחים  מבשלות,  ואני  אחותי  התפקידים,  את  שוב  חילקנו  האחים,  כל  פעמים  מספר 

מבקרים, מבחינת הוצאות כלכליות יש שתי קופות: קופה של המטפלת – כל אחד שם 

סכום חודשי לטובת החזקת המטפלת, וקופה נוספת על הוצאות של אימא – טיטולים, 

וכל הטיפול  יצאה לחופשה  כי המטפלת  נוסף  ועוד". לאחרונה התעורר קושי  תרופות 

עבר לאחריותה של טובה והאחים. הטיפול באם קשה מאוד כעת מאחר שהיא סיעודית 

והמשפחה  לשגרה,  וחזרו  הדברים  מעט  התייצבו  המטפלת  של  חזרתה  עם  לחלוטין. 

ממשיכה ללוות את האם במסירות רבה. 

עקרונות פעולה
– עיקרון שמנחה את טובה לאורך כל הדרך. "אימא . 1 ובת  ומחויבות של אם  קשר 

תמיד נתנה כל כך הרבה לאחרים, גדלנו באזור לא טוב, אבל היא תמיד השגיחה, 

צל של  היה  לא  לטובה  וטובה...",  חכמה  עלינו,  הדופק, שמרה  על  היד  עם  תמיד 

ספק כי יש להעניק לאימם את הטיפול הטוב ביותר, באופן שיכבד אותה. הנאמנות 

והמסירות של טובה ניכרים בכל פעולותיה. 

ומנחים . 2 טובה  של  בפעולותיה  בולטים  אלו  ערכים   – ועקביות  מסירות  נאמנות, 

אותה לאורך הדרך.  תיעוד – טובה נוהגת לתעד את הפגישות המשפחתיות ואת 

ולתייק את כל המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לטיפול באם.  החלטות שהתקבלו, 

יש לה כמה קלסרים מלאים במסמכים רפואיים. 

שאינם . 3 פרטים  מבררת  היא  רבה;  אקטיביות  מגלה  טובה   – אקטיבית  פעילות 

ברורים לה מול גורמים רלוונטיים, שואלת שאלות ופונה לעזרה בתחומים שבהם 

אין היא בקיאה.

קבלת אחריות – טובה קיבלה עליה את ניהול הטיפול באם. היא כינסה את אחיה . 4

לישיבה משפחתית והקפידה שהישיבות ימשיכו להתקיים אחת לתקופה או לפי 

צורך.

הסתגלות למצבים משתנים – טובה מצליחה להתמודד עם שינויים ארגוניים בעת . 5

הטיפול באם )כמו חופשה של המטפלת(, שאינם בהכרח קשורים למצבה הבריאותי. 
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מחירי ההצלחה 
משפחה וזוגיות – טובה מעידה כי בעלה תמך מאוד ועודד אותה להיות עם אימּה  ☯

מן  הקשיים  שאת  ספק  אין  זאת,  עם  בבית.  מקומה  את  ומילא  שתצטרך,  כמה 

הטיפול הביאה עימה טובה הביתה, עובדה שהשפיעה על הזוגיות ועל בני הבית. 

הקטנה  בתה  את  לאסוף  בזמן  להגיע  הספיקה  לא  היא  לעיתים  כי  מספרת  טובה 

מבית הספר. היא תמיד דאגה לה להסעה אבל הילדה נאלצה להיות יותר זמן לבד 

להשגיח  כדי  בשבילה,  מספיק  שם  להיות  הצליחה  לא  כי  משתפת  טובה  בבית. 

עליה ולתמוך בה בלימודים: "הייתה נסיגה בלימודים, אבל היום אנו מפצים על זה 

לאט לאט". 

מצבה הבריאותי של טובה אינו טוב, והיא אף עברה תאונת עבודה. עם זאת היא  ☯

לא יכלה להתפנות לטפל בעצמה נוכח מצבה של האם. 

לכולם  ☯ דאגה  תמיד  נפלאה,  אישה  אימּה  הייתה  שחלתה  לפני  כי  מספרת  טובה   

והייתה חזקה מאוד לאורך השנים. "הקושי הגדול ביותר הוא אישי, להבין שאימא 

משתנה לנגד העיניים". 

סוגיות לא פתורות  
בבוא העת יהיה צורך להתמודד עם אשפוז מוסדי, משום שכבר קשה מאוד לטפל באם 

בביתה. 

ריאיון עם העובדת הסוציאלית

תמצית סיפור ההצלחה
הצלחה ביציאה ממשבר של משפחה בת שבעה אחים ואחיות שהתקשו לטפל באמם 

מצד  נוספים  ומשאבים  זמן  של  ובהשקעה  אסתר,  של  בסיועה  באלצהיימר.  החולה 

טובה, הצליחה המשפחה להתארגן מחדש, וכיום היא מלווה את האם בהצלחה. מבחינה 

כיום  יש כאן שמונה סיפורי הצלחה –אחד של הקשישה, המקבלת  כי  זו אפשר לומר 

טיפול מיטבי ונכון, ושבעה של האחים והאחיות שמצליחים לטפל באמם לצד שמירה 

על חיים אישיים מלאים. 
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תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

חלה התדרדרות במצבה של הקשישה והיא הייתה בתהליך דמנטי מתקדם. ☯

טובה הייתה במצוקה גדולה ובחוסר אונים. ☯

המשפחה הייתה בכאוס מוחלט עקב מחלת האם, וכל אחד מן האחים ניסה לעזור  ☯

בדרכו, ללא תיאום ביניהם.

היו ויכוחים רבים בתוך המשפחה בנוגע לטיפול הנכון באם. ☯

באם  ☯ לטפל  הקושי  בשל  חיים"  לה  ש"אין  הרגישה  הראשית,  כמטפלת  טובה, 

ובמשפחתה הגרעינית.

האם לא קיבלה טיפול רפואי הולם. ☯

לא הייתה תכנית טיפול מתאימה לאם. ☯

לטובה ולאחיה לא היה כמעט ידע על מחלת האלצהיימר. ☯

אחרי

הקשישה ממשיכה להתדרדר מבחינה רפואית אך המשפחה עדיין מצליחה לתת  ☯

מענה בבית.

טובה נמצאת בשליטה, ומנהלת את הטיפול באם. ☯

המשפחה התארגנה סביב הטיפול. יש תכנית מפורטת ולפיה לכל אחד יש תפקיד.  ☯

טובה מובילה את כל המערך הטיפולי.

יש מנגנון להתמודדות עם הקושי – המשפחה נפגשת לישיבה משפחתית שבה כל  ☯

אחד מביע את דעתו, הם מתלבטים ומגיעים להחלטות יחד.

יצאה לחופשה עם בעלה לאחר  ☯ ואף  גם לנהל את חייה הפרטיים,  טובה מצליחה 

תקופה ארוכה שבה לא עשו זאת.

האם מטופלת מבחינה רפואית. הרופאים מנסים לשמור על איזון תרופתי. ☯

בבית יש עובדת זרה, וכן מעורבות של כל בני המשפחה בסיוע לטיפול באם. ☯

שלה  ☯ הידע  את  ומעבירה  ללמוד  ממשיכה  היא  המחלה.  על  רב  ידע  רכשה  טובה 

ליתר האחים.

תמיכה  ☯ בקבוצת  בקביעות  משתתפת  וכן  אסתר,  עם  רצוף  בקשר  נמצא  טובה 

למטפלים בחולי אלצהיימר, הפועלת במחלקה לשירותים חברתיים. 
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הפעולות שהובילו להצלחה
פגישה ראשונה – ראשית הליווי

בנוגע לאימׁה הקשישה. בשיחת הטלפון הראשונה  טובה פנתה לאסתר לקבלת סיוע 

ביניהן חשה אסתר מצוקה גדולה ובלבול גדול אצל טובה, ובעקבות זאת הזמינה אותה 

לפגישה ראשונה, שתואמה ליומיים לאחר השיחה. הפגישה נמשכה שעתיים. בשעה 

הראשונה עודדה אסתר את טובה לפרוק את אשר על לבה ולשחרר את המתח. נוסף 

להקשבה אמפטית, אסתר אף ניצלה את ההזדמנות להכיר את המערכת המשפחתית 

ולמפות את הבעיות. בשעה השנייה ניתן היה להתחיל לטפל בבעיות. אסתר מדגישה 

נראה  הכל  לקוח,  עם  הראשונה  השיחה  את  שמאפיין  הבלבול  בתוך  כלל,  בדרך  כי 

חשוב. על כן תפקידה הוא לעזור ללקוח לעשות סדר ולבחור את הנושאים הראשונים 

המערכת  בתוך  סדר  שביצירת  בחשיבות  מכירה  אסתר  למשל,  כך  לטיפול.  הראויים 

המשפחתית. אסתר: "אני קודם כל מנסה למקד לבעיות או שאלות ואחר כך אני מנסה 

להתקדם עם כל בעיה ושאלה הלאה. אני מנסה להתמקד בבעיות הכי גדולות שעולות 

כי אחרת אפשר ללכת לאיבוד". אסתר מוסיפה ומציינת: "אי אפשר בשיחה הראשונה 

לתת מענה לכל הבעיות. בשיחה כזאת אפשר בדרך כלל להתמקד בשניים או שלושה 

נושאים לכל היותר". 

אחד  כל  שבו  מצב  תיארה  טובה  האחים.  בין  מתח  של  הנושא  עלה  טובה  עם  בשיחה 

מן האחים פועל בצורה שונה, ללא כל תיאום ביניהם. אסתר הציעה לטובה להתמקד 

בנושא זה, ולנסות להשליט בו סדר. 

למחלת  הקשורים  הרפואיים  להיבטים  נגע  להתמקד  אסתר  בחרה  שבו  נוסף  תחום 

וכי מצבה הרפואי  בנושא,  רב  ידע  אין לטובה  כי  היה  ניכר  האלצהיימר. מתוך השיחה 

האם  האם?  את  רופא  ראה  האם  טובה,  עם  ביררה  דיו. אסתר  לה  נהיר  אינו  האם  של 

היא מאוזנת תרופתית? השאלות של אסתר סייעו לטובה להבין כי עליה ללמוד לעומק 

להגיע  שתאפשר  ומעודכנת  מדויקת  אבחנה  ולקבל  אימּה,  של  הבריאותי  מצבה  את 

להחלטות מושכלות בנוגע לתכנית הטיפול. 

מן הפגישה הראשונה יצאה טובה עם שתי משימות: הראשונה, לזמן פגישה משפחתית 

ניתן לקיים את  כי אם טובה תרצה,  ואמרה  עם כל האחים. אסתר הציעה את עזרתה 

הערכה  שיבצע  לרופא  האם  את  לקחת  הייתה  השנייה  המשימה  במשרדה.  הפגישה 

לשבועיים  שנייה  פגישה  נקבעה  לכך,  נוסף  המתאימות.  לתרופות  וידאג  קוגניטיבית 

מאוחר יותר. 
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פגישה שנייה – טובה הופכת לרכזת הטיפול המשפחתית 

הזמינה  היא  כי  לאסתר  סיפרה  היא  יותר.  טוב  במצב  טובה  הגיעה  השנייה  לפגישה 

התגאתה  טובה  משפחתית.  לפגישה  הגיסות,  מן  חלק  את  וכן  ואחיות  האחים  כל  את 

בכך שלא היה צורך לקיים את הפגישה במשרדה של אסתר וכי הם הסתדרו בעצמם. 

המשפחה בנתה תכנית עבודה המפרטת את תפקידו של כל אחד – קניות, ניהול כספים 

וכדומה. טובה הוסיפה וסיפרה שנקבע תור לרופא גריאטרי. אסתר מציינת: "מה שאני 

ראיתי מבחינה משפחתית זה התארגנות. טובה הייתה אסופה, מכוונת". אסתר התפעלה 

מן העשייה של טובה ועודדה אותה להמשיך להוביל את המשפחה. היא חשבה שאין 

זה נכון להוסיף לה מטלות נוספות אלא יש לתת לה להתמקד בשני התחומים שבחרה 

לבני  תמיכה  קבוצת  על  לה  סיפרה  היא  טובה,  את  לחזק  כדי  זאת,  עם  בהם.  לטפל 

עם  יחד  עצמה,  אסתר  לחודש.  אחת  המתכנסת  אלצהיימר  בחולי  המטפלים  משפחה 

עובדת סוציאלית נוספת, מנחה את הקבוצה. בתום הפגישה לא נקבעה פגישת המשך 

מאחר שבשלב זה לא היה צורך משמעותי בכך. אסתר חשבה כי נכון היה לתת למערכת 

המשפחתית להתייצב. היא שבה וציינה בפני טובה שהיא פנויה תמיד לסייע לה, ומוכנה 

גם להיפגש איתה ועם בני משפחה )בכל הרכב שיהיה( במידת הצורך.

הצטרפות לקבוצה תמיכה

ונראה  בין אסתר לטובה המשיך בעיקר בטלפון,  הקשר 

היה כי המשפחה הצליחה להתארגן מחדש 

חודשים  כמה  המשבר.  על  ולהתגבר 

לאחר פגישות אלו, הגיעה טובה, יחד 

סיפרה  שעליה  לקבוצה  אחותה,  עם 

ניגשה  הפגישה  בתום  אסתר.  לה 

עימה.  להיפגש  וביקשה  לאסתר  טובה 

הרעה  חלה  כי  סיפרה  היא  בפגישתן 

נוספת בתפקודה של האם וכי המשפחה מתלבטת 

טובה  ועוד,  זאת  זרה.  עובדת  קליטת  של  בנושא 

ומתקשה  האם,  עם  גר  שעדיין  מאחיה,  לאחד  בנוגע  שלה  בדאגה  אסתר  את  שיתפה 

להתמודד עם השינוי. אסתר קבעה להגיע לביקור בית כדי לראות את המצב לאשורו. 

בביקור הבית פגשה אסתר את טובה, את אחיה הגר בבית ואת האם הקשישה. מניסיונה 

בעבודה עם משפחות רבות במצב דומה, למדה טובה כי לרוב הדרך הטובה ביותר לפעול 

אלו,  במקרים  עימה,  השיחה  הקשישה.  עם  דווקא  לדבר  היא  כזה  ומורכב  עדין  במצב 
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מיועדת למעשה לאזניהם של בני הבית האחרים. כך היה גם במקרה זה. אסתר החלה 

כך  ועל  לאכול  שלה  הקושי  על  איתה  דיברה  היא  למשל,  כך  הקשישה.  עם  "לשוחח" 

שהיא רעבה בשעות לא קבועות. השיח נועד לאזניו של הבן, שהתקשה לקבל את המצב 

צפויים.  לא  בזמנים  אוכלת  שהיא  או  לאכול  מסרבת  והיא  אוכל  לאמו  מכין  הוא  שבו 

היא  באם.  לטיפול  זרה  עובדת  לשכור  העת  הגיעה  אכן  כי  אסתר  הבינה  הבית  בביקור 

זרה.  עובדת  טובה מצאה המשפחה  ובהובלתה של  טובה בתהליך הדרוש,  הדריכה את 

לצד זאת המשיכה טובה להגיע לקבוצת התמיכה. בתום כל מפגש היא הקפידה לעדכן 

בכמה מילים את אסתר שהכול בסדר, וזאת ללא צורך בפגישות פרטניות עימה. אסתר: 

"טובה שמחה שיש לה אוזן קשבת לאורך זמן. היא לא נזקקה לפגישה של שעה וחצי". 

משבר נוסף

באחת הפגישות אסתר הבחינה כי טובה הגיעה טעונה מאד. בשיחה איתה הסתבר כי 

חלה התדרדרות נוספת במצבה של האם. אסתר הבינה כי טובה צריכה פגישה אישית 

והן תיאמו מועד. בפגישה זו שיתפה טובה את אסתר בקושי שלה עם העובדה שהאם 

הפכה סיעודית לחלוטין. הדבר הציג התמודדות מאתגרת בפני המשפחה, ובמיוחד בפני 

האח הגר בבית. אסתר וטובה שוחחו על הדברים שיש לעשות ועל הסיוע הנוסף שיש 

להשיג. גם הפעם טובה קיבלה את המידע ו"רצה הלאה". בפגישה הבאה של הקבוצה 

היא  שבהם  מקרים  שיש  מציינת  אסתר  שנעשו.  הדברים  על  אסתר  את  טובה  עדכנה 

שאין  ידעה  היא  טובה  של  במקרה  אולם  בעזרתה,  צורך  יש  עם  לברר  כדי  מתקשרת 

בכך צורך. יותר מכך, אסתר חושבת כי האמונה שיש לה בטובה וביכולת שלה להסתדר 

לאחר קבלת הכוונה היא אחד מן הדברים שמחזקים את טובה ומאפשרים לה לתפקד 

במצבים קשים אלו. 

שגרת הטיפול

לאסתר ניסיון רב בליווי משפחות, והיא יודעת כי בדרך כלל הטיפול בקשיש מתאפיין 

טובה  את  אסתר  של  הליווי  גם  רגיעה.  תקופת  יש  שלאחריהם  משברים,  של  בדפוס 

ומשפחתה פעל לפי דפוס כזה. כיום נמצאת המשפחה בפני משבר נוסף, לנוכח הרצון 

טובה  המפגשים  באחד  טיפולי.  למוסד  האם  את  להעביר  המשפחה  מבני  חלק  של 

המתקשים  האחים,  מן  חלק  כי  סיפרה  היא  הקבוצה.  בפני  ההתלבטות  את  העלתה 

לעמוד בנטל הטיפול, רוצים להעביר את האם לבית אבות ואולם לה עצמה קשה לקבל 

זאת. טובה סיפרה כי בפגישה המשפחתית שנערכה בביתה נבנתה תכנית עבודה לחודש 

הקרוב, שצפוי להיות קשה במיוחד לנוכח חופשתה של המטפלת. בנושא מעבר לבית 

אבות סיעודי לא הוחלט עדיין דבר. כיום אסתר ממשיכה ללוות את טובה, הן במפגשי 
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מן  נשכרת  יצאה  טובה  של  משפחתה  צורך.  כשעולה  אישיות  בשיחות  והן  הקבוצה 

העובדה שהיא לקחה על עצמה את הובלת המשפחה כולה, ואילו טובה מצאה בתוכה 

כוחות חדשים שאולי לא הייתה מודעת לקיומם קודם לכן. אסתר מאמינה כי המשפחה 

תמשיך להתמודד בהצלחה עם הטיפול באם, ואף לצמוח מתוך הקשיים. 

עקרונות פעולה
אמונה ביכולת – אמונה ביכולתה של טובה להוביל את תהליך ההתארגנות מחדש . 1

של המשפחה. אמונה זו מחזקת את טובה ומעצימה אותה. 

ליווי על פי הצורך – אסתר מציעה עזרה, אך מקפידה לא להתקשר יותר מדי או . 2

להתערב יותר מדי, כדי לא להחליש את בני המשפחה. 

שימוש במגוון מענים הקיימים במחלקה – ליווי פרטני והשתתפות בקבוצות תמיכה. . 3

כדי להתפנות ללקוחות במשבר היא חייבת . 4 כי  – אסתר מדגישה  תמיכה ארגונית 

ביטוי  לידי  באה  התמיכה  העובדים.  ויתר  המחלקה  מנהלת  מצד  תמיכה  לקבל 

כמו  מעשיים  בצעדים  וכן  שבמצוקה,  במשפחה  מתמקדת  שהיא  לכך  בהסכמה 

מתן מענה טלפוני ללקוחות אחרים של טובה בזמן שהיא שקועה בטיפול באותה 

משפחה. "התמיכה המערכתית עוזרת לא לפספס אנשים בזמן משבר". 

הקשישים הם לקוחות המחלקה, אך למעשה איכות חייהם תלויה בילדיהם. על כן . 5

למעשה המשפחה כולה היא קהל היעד של המחלקה. 

מן . 6 חלק  זה,  בסיפור  לצורך.  בהתאם  שונים,  במעגלים  נעשה  המשפחתי  הליווי 

הליווי נעשה עם טובה, חלק נעשה בבית עם טובה ואחיה, ויש גם מקרים שבהם 

המעגלים  עם  לפעול  צריכה  הסוציאלית  העובדת  המשפחה.  כל  את  פוגשים 

המשפחתיים השונים. 

לפגישה הראשונה שתי מטרות עיקריות: מתן אוזן קשבת ומיפוי הקשיים. . 7

ואפשר להתחיל . 8 נושאים, מתוך שלל הקשיים שעולים, צריך  חשוב לבחור באילו 

לטפל קודם. 

שעד . 9 יודעת  "אני  לפחות.  לשעתיים  היומן  את  לפנות  יש   – הראשונה  בפגישה 

שלא פורקים את אשר על הלב, דבר שלוקח זמן, אי אפשר להתחיל לדבר. האדם 

כל כך עמוס". 

חשוב לערוך ביקור בית כדי לבחון באופן בלתי אמצעי את המצב. . 10

בעת הצורך, ניתן להעביר מסר לבן המשפחה בעקיפין, דרך שיחה עם ההורה הדמנטי. . 11
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מן . 12 איזו  נתון  רגע  בכל  להעריך  הסוציאלית  העובדת  על  מערכתית,  בראייה 

מקסימלית  לב  תשומת  לתת  ניתן  "לא  הלב.  תשומת  מרב  את  צריכה  המשפחות 

ל-350 משפחות שבהן אני מטפלת".

כך, . 13 לשם  הניתן.  ככל  רב  זמן  בביתו  יישאר  שהקשיש  כדי  המרב  את  לעשות  יש 

העובדות הסוציאליות מלוות את בני המשפחה ומסייעות להם להחזיק מעמד.

מומלץ לשלב בין הדרכה על צעדים פרקטיים שיש לעשות והוצאתם לפועל ובין . 14

תמיכה נפשית. 

סוגיות לא פתורות 
אסתר יודעת כי בסופו של דבר יהיה צורך להעביר את האם לבית אבות, לנוכח הקשיים 

וחוסר השקט שלה. אין ספק שזה יהיה תהליך קשה עבור המשפחה כולה ועבור טובה 

במיוחד.

מחירי ההצלחה
מיידי למצוקה החריפה של  הוא הצורך לתת מענה  המחיר העיקרי של תהליך הליווי 

המשפחה, ולמצוא זמן לליווי האישי גם בזמנים של עומס בעבודה. "המחיר הוא שצריך 

לפנות זמן כשהיא צריכה, כאן ועכשיו, ולא בעוד שבועיים שלושה. צריך לדחוף החוצה 

עצמי.  ועם  לעצמי  עושה  שאני  מקצועית  התחייבות  זו  זמן.  לפנות  כדי  אחר  עומס 

במידת הצורך אני נשארת מעבר לשעות העבודה כדי לסיים דברים חשובים אחרים".
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“להיות שם עבורם”: בניית רשת תומכת 2. 
למשפחה במצוקה קשה

רקע כללי 
סיפור ההצלחה עוסק במשפחה ובה זוג הורים כבני 25. להורים שלושה ילדים; הבכורה, 

נתנאלה )שם בדוי(, בת השבע, בעלת נכות פיזית ומוגבלות שכלית התפתחותית קשה, 

למחלקה  פנו  ההורים  לחלוטין.  בריאות  שתיהן  ותינוקת,  שנתיים  כבת  נוספת  ילדה 

לשירותים חברתיים בעירייה על רקע קשיים כלכליים. הם עברו מנתיבות לבאר שבע 

לאחר שעזבו את אורח החיים החרדי, את הדת ואת הקהילה החרדית שבה חיו קודם. 

בבאר שבע הם חיו ללא מערכות תמיכה. במשך תקופה ארוכה הם לא יצאו מן הבית 

מאוד  וטעונים  כעוסים  למחלקה  הגיעו  ההורים  בבת.  בטיפול  כוחם  כל  את  והשקיעו 

שטיפלה  חברתיים  לשירותים  המחלקה  על  הנוכחי,  למצב  אותם  שהביא  אלוהים  על 

בהם בנתיבות, ובכלל על המצב שאליו הגיעו בחייהם. הם דרשו עובד סוציאלי מנוסה 

לטפל  החל  סוציאלי במחלקת שיקום,  עובד  בדוי(,  )שם  אביאל  במצבם.  להם  שיסייע 

במשפחה והוא מלווה אותה כארבע שנים. 

ריאיון עם העובד הסוציאלי 

תמצית סיפור ההצלחה
מסגרת  ונמצאה  ומפרנס,  עובד  האב,  בדוי(,  )שם  משה  טוב.  מתפקדת  המשפחה  כיום 

חינוכית-טיפולית לנתנאלה. להורים עוד שני ילדים בריאים, מצבם הנפשי השתפר והם 

מתפקדים כמשפחה.

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני 

המשפחה התמודדה עם קשיים כלכליים רבים. ☯

ללא  ☯ בשאלה  יציאה  של  תהליך  עם  התמודדה  בעיר,  חדשה  הייתה  המשפחה 

מנגנוני תמיכה

מצב רוחם של ההורים היה ירוד, והם חשו כעס עמוק על כל הסובבים – אלוהים,  ☯

משפחה מורחבת, רווחה וכדומה.
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ביטוי  ☯ לידי  שבא  הבת,  של  הבריאותי  מצבה  בקבלת  עמוק  קושי  להורים  היה 

בשהות ממושכת עימה ובטיפול בלתי פוסק.

נתנאלה לא ביקרה בקביעות במסגרות חינוכיות ונמצאה רוב הזמן בבית. ☯

משה לא עבד. הוא לא מש ממיטתה של בתו והוא היה המטפל העיקרי בה. ☯

אחרי

נתנאלה משולבת במסגרת חינוכית המתאימה לה – "עלה נגב", במימון חלקי של  ☯

הרווחה. היא נשארת במסגרת עד שעות אחר הצהריים. 

הבת הקטנה משולבת במעון יום, במימון חלקי של הרווחה.  ☯

המשפחה קיבלה תרומה של 2,000 ₪ עבור סד לנתנאלה.  ☯

המשפחה קיבלה סיוע בקניית מזון מיוחד לנתנאלה. מדובר במזון יקר מאוד, וסיוע  ☯

מסוג זה יוצא דופן במחלקה לשירותים חברתיים. 

הסתגלות טובה של המשפחה לחיים בבאר שבע. ☯

ההורים מקבלים את המצב של הבת, משלימים עימו ומבינים כי הוא לא ישתפר.  ☯

זקוקים  ☯ שהם  הבינו  הכעסים,  על  להתגבר  ההורים  הצליחו  ממושך  תהליך  בתום 

לעזרה וכי יש דרך לסייע להם. 

משה מצא עבודה מסודרת וקבועה, והבין כי אינו יכול לשקוע ברחמים עצמיים.  ☯

הוא מרוויח את לחמו בכוחות עצמו ותומך במשפחתו. 

הפעולות שהובילו להצלחה
מענה לצרכים חומריים

מצוקה  בשל  בבסיסה,  הייתה,  חברתיים  לשירותים  למחלקה  המשפחה  של  הפנייה 

כלכלית. בשל הצורך לטפל בנתנאלה, בתם הבכורה, שני ההורים לא עבדו. זאת ועוד, 

לא הייתה להם כלל תמיכה בשל היותם חדשים בעיר. על כן החליט אביאל כי ראשית 

טיפוליות  קיים שיחות  אביאל  נפשית.  ולתמיכה  להכלה  נוסף  זה,  בנושא  לטפל  חשוב 

רבות עם ההורים. ראשית סייע להם למצוא את המענה המתאים ביותר לנתנאלה. האב, 

משה, בחן את המסגרות הקיימות בבאר שבע, אך לא היה שבע רצון מהן. אביאל הפנה 

אותו ל"עלה נגב". משה, בכוחות עצמו ובזכות יכולתו השכנוע שלו, הצליח לשלב את 

לשירותים  המחלקה   .17:00 השעה  עד  יום  הארכת  ובתכנית  נגב"  ב"עלה  בגן  נתנאלה 

שנמצאה  לאחר  בעלויות.  חלקית  השתתפות  באמצעות  במשפחה  תמכה  חברתיים 

יום.  במעון  האמצעית  הבת  את  גם  לשלב  ההורים  התפנו  הבכורה,  לבתם  מסגרת 

בגנים  לסיוע  נוסף  גם בעלות המעון.  המחלקה לשירותים חברתיים השתתפה חלקית 
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קיבלה  נוסף עבור המשפחה; המשפחה  סיוע  לגייס  ולתמיכה הכספית, הצליח אביאל 

עזרה ברכישת מזון מיוחד לנתנאלה, אשר עלותו כמה מאות שקלים בחודש, וכן קיבלה 

תרומה של כ-2,000 ₪ עבור סד לנתנאלה. אביאל מציין כי עם הזמן למדה המשפחה 

לפנות בכוחות עצמה לגורמים המתאימים לצורך קבלת תרומות וסיוע. 

תמיכה במשפחה

גם  ביטוי  לידי  באה  מחויבותו  קשה.  במצוקה  נתונה  שהייתה  למשפחה,  רבות  סייע  אביאל 

בתמיכה נפשית, בשיחות שקיים עם משה אשר מצידו הקפיד להגיע לפגישות מדי שבוע: 

החלטתי  ולכן  חזרתי בשאלה,  בעצמי  אני  גם  חיבור,  היה  ללבי,  נגע  "הסיפור של המשפחה 

להקדיש לו זמן מעבר למה שאני נותן בדרך כלל ליתר הלקוחות. בכל פעם שהוא שנכנס לחדר 

הוא גרם לי לחייך". הפגישות עם משה נועדו בעיקר לוונטילציה ולשיתוף. הדבר היה חשוב 

מאד למשה, שהיה נתון בלחצים רבים. זאת ועוד, אביאל הכיר בכך שהמשפחה פנתה לעזרה 

על רקע כלכלי, אך במהלך הליווי נוכח לגלות שהקשיים היו עמוקים יותר מהתנהלות כלכלית 

לבדה, ולטענתו: "תפקידו של העובד הסוציאלי במצב זה הוא בעיקר הכלתי, להיות שם עבור 

היו מגוונות, באמצעות  ולדאגות". דרכי הפעולה בטיפול  ולאפשר מקום לקשיים  המשפחה 

מיומנויות קלאסיות כמו הכלה, הקשבה וייעוץ, לצד קלפים טיפוליים וביבליותרפיה. אביאל 

מציין כי במהלך כל התהליך היה שיתוף פעולה מלא מצד משה ולא היה צורך רב ב"חיזור". 

בהמשך, כשהמצב התייצב, פחתה תכיפות הפגישות אך עדיין נשמר קשר טלפוני. 

לטפל  הצורך  בשל  כאמור,  העבודה.  תחום  היה  למשה  סייע  אביאל  שבו  נוסף  תחום 

בנתנאלה משה לא עבד והמשפחה נקלעה למצוקה כלכלית קשה. לאחר שנתנאלה שולבה 

במסגרת, התפנה משה למצוא עבודה. הוא הבין שאינו יכול לשקוע ברחמים עצמיים ובחר 

להיות אקטיבי בנוגע לפרנסת המשפחה. אביאל הפנה אותו ל"מעגל החיים והתעסוקה"4. 

בסופו של דבר משה מצא את העבודה בכוחות עצמו. 

הקיימות  התעסוקה  תכניות  מגוון  את  תחתיו  המרכז  בארץ,  מסוגו  הראשון  חדשני,  עירוני  מרכז   4

במסגרת עיריית באר שבע ולהציע מענה מגוון לנושא התעסוקה לכל האוכלוסייה, על שלל רבדיה:

http://www.beer sheva.muni.il/Residents/Welfare/TreatmentCenters/Pages/Maagal.aspx
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עקרונות פעולה
של . 1 ובפניּות  בזמן  צורך  יש  הלקוחות  עם  משמעותי  תהליך  לעבור  כדי   – פניּות 

העובד הסוציאלי, דבר שקשה מאוד ליישם עקב מחסור בכוח אדם.

להכיל את הקשיים . 2 ולא מצליח  רווי  כבר  הוא  עזרה כאשר  לקוח מבקש   – הכלה 

בעצמו. על העובד הסוציאלי להצליח להכיל את בעיותיו ואת קשייו ולאפשר לו 

ונטילציה. 

"להיות שם" – להיות עם הלקוחות ברגעים קשים וברגעים משמחים. 3. 

מעורבות אישית של העובד הסוציאלי – אביאל מספר כי מתחילת הדרך חש חיבור . 4

אישי למקרה, דבר שאפשר לו ליצור מערכת יחסים קרובה ופתוחה עם המשפחה. 

מערכת יחסים מסוג זה יכולה להביא להצלחה ולהישגים בטיפול.  

שימוש במגוון של כלים טיפוליים כדי לחזק את הלקוח.. 5

מתן מענה לצרכים חומריים לצד תמיכה נפשית מתמשכת.. 6

תכיפות הקשר מותאמת לצרכים של הלקוח. בתחילת הדרך נדרשה תמיכה רבה, . 7

ואכן התקיימו פגישות רבות. עם הזמן ירדה תכיפות הפגישות.  

סיוע למשפחה ללמוד לצרוך את השירותים באופן עצמאי, למשל פנייה לעמותות . 8

או לקבלת תרומות ישירות ללא סיוע העובד הסוציאלי. 

מחירי ההצלחה 
להפנים  המשפחה  של  בקושי  הטמון  הרגשי  בהיבט  ביטוי  לידי  בא  ההצלחה  מחיר 

את העובדה שמצבה הבריאותי של הבת לא ישתנה, והיא תהיה תמיד תלויה בטיפול 

שלהם, על כל המשתמע מכך. הבנה זו אינה פשוטה לקבלה ומדובר בתהליך של אבל 

והתמודדות עם אובדן. 

תוצרי לוואי חיוביים
אף שהפנייה הייתה על רקע כלכלי, לא ניתן להתעלם מן העובדה שהמשפחה התמודדה 

עם קושי רגשי משמעותי; התמודדות עם מחלה קשה וחשוכת מרפא של הבת. תוצאה 

הבריאותי  שהמצב  וההבנה  הקבלה  יכולת  פיתוח  הייתה  הטיפולי  התהליך  מן  חיובית 

וחייהם.  חייה  איכות  ופעולה למען שיפור  ישתפר, לצד השלמה עם המצב הקיים  לא 

כמו כן, בזכות התהליך הטיפולי הצליח משה להיפטר מכעסיו על המחלקה לשירותים 

חברתיים, וגם כעסיו על הדת ועל אלוהים התמתנו. כיום הוא רואה את הדברים באופן 

דיכוטומי פחות ואף מצליח לראותם באור חיובי יותר.  
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“הקשבה היא חצי פתרון”: מחזירים את 3. 
החיים לסדרם

רקע כללי 
היה  הכלכלי  ומצבו  רבות  שנים  במשך  בצבא  קבע  איש  היה   ,60 בן  בדוי(,  )שם  ראובן 

טוב. כשהשתחרר מן הצבא עבד כנהג מונית, עד שרכבו נהרס לחלוטין בתאונת דרכים. 

להרשות  יכל  ולא  אמצעים  חסר  היה  שכן  למוניתו  לשוב  ממנו  נבצר  התאונה  לאחר 

לעצמו לקנות מונית חדשה. הוא חיפש עבודה, אך מפאת גילו המבוגר והעובדה כי אינו 

בקו הבריאות נתקל בסירובים רבים. באותה עת חווה ראובן הליך גירושין קשה מאוד, 

במהלכו אף הוציאה נגדו אשתו צו הרחקה. ראובן עבר להתגורר אצל אמו במשך כשנה, 

ועלובה.  קטנה  דיור  ביחידת  להתגורר  עבר  והוא  הביתה  היא  אף  חזרה  שאחותו  עד 

ראובן  החליט  חולה,  הוא  שבה  הסוכרת  מחלת  רקע  ועל  אליו,  שנקלע  המצב  לנוכח 

)שם  במתן  פגש  ונפשי. שם  חומרי  סיוע  לפנות למחלקה לשירותים חברתיים לקבלת 

בדוי(, העובד הסוציאלי. 

ריאיון עם הלקוח

תמצית סיפור ההצלחה
הצלחתו של ראובן מתבטאת בעיקר בחזרתו לעצמאות. ראובן מצא עבודה מתאימה 

במפגשים  משתתף  הוא  'עמיגור'.  חברת  דרך  בהוסטל,  שנה  כחצי  מזה  מתגורר  והוא 

קבוצתיים אחת לשבוע, שבהם משתתפים אנשים המתמודדים עם בעיות שונות. חברי 

השינוי  אורח.  מרצה  מגיע  ולעיתים  אחרים,  של  מניסיונם  ולמדים  משתפים  הקבוצה 

בחייו של ראובן הביא להרחבת מעגל החברים והמכרים שלו ולשיפור ניכר במצב רוחו. 

ראובן מתאר את ההצלחה שלו: "התחלתי לראות אור, לפני כן ראיתי חושך". 

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

ראובן גר ביחידת דיור קטנה ומרוהטת חלקית.  ☯

לא היה לו מקום לארח את הילדים והנכדים. ☯
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ראובן לא עבד והתקיים מהבטחת הכנסה. ☯

לא היה לו סדר יום. ☯

לראובן לא הייתה רשת חברתית קרובה ותומכת. ☯

מצב רוחו הכללי של ראובן היה ירוד והוא היה מדוכדך. ☯

ראובן לא יצא מן הבית. ☯

ראשו של ראובן היה טרוד, עסוק במחשבות רבות.  ☯

אחרי

ראובן גר בהוסטל מסודר דרך חברת 'עמיגור'. ☯

יש לו מקום לארח בצורה מכובדת. ☯

ראובן עובד ומתפרנס בכבוד ובהתאם לצרכיו. ☯

יש לו סדר יום. ☯

יש לראובן כמה מסגרות חברתיות תומכות – קבוצת תמיכה, גר בשכנות לאנשים  ☯

טובים ופוגש אנשים במסגרת עבודתו.

מצב רוחו טוב רוב הזמן. ☯

ראובן יוצא, מטייל לעיתים. ☯

הראש "נקי", לא עסוק כל הזמן במחשבות שליליות.  ☯

הפעולות שהובילו להצלחה
בקשיים  נתון  היה  שבהן  שנים  כמה  לאחר  חברתיים  לשירותים  למחלקה  הגיע  ראובן 

רבים. הוא הבין כי עליו לפגוש עובד סוציאלי ולבקש עזרה. "לפני זה כבר פניתי לרווחה 

והצנתורים  המחלות  כל  בגלל  כוחות  לי  היה  לא  כבר  ואז  נפלתי,  קמתי,  פעם  כל  אבל 

ברצונו  ומה  המצב  את  לו  והסביר  מתן,  הסוציאלי  העובד  את  פגש  ראובן  שעברתי". 

לדיכי,  זה כשנכנסתי לעצבים,  לשנות. "מה שיכל לעזור הוא עזר. מה שטוב אצל מתן 

הייתי בא ושופך לו, והוא יודע להקשיב, הוא אומר אם יש איזה פתרון להציע". 

מתן ערך ביקור בית אצל ראובן. לאחר שראה את סביבת מגוריו, הוא צייד אותו במכתב 

מטעם המחלקה לשירותים חברתיים והפנה אותו לחברת עמידר בבקשה לקבלת דיור 

אוכל  שאני  מה  אמר  הוא  הכול...  לו  הראיתי  מתן,  את  "פגשתי  מתאר:  ראובן  ציבורי. 

לעזור לך אני אעזור. עשה לי ביקור בית, ראה את הטינופת מה הלך שם, אמר לי תפנה 

אחד  לא  הוא  שלו.  המכתבים  דרך  התהליך  את  הניע  הוא  מכתב.  לך  אתן  אני  לעמידר 

שמגלגל או מורח אותך". 
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סיפורי ההצלחה: “הקשבה היא חצי פתרון”

לפני שפנה לעמידר התבקש ראובן לאסוף אישורים רפואיים שונים. "הלכתי למרפאה 

הבאתי את כל המסמכים שהוא ביקש. כל פעם הבאתי לו קצת ואז ניסח מכתב ושלח 

להם את כל האישורים". ראובן פנה לעמידר ומסר להם את המכתב, אך נתקל בסירוב 

לקבלת דיור ציבורי. עם זאת, הוא זומן לוועדה מיוחדת ובה "אמרו שבית לא אקבל אבל 

שאלו אם אני רוצה הוסטל, אמרתי בסדר אין לי ברירה". בוועדה המליצו לראובן לפנות 

לעמיגור ולמשרד השיכון בבקשה להוסטל, וכך עשה. 

בהמשך הציע מתן לראובן להצטרף לקבוצה הנפגשת אחת לשבוע כדי לפרוק מתחים 

ולדבר על הבעיות. "ישר הסכמתי, היה לי טוב בקבוצה. מתאספים פעם בשבוע, לפעמים 

מישהו מרצה לנו על דברים, אתה לומד ממנו והוא לומד ממך. אתה שופך את הלב שלך, 

אתה מתאוורר כמה אתה יכול לשבת בבית?". 

ל"מעגל  ראובן  פנה  באר שבע,  עיריית  פרויקט של  על  בעיתון  פרסום שראה  בעקבות 

החיים והתעסוקה" במטרה למצוא עבודה אשר תתאים לו. הוא ניגש למשרדים וביקש 

עבודה. "מאוד כאב לי שלא הייתי עובד. בלי עבודה אתה מרגיש שאתה לא שווה כלום. 

ואני עבדתי בחיים שלי. אמנם המחלות מפריעות אבל עבודה זה חמש שעות ביום זה 

בסדר". הפקידה ב"מעגל החיים והתעסוקה" ביקשה ממנו להגיע להשתלמות של כמה 

ימים, ולאחר מכן, אם יימצא משהו שיתאים, היא תפנה אותו. "עברתי את ההשתלמות, 

עשיתי איזה מבחן וראו שיש לי פוטנציאל".

החיים  מ"מעגל  פנייה  קיבל  לא  כאשר  אך  התעודד,  ראובן 

הלכתי  "מיוזמתי  שוב.  למשרד  ניגש  הוא  והתעסוקה" 

ראובן  בשבילי".  משהו  יש  אם  ושאלתי  אליה 

"עד שפעם  כחודשיים,  נענה בשלילה במשך 

פעמים  חמש  איזה  משהו.  שיש  אמרה  אחת 

משהו  שמצאה  עד  כלום  היה  ולא  הלכתי 

כוח  חברת  ל'מנפאואר',  אותי  שלחה  היא  בשבילי. 

אדם, שם מצאו לי עבודה". 

נקודת המפנה
שלו:  ההצלחה  בסיפור  מפנה  נקודות  שתי  מזהה  ראובן 

ל"מעגל  והפנייה  חברתיים  לשירותים  למחלקה  הפנייה 

רבות.  לו  תרמה  מתן  של  ההקשבה  והתעסוקה".  החיים 

"מספיק שמישהו מקשיב לך זה כבר חצי פתרון". החזרה 
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מציין:  שהוא  כפי  שלו,  והמסוגלות  העצמאות  תחושת  את  חיזקה  התעסוקה  למעגל 

"בלי עבודה אתה מרגיש שאתה לא שווה כלום".

עקרונות פעולה
פנייה לסיוע מקצועי.. 1

אקטיביות ושיתוף פעולה – "גם אני הלכתי והתעניינתי ושאלתי. הבנתי שאם אני . 2

אשב רגל על רגל אלך לקיבינימט. תמיד עדיף לנסות מאשר לשבת. להקריב זמן 

וכוחות, אנחנו לא צעירים אבל אתה מנסה". 

החיים . 3 מ"מעגל  שלילית  תשובה  כשקיבל  ויתר  לא  ראובן   – ועקשנות  התמדה 

והתעסוקה", אלא התמיד וחזר אליהם עד שקיבל תשובה חיובית.

פתיחות – ראובן שיתף את העובד הסוציאלי בבעיותיו.. 4

במפגש . 5 להשתתף  ההצעה  את  קיבל  ראובן  להסס  מבלי   – להתנסויות  מוכנות 

קבוצתי שבועי. 

סוגיות לא פתורות
בקו  אינו  הוא  ראובן.  של  הבריאותי  מצבו  היא  פתורה  לא  שנותרה  הסוגיות  אחת 

הבריאות וסובל מסוכרת. סוגיה נוספת היא מקום מגוריו; על אף שהדירה מספקת לו 

את כל צרכיו היא קטנה מדי וראובן היה שמח לעבור לדירה גדולה יותר. 

ריאיון עם העובד הסוציאלי

תמצית סיפור ההצלחה
חיים  משבר  לאחר  עצמאי  גבר  להיות  חזרתו  היא  ראובן  של  בסיפור  ההצלחה  מוקד 

קשה שעבר. בעקבות זאת הוא מגיע בתדירות פחותה הרבה יותר למחלקה לשירותים 

חברתיים. כיום ראובן מתגורר בדירה מרוהטת בהוסטל, הוא עובד ונמצא במצב רוח טוב 

במרבית הזמן.

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

ראובן חווה בדידות גדולה. ☯

מצב רוחו לא היה טוב, והוא חש כעס ותסכול. ☯
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ראובן שילם שכר דירה גבוה ביחס ליכולותיו הכלכליות. ☯

לראובן לא היה ריהוט בסיסי. ☯

כחלק מהליך הגירושים הקשה שעבר, גרושתו הותירה אותו ללא כל רכוש וכסף. ☯

ראובן ציפה משירותי הרווחה לסייע לו בכל. ☯

בשל מחלת הסוכרת, מצבו הבריאותי לא היה טוב. ☯

אחרי

ראובן מבטא פחות כעס, הוא שליו יותר, רגוע ונינוח. ☯

ראובן מקבל ומשלים עם מצב החיים החדש. ☯

ראובן מתגורר בהוסטל של חברת עמיגור. ☯

לראובן יש רהיטים וציוד בסיסי. ☯

ראובן מצא עבודה, והוא מפרנס את עצמו. ☯

ראובן השתקם מבחינה כלכלית. ☯

מגיע,  ☯ הוא  כאשר  פחותה.  בתדירות  חברתיים  לשירותים  למחלקה  מגיע  ראובן 

מטרתו העיקרית היא לברך לשלום ולהודות על העזרה.

עקב מצבו הרפואי, ראובן עשה דיאטה וירד במשקל. ☯

הפעולות שהובילו להצלחה
ראובן הגיע למחלקה לשירותים חברתיים כדי לפגוש עובד סוציאלי ולבקש עזרה, ופגש 

בעיקר  בתחילה  התאפיין  ביניהם  הטיפולי  הקשר  הסוציאלי.  העובד  בדוי(,  )שם  במתן 

הצעתי  לא  שם,  להיות  בעיקר  חשוב  הקשבתי,  בעיקר  "בהתחלה  פרטניות.  בשיחות 

פתרונות בהתחלה, רק הייתי אתו במקום הקשה".

ולכן  חי לבד,  זכאי לדירת עמידר מכיוון שהוא  יהיה  כי ראובן לא  בהמשך, מתן העריך 

הפנה אותו להגיש בקשה לדירת הוסטל של חברת עמיגור. מתן צייד אותו בדוח סוציאלי 

שבו כתובה המלצתו לסיוע בדיור. במקביל, מתן הציע לראובן להצטרף לטיפול קבוצתי. 

מתן מוביל קבוצת "קפה בוקר" שמטרתה להפיג בדידות בקרב מטופלים של המחלקה 

לשירותים חברתיים. ראובן קיבל את ההצעה והחל להגיע לפגישות הקבוצתיות. לדבריו: 

"אחד הדברים הקשים בחיים הוא לחשוב שהקושי הוא רק שלך".

ועבר  עמיגור  מחברת  חיובית  תשובה  קיבל  ראובן  קיבל  מתן,  ולשמחת  לשמחתו 

להתגורר לבדו. מתן ביקר בדירתו של ראובן וראה שלראובן חסר ריהוט בסיסי. בעקבות 

סיפורי ההצלחה: “הקשבה היא חצי פתרון”
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הביקור הגיש מתן בקשות לסיוע דרך קרן הידידות. כך ראובן קיבל מקרר, תנור, כיריים, 

ארון בגדים, מיטת יחיד ומכונת כביסה. לאחר שראובן אמר למתן כי הוא שוקל לחפש 

עבודה, מתן עודד אותו בכך ותמך בו. ראובן פנה לשירות של "מעגל החיים והתעסוקה". 

לאחר זמן מצא עבודה ובה הוא מתמיד עד היום. 

נקודת המפנה
לביקור הבית אצל  הגיע  הוא  נקודת המפנה בקשר הטיפולי חלה כאשר  כי  מתן טוען 

ראובן. "ביקור הבית נתן לי דחיפה לעזור לו בדברים הבסיסיים שהוא צריך, הבית היה 

ריק ורציתי לקדם אותו". מתן מאמין כי מעורבותו והעידוד שהעניק לו דחפו את ראובן 

לחפש עבודה: "כנראה זה נתן לו דחיפה לראות שמישהו פה בשבילו ועוזר לו".

עקרונות פעולה
איתו . 1 להיות  חשוב  לי  "היה   – אמפתיה  וגילוי  תמיכה  באמצעות  אמון  ביסוס 

ולהזדהות איתו בסבל ובתסכול שהוא מבטא".

אי-שיפוטיות – מתן דגל לאורך כל הקשר הטיפולי בעיקרון זה, הקפיד לא למתוח . 2

ביקורת על ראובן, על תחושותיו ועל פעולותיו.

יצירת מכנה משותף – למתן היה חשוב להתחבר לראובן באמצעות מכנה משותף . 3

שאותו זיהה ביניהם, הדת. "השיח בינינו היה מתוך אמונה, למשל כאשר דיברנו על 

ירידה לצורך עלייה. הוא גם ביקש שאתפלל בשביל הנכד שלו שלא מרגיש טוב".

סיוע חומרי – מתן סייע לראובן רבות בפן החומרי, מתוך האמונה כי רק כאשר יהיה . 4

לו ריהוט בסיסי וקורת גג הוא יוכל להתפנות לפיתוח אישי וליציאה מן המשבר.

שילוב של שיטות טיפול מגוונות – מתן דאג שראובן ישתתף הן בשיחות פרטניות . 5

והן בטיפול הקבוצתי. זהו עיקרון חשוב, מאחר שכל שיטת טיפול העניקה לראובן 

ובחזרה  העצמי  בשיקום  לו  סייע  השיטות  שתי  של  והשילוב  אחרים,  יתרונות 

לחיים עצמאיים.

בהליך . 6 דגש  ושם עליהם  בראובן  זיהה את הכוחות הטמונים  – מתן  זיהוי הכוחות 

הטיפולי. "אני חושב שמה שעזר לו זה בעיקר הכוחות שיש לו".

– מתן החליט להגיע לביקור בית אצל ראובן. במבט לאחור . 7 יציאה מאזור הנוחות 

הרב  ראה את המחסור  הוא  היה משמעותי, מאחר שבאותה עת  הביקור  כי  נראה 

בציוד, ובפן הרגשי העניק לראובן תחושה של תמיכה, שהיוותה בסיס לצמיחה שלו.
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עבור מתן, המחירים הטמונים בקשר הטיפולי עם ראובן קשורים בעיקר לקושי להעניק 

לו כמה שיותר מענים. "מדובר בסיפור מורכב וקשה, אמרתי לעצמי: איך בדיוק אני יכול 

לעזור לו?". נוסף לכך, מתן סבור שמחיר נכבד שראובן שילם בתהליך הזה הוא הבושה 

לבקש עזרה. "לאחר שאתה איש קבע ללא כל מצוקה כלכלית או נפשית, קשה מאוד 

להיכנס למחלקה לשירותים חברתיים ולבקש סיוע". בסופו של דבר התגבר ראובן על 

הבושה והצליח לשקם את חייו.

סוגיות לא פתורות
הסוגיות שנותרו ללא מענה נוגעות בעיקר למצבו הבריאותי של ראובן. מצבו אינו טוב, 

אך למתן אין את היכולת והמנדט המקצועי לסייע לו בטיפול בסוכרת. 

סיפורי ההצלחה: “הקשבה היא חצי פתרון”
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“אישה לוחמת”: סיוע בשיקום משפחה 4. 
במשבר עקב מצב כלכלי קשה

רקע כללי 
שירי )שם בדוי(, בת 51, נשואה ואם לארבעה ילדים. בן זוגה מתקשה לסייע בפרנסת 

יש  זאת  למרות  היחידה.  המפרנסת  היא  שירי  כן  ועל  עבודה,  תאונת  עקב  המשפחה 

תקופות ארוכות שבהן אין היא יכולה לעבוד עקב בעיות בריאות ובעיקר בשל בעיות 

קשות בגבה. על רקע זה, ועקב מצוקה כלכלית קשה, פנתה שירי למחלקה לשירותים 

למרות  לה.  סייעה  אשר  סוציאלית  עובדת  בדוי(,  )שם  בנעמה  פגשה  שם  חברתיים. 

בוועדה  השתתפה  ואף  ולוחמת  חזקה  אישה  היא  שירי  הכלכלית,  והמצוקה  הקשיים 

בכנסת שעסקה בעוני, והציגה את סיפורה האישי. 

ריאיון עם העובדת הסוציאלית 

תמצית סיפור ההצלחה
על אף הקשיים שבהם היא נתונה, כיום שירי עובדת ומצליחה לשקם את המצב הכלכלי 

מערכות,  מול  בלהילחם  עסקה  ששירי  "אחרי  מציינת:  נעמה  משפחתה.  ושל  שלה 

מן  לעזרה  מחכה  לא  והיא  לעבוד  יצאה  היא  מסודר,  באופן  עבדה  לא  שנים  ובמשך 

המדינה. שירי היא אישה חזקה שתמיד נלחמת למען הצדק והיא הצליחה לגדל ילדים 

מדהימים למרות הקשיים".

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים 

של "לפני" ו"אחרי"
לפני

שירי התקשתה לעבוד ברציפות. ☯

מוסדות:  ☯ למגוון  כבדים  חובות  היו  לשירי 

רשות השידור, חברת חשמל ועוד.

לתאגיד  ☯ במיוחד  גדול  חוב  היה  לשירי 

האזורי למים, מי-שבע, בסך 18,000 ₪.
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שירי התקשתה לספק אוכל לילדיה. ☯

להישאר  ☯ השתדלה  היא  זאת  למרות  רגשית.  מבחינה  גם  הנטל,  תחת  כרעה  שירי 

חזקה.

שירי פנתה למחלקה לשירותים חברתיים כדי לקבל סיוע כלכלי בלבד. ☯

אחרי

שירי פנתה לביטוח לאומי )בתמיכתה של נעמה( והחלה קורס הכנה לשוק העבודה. ☯

שירי עובדת במשרה חלקית בניקיון. ☯

שירי מרוצה מאוד מעבודתה, ומעצם העובדה כי עובדת במקום מסודר. ☯

שירי הסדירה חלק מן החובות. ☯

שירי  ☯ של  לטובתה  המשפט  בית  פסק  "מי-שבע",  המים  תאגיד  עם  מאבק  לאחר 

והסדיר את החוב בעבורה.

וילדה  ☯ – ילדה אחת התגייסה לצבא  למרות הקשיים בבית, ילדיה מצליחים מאוד 

נוספת התחתנה.

שירי נראית טוב יותר מבעבר, היא מחויכת, מאושרת וחיונית יותר. ☯

שירי תורמת מוצרים לאנשים במצוקה גדולה משלה: "תמיד שיש לה מה לתרום  ☯

היא מבקשת ממני לתת לאנשים שצריכים".

הפעולות שהובילו להצלחה
הקשר בין שירי לנעמה החל על רקע של בקשה לסיוע חומרי. באותה עת היא קיבלה 

זה.  חבילות מזון מטעם המחלקה לשירותים חברתיים, ובמפתיע הפסיקה לקבל סיוע 

בירורים טלפוניים  ולאחר  נעמה הבטיחה שתברר,  זאת.  ביקשה מנעמה להסדיר  שירי 

שירי חזרה לקבל את הסיוע. לאחר הטיפול במשבר הנקודתי, פעלה נעמה כדי להכיר 

הקפידה  ונעמה  השתיים,  בין  אמון  נוצר  הזמן  עם  יותר.  טוב  סיפורה  ואת  שירי  את 

להתקשר לשירי ולבדוק לשלומה לעיתים קרובות.

לעמידר,  לה  שהצטברו  בחובות  בטיפול  סיוע  לקבל  כדי  לנעמה  פנתה  שירי  בהמשך, 

סוציאליים  דוחות  נעמה  כתבה  לה  לסייע  כדי  ועוד.  החשמל  לחברת  למי-שבע, 

המעידים על מצבה הכלכלי של שירי. את הדוחות הללו שירי העבירה לגופים שונים 

ובכך הצליחה להסדיר חלק מן החובות.

מאחר שלשירי היה חוב כספי גדול לחברת מי-שבע, נעמה הפנתה אותה לסיוע במיצוי 

שירי  את  הפנתה  הזכויות  מיצוי  עובדת  חברתיים.  לשירותים  המחלקה  מטעם  זכויות 
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לעו"ד העובד עם המחלקה והוא סייע לה להסדיר את החוב. במקביל להסדרי החובות, 

במסגרתה  לאומי,  ביטוח  מטעם  לה  שהוצעה  תכנית  לגבי  נעמה  עם  התייעצה  שירי 

נעמה עודדה את שירי להשתתף בקורס  שירי תשתתף בקורס הכנה לעולם העבודה. 

ולהצטרף לשוק העבודה.

על  חיוביים  חיזוקים  לה  מעניקה  היא  שירי.  עם  קבוע  קשר  על  שומרת  נעמה  כיום 

מאמציה ומעודדת אותה להמשיך ולהתקדם; העזרה החומרית ממשיכה; נעמה הכניסה 

את שירי לרשימת משפחות שיקבלו סיוע לחג הפסח, בחורף נעמה דאגה להעניק לה 

שמיכות חמות, ולמעשה כל סיוע שנעמה יכולה להעניק היא מקפידה לזכור את שירי. 

כיום עיקר הקשר נשמר באמצעות שיחות טלפון, ובעת הצורך מתקיימות גם פגישות. 

רבות  התקדמה  היא  קשיים,  עם  מתמודדת  עדיין  שהיא  אף  היום.  יותר  שמחה  שירי 

וחשה טוב יותר כלפי עצמה וכלפי בני משפחתה.

עקרונות פעולה
ביסוס אמון – נעמה הקפידה להקשיב לשירי בתחילה ולסייע לה בעיקר בהקשר . 1

בנושאים  פעולה  עמה  ולשתף  נעמה  על  לסמוך  לשירי  גרמה  זו  גישתה  החומרי. 

נוספים.

החדרת מוטיבציה – נעמה זיהתה את הכוחות הטמונים בשירי. היא שכנעה אותה . 2

והייתה משוכנעת שהעבודה  ביכולותיה  העבודה מאחר שהאמינה  לשוק  להיכנס 

תגרום לה להרגיש טוב יותר. "כל הזמן שכנעתי אותה ללכת לעבוד ולא לוותר".

מעקב והתעדכנות – לנעמה היה חשוב לשמור על קשר רציף עם שירי ולהתעדכן . 3

דאגה  נעמה  חברתיים,  לשירותים  למחלקה  מה  זמן  הגיעה  לא  שירי  אם  במצבה. 

להתקשר ולשאול לשלומה, להתעדכן בנושא החובות וכיו"ב.

נלחמה . 4 והיא  במערכה,  יחד  שהן  תרגיש  ששירי  חשוב  היה  לנעמה   – כנגדה  עזר 

דוחות  כתבה  נעמה  החובות.  את  להסדיר  כדי  המוסדות  מול  ביד  יד  עימה 

באופן  שירי  את  ללוות  והסכימה  מוסדות  לכמה  בעצמה  התקשרה  סוציאליים, 

צמוד בכל הנוגע לעניין זה.

"הגדלת ראש" – נעמה "הגדילה ראש" ולא אחת עשתה מעל ומעבר למה שנדרשה . 5

חיפשה  נעמה  בביתה,  אינטרנט  אין  שלשירי  מאחר  למשל,  מקצועית.  מבחינה 

דפים  לשירי  צילמה  ואף  בירוקרטיה,  ענייני  ועל  שונים  מוסדות  על  מידע  עבורה 

במכונת הצילום של המחלקה כשזו נזקקה לכך.  
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נעמה סבורה כי היא לא שילמה מחירים בקשר הטיפולי בינה ובין שירי, אולם שירי כן 

שילמה מחירים; עקב מגבלותיה הפיזיות היא מתקשה לעבוד בעבודת ניקיון. נוסף לכך, 

מאחר שהיא מרוויחה משכורת כעת, הקצבאות מביטוח לאומי מופחתות.

סוגיות לא פתורות
שבה  הכלכלית  המצוקה  היא  לגמרי  נפתרה  לא  שעדיין  מרכזית  סוגיה  נעמה,  מבחינת 

נתונה. נעמה מתארת: "עדיין מעקלים לה את המשכורות בגלל החובות שיש לה,  שירי 

אבל אני רואה שהיא מעריכה את עצם זה שהיא יוצאת לעבוד". נוסף לכך, נעמה חשה 

היא כי מעניקה לשירי יחס חם וצמוד, והיא תוהה האם לאחר ששירי תעבור לטיפולו של 

עובד סוציאלי אחר, היחס הזה יימשך. "אני שואלת את עצמי האם אני צריכה יותר לשים 

גבולות? לעובד סוציאלי אחר יהיה פחות זמן להקדיש והוא ייתן פחות תשומת לב".
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“עושים סדר”: התמודדות של בת עם 5. 
אגרנות כפייתית של אביה 

רקע כללי 
יעקב )שם בדוי(, ניצול שואה בן 89, נולד בברית המועצות לשעבר ועלה ארצה בשנת 

המתגוררת  בדוי(  )שם  סימה  בשם  בת  בחו"ל,  המתגורר  בן   – ילדים  שני  ליעקב   .2002

יעקב  רופף. בשלב מסוים התפתחה אצל  וכן אח שעימו הקשר  בבאר שבע עם בתה, 

צעצועים,  רהיטים,  חלקי   – ברחוב  שמצא  אפשרי  דבר  כל  אגר  הוא  אגרנות;  הפרעת 

ובזבל,  וכיו"ב. דירתו הפכה מפגע תברואתי, עמוסה לעייפה בחפצים  ספרים, עיתונים 

על  ועצבני  כועס  הפך  הוא  לכך  נוסף  חולדות.  שורצת  ואף  מאוד  ומלוכלכת  מסריחה 

הגובר  כעסו  חפצים.  לאסוף  ממנו  למנוע  או  דירתו  את  לנקות  שניסתה  מאחר  סימה 

הוביל אותו לנתק כל קשר עם בני משפחתו. במשך שלוש שנים ניסתה סימה לפגוש 

את אביה, אך הוא סירב לדבר איתה. על רקע זה – אגרנות כפייתית, ירידה קוגנטיבית, 

קשיים בניהול משק הבית ובעיות בהיגיינה אישית – פנתה סימה למחלקה לשירותים 

חברתיים בעירייה, ושם קיבלה סיוע מסיון )שם בדוי(, עובדת סוציאלית מן המחלקה 

לרווחת הקשיש. 

ריאיון עם הלקוחה

תמצית סיפור ההצלחה
ראשית,  היבטים.  בשני  ביטוי  מוצאת  הקשיש  ואביה  סימה  של  בסיפור  ההצלחה 

מצבו הבריאותי של יעקב השתפר משמעותית. שנית, חל שיפור ניכר באיכות החיים 

הן של סימה והן של אביה; עם חלוף הזמן הבין יעקב שהמצב בדירתו העמוסה קשה 

מאוד ופחד כי ימצא בה את מותו, לכן הסכים לעבור לגור בבית אבות, שם דואגים 

לשלומו. השינוי גרם למצב רוחו להשתפר ולקשר שלו עם סימה לשוב להיות טוב 

כפי שהיה בעבר.
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תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

יעקב החל לאגור ציוד באופן כפייתי. ☯

סימה לא ידעה מה לעשות בנוגע למצבו של אביה. ☯

הדירה של יעקב הוגדרה מפגע תברואתי. ☯

סימה ניסתה לדבר איתו ולפנות את הדירה, אך הוא סירב. ☯

היו ריבים וויכוחים בין סימה לאביה. ☯

מצבו הבריאותי של יעקב התדרדר, בין השאר לא היו לו שיניים והוא לא שמע. ☯

מצבו הנפשי של יעקב התדרדר, והוא ביטא כעס ועצבנות. ☯

הקשר בין סימה לאביה לא היה  טוב; הוא סירב לדבר איתה ובחר "להוציא" אותה  ☯

מחייו.

לסימה לא הייתה תמיכה מצד ארגונים בקהילה. ☯

כאשר אביה של סימה חידש עימה קשר, היא עזבה את עבודתה למשך כשנה כדי  ☯

לטפל בו, ומצבה הכלכלי התדרדר.

אחרי

בזכות סיון, השיגה סימה לאביה מכשיר שמיעה וכן סיוע בטיפול שיניים. ☯

יעקב עזב את דירתו וכיום הוא מתגורר בבית אבות. ☯

יעקב עבר ניתוח שהביא לפתרון בעיה רפואית שממנה סבל.  ☯

מצבו הנפשי של יעקב השתפר, הוא נינוח ורגוע יותר בבית האבות. ☯

מצבו ההגייני השתפר, הוא מסתפר ומתקלח בבית האבות. ☯

הקשר בין סימה לאביה טוב מאוד, היא מבקרת אותו הרבה ומביאה אותו לביתה  ☯

מדי פעם.

סימה חזרה לעבוד והיא משתקמת מבחינה כלכלית. ☯

הפעולות שהובילו להצלחה 
טיפול ראשוני באב

סימה ואביה היו בנתק במשך כשלוש שנים. כאשר סימה פגשה אותו שוב, היא הייתה 

חבל  מלוכלכים,  הבגדים שלו  זקן, מסריח,  עם  בן אדם מהמונית  "יוצא  בהלם ממצבו. 

את  לו  כיבסה  היא  הזקן.  את  לו  וקצצה  אותו  סיפרה  אותו,  קילחה  סימה  הזמן".  על 
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הבגדים ודאגה שיאכל. היא העבירה את אביה להתגורר אצלה, עימה ועם בתה, אולם 

המגורים יחד היו קשים מאוד. האב הקשיש נהג בעצבנות וביקש כל הזמן לצאת לטייל, 

גם כאשר סימה דאגה וביקשה שיישאר בבית. "שמתי לו בכיס של המכנסיים פתק עם 

מספר טלפון וכתובת כדי שאם הוא לא ידע לחזור ויבקש עזרה אז אנשים ימצאו את 

הפתק". כמה פעמים המשטרה החזירה אותו הביתה כי מצאו אותו משוטט ברחוב. 

למחלקה  לפנות  סימה  החליטה  פעולה,  כיווני  וללא  אונים  חסרת  שהייתה  מאחר 

היא  עימה  בפגישה  הסוציאלית.  העובדת  לסיון,  הופנתה  שם  חברתיים.  לשירותים 

לעשות.  שעליה  הפעולות  לגבי  הדרכה  ממנה  וקיבלה  אביה  של  מצבו  על  לה  סיפרה 

"ככה היא התחילה להגיד לי מה לעשות, לכי לפה ולכי לשם, אני יכולה להגיד לך שכל 

יום הלכתי איתו לרופא אחר". 

הדבר הראשון שסיון אמרה לסימה היה: "קודם כל אבא שלך צריך שיהיה לו קשר עם 

אנשים, ובשביל זה הוא צריך מכשיר שמיעה". סימה מיהרה וקנתה לו מכשיר שמיעה 

לאחר  סבל.  שממנה  רפואית  בעיה  עקב  לבדיקות  איתו  הלכה  היא  בהמשך  מכספה. 

שבו  נוסף  רפואי  נושא  פרוסטטה.  ניתוח  האב  עבר  אולטרסאונד,  בדיקות  של  תהליך 

היה צורך לטפל היה השיניים, שכן ליעקב לא היו שיניים. בסיוע של סיון אושר מימון 

לטיפול שיניים. 

במקביל לבדיקות הרפואיות, התייעצה סימה עם סיון בנוגע למה כדאי לעשות עם הדירה 

תברואתי,  מפגע  כבר  שהיוותה  הדירה,  את  לפנות  יש  כי  הוחלט  שוכר.  אביה  שאותה 

ופינתה את  ניקתה  נוספים,  ושל מתנדבים  סיון  בסיוע של  סימה,  ולסיים את השכירות. 

הדירה במשך שבועיים, תוך שהצליחה להיפטר בסופו של דבר מכל הדברים שאגר יעקב 

במהלך השנים. סימה אף דיברה עם בעל הדירה ועם העירייה כדי לסיים את הטיפול.

יעקב עובר לבית אבות

בו  לטפל  נוסף שהיה חשוב  נושא חשוב  יעקב,  הרפואיות של  בבעיותיו  הטיפול  לצד 

היה עניין האפוטרופסות. סימה הבינה כי אביה אינו כשיר לקבל החלטות בעצמו. עם 

זאת, לנוכח מערכת היחסים המורכבת שלה עימו בשנים שקדמו, היא חששה מקבלת 

לבקש  הוחלט  סעד  פקידת  ושל  סיון  של  בהמלצתן  לפיכך,  נכסיו.  ועל  עליו  אחריות 

המשפט  לבית  בקשה  הגישה  הסעד  פקידת  המדינה.  מטעם  אפוטרופוס  של  מינוי 

והבקשה אושרה.

בשל  בתה.  ועם  איתה  התגורר  הוא  באביה,  סימה  טיפלה  שבה  התקופה  כל  במהלך 

היו  המשותפים  החיים  עבודתה.  את  לעזוב  נאלצה  סימה  לטיפול,  שנדרש  הרב  הזמן 
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באלימות  לנהוג  שהחל  עד  להתדרדר,  המשיך  יעקב  של  הנפשי  שמצבו  מכיוון  קשים 

כלפי סימה וכלפי בתה. סימה לא ידעה מה לעשות והתייעצה עם סיון. יחד הן החליטו 

לאשפז אותו בבית חולים פסיכיאטרי בבאר שבע. שם המליץ הצוות הרפואי להעבירו 

על  הבריאות  למשרד  מכתב  כתבה  החולים  בבית  הסוציאלית  העובדת  אבות.  לבית 

מצבו, ומשם העבירו אותו ישירות לבית אבות.

כיום יעקב מתגורר בבית אבות לתשושי נפש. הוא לא יכול לצאת משם באופן חופשי, 

ומטפלים בו היטב. סימה מתארת: "אני יודעת שהוא במקום מסודר, הוא נקי והוא ישן, 

הוא מקבל שם כל מה שהוא צריך, הוא לא שמח שם אבל הוא מבין שהוא במקום טוב". 

סימה מצאה עבודה חדשה, והיא מרוצה מאוד. מצבה הכלכלי משתפר והקשר שלה עם 

אביה טוב מאוד. "בסופו של דבר חזרנו אחד לשני, אני מבקרת אותו פעם או פעמיים 

בשבוע. עכשיו לא ראיתי אותו כמה ימים ואני כבר מתגעגעת".

עקרונות פעולה
היא החליטה . 1 לאביה,  לסייע  כיצד  ידעה  לא  סימה  – כאשר  לסיוע מקצועי  פנייה 

לפנות לסיוע והתקשרה לעובדת הסוציאלית. 

לעשות . 2 שהתבקשה  מה  עם  פעולה  שיתפה  סימה   – פעולה  ושיתוף  אקטיביות 

למען אביה. היא לקחה אותו לרופאים שונים, פנתה לעזרה לפינוי דירתו ודיברה 

עם אנשי מקצוע שונים כדי לסייע לו ככל הניתן.

סייעה . 3 וכך  ביותר,  והקריטיים  הדחופים  בצרכים  החלה  סימה   – הצרכים  תעדוף 

מכן  לאחר  הרפואיים,  בצרכים  טיפלה  היא  ראשית  למשל,  מיטבי.  סיוע  לאביה 

טיפלה בדירתו. כשאלו טופלו, היא פעלה כדי למצוא לו מקום מגורים קבוע.

מחויבות לטיפול באב – לתפיסתה, הטיפול באביה תבע ממנה לא מעט, ועם זאת . 4

קרוב  כיום  ביניהם  הקשר  ודאגה.  אכפתיות  אהבה,  מתוך  עבורו  זאת  עשתה  היא 

ומשמעותי.

מציאת הפתרון הטוב ביותר בנסיבות הקיימות – בית אבות לתשושי נפש אינו הפתרון . 5

האידאלי עבור יעקב, אך סימה מבינה ששם אביה מטופל בצורה הטובה ביותר.

מחירי ההצלחה 
כאשר מדובר על מחירים שסימה שילמה, היא אומרת שאיננה מסתכלת על זה כך. "לי 

זה היה ברור, אני לא חושבת שזה מחיר. אני לא שילמתי. זה היה מובן מאליו שצריך 

לעשות את הדברים". 
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סוגיות לא פתורות
בחופשיות  לטייל  לצאת  רוצה  עדיין  הוא  האבות.  בבית  משהותו  מרוצה  אינו  יעקב 

לה  כואב  אחד  מצד  בדילמה;  נמצאת  סימה  שם.  המוגש  האוכל  את  אוהב  לא  וגם 

שאביה רחוק ממנה, ומן הצד האחר היא יודעת שזו מסגרת טובה מאוד עבורו. "הוא 

מתחנן, תיקחי אותי הביתה, אבל אני לא יכולה לתת לו טיפול כמו שנותנים לו שם. 

אני בדילמה".

ריאיון עם העובדת הסוציאלית

תמצית סיפור ההצלחה
ירוד מאד, כיום מטופל ומאוזן תרופתית. לאחרונה אף אובחן על  יעקב, שהיה במצב 

ולא כתשוש נפש. הוא שב לנהל אורח חיים תקין ולבטא  ידי פסיכו-גריאטר כתשוש 

למצב  אי-שפיות  של  ממצב  ועבר  הזוהמה,  ומן  האגרנות  מן  פסק  הוא  לחיות.  רצון 

של שפיות. נוסף לכך, חידוש הקשר עם בתו וביסוס קשר משמעותי ויציב עימה הוא 

הצלחה גדולה עבורו.

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

ההתנהגות האגרנית הכפייתית בשילוב ההימנעות מסדר וניקיון בדירה הציבו את  ☯

חייו של יעקב בסכנה. דוגמה לכך היא החולדות ששרצו בדירה, שלעיתים אף נשכו 

אותו. יעקב נטה לאסוף גם חפצים שהיוו מפגע תברואתי של ממש, כגון שקיות 

של  התקינה  ולבריאותם  לחייהם  גם  הפריע  זה  הרגל  רב.  זמן  בביתו  ששהו  זבל 

השכנים והסובבים. היבט בעייתי נוסף של האגרנות היה שוטטות ברחובות, כנראה 

לשם איסוף חפצים. 

מצבו הגופני של יעקב היה רע – לבושו היה מוזנח, הוא לא היה מגולח ולא שמר  ☯

על היגיינה אישית. נוסף לכך הוא סבל מבעיות רפואיות שונות ובהן בעיית שמיעה; 

הוא השתמש במכשיר שמיעה אך לא הרכיב אותו בקביעות, ועל כן הוא למעשה 

היה מנותק מן הסביבה. 

מצבו הנפשי היה רעוע – הביע מחשבות אובדנות וחוסר רצון לחיות.  ☯

יעקב חווה ירידה קוגנטיבית הקשורה בגילו המבוגר ובמצבו הבריאותי הלקוי. עקב  ☯

כך קרה שהלך לאיבוד במהלך שיטוטיו ברחובות וחיפושיו אחר חפצים לאוספיו. 
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ומנותק  ☯ יציב  לא  מורכב,  היה  לבין משפחתו  בינו  ומבודד. הקשר  בודד  היה  יעקב 

לפרקים. נראה כי הוא כעס על ילדיו ואחיו ולא היה לו עניין בקשר עימם. 

אחרי

יום  ☯ סדר  לו  יש  שם  אבות,  בבית  מתגורר  והוא  המוזנחת  דירתו  את  עזב  יעקב 

ולבוש כמו  לו להיות מסודר, מגולח  וארוחות מסודרות. השהייה במקום מסייעת 

שצריך. 

לו מכשיר שמיעה  ☯ יש  נפתרו.  לו  יחסית. בעיות רפואיות שהיו  מצבו הגופני תקין 

מותאם וטוב יותר. 

משוטט  ☯ אינו  הוא  לסיון.  שידוע  כמה  עד  לפחות  נעלמה,  האגרנית  ההתנהגות 

ברחובות ונמצא תחת השגחה מתמדת בבית האבות. 

ועוסק  ☯ ורגוע  מרוצה  נראה  הוא  לחיות,  הרצון  לו  חזר   – השתפר  הנפשי  מצבו 

בדברים שמעניינים אותו, כגון פעילויות של גינון בבית האבות.

פסיכיאטר שאבחן את יעקב קבע שהוא אינו סובל מירידה קוגנטיבית חמורה. עקב  ☯

כך אבחנתו שונתה מ"תשוש נפש" ל"תשוש" בלבד.

נכדתו. בתו מרבה לבקרו בבית  ☯ ועם  וטוב עם בתו  יציב  יעקב נמצא בקשר הדדי, 

האבות.
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פעולות שהובילו להצלחה
יעקב מתנגד לקבלת עזרה

קשיש  על  ודיווחו  העיר  ראש  של  למשרד  יעקב  של  שכניו  פנו  שנים  כשלוש  לפני 

ערירי, אגרן ומוזנח שאוסף דברים ומסכן את סביבתם. קודם לכן פנו השכנים למחלקת 

למחלקה  המקרה  את  הפנה  העיר  ראש  משרד  מענה.  קיבלו  לא  אך  בעיר,  התברואה 

לשירותים חברתיים. סיוון, העובדת הסוציאלית, החלה לטפל במקרה. 

ראשית היא ניסתה לאסוף מידע על יעקב. היא יצרה קשר עם המרפאה שהוא משתייך 

או  תרופות  נוטל  הוא  האם  מצבו,  ומה  רפואי  במעקב  נתון  הוא  אם  לבדוק  כדי  אליה 

מתמודד עם מחלות. נציג במרפאה תיאר לה את הרקע המשפחתי – יעקב ניתק קשר 

עם הבת והנכדה ועם אחיו שגר בחו"ל, והוא סובל מאגרנות כפייתית. הם אמרו כי הוא 

חמורה  או  דיה  בולטת  שאינה  בשיפוט  מפגיעה  התרשמו  כי  וציינו  תרופות,  נוטל  לא 

כדי שתחייב התערבות חוקית בעניינו. כלומר, היה ברור כי יעקב מתמודד עם קשיים 

ובעיות אך אין הוא מעוניין בקבלת עזרה. על כן ידיהם היו כבולות. 

באותה העת התקבל דיווח ממחלקת התברואה כי עומד להתקיים פינוי של הדירה, ונוצר 

מן  גם  בנתק.  עדיין  הם  כי  ציינה  הבת  הפינוי.  על  אותה  לעדכן  הבת,  עם  טלפוני  קשר 

המחלקה לשירותים חברתיים ניסו ליצור קשר טלפוני עם יעקב אך ללא הצלחה. לאחר 

מכן נעשו שני ניסיונות לביקור בית, אך יעקב לא היה בבית והעובדות הסוציאליות לא 

מצאו אותו. על כן הן דיברו עם השכנים, ואלה סיפרו שהוא גר לבד וכי הוא במצב ירוד 

מאד. לבסוף נוצר קשר עם יעקב. הוא התנגד לפינוי, ואמר: "תנו לי שבועיים אני מפנה 

את הכול. שלא יפנו כאן". סיון הסבירה לו שזו אחריות של מחלקת התברואה, ושהיא 

יכולה רק להעביר אליהם את בקשתו והם יחליטו מה לעשות בנוגע לכך. 

למרות חששותיו של יעקב, לבסוף "מהתברואה נהיה שקט", והפינוי נדחה, כנראה בשל 

מציינת,  סיון  זה,  בשלב  לדחייה.  יעקב  של  בקשתו  ולאור  אדם  וכוח  תקציבית  בעיה 

נעצר הטיפול. נראה היה כי יעקב מתפקד באופן תקין, הוא לא היה מעוניין בקשר עם 

המחלקה לשירותים חברתיים והשכנים לא התלוננו. 

משבר ראשון ותחילת הטיפול 

)שהיא  בעירייה  הציבור  פניות  של  לנציגה  יעקב  של  פנייה  בעקבות  תקופה,  לאחר 

קרובת משפחה שלו(, נוצר קשר מחודש עם המחלקה. יעקב סיפר לקרובת משפחה כי 

מצבו קשה מאד והוא זקוק לסיוע. סיון ניסתה ליצור קשר עימו ועם הבת והנכדה, אך 

מספרי הטלפונים של המשפחה השתנו ולא היו רלבנטיים כבר. משלא הצליחה להשיג 
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את יעקב, החליטה סיון לערוך ביקור בית ובו התחוורה לה מידת החומרה של הבעיה. 

ונכנסנו.  בדלת  חריץ  היה  מישהו.  שם  שיש  ידענו  אבל  ענו  לא  בפנים,  רעשים  "היו 

מלמעלה עד למטה – חפצים, עיתונים – מהרצפה עד התקרה. כשהוא פתח, ראינו אדם 

מבוגר עם זקן ושיער לבן, מסריח. הבנו שהוא צריך עזרה. הוא אמר: 'הדבר היחיד שאני 

צריך הוא שתעזרו לי להגיע לקבר'. זה היה השבר מבחינתי".  

יעקב עובר לגור עם סימה 

החברתיים  והשירותים  הרווחה  במחלקת  רבים  אנשים  של  ובמאמץ  הביקור  לאחר 

אליה.  מונית  עם  אותו  ושלחו  יעקב  של  בתו  סימה,  עם  קשר  ליצור  לבסוף  הצליחו 

לגור אצלה.  עבר  והוא  בו  על עצמה את הטיפול  קיבלה  היא  הזדעזעה ממצבו.  סימה 

גם לאחר המעבר לביתה של סימה המשיך יעקב עם ההתנהגות האגרנית, והדבר הביא 

בעיותיו  רקע  על  זאת  וכל  מצדו,  אובדניות  ולאמירות  ביניהם  וקונפליקטים  למתחים 

הרפואיות. הוא סבל מבעיות של שליטה בסוגרים וטופל לשם כך בבית חולים, שם גם 

התנהג לעיתים באגרסיביות. זאת ועוד, במהלך האשפוז בבית החולים יעקב שוב סירב 

לראות את סימה ואף איים שאם תגיע הוא יתאבד. בעקבות המקרה עבר יעקב הערכה 

פסיכיאטרית, אשר קבעה כי הוא סובל מירידה קוגניטיבית. 

בתום האשפוז בבית החולים חזר יעקב להתגורר אצל בתו וישן שם על ספה קטנה של 

שני מושבים. מצבו המשיך להיות מעורער. סימה ניסתה ללחוץ על העירייה לקדם את 

פינוי דירתו. לשם כך נערכה פגישה במוקד העירוני בשיתוף של מנהלת המחלקה ושל 

וינקו את הדירה, המהלך לא צלח, מאחר שלמחלקת  יפנו  כי  סיון. אף שיעקב הסכים 

שאין  אמרו  "ואז  זאת:  תיארה  סיון  לפרויקט.  הנחוץ  התקציב  את  היה  לא  התברואה 

תקציב, וזה היה משבית...".

מיצוי זכויות

במחסור  וכלה  יעקב  של  בריאות  מבעיות  החל  רבים,  היו  וסימה  יעקב  של  הקשיים 

הקרן  כמו  לגורמים  סימה  את  הפנתה  היא  לסייע;  התגייסה  סיון  בבית.  הולם  בריהוט 

מכשיר  ברכישת  כספית  לה  שסייעו  הראייה",  "משכן  וארגון  השואה  ניצולי  לרווחת 

שמיעה. היא אף יזמה פנייה לגורמים הרלוונטיים לצורך מיצוי זכויות על פי חוק סיעוד 

עבור יעקב, והם נמצאו זכאים לקבל מטפלת. סיוע זה לא מומש, אם כי אילו הנסיבות 

היו אחרות הייתה היתכנות לכך. העובדה שיעקב ישן על ספה קטנה הייתה קושי נוסף. 

מאחר  כי  מספרת  סיון  אושרה.  הבקשה  מיטה.  ברכישת  לסיוע  בקשה  הוגשה  כן  על 

שיעקב אינו דובר עברית אלא רוסית, במהלך ההתערבות השתדלו להביא מתורגמנית.
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משבר שני – מעבר דירה ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי

לנוכח הצפיפות בדירתה של סימה, החליטה המשפחה לשכור דירה גדולה יותר במקום 

היה  הוא  כי  החמירה  יעקב  של  האגרנית  ההתנהגות  נוסף.  משבר  היווה  המעבר  אחר. 

במתח נפשי מן המעבר, והוא לקח ציוד מן המובילים ושקיות זבל מן השכנים. בתה של 

שכנעו  המובילים  אותה.  ודחף  התעצבן  והוא  זאת,  לעשות  ממנו  למנוע  ניסתה  סימה 

נשלח  שם  לסורוקה,  אותו  הפנתה  המשטרה  ואמבולנס.  משטרה  להזמין  הנכדה  את 

החולים  בבית  להתאשפז  חויב  הוא  הבדיקה  בתום  לבדיקה.  פסיכיאטרי  חולים  לבית 

הפסיכיאטרי לשבועיים. במהלך האשפוז שמרה סיון על קשר עם הפסיכיאטרית. היא 

הבינה שיש למצוא פתרון מסודר עבורו, וכי לא ניתן יהיה להחזירו להתגורר בבית הבת. 

לפיכך נעשתה פנייה לעובדת הסוציאלית של משרד הבריאות כדי לקדם את העברתו 

שסימה  היות  אפוטרופוס.  צריך  אביה  כי  לסימה  הוסבר  זה  בשלב  מתאימה.  למסגרת 

סירבה לקבל את האחריות על אביה, הוחלט לפנות לאפוטרופוס הכללי. 

נקודת מפנה חיובית – מעבר לבית אבות 

לו  היה  בתחילה  נפש.  לתשושי  אבות  לבית  יעקב  עבר  החולים  בבית  שהותו  בתום 

קצת קשה להתרגל, אבל עם הזמן נראה היה שהמקום טוב לו; הוא הפך רגוע, מרוצה, 

דעת  חוות  אותו.  שמעניינים  בדברים  ועוסק  שצריך  כמו  ואוכל  לבוש  ומגולח,  מסודר 

סיון  הפיכה.  יעקב  של  הקוגניטיבית  שהירידה  כך  על  הצביעה  עדכנית  פסיכיאטרית 

ציינה בגאווה שרק 5% מן הירידות הקוגניטיביות יכולות להיות הפיכות, עובדה ההופכת 

את המקרה שלו לייחודי ונדיר. כיום שונתה הגדרת מצבו מתשוש נפש לתשוש בלבד5. 

מכיוון  נפש,  לתשושי  המיועד  האבות,  בבית  להשאירו  המליץ  הפסיכיאטר  זאת,  עם 

שהמסגרת הנוכחית מתאימה לו ומשמרת את מצבו הטוב. 

עקרונות פעולה
איסוף מידע רפואי על הלקוח מיד בתחילת הטיפול – הגורמים רפואיים המטפלים . 1

בקשיש יכולים למסור לעובד הסוציאלי מידע רב, שעשוי לסייע לו בתכנון הטיפול 

ובבניית מענים הולמים לצורכי הקשיש ומשפחתו. 

עם . 2 פעולה  שיתוף   – מאוד"  חשוב  הוא  נמצא  הלקוח  שבו  המוסד  עם  "הקשר 

למוסדות  כשמשויך  גם  מצבו  אחר  מעקב  ואף  הלקוח,  שייך  שאליהם  גורמים 

תשוש – אדם הזקוק לעזרה חלקית בפעולות היום-יומיות, כגון רחצה והלבשה. תשוש נפש – אדם   5

ובהתמצאות.  השיפוט  בכושר  בזיכרון,  שמתבטאת בירידה  הקוגניטיבי,  בתפקוד  מירידה  הסובל 

ייתכן מצב שבו תשוש  נפש" מתייחסת למצבו הקוגניטיבי,  כי הגדרת הזקן כ"תשוש  לציין,  חשוב 

 reuteshel.org.il/5-הנפש יוגדר גם "סיעודי". מקור: הגדרות-רמות-התפקוד-בזקנה
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בבית  באשפוז  הסוציאליות  העובדות  עם  קשר  על  שמרה  סיון  למשל,  אחרים. 

החולים וכן במחלקה הפסיכיאטרית, וכיום עם צוות בית האבות שבו שוהה יעקב. 

בלקוחות, . 3 הטיפול  לקידום  רבות  לתרום  יכולה  המחלקה  מנהלת  של  סמכותה 

להיות בקשר  יכולה המנהלת  כך למשל,  למבוי סתום.  הגעה  בעיקר במצבים של 

עם מחלקות אחרות בעירייה ואף עם לקוחות שלא משתפים פעולה. סיון מקפידה 

לגייס את עזרת המנהלת בנקודות שבהן יש צורך בסיוע מסוג זה. 

התנהלות מערכתית – סיון הפנתה את יעקב ואת בתו לגורמי סיוע ותמיכה נוספים . 4

ולגורמים בקהילה, למשל לשם סיוע ברכישת מכשיר שמיעה. היא ניסתה לפעול 

בכיוונים שונים, גם אם בסופו של דבר לא נעשה בהם שימוש. יתרון נוסף בעבודה 

מקצועית,  אחרת,  מבט  ונקודת  נוספת  דעת  חוות  מעניקה  שהיא  הוא  מערכתית 

נוסף לזו של המשפחה. 

"צריך לא לוותר... זה הלקח אולי" – בתחילת הקשר סיון לא פסקה מן הניסיונות . 5

ביקורי  )טלפונית,  שונות  ובדרכים  פעמים  כמה  להשיגו  וניסתה  יעקב,  את  לאתר 

בית, שיחות עם השכנים ויצירת קשר עם הבת(.

– סיון נעזרה במתורגמנים בשיחותיה עם יעקב. התרגום . 6 הסתייעות במתורגמנים 

מסייע ביצירת הקשר והוא רלבנטי בתהליכי קבלת החלטות חשובות בנוגע ללקוח, 

של  ההשלכות  מהן  ומובן  ברור  לו  שיהיה  וצריך  ראוי  אפוטרופוס.  קביעת  כמו 

החלטתו ומהי משמעותה, ושהשפה לא תהווה מחסום. 

גמישות – סימה הגיעה למחלקה בלי תיאום מראש. עובדה זו הפריעה לסיון, אבל . 7

היא קיבלה אותה לשיחות בכל זאת. 

הדירה, . 8 פינוי   – לעזור"  יכולים  הקיימים  המשאבים  איך  ולראות  לנסות  "חשוב 

לשירותים  המחלקה  באחריות  ולא  התברואה  מחלקת  באחריות  הוא  למשל, 

חברתיים. למרות זאת סיון עשתה כל שביכולתה כדי לקדם את העניין. כמו כן היא 

ניסתה לסייע במה שהיא כן יכולה, כמו רכישת מיטה.

מחירי ההצלחה 
בעבר  ובעצמאותו.  שלו  בחירות  פגע  האבות  לבית  הלקוח  של  שהמעבר  להיות  יכול 

יעקב התגורר לבדו, הוא היה עצמאי ואהב להסתובב בחוץ כאוות נפשו. בבית האבות 

שילבו אותו בעבודה בגינון כדי לנסות לענות על צורך זה ונראה כי הוא מרוצה מכך. 
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סוגיות לא פתורות
מדובר . 1 הנושא  והאם  נעלמה,  לאגרנות  יעקב  של  הנטייה  האם  לגמרי  ברור  לא 

ומטופל בבית האבות. ייתכן, למשל, שיעקב מעביר חפצים לבת שתשמור לו והיא 

יודעת מה לעשות עם זה. האגרנות היא צורך נפשי אבל יש בה אלמנט פיזי,  לא 

לקות במוח. ועל כן לא פשוט להחלים ממנה. 

הקשר עם סימה עדיין לא תקין לגמרי – היא מאד רוצה את הקשר עם אביה, אך . 2

רצתה  היא  והנפשיים.  החומריים  לצרכיו  מענה  ולתת  אותו  להכיל  מתקשה  היא 

לגור  יבוא  הוא  האבות  מבית  שיצא  שאחרי  לו  ואמרה  איתה,  לגור  אותו  לקחת 

איתה, אבל בפועל המציאות לא מאפשרת זו. 

סיון . 3  – לעיתוי ההתערבות של העובדת הסוציאלית  יותר קשורה  כללית  סוגיה 

אולם  להתערב,  צורך  יש  כי  לה  ברור  שבהם  רבים  מקרים  שיש  בכך  מכירה 

זאת  להצדיק  שיכולה  התדרדרות  חלה  אשר  עד 

חוקית  אפשרות  אין  משבר(,  )או 

במקרה  קרה  כך  להתערב. 

הוא  כי  ברור  היה  יעקב;  של 

לא  שהוא  עד  אך  לעזרה  זקוק 

התדרדר למצב שבו אפשר היה 

משפט,  בית  בצו  אותו  לאשפז 

סיון:  דבר.  לעשות  היה  ניתן  לא 

"כעובדת סוציאלית עם ניסיון וידע, אני רואה אנשים שהמסלול שלהם הוא עם 

וזה אחד הדברים  נופל לבור אין לך מה לעשות.  בור בהמשך. ועד שהאדם לא 

שבעיניי הם לא פשוטים בעבודה ברווחה. זו המורכבות והמתח. זכותו של אדם 

ליפול אם זה רצונו. אני יכולה להציב לו מראה, תראה יש פה בור, לא כדאי לך, 

אבל אם הוא רוצה הוא ממשיך".

סיפורי ההצלחה: "עושים סדר"
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 .6
“נתרמת מכל מה שמציעים לה”: 

סיוע בשיפור תפקוד הורי ואיכות חיי 
המשפחה

רקע כללי 
ו-13(   15  ,17 )בני  הגדולים  שלושת  ילדים.  לשישה  אם  היא   ,44 בת  בדוי(,  )שם  דינה 

מאב אחד, ממנו התגרשה, ושלושת הקטנים )בני 5, 4 ושנתיים( מאב אחר. קיים סכסוך 

גירושין קשה וכאוב מאוד בין דינה לבעלה לשעבר, והוא אף פנה למחלקה לשירותים 

בבית  בהליך  נמצא  הנושא  שלה.  לקוי  הורי  תפקוד  על  ודיווחים  בתלונות  חברתיים 

המשותפים  ילדיהם  על  משמורת  לקבל  האב  של  ורצונו  אלו  תלונות  בשל  המשפט 

וסכנת  בארץ,  חוקי  לא  שוהה  הוא  דינה  של  הנוכחי  בעלה  מזונות.  מתשלום  ולהימנע 

גירוש מרחפת מעל ראשו. יש קשר חזק וטוב בינו ובין דינה והילדים. נורית )שם בדוי(, 

עובדת סוציאלית מן המחלקה לשירותים חברתיים בעיר, מלווה את דינה. 

ריאיון עם העובדת הסוציאלית

תמצית סיפור ההצלחה
וגם  יותר את חייה ביום-יום  יותר, היא מצליחה לנהל ולארגן טוב  דינה רגועה ושלווה 

במצבי משבר, והדבר משפר את בריאותה הנפשית והפיזית. לאחר תהליך שעברה עם 

עצמה היא הבינה שאינה מעוניינת יותר להישאר עקרת בית וכיום היא עובדת, לומדת 

ומקדישה גם זמן לעצמה.

נוסף לכך, דינה עטופה כיום בתכניות רבות ומקיימת קשר טוב וחיובי עם כל הגורמים 

בהתערבות עימה. היא מקבלת הדרכה הורית במעון ומשתפת פעולה בצורה מעוררת 

משתפת  היא  ילדיה.  עם  שלה  ובקשר  ההוריות  ביכולותיה  ניכר  שיפור  ויש  הערכה, 

פעולה בהדרכות ונתרמת מכל מה שמציעים לה, למרות העומס בחייה והאינטנסיביות 

של התהליכים שנדרשים ממנה. המשפחה מתגוררת בדירת שלושה חדרים של עמידר 

כמו  המזונות.  ומתשלומי  המיוחד  בחינוך  כסייעת  דינה  של  ממשכורתה  ומתקיימת 

והם  יותר  גדולה  דירה  לומדת לקבלת תעודת מטפלת. לאחרונה אישרו להם  דינה  כן, 

ממתינים שיגיע תורם. 
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תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

מקור ההכנסה של המשפחה היה תשלומי המזונות.  ☯

דינה הייתה עקרת בית ורוב זמנה הוקדש לטיפול בילדיה.  ☯

מצב רוחה היה סוער והיא חשה לחוצה וכועסת.  ☯

מצבה הרפואי לא היה טוב, והיא סבלה מלחץ דם גבוה. ☯

ומנע  ☯ למטה"  אותה  "משך  הדבר  שלה,  הגרוש  עם  הסכסוך  החרפת  של  במצבים 

ממנה לתפקד.

היו לדינה קשיים רבים בחינוך הילדים וחוסר פניּות לעצמה. ☯

המשפחה גרה בצפיפות בדירת עמידר קטנה מאד. ☯

כדי  ☯ רק  והתנהלת  במקום",  ו"תקיעות  ייאוש  של  בבור  שוקעת  שהיא  חשה  דינה 

"לשרוד" ובראייה קצרת טווח, "מיום ליום".

אחרי

נוסף  ☯ כסייעת,  דינה  של  משכורתה  הוא  המשפחה  של  העיקרי  ההכנסה  מקור 

לתשלומי המזונות. 

דינה עוברת הכשרה מקצועית ולומדת לקראת קבלת תעודת מטפלת לילדים בגיל  ☯

הרך.

מצבה הנפשי רגוע ושליו יותר ומצבה הרפואי טוב יותר.   ☯

בעתות משבר בנושא סכסוך הגירושין, דינה מתמודדת טוב יותר. מבחינה נפשית,  ☯

לו להפיל אותי".  ולסערת רגשות. לדבריה: "לא אתן  גורם לה למצוקה  הדבר לא 

גם מבחינה מעשית היא פועלת באפקטיביות, למשל מתייעצת עם עורך דין לפני 

שפועלת.  

ומשתפת  ☯ במעון  הצוות  מן  הורית  הדרכה  מקבלת  דינה  הילדים,  חינוך  בתחום 

חינוכיות  במסגרות  נמצאים  הילדים  כל  הצוות.  ועם  הטיפול  תכנית  עם  פעולה 

שמועילות להם מבחינה התפתחותית וחינוכית.

לאחר מאבק, המשפחה עתידה לקבל דירת עמידר גדולה יותר. ☯

היא מנצלת באופן מרשים  ☯ רבים.  וחוזקות  כוחות  ואופטימיות,  דינה מגלה תקווה 

את המשאבים ואת הסיוע שמציעים לה.
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סיפורי ההצלחה: “נתרמת מכל מה שמציעים לה”

פעולות אשר הובילו להצלחה
תחילת הקשר

רב  בכעס  אופיין  לנורית  דינה  בין  הקשר  תחילת 

כלפי  רבות  תלונות  לה  היו  דינה.  מצד  ובהתנגדות 

נורית  חברתיים.  לשירותים  המחלקה  וכלפי  נורית 

להן  דבר שאפשר  הזה,  וקיבלה את הכעס  הכילה 

מתארת:  נורית  הקשר.  את  להעמיק 

באתי  אליה,  פנויה  זמינה,  "הייתי 

בית..".  ביקורי  עשיתי  אחריה,  וחיזרתי 

הנייד  הטלפון  מספר  את  לה  נתנה  אף  היא 

האישי שלה כדי שתוכל לפנות אליה במקרים דחופים. 

רגישים:  במצבים  גם  נורית  מצד  שיפוטיות  וחוסר  הכלה  קבלה,  היה  נוסף  חשוב  דבר 

"קיבלתי אותה בלי לשפוט גם כשהגיעו הרבה דיווחים מבעלה והיו התערבויות של חוק 

נוער. הייתי בשבילה, הכלתי אותה והקשבתי לה, בגובה העיניים. בדקתי יחד איתה איך 

בוחנים את הדברים ואיך יוצאים מהמשבר הזה". לדוגמה, בעת שהגיע דיווח של הגרוש 

על אלימות ואלכוהול בבית, נורית בדקה את הנושא תחילה בעקיפין: "בואי תספרי לי 

מה קורה בבית..." ורק לאחר מכן העלתה ישירות את הנושא. 

נורית מאמינה כי נוצר קשר של אמון מפני שנמנעה מעימותים ומהתמקדות בקשיים 

הדברים  את  גם  השולחן  על  לשים  לה  היה  חשוב  כי  ציינה  היא  זאת,  עם  דינה.  של 

הקשים, בעדינות, כדי לא ליצור התנגדות. היא הקפידה להדגיש את החוזקות והכוחות 

הייתה  דינה  לדוגמה,  לה.  הנכון  בקצב  התהליכים  את  לעבור  זמן  לה  ונתנה  דינה,  של 

צריכה להחליט אם לשלוח את הילדים למסגרות חוץ-ביתיות, ונורית נמנעה מהפעלת 

לחץ לקבל החלטה במהירות. כמו כן היא עירבה כמה שפחות את העובדת הסוציאלית 

לחוק הנוער כדי לאפשר לדינה לעבור את התהליך בעצמה. 

לאחר כשנה חשה נורית שינוי ניכר בתהליך ההתערבות וביחסים ביניהן. דינה שינתה את 

הגישה והתפיסה שלה כלפי נורית וכלפי המחלקה לשירותים חברתיים. החשד וההתנגדות 

פחתו והיא התחילה יותר לשתף פעולה: "זה היה כמו מחסום שנפרץ... היא למדה שאני 

זמן. הבינה שאנחנו  ופה בשבילה בכל מצב, ושאפשר לסמוך עליי. לקח לה הרבה  איתה 

ואז היא שיחררה. אני אוהבת  ולא רוצים לתקוף אותה,  ביד  יד  נגדה, שאנחנו  ולא  איתה 

רוצה  שאת  מקום  מתוך  ולא  כזה,  ממקום  מגיעה  כשאת  בעיניי..  מדהימה  היא  אותה, 

לתקתק את מה שצריך לעשות... ממקום של אהבה והבנה. זה עושה את שלו". 
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הטיפול בילדים

הגרוש של דינה העביר דיווחים רבים למחלקה לשירותים חברתיים על תפקוד בעייתי 

כי  העלתה  לא  המחלקה  של  בדיקה  לפנימיות.  הילדים  של  הוצאה  ביקש  ואף  שלה, 

היו  לילדים  זאת,  עם  זו.  שהצדיקה  בבית  חריגה  להתנהלות  עדות  או  בסיכון  הילדים 

קשיים בבתי הספר והיה נראה שדינה לא מצליחה להתפנות אליהם בשל עומס הטיפול 

בכולם. לבסוף, שניים מן הילדים עברו למסגרות חוץ-ביתיות, שם הם שוהים עד היום. 

ושיפור  אביו  עם  חיזוק הקשר  את  בבית, שכללה  לילד שנשאר  תכנית  נבנתה  במקביל 

ההתנהלות מול בית הספר. התכנית הצליחה וכיום הילד מתפתח ומתפקד בצורה תקינה. 

שלושת הילדים הקטנים נזקקו אף הם לתשומת לב. נורית ודינה חשבו יחד על שיבוצם 

במסגרות, והומלץ על מעון רב-תכליתי עד שעות מאוחרות, כדי שדינה תוכל להתפנות 

ונבנתה תכנית הדרכה,  צוות המעון  נפגשה עם  דינה  ולקבל הדרכה.  לקדם את עצמה 

שכללה שיחות אחת לשבוע עם הפסיכולוגית. דינה מתמידה להגיע לפגישות, משתפת 

פעולה ונתרמת מכך מאוד. 

מענים בקהילה

אחד  משפחתה.  ושל  דינה  של  הרבים  לצרכים  בקהילה  מענים  חיפשו  ודינה  נורית 

חשוב  מענה  תזונתי6.  לביטחון  למיזם  המשפחה  של  חיבור  היה  החשובים  המענים 

דינה  והתעסוקה;  החיים  למעגל  דינה  את  הפנתה  נורית  התעסוקה.  בתחום  היה  נוסף 

החלה בפגישות שבועיות פרטניות עם מאמנת תעסוקתית והשתתפה בקבוצה לשיפור 

בחינוך  כסייעת  עבודה  ומצאה  רצונה  את  הגשימה  היא  הליווי  בזכות  העצמי.  הדימוי 

מכך  התרגשה  "היא  לפרוח:  לה  גורמת  ממש  העבודה  כי  מתארת  נורית  המיוחד. 

נוסף  מתאכזבת".  ממש  היא  שעות  לה  מורידים  שאם  עד  העבודה  את  אוהבת  מאד, 

החיים  "מעגל  במסגרת  כן  ועל  בכך,  טובה  והיא  ילדים  עם  לעבוד  אוהבת  דינה  לכך, 

 והתעסוקה" היא קיבלה סיוע בלימודים לצורך קבלת תעודת מטפלת. 

דינה יצרה קשרים טובים עם הגורמים שאליהם הופנתה והצליחה להפיק מהם תועלת 

מתנהל  הרב-תכליתי  במעון  הצוות  משמעותיים.  מאד  היו  בקהילה  "הגורמים  רבה: 

מדהים ובאופן רגיש, מקבל ומכיל. גם העובדת הסוציאלית התעסוקתית. כולם הצליחו 

להגיע אליה ולגרום לה לתת בהם אמון".

המיזם הלאומי לביטחון תזונתי נועד לסייע למשפחות החיות באי-ביטחון תזונתי. במסגרת המיזם,   6

שזכאיות  משפחות  מקבלות  ירושלים",  "אשל  ידי  על  הארץ  ברחבי  הפרוסות  ברשויות  שמופעל 

לתזונה  והדרכה  בסדנאות  המיזם  רכזי  של  וליווי  במזון  חודשי  סיוע  זכאות(  מבחני  )לפי  לסיוע 

http://www.kolzchut.org.il .ולכלכלה נכונה
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קשר מחזק

ביניהן  מתקיימות  זאת  בכל  אך  יותר,  רחוקות  לעיתים  דינה  עם  נפגשת  נורית  כיום 

רצתה  היא  התהליך  לאורך  כי  ציינה  אף  נורית  ולחיזוק.  לעידוד  תחזוקה",  "שיחות 

להעביר את דינה לתוכנית "נושמים לרווחה", שבה היא יכולה לקבל ליווי צמוד יותר, 

נורית אף  ביניהן.  והקרוב שנרקם  דינה רצתה להישאר אצלה בשל הקשר העמוק  אך 

סייעה לדינה לפנות לעמידר, ולהגיש בקשה לקבלת דירה. בתחילה הבקשה נדחתה אך 

היא הגישה ערעור אשר התקבל, וכיום היא ממתינה למעבר.

עקרונות פעולה
בניית תכניות ארוכות טווח לכל בני המשפחה, בשיתוף עם הלקוח.. 1

שינוי התכניות והתאמתן למציאות המשתנה. . 2

יחס קרוב, אוהב ולא שיפוטי בין העובדת הסוציאלית ובין הלקוח.. 3

יש לאפשר מספיק זמן לבניית הקשר בין העובד הסוציאלי ללקוחה. נורית ציינה . 4

כי רק לאחר שנה הצליחו לבסס קשר קרוב של אמון, ושדינה לא רצתה להשתתף 

להחליף  רצתה  שלא  מפני  חברתיים  לשירותים  המחלקה  של  מיוחד  בפרויקט 

עובדת סוציאלית. 

בניית אמון הדדי כבסיס הכרחי המאפשר ללקוחה לעשות שינוי בחייו.. 5

אורך רוח, אמפתיה וסבלנות לקצב ההתקדמות של הלקוחה: "ההצלחה לא קורית . 6

ברגע. זה תהליך עמוק, זה קורה לאט ובצעדים של הלקוח, לא שלנו. צריך ללכת 

ולא  מפיל  זה  מתאכזבים,  כך  ואחר  רוצים  )העובדים(  שאנחנו  זה  ביד.  יד  איתם 

מקדם. הם צריכים לרצות את זה וצריך לתת להם את הזמן להגיע לשם, אי אפשר 

אנחנו  אבל  ההצלחה,  על  שמשפיעים  היחידים  הגורמים  לא  אנחנו  אותם.  לאלץ 

מאד משמעותיים בנקודות מסוימות".

עבודת "חיזור" אחר הלקוחה בתחילת הקשר, והתגברות על התנגדויות. . 7

בניית קשר שמבוסס על אמון מביאה לעיתים למצבי עימות, שבהם "יש לשים על . 8

השולחן גם את הדברים הקשים, אבל בעדינות ובקבלה".

חשוב להתמקד בחוזקות ובכוחות של הלקוחה ולא רק בבעיות. . 9

מקצוע . 10 לאנשי  הלקוחה  הפניית  בקהילה.  גורמים  עם  פעולה  בשיתוף  עבודה 

קשרים  יווצרו  אם  הדבר  טוב  העבודה.  העמקת  לשם  בתחומם,  מומחים  נוספים, 

שיהיו חיוביים ומשמעותיים עבור הלקוחה. 

סיפורי ההצלחה: “נתרמת מכל מה שמציעים לה”
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החלטות קריטיות בנוגע למשפחה – כדאי שיתקבלו באופן רגוע, בזמן הדרוש להן . 11

לדוגמה, ההחלטה  במידת האפשר.  הרלוונטיים,  בני המשפחה  ובשיתוף מלא של 

דינה  בידי  נתונה כמעט במלואה  על שיבוץ הילדים במסגרות חוץ-ביתיות הייתה 

מעבר  החלטתם.  השלכות  על  לעומק  לחשוב  הדרוש  הזמן  להם  וניתן  וילדיה, 

הילדים  טובים,  המסגרות  עם  היחסים   – הארוך  לטווח  גם  ניכרת  ההשפעה  לכך, 

מתפקדים ומתפתחים באופן חיובי, והקשר בינם לבין אימם טוב. 

מספר . 12 את  לדינה  נתנה  נורית   – הלקוח  לצורכי  בהתאם  ועבודה  גמישות  זמינות, 

הטלפון הפרטי שלה מאחר שרצתה שתהיה לה כתובת במקרי חירום שבהם היא 

קשר  עימה  ויצרה  מושכל  שימוש  בכך  עשתה  דינה  כי  סיפרה  נורית  לה.  זקוקה 

בטלפון הפרטי רק במקרה חירום שקרה, מה שאפשר לנורית לפתור את המשבר 

ברגע האמת. 

הגדולים . 13 הילדים  הוצאת  בנושא  לדוגמה,   – אחרים  טיפול  גורמי  מול  סנגור 

מהירה.  לפעולה  חתרה  נוער  לחוק  הסוציאלית  העובדת  חוץ-ביתיות,  למסגרות 

לעומתה, נורית האמינה שיש לתת לדינה זמן להגיע להחלטה, ללא לחצים, והיא 

אכן הצליחה לשכנע את העובדת שתחכה עד שדינה תהיה מוכנה.

מחירי ההצלחה 
דינה רואה פחות את ילדיה, מכיוון שהם במסגרות עד שעות אחר הצוהריים. הילדים 

הגידול  על  לוותר  נאלצה  דינה  למעשה,  חוץ-ביתיות.  במסגרות  נמצאים  הגדולים 

והחינוך שלהם, ושני הצדדים חשים געגוע. כמו כן, ייתכן שהעבודה של דינה עם ילדים 

זאת,  עם  כוחות.  פחות  ועם  שחוקה  מגיעה  שהיא  כיוון  לילדיה,  פניּותה  את  מצמצת 

נורית מתרשמת כי שהזמן שבו המשפחה נמצאת יחד הוא איכותי יותר מבעבר, כי היא 

שמחה ופנויה יותר. 

להכיל  שאמורה  סוציאלית  כעובדת  בתפקידה  הכרוך  הקושי  את  גם  ציינה  נורית 

התנגדויות וכעסים של הלקוחות, גם אם אלו לא מכוונים אליה ישירות אלא מושלכים 

בולטים  וריחוק  התנגדות  הפגינה  למשל,  דינה,  ופורקן.  הקלה  תחושת  לשם  רק  עליה 

טמון  לסוגיה  שהפתרון  מאמינה  נורית  ביסוסו.  על  הקשה  והדבר  הקשר  בתחילת 

"הרבה  ההתנגדות.  מעגל  את  לשבור  ובכך  התופעה  ולסיבת  אלו  ליחסים  במודעות 

את  להסיר  צריך  איתו.  יחד  הזה  ללופ  נכנסת  ואת  גדולה  בהתנגדות  הלקוח  פעמים 

ההתנגדות והחסמים. לפעמים זה מכעיס ומתסכל שהם זורקים את כל הצרות שלהם 

עלייך, אבל צריך להתגבר על זה".
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תוצרי לוואי חיוביים
נורית חושבת שיציאת הילדים הגדולים לפנימייה וההדרכה שדינה קיבלה במעון הקלו 

על העומס הנפשי שלה ואפשרו לה לראות את עצמה ולפנות זמן לעצמה. הן העובדה 

שהיא עובדת ולומדת והן שיתוף הפעולה עם הצוות במעון תורמים לשיפור תפקודה 

ההורי ויחסיה עם הילדים. כמו כן, ההתחזקות וההעצמה שלה ותחושת השליטה שיש 

לה על חייה, משרים עליה רוגע. 

סוגיות לא פתורות
סכסוך הגירושין נותר נושא כואב ולא פתור. דינה הוכפשה על יד הגרוש, שהגיש נגדה 

תביעות רבות וטוען שהיא מסיתה את הילדים נגדו. כמו כן, אמה של דינה חלתה ועברה 

אירוע מוחי, ובו נכח אחד מילדיה. האירוע השפיע מאד על הילד. אף שהוא טופל על 

ידי יועצת בית הספר, נראה שהוא עדיין סובל מן הטראומה. 

סיפורי ההצלחה: “נתרמת מכל מה שמציעים לה”
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“אישה חדשה”: ליווי ארוך טווח של 7. 
משפחה עם קשיים מורכבים

רקע כללי 
מנישואיה  הם  מילדיה  שניים  ילדים.  לחמישה  אם  גרושה,  היא  בדוי(  )שם  שלומית 

הבית  מן  הוצאו  הבוגרים  הבנים  שניים.  מנישואים  הקטנים  ושלושת  הראשונים, 

לפנימיות, לאחר שאביהם התלונן למחלקה לשירותים חברתיים כי האם אינה מתפקדת 

כראוי וכי היא מזניחה אותם. למחלקה אף הגיעו פניות אנונימיות המתארות התנהגות 

עד השעות  מסיבות  בביתה  ערכה  היתר שלומית  בין  ילדיה.  את  של שלומית  מזניחה 

הקטנות של הלילה, כאשר ילדיה ברקע צופים במתרחש. לאחר שבניה הבוגרים הוצאו 

לפנימייה, החליטה שלומית לקחת את גורל חייה בידיה ופנתה למיכל )שם בדוי(, עובדת 

סוציאלית מן המחלקה לשירותים חברתיים בעיר, שליוותה אותה זה 11 שנים. כמו כן, 

סטודנטיות לעבודה סוציאלית ליוו את שלומית, בהדרכתה של מיכל.

ריאיון עם הלקוחה

תמצית סיפור ההצלחה
שלומית עברה ממצב של דיכאון וחוסר חשק לחיות למצב של שמחת חיים. היא ארגנה 

מחדש את חייה, החלה לעבוד וזכתה בעצמה מחדש ובילדיה. 

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני 

שלומית הזניחה את הילדים ☯

שלומית הייתה מובטלת ☯

שלומית הייתה חסרת שמחת חיים, ולא היה לה חשק לחיות ☯

שלומית לא בילתה עם ילדיה מעבר למשימות היום-יומיות ☯

שלומית הייתה מוזנחת בהופעתה ☯

אחרי

שלומית דואגת לילדים ☯
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שלומית עובדת בעבודה מספקת ☯

שלומית שמחה, "היום אני במקום יותר טוב, כיף לי לקום בבוקר"  ☯

שלומית מבלה עם הילדים – קוראת, משחקת ומשוחחת ☯

שלומית מטופחת. "היום אני אישה חדשה" ☯

הפעולות שהובילו להצלחה
סטירת לחי מעירה

הוצאת ילדיה הבוגרים של שלומית לפנימייה הייתה "סטירת לחי" שהעירה אותה. היא 

הרבה  יושבת  "הייתי  בבית:  איתה  לאבד את השלושה שנותרו  רוצה  לא  הבינה שהיא 

בלילות עם עצמי לבד, אמרתי, איבדתי את שני הגדולים שלי שהוציאו אותם מהבית, 

אחת  עם  המצב  על  לשוחח  הרבתה  שלומית  השאר?".  את  גם  לאבד  רוצה  את  מה 

מחברותיה, ובאחת השיחות אמרה לה חברתה כי היא חייבת לקום על הרגליים: "היא 

אמרה לי שלבקש עזרה זו לא בושה. היא נתנה לי את המוטיבציה".

לשלומית היכרות קודמת עם מיכל, עובדת סוציאלית מן המחלקה לשירותים חברתיים. 

ילדיה  את  לאבד  רוצה  אינה  כי  בפניה  ציינה  היא  עזרה.  וביקשה  אליה  ניגשה  היא 

וביקשה שתעזור לה בכך. "לאורך כל הדרך היא הייתה שם בשבילי. ידעתי שאם אני 

מספרת  שלומית  לטיפול".  אותי  ישלחו  אולי  אמרתי,  מחדש.  אותי  תרים  היא  אפול 

שהקשר לא התחיל כל כך טוב: "פעם היינו אויבות, היום היא החברה הכי טובה שלי. 

אני יכולה לדבר איתה על הכול". עוד היא מספרת שהקשר החזק נובע מן היחס החם 

ועודדה  מוטיבציה  בי  הכניסה  בי,  מאמינה  "היא  לה:  מעניקה  הסוציאלית  שהעובדת 

אותי. היא לא התייאשה ממני". עוד היא מוסיפה כי לאחר שעברה דירה, מיכל "נלחמה 

על התיק שלי שלא יעבירו אותו לסניף אחר כדי שישאר אצלה".

מארגנים מחדש את החיים

מיכל הציעה לשלומית לעבוד עם סטודנטית לעבודה סוציאלית: "היא ישר הציעה לי 

סטודנטית וישר הסכמתי, כי ידעתי שהיא לא תהיה לרעתי, להפך, היא תרים אותי וזה 

באמת היה ככה". העבודה עם הסטודנטית סייעה רבות לשלומית. 

יחד הן החלו לטפל בכל התחומים שבהם היה צורך לעשות שינוי. 

נושא ההורות; הסטודנטית הפנתה את  היה  התחום הראשון 



87

סיפורי ההצלחה: "אישה חדשה"

בילדיה.  לטיפול  רבים  כלים  שלומית  רכשה  בתכנית  וטף".7  "הורות  לתכנית  שלומית 

במפגשים  המשיכה  שלומית  סיפורים".  סיפרנו  המחשה,  עשינו  הילדים,  עם  "שיחקנו 

ובדברים  שלומית  של  בתחושות  התמקדו  השיחות  הסטודנטית.  עם  והשיחות 

שמטרידים אותה. בין השאר, הסטודנטית דיברה עם שלומית על הצורך בטיפוח עצמי. 

"לא התאפרתי, לא התלבשתי יפה, הייתי מוזנחת. והיא )הסטודנטית( אמרה לי גם את 

יכולה להשקיע בעצמך ובאמת כל חודש הייתי קונה לעצמי קצת בגדים ומוצרי טיפוח".

יציאה לעבודה

במקביל החלה שלומית לתור אחר עבודה. היא פנתה לשכנתה וביקשה שתקשר אותה 

מילאה  שם  למשרד,  הופנתה  שלומית  הבניין.  ניקיון  על  שאחראית  אדם  כוח  לחברת 

העבודה  כי  שלומית  החליטה  כחודשיים  לאחר  לעבוד.  החלה  למחרת  וכבר  טפסים 

לאחר שהתפטרה  להתפטר.  והחליטה  כראוי,  אינה משתכרת  היא  וכי  אינה משתלמת 

פנתה שלומית לחברה שעובדת בסטודיו לפילאטיס, והחלה לעבוד שם בניקיון, אך גם 

את עבודה זו החליטה לעזוב: "זה לא השתלם כי העבודה הייתה רק פעמיים בשבוע". 

הפעם  לעבודה,  התקבלה  היא  נוסף.  אדם  כוח  למשרד  ופנתה  ויתרה  לא  שלומית 

ממש  אני  עייפה  שאני  כמה  אבל  קשה,  פיזית  עבודה  שזו  "כמה  בקשישים:  כמטפלת 

מבסוטית מהקשישות שיש לי".

עקרונות פעולה
היא . 1 השינוי.  תקופת  במהלך  פעילה  שלומית   – ויישום  הקשבה  פעולה,  שיתוף 

המדריכים  ועם  אליה  שהוצמדה  הסטודנטית  עם  מיכל,  עם  פעולה  שיתפה 

נושא הטיפוח העצמי,  וטף". למשל, כאשר שוחחה עם הסטודנטית על  מ"הורות 

לעצמה  לדאוג  התחילה  כאשר  ואכן  לפיהן.  ופעלה  העצות  את  שלומית  הפנימה 

עלתה תחושת הערך העצמי שלה. 

והחליטה . 2 עצמה  את  הרימה  היא  ידיים,  שלובת  נותרה  לא  שלומית   – אקטיביות 

עזרה,  לקבל  בבקשה  חברתיים  לשירותים  למחלקה  פנתה  היא  מעשה.  לעשות 

וחיפשה עבודה בכל מיני מקומות עד שמצאה את המקום המתאים לה.

מודעות עצמית – שלומית ידעה להסתכל בתוך עצמה, והבינה כי היא זקוקה לעזרה. . 3

תכנית המיועדת לצמצום מצבי הסיכון של תינוקות, איתור, שיפור התפקוד ההורי, סיוע בשמירת   7

שלמות המשפחה וגיוס שירותים נוספים בקהילה לסיוע למשפחה. התכנית מהווה משאב מקצועי 

http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/IndexedProjects :לאנשי מקצוע. מקור
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על . 4 לא  וגם  שמצאה,  הראשונה  העבודה  על  התפשרה  לא  שלומית   – התמדה 

אינו תואם את העבודה הקשה שלה, החליטה  כי השכר  השנייה. כאשר הרגישה 

לעזוב ולהמשיך לחפש, עד שמצאה עבודה שמספקת אותה.

קשים, . 5 למקומות  אותה  מוביל  חייה  מסלול  כי  הבינה  שלומית   – לשינוי  מוכנות 

והחליטה לקבל אחריות על חייה ולשנות אותם לטובה. 

מחירי ההצלחה 
שלומית לא מרגישה כי בעקבות השינוי היה עליה לוותר על משהו, "לא היו מחירים 

בכלל, וגם לא ויתרתי על כלום. כל מה שרציתי עשיתי". 

סוגיות לא פתורות
בעיניה של שלומית לא נותרו סוגיות לא פתורות, "הכול פשוט מושלם".

ריאיון עם העובדת הסוציאלית

תמצית סיפור ההצלחה
לב ההצלחה בסיפורה של שלומית הוא השיפור שחל בתפקודה ההורי. היום שלומית 

ילדיה  מודעות מאוד לבחירותיה, היא מפעילה שיקול דעת וסדר עדיפויות ששם את 

במקום הראשון. היא מקיימת אינטראקציה שוטפת עם גורמים טיפוליים בקהילה. נוסף 

לכך, היא השתלבה במעגל התעסוקה והבינה שיש לה מערכת שמקיפה אותה, עוזרת 

לה ותומכת בה. היא מאמינה בעצמה ובכוחותיה. 

מיכל מספרת כי גם עבורה מדובר בהצלחה אישית ומקצועית, שכן שלומית היא חלק 

מהדי-אן-אי המקצועי שלה; היא התפתחה יחד איתה והיא שמחה ששלומית ביססה 

עימה מערכת אמון שממנה היא צומחת ולומדת. 

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

הגיעו דיווחים רבים על ליקויים בתפקוד ההורי של שלומית. ☯

לשלומית לא הייתה פניּות רגשית ופיזית לילדיה. ☯

שלומית לא עבדה. ☯

הופעתה החיצונית של שלומית הייתה לא הולמת, וילדיה התביישו בהופעתה. ☯
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ילדיה של שלומית לא היו בראש סולם סדר העדיפויות שלה. ☯

לשניים מילדיה לקות למידה וקשיי שפה, והם למדו במסגרות של החינוך המיוחד. ☯

שניים מילדיה הגדולים של שלומית הוצאו למסגרות חוץ-ביתיות. ☯

מעורבים  ☯ היו  הם  זאת  למרות  אך  ניכור,  תחושת  הייתה  למשפחתה  שלומית  בין 

)בעיקר אביה(, סייעו עזרו כלכלית ולקחו תחת חסותם חלק מן הילדים.

לשלומית לא היה אמון בגורמי רווחה והיא לא פנתה לקבל עזרה. ☯

אחרי

חל שיפור בדימוי העצמי של שלומית ובביטחונה העצמי. ☯

שלומית מעוניינת לרכוש השכלה. ☯

שלומית שומרת על יציבות במקום עבודתה ורוצה להתפתח.  ☯

ילדיה חיוניים, מטופחים ומשתלבים בכל המסגרות שלהם. ☯

כיום  ☯ לומד  המיוחד,  בחינוך  שלמד  אחר,  וילד  מצטיין,  תלמיד  הוא  הילדים  אחד 

בכיתה רגילה.

שלומית מציבה גבולות לילדיה ושמה אותם בראש סדר העדיפויות שלה.  ☯

שלומית פנויה רגשית לטיפול בילדיה.  ☯

ביתה של שלומית נקי ומסודר. ☯

היא גרה עם אמה שלה, שכן היא לא יכולה להרשות לעצמה להתגורר לבד. ☯

שלומית משתפת את מיכל, נעזרת בה ומתייעצת איתה על דברים רבים, בגילוי לב  ☯

ובתקשורת אמתית ופתוחה. 

כל הילדים מקבלים משובים חיוביים מאוד מן המסגרות שבהן הם נמצאים.  ☯

שלומית הפנימה שהמקום הטוב ביותר לילדיה הגדולים הוא במסגרת חוץ-ביתית,  ☯

שם יוכלו לקבל כל מה שהם זקוקים לו.

רבה  ☯ אמביציה  לה  ויש  בחייה,  התחומים  בכל  רבה  אחריות  מקבלת  שלומית 

להתקדם ולהשתפר. 

יש לה יכולת להשיג לעצמה דברים, להילחם על דברים שהיא רוצה. ☯
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הפעולות שהביאו להצלחה 
תחילת הקשר

מאוחרות  ובשעות  קרובות  לעיתים  שלומית  של  בביתה  בית  לביקורי  הגיעה  מיכל 

לאחר שהבינה את המצב  ואת מצבה של שלומית.  להבין את התנהלותה  כדי  יחסית, 

בבית בנתה תכנית התערבות. ראשית, מיכל שמה דגש על מיצוי זכויות, היא בדקה מה 

שונים  למוסדות  איתה  הלכה  היא  הזה.  בשלב  הרבה  אותה  וליוותה  לשלומית  מגיע 

וסייעה לה בהגשת הטפסים הנדרשים. 

נוער,  לחוק  הילדים, מיכל החליטה לערב את העובדת הסוציאלית  לנושא  הנוגע  בכל 

רצתה  היא  הנוער.  חוק  של  החוקית  המטרייה  תחת  יהיה  כולו  הליווי  שתהליך  כדי 

רבים  לגורמים  מיכל  פנתה  לכך  נוסף  בתהליך.  יסתדר  לא  משהו  אם  גיבוי  לה  שיהיה 

בסביבתה של שלומית; היא דיברה עם צוותי בתי הספר של הילדים וסיפרה להם על 

כך  לשלומית.  המתאימות  תכניות  חיפשה  היא  כן  כמו  עוברת.  שהמשפחה  התהליך 

למשל, שלומית עברה טיפול פרטני של שנה וחצי במרכז לילד ולטף. 

הקשר בין מיכל לשלומית התפתח עם השנים, והתבסס על כבוד ועל אמון הדדי. מיכל 

נהגה לדבר עם שלומית בגובה העיניים ובשפה שתכבד אותה ואת ערכיה. מיכל דאגה 

סלי  שיקבלו  למשל,  משפחתה,  ושל  שלומית  של  והפיזיים  הבסיסיים  לצרכיה  תמיד 

מזון כדי שיהיה תמיד אוכל בבית. היה חשוב למיכל ששלומית תראה כי טובתה וטובת 

משפחתה נמצאת תמיד בראש מעייניה. 

הקשר הטוב עם שלומית התבטא גם בכך שאביה של שלומית, שדאג מאד לבתו, הגיע 

מיכל  מותו.  לאחר  לשלומית  שידאג  מי  שאין  חושש  שהוא  לה  ואמר  מיכל  עם  לדבר 

הבטיחה לאב שכל עוד היא עובדת סוציאלית, היא תדאג למשפחתה של שלומית ולא 

תוותר עליהם. 

תכנית הטיפול

מיכל בנתה עם שלומית תכנית טיפולית. פעם בשנה הן הציבו יעדים, עברו על היעדים 

ניתן  מה  יחד  ובחנו  הקודמת  השנה  של 

העבודה  בתהליך  לשמר.  יש  ומה  לשפר 

העצמתה  את  מיכל  הדגישה  המשותף 

כמו  משימות  לה  ונתנה  שלומית,  של 

המורים  עם  לדבר 

ולפנות למסגרות.
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מיכל סייע לשלומית להשיג את המטרות שהן קבעו לעצמן. לשם כך היה עליה לעבוד 

נוער.  לחוק  סוציאלית  ועובדת  מקצועיות  ועדות  ובהם  רבים,  מקצועיים  גורמים  עם 

מיכל אף הציעה לשלומית סטודנטיות שילוו אותה, דבר שהוכח כמוצלח מאוד.

אחד  שבו  המקרה  היא  לכך  דוגמה  צרה.  בעתות  שלומית  על  לסנגר  הקפידה  מיכל 

נוער  חוק  רצו להפעיל  בבית הספר  לבית הספר.  כוויה  הגיע עם  מילדיה של שלומית 

היא  חד-פעמית,  מעידה  הייתה  שזו  התעקשה  מיכל  הבית.  מן  הילד  את  להוציא  כדי 

אמרה ששלומית נמצאת באחריותה ושהיא מבטיחה שלא יקרו עוד דברים כאלו. נוסף 

לכך, מיכל מספרת שהיו פניות של דרגים גבוהים שלא האמינו ביכולתה של שלומית 

הנחישות  מן  וכתוצאה  בשלומית,  מלא  אמון  לה  שיש  להם  אמרה  מיכל  להשתנות. 

והמעורבות שלה הם העניקו לה מרחב מקצועי מאוד, תומך ומאפשר, וגיבו את העשייה 

מיכל  של  האמון  דבר,  של  בסופו  הטיפולי.  הקשר  את  לבנות  שלה  הדרך  ואת  שלה 

בשלומית הוכיח את עצמו, שכן שלומית הצליחה לערוך בחייה שינויים רבים וטובים.

נוסף למענים המקצועיים, מיכל עירבה את רשת התמיכה של שלומית; היא שוחחה עם 

אימא שלה ועם אחיה, ואמרה להם שהיא מבינה שזה קשה אבל שלומית צריכה את 

תמיכתם ואת הביטחון שהם מעניקים לה. 

עקרונות פעולה
יישוג )Reaching Out( מצד מיכל כדי לגייס את שלומית לתהליך. . 1

קודם כל דאגה לצרכים הפיזיים כדי שתהיה פניּות רגשית לטיפול.. 2

עבודה בשקיפות מלאה מול שלומית, ושיתופה בכל האפשרויות העומדות בפניה. . 3

העצמה – מיכל דאגה לתת לשלומית אחריות בתהליך, להדריך אותה, ולא לעשות . 4

עבורה את הדברים.

שיכולים . 5 מקצועיים  גורמים  ושל  בקהילה  גורמים  של  ושיתוף  גיוס  התייעצות, 

לסייע לשלומית ולמשפחתה. 

בניית תכנית טיפול מובנית, ובה מטרות קצרות טווח ומטרות ארוכות טווח. . 6

ליווי אינטנסיבי על ידי סטודנטיות לעבודה סוציאלית כחלק מן התכנית הטיפולית. 7

אמונה של מיכל בתהליך, ובכוחותיה וביכולותיה של שלומית להשתקם. . 8

עימות – לעמת את שלומית עם המציאות שלה ולהראות לה נקודות מבט שונות. . 9

עבודה במקביל עם גורמים מקצועיים שונים.. 10

אמפתיה, התחברות למצוקות של שלומית מתוך מקום אמיתי ומקבל. . 11
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בניית מערכת יחסים הדדית המבוססת על אמון ועל קבלה.. 12

נחישות ועקשנות מצידה של מיכל. . 13

של . 14 והחיזוק  השיקום  בתהליך  חשוב  כרכיב  לעבודה  יציאה  של  בחשיבות  אמונה 

הלקוחה. 

מחירי ההצלחה 
מיכל מספרת כי הטיפול בשלומית דרש ממנה אנרגיה רבה וצורך לפעול במישורים  ☯

רבים בו-זמנית.

שלומית ויתרה על זוגיות ואהבה בשלב זה בחייה, מכיוון שהיא רוצה להיות פנויה  ☯

לילדיה. 

ילדיה של שלומית נמצאים במסגרות חוץ-ביתיות, כדי שהתהליך המשפחתי יהיה  ☯

מיטיב ככל האפשר בנסיבות הנתונות. 

סוגיות בלתי פתורות
קיימת עדיין מצוקה כלכלית. ☯

יש לעבוד עם שלומית על הגשמת חלומותיה האישיים, ולדבר עימה על נושאים  ☯

כמו זוגיות, מיניות ואהבה באופן שיקדם אותה.
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“חזרה לדרך המלך”: השבת משפחה 8. 
לתפקוד תקין

רקע כללי 
גילה )שם בדוי(, בשנות ה-40 לחייה, נשואה ולה שלושה ילדים, בן 16, בן 12 ובת 3. טרם 

לה  שנודע  לאחר  אולם  בפנימייה,  בית  כאם  שנים  כשבע  גילה  עבדה  האחרון  ההיריון 

על ההיריון החליטה להתפטר ולהקדיש את זמנה לילדיה. לאחר לידת בתה, עם חלוף 

כי התינוקת אינה אוכלת, בעיקר כאשר היא מאכילה אותה. עקב  גילה הבחינה  הזמן, 

תסכולה פנתה גילה לטיפת חלב לקבלת סיוע. התברר כי הבת סובלת מהפרעות אכילה, 

וכי יש סכנה בכך שהיא אינה עולה במשקל כנדרש. גילה החליטה לשלבה במעון מתוך 

שכן  בקשיים  נתקלה  היא  אולם  במשקל,  לעלות  לה  תסייע  המעון  מסגרת  כי  אמונה 

עלות השהות במעון הייתה גבוהה עבורה. בעצתם ועידודם של מכריה, ולנוכח הקשיים 

לשירותים  למחלקה  לפנות  גילה  החליטה  המשפחה,  נתונה  הייתה  שבהם  הכלכליים 

חברתיים בעיר. שם הופנתה לעובדת הסוציאלית שרית )שם בדוי(. 

ריאיון עם הלקוחה

תמצית סיפור ההצלחה
פנייתה  בעקבות  ראשית,  רבדים.  בכמה  ביטוי  לידי  באה  גילה  של  בסיפורה  ההצלחה 

לאכול  החלה  היא  רב-תכליתי,  במעון  משולבת  בתה  חברתיים  לשירותים  למחלקה 

גילה  שכן  מעט  השתפר  המשפחה  של  הכלכלי  מצבה  שנית,  במשקל.  ועלתה  כראוי 

חזרה לעבוד. היציאה לעבודה הקלה על גילה לא רק כלכלית, אלא גם על מצב רוחה 

ותחושת הרווחה שלה, שכן כעת יש לה סדר יום מובנה. 

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

גילה לא עבדה, ושהתה בבית כל היום.  ☯

לא היה לה סדר יום. ☯

היה קושי כלכלי בבית. ☯
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בתה של גילה לא אכלה וסבלה מתת-משקל. ☯

הבת שהתה בבית בכל יום, ולא היו לה חברים בני גילה. ☯

גילה סבלה מעודף משקל בעקבות הסוכרת שהתפתחה אצלה בעת ההיריון. ☯

מצבה הנפשי של גילה היה ירוד. ☯

הביטחון העצמי של גילה היה ירוד. ☯

אחרי

גילה עובדת.  ☯

יש לה סדר יום. ☯

המצב כלכלי השתפר תודות לתוספת בהכנסה. המשפחה יכולה להרשות לעצמה  ☯

לספק טוב יותר את צורכי הילדים.

הבת אוכלת, משקלה מתייצב. ☯

הבת במעון ונהנית מחברת ילדים בני גילה. ☯

גילה ירדה במשקל. ☯

תחושת רוגע ושלווה, גילה אינה טרודה במחשבות כל הזמן. ☯

חל שיפור בביטחונה העצמי של גילה. ☯

הפעולות שהובילו להצלחה
לאחר כשנתיים וחצי שבהן שהתה גילה בבית עם בתה, היא 

למעון  פנתה  היא  למעון.  להכניסה  העת  שהגיעה  החליטה 

כדי לשלבה בו אך בשל העלות הגבוהה נאלצה לוותר. לאחר 

עם  קשה  התחבטות  ולאחר  וחבריה  ממכריה  שכנועים 

עצמה החליטה גילה לפנות למחלקה לשירותים חברתיים: 

קשה  מאוד  לרווחה,  לפנות  קשה  מאוד  לי  "היה 

להרגיש שאתה בצד השני. לקח לי המון זמן לבשל 

חייבת".  אני  די,  שאמרתי  עד  עצמי  בתוך  זה  את 

למחלקה,  הגיעה  היא  פגישה  לקבוע  מבלי 

ואלו  באה  מדוע  למאבטחים  הסבירה 

עובדת  בדוי(  )שם  לשרית  אותה  הפנו 

סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים. 

הסוציאלית  העובדת  מן  קיבלה  גילה 
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את  השונים.  הגורמים  מן  אט  אט  אספה  היא  ואותם  להביא,  שעליה  מסמכים  רשימת 

הטפסים מסרה בשתי פעימות. מפגישה לפגישה חשה גילה מחוזקת יותר. היא מספרת 

כי שרית יצרה קשר ראשוני טוב, פירגנה לה ועודדה אותך וכך נבנה ביניהן אמון. 

למעון  זכאית  גילה  האם  שתחליט  ועדה  לקיום  מועד  נקבע  הטפסים  כל  מתן  לאחר 

רב-תכליתי. לוועדה היא הגיעה לבדה שכן בעלה שמר על הילדים. בוועדה הוחלט כי 

היא זכאית למעון רב-תכליתי. גילה מיהרה ופנתה למעון ושילמה דמי רישום, ולאחר 

מכן החלה לשלוח אליו את בתה בכל יום. לאחר שילובה של הבת במעון חיפשה גילה 

עבודה בדרכים שונות, ובהן באינטרנט ודרך חברים. לבסוף מצאה גילה עבודה בחנות 

בגדים, אף שלא היה לה ניסיון במכירות. היא מרוצה מהחלטתה. 

עקרונות פעולה
היא . 1 סתום  מבוי  בפני  עומדת  שהיא  חשה  גילה  כאשר   – מקצועי  לסיוע  פנייה 

החליטה לפנות למחלקה לשירותים חברתיים. 

לעשות . 2 שהתבקשה  מה  עם  פעולה  שיתפה  גילה   – פעולה  ושיתוף  אקטיביות 

למען שילוב בתה במעון. היא אספה טפסים שונים, הביאה לעובדת הסוציאלית 

והגיעה לוועדה. 

בילדיה. . 3 טיפול  למען  מעבודתה  התפטרה  גילה  מלכתחילה,   – לילדיה  מחויבות 

כאשר ראתה כי המציאות אינה מיטיבה עמם, היא שינתה את אורח חייה בשנית, 

שילבה את בתה במעון וחזרה לעבוד.

יחסי אמון – ביסוס יחסי אמון עם העובדת הסוציאלית עוזר מאד ומאפשר לעשות . 4

את השינוי. 

מחירי ההצלחה 
אחד המחירים שאותם משלמת גילה הוא הזמן המועט שיש לה עם בעלה; היא עובדת 

בשעות הבוקר ואילו הוא בשעות הערב, כך יוצא שהם מתראים מעט מאוד. נוסף לכך 

ילדיה,  לשאר  פנויה  יותר  והיא  פחת  בבתה  העיסוק  שכעת  אף  על  כי  מרגישה  גילה 

סך-כול הזמן הפנוי שלה פחת, שכן היא עובדת מדי יום. זאת ועוד, אין לה זמן לבשל 

לילדיה מדי יום כפי שנהגה לעשות בעבר והם מתקשים להתרגל לכך.
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ריאיון עם העובדת הסוציאלית

תמצית סיפור ההצלחה
גילה הצליחה לשלב את בתה במעון, והבת החלה לאכול ולעלות במשקל. כמו כן, גילה 

חזרה לעבוד ומצבה הכלכלי של המשפחה השתפר. ממד נוסף להצלחה הוא עצם ניתוק 

הקשר בין גילה לשרית לאחר שהשיגו את המטרות: "אין קשר – תוצר מבחינתי". 

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

גילה הייתה עצובה ומיואשת  ☯

בתה שהתה עימה בבית  ☯

גילה לא הייתה מטופחת  ☯

גילה לא עבדה עובדת ☯

גילה הייתה מתוסכלת מחוסר נכונותה של בתה לאכול ☯

לא היה לה סדר יום ☯

אחרי

גילה שמחה ומלאת תקווה ☯

בתה של גילה משולבת במעון ☯

גילה מטופחת ☯

גילה עובדת ומממשת את עצמה ☯

הבת אוכלת במסגרת המעון ☯

יש סדר יום ☯

פעולות אשר הובילו להצלחה
בפגישתן הראשונה, גילה הייתה בסערת רגשות מן הקושי הכלכלי ומן התסכול ביחסים 

ועוד, עצם הפנייה למחלקה לשירותים חברתיים לא הייתה קלה עבורה.  עם בתה. זאת 

שרית מספרת כי מיד ראתה את הטוב שבה ומיד נוצר אמון: "דיברתי איתה על החזקות 

שלה ועוררתי בה תקווה. אמרתי לה שיהיה בסדר, הקשבתי לה... העצמתי אותה מאוד. 

אמרתי לה הרבה דברים שחיזקו אותה כמו שאני מאוד מעריכה אותה". לאחר שהבינה 

לי  "היה  להכניס את בתה למעון:  לה שרית  גילה מתמודדת, הציעה  את הבעיות שעמן 

ברור שברגע שהילדה תהיה במסגרת של מעון היא תאכל. היה לי ברור כי זו בעיה ביחסים 
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עם אמא, וגם כשהילדה תצא למעון זה יעזור לה בכך שתוכל לצאת לעבוד". שרית זימנה 

ועדת החלטה להשמת בתה של גילה במעון. היא טלפנה לגורמים הרלוונטיים כדי לתאם 

ימים  כמה  לאחר  הנחוצים.  המסמכים  את  להביא  מגילה  ביקשה  ובמקביל  הוועדה,  את 

מיד  היא  טובות'!  'בשורות  ואמרתי  לגילה  "התקשרתי  חיובית.  תשובה  שרית  קיבלה 

הבינה". שרית הציעה לגילה כמה אפשרויות כדי לשפר את רווחתה. למשל, היא הציעה 

קישרה  היא  לכך  נוסף  עבודה.  לחיפוש  כמקור  והתעסוקה"  החיים  ל"מעגל  לפנות  לה 

מקבלים  שבסיומו  גוריון,  בן  אוניברסיטת  בחסות  הטלפון  דרך  הנעשה  למחקר  אותה 

תווי קנייה. לאחר שהבת שולבה במעון וגילה החלה לעבוד, הקשר עם שרית נחלש. את 

היחלשות הקשר מפרשת שרית כסימן טוב המצביע על שיפור במצבה של גילה. 

עקרונות פעולה
הפחת תקווה – "נתתי לה תקווה ואני חושבת שזה נתן לה פתח, האמנתי בה מהלב. . 1

כאשר אדם חיצוני נותן בך אמון קל יותר לאמץ את האמון בעצמך". 

שרית . 2 הצליחה  גילה,  של  לבעיותיה  והקשבה  הכלה  באמצעות   – והקשבה  הכלה 

לפתח רגישות גבוהה כלפיה, להבין לעומק במה כדאי להתמקד ומה יוביל לשיפור 

איכות חייה באופן הטוב ביותר.

הקפידה . 3 שרית   – הכוחות  בגישת  שימוש 

להעצים את גילה, לחשוף את הכוחות שבה 

ולחזק אותה.

חומריים . 4 לצרכים  מענה  מתן 

לצד תמיכה נפשית. 

חשיבה מחוץ לקופסה – שרית . 5

הפעולה  באמצעי  הסתפקה  לא 

של  רווחתה  את  לשפר  כדי  יצירתיות  דרכים  וחיפשה  לרשותה,  שעמדו  הרגילים 

גילה, כמו שימוש בסקר שנערך במסגרת האוניברסיטה. 

בניית העצמאות של הלקוחה כך שתוכל לנתק את הקשר עם העובדת הסוציאלית . 6

סימה הטיפול. 

מחירי ההצלחה 
חדש,  יום  לסדר  ההסתגלות  זה  אם  כלשהו.  מחיר  מצריך  שינוי  כל  כי  מציינת  שרית 

לחזרה לעבודה או לזמן מועט יותר עם הילדים.  

סיפורי ההצלחה: "חזרה לדרך המלך"
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“עתיד ורוד”: השמת בת עם צרכים 9.
מיוחדים במסגרת מתאימה

רקע כללי 
במשפחת כהן )שם בדוי(, זוג הורים ושלוש בנות. הבת הבכורה, דניאל )שם בדוי(, בת 30, 

סובלת ממוגבלות שכלית התפתחותית. אב המשפחה חשב כי יהיה נכון שדניאל תעבור 

יותר מחייה ולצאת מבדידותה. האם התנגדה  למסגרת חוץ-ביתית שבה תוכל ליהנות 

הבינו  ואחיותיה,  דניאל  ושל  ההורים  וחששה מהוצאת הבת. עם התבגרותם של  מאד 

המשפחה.  צורכי  ועל  דניאל  של  צרכיה  על  שיענה  מקום  לחפש  צורך  יש  כי  ההורים 

לצבא.  התגייסה  אחרת  ובת  להתחתן  עמדה  הבנות  כשאחת  הגיעה  לשינוי  ההזדמנות 

טליה  מוגבלותה.  חרף  בחייה,  להתקדם  צריכה  הבכורה  בתה  גם  כי  להבין  החלה  האם 

המשפחה  את  המלווה  לשיקום  המחלקה  מן  הסוציאלית  העובדת  היא  בדוי(  )שם 

בסבלנות ובאורך רוח בעשר השנים האחרונות.

ריאיון עם הלקוחות

תמצית סיפור ההצלחה
המשפחה מצאה מקום מחבק ומיוחד שעונה על צורכי ההורים וכן על 

צרכיה של דניאל. התעקשותה של האם הביאה לכך שהם לא התפשרו 

ושלווים  רגועים  הוריה  ומתפתחת,  עצמה  את  מגשימה  דניאל  וכעת 

ומאמינים שהיא נמצאת במקום שעושה לה ולהם טוב. 

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

ה"ממלכה"  ☯ העליונה.  בקומה  חדרה  הוריה,  בבית  התגוררה  דניאל 

נייד.  וטלפון  טאבלט  טלוויזיה,  ושירותים,  מקלחת  כללה  שלה 

התעסוקה  מן  שובה  עם  היום.  רוב  בחדרה  שהתה  דניאל 

עלתה מיד לחדרה ונשארה שם.

כל מסגרת שהציעו להורים נפסלה על הסף.  ☯
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לדניאל לא היו קשרים חברתיים רבים, למעט חברה אחת.  ☯

דניאל הסכימה לעיתים רחוקות לצאת מן הבית עם הוריה, ותמיד העדיפה לשהות  ☯

בחדרה.

דניאל לא הלכה לפעילויות של אקי"ם. ☯

הארוחה  ☯ בסוף  ירדה  רק  אלא  המשפחה,  עם  אכלה  לא  דניאל  שישי  בארוחות 

ואכלה לבד.

התקשורת עם דניאל נסובה בעיקר סביב צרכיה. ☯

דניאל רצתה לבלות זמן עם ההורים אך ללא נוכחות אחיותיה. ☯

התקשורת שלה הייתה בעיקר עם האם. ☯

דניאל התקשתה לקום בבוקר. ☯

דניאל לא רצתה לעשות פעילות כמו רכיבה על סוסים. ☯

כל סדר היום של המשפחה אורגן סביב דניאל.  ☯

האב רצה כי דניאל תצא למסגרת חוץ-ביתית כבר בגיל 15, אך האם חשבה שזה  ☯

מוקדם מדי.

רוב הטיפול בדניאל הוטל על האם. ☯

ההורים, ובעיקר האם, חששו שלא יהיה לדניאל טוב במסגרת חוץ-ביתית. ☯

אחרי

בבית:

כשדניאל מגיעה הביתה מן המסגרת היא מורידה את כל החפצים שלה למטה. היא  ☯

עדיין יושבת לבדה אך לא בחדרה.

דניאל מתקשרת להוריה על בסיס קבוע והשיחות עימם ארוכות יותר מבעבר. ☯

דניאל משתפת יותר. ☯

אחיותיה של דניאל מעורבות יותר בחייה, מבקרות אותה ומתעניינות בה. ☯

סדר היום המשפחתי גמיש יותר ולא תלוי בצרכיה של דניאל. ☯

ההורים רגועים יותר בנוגע לעתידה של דניאל. ☯

במסגרת:

דניאל חולקת חדר עם אישה נוספת. ☯

דניאל פעילה ומבצעת מטלות בית.  ☯
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דניאל שולטת בסדר היום שלה. ☯

דניאל קמה בבוקר בקלות. ☯

דניאל אוכלת תמיד עם כולם. ☯

דניאל הולכת לבד לרכב על סוסים. ☯

דניאל פעילה בחוגים רבים בכפר ועושה התעמלות. ☯

דניאל מקבלת על עצמה יותר אחריות ומתמידה בה.  ☯

הפעולות שהביאו להצלחה
טליה ליוותה את המשפחה שנים רבות שבמהלכן היו להם שיחות רבות על עתידה של 

דניאל. בין השאר, האב תיאר לה את המקום שהוא רוצה עבור בתו – מקום שישמש 

לה בית לחיים ויהווה סביבה חמה, ביתית ואוהבת. טליה הציעה להורים מסגרות רבות. 

הם הלכו לראות כמה מהן אך לא מצאו מקום מתאים. טליה המשיכה לחפש מקומות 

ושמרה על קשר עם המשפחה, התקשרה מדי פעם לעדכן אותם ולשאול לשלומם. 

מקום  לחפש  והמשיכה  ויתרה  לא  וטליה  בהתלבטויותיהם  טליה  את  שיתפו  ההורים 

שיתאים לצורכיהם. מדי פעם, כשהאב התרעם על כך שעליו להביא מסמכים ולהתעסק 

בבירוקרטיות, טליה הרגיעה אותו והסבירה לו את חשיבות ההתגייסות שלו. 

מציאת מסגרת המתאימה

בשלב מסוים התקשר טליה להורים ואמרה שמצאה מקום שהיא מבטיחה שהם יאהבו 

בעבר.  עליו  שמעו  לא  הם  שכן  אותו,  ותיארה  עליו  להם  סיפרה  היא  רפאל".  "כפר   –

כל המשפחה, יחד עם טליה ועם אחיינית של האם, עובדת סוציאלית במקצועה, הלכו 

לראות את המקום. 

על  מהם  ושמעו  הכפר  של  המקצוע  אנשי  את  פגשו  הם  רפאל"  ל"כפר  הגעתם  עם 

המקום. הם שמעו מה יש לכפר להציע והם סיפרו על דניאל, על יכולותיה ועל קשייה. 

כמו  אותם,  שמטרידות  ובסוגיות  שלהם  בחששות  הכפר  אנשי  את  שיתפה  המשפחה 

איך דניאל תסתדר בלי הטלפון. 

משהוחלט כי דניאל תיכנס לכפר, היה צורך לקדם את הנושא בתוך מערכת הרווחה. טליה 

דאגה לקיומן של כל הוועדות וההליכים הפורמליים הנוספים. במהלך תקופת ההמתנה 

לכניסה למסגרת, שנמשכה כשנתיים, טליה שמרה על קשר עם המשפחה; היא לא שכחה 

להתקשר פעם בשבוע לשאול לשלומם ולשלום דניאל. ההורים, לאורך כל הדרך, שיתפו 

פעולה עם טליה והקפידו לעשות כל מה שביקשה מהם, כי היה להם אמון בה. 
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30 יהיה קשה לדניאל לעזוב את הבית, ועל כן ניסו להכין אותה  ההורים הבינו שבגיל 

למעבר ולדבר אליה בדרך שהיא תבין. הם אמרו לה שבהתחלה יהיה לה קשה אבל אחר 

כך היא תתחבר למקום ותאהב אותו. כדי להקל על ההשתלבות של דניאל, דאגו ההורים 

שתקופת  כדי  בשבוע  פעם  לכפר  תגיע  שהיא  דאגו  וכן  בכפר  לאירועים  תגיע  שהיא 

סוגי  בכל  להתנסות  לדניאל  אפשרו  ההורים  לכך,  נוסף  יותר.  קלה  תהיה  ההסתגלות 

התעסוקה בכפר, כדי שתמצא את הפעילות שהיא אוהבת לעשות וטובה בה. לבסוף, 

דניאל החלה לסרוג על נול גדול שיש בכפר ומאז היא נמצאת בתעסוקה הזו. דבר נוסף 

שסייע להורים הוא התייעצות עם ההורים האחרים לילדים במסגרת בנושאים שונים, 

כמו האם ומתי כדאי לבוא לבקר וכיצד לנהוג כאשר דניאל מבקשת לחזור הביתה.  

לבסוף דניאל השתלבה היטב במסגרת. היא שמחה ומאושרת שם, מעורבת בחיי הכפר 

בשקט  זכו  טוב,  לבתם  כי  שרואים  ההורים,  מיוחדים.  קשיים  ללא  בתעסוקה  ועובדת 

נפשי ובשמחה על כך שלבתם יש בית חדש ומיטיב. 

נקודת מפנה 
כשדניאל הייתה בערך בת 27 הבינו ההורים כי הם מזדקנים, ועל כן חשוב למצוא  ☯

מקום שיהווה עבורה בית.

כשהאם ראתה את המקום במו עיניה היא ידעה שזה המקום שהם חיפשו כל הזמן.  ☯

עקרונות פעולה
התעקשות ההורים על מציאת המסגרת המתאימה ביותר לדניאל.. 1

שיתוף של המשפחה המורחבת בתהליך – מערכת סביבתית תומכת.. 2

תהליך כניסה הדרגתי של דניאל למסגרת החוץ-ביתית.. 3

עידוד של דניאל להתנסות ולחקור את הכפר ואת הפעילויות והתעסוקה שבו. . 4

שיח אמיתי וכן הן מול העובדת הסוציאלית והן מול דניאל. . 5

שיתוף פעולה עם העובדת הסוציאלית ושמירה על קשר רציף לכל אורך התהליך. . 6

התייעצות עם גורמים מקצועיים.. 7

התייעצות עם אנשים בעלי ניסיון, כמו הורים לחניכים במסגרת. . 8

התעקשות של העובדת הסוציאלית; היא לא ויתרה וחיפשה מקום מתאים לדניאל. . 9
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מחירי ההצלחה 
תחושת ריקנות של ההורים, "פתאום אין למי לדאוג, נוצר איזשהו בור". 

תוצרים חיוביים
להורים התפנה זמן לעשות דברים לעצמם.  ☯

דניאל נמצאת במקום תומך ומחבק שאותו היא אוהבת. ההורים שקטים ורגועים. ☯

סוגיות בלתי פתורות
הוריה של דניאל מוטרדים מן העובדה שהקשר של דניאל ואחיותיה אינו חזק דיו והן 

אינן מעורבות בחייה. 

ריאיון עם העובדת הסוציאלית

תמצית סיפור ההצלחה
מבני המשפחה,  אחד  כל  של  הצרכים  את  לזהות  ביכולתה  טמונה  טליה  של  ההצלחה 

נובעת מהתנגדותה של  ובמיוחד ההבנה כי התנגדותה של דניאל למסגרת חוץ-ביתית 

דניאל,  של  לצרכיה  שיתאים  מקום  למצוא  טליה  הצליחה  זאת,  שהבינה  לאחר  האם. 

ויענה על הדרישות והרצונות של ההורים.  

תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי"
לפני

דניאל התגוררה בבית הוריה. היא הייתה בודדה והסתגרה בחדרה. ☯

דניאל לא הייתה עצמאית כלל, והוריה נדרשו לטפל בכל צרכיה.  ☯

דניאל התקשתה לקום בבוקר למסגרת התעסוקה. ☯

אביה של דניאל כעס על בתו; על כך שהיא מתקשה לקום בבוקר ועל כך שהיא  ☯

אינה עצמאית. הדבר הכניס מתח רב בתוך המשפחה. 

אביה של דניאל רצה שהיא תצא למסגרת חוץ-ביתית, אך האם התנגדה. ☯

המתח בין ההורים פגע בזוגיות שלהם.  ☯

האם לא האמינה שניתן למצוא לדניאל מסגרת מתאימה.  ☯

סיפורי ההצלחה: "עתיד ורוד"



"הולכים יד ביד": סיפורי לקוחות 

104

אחרי

דניאל נמצאת במסגרת – קהילה שיקומית לבוגרים. לאחר קשיי הקליטה בתחילה,  ☯

כיום היא מאושרת. 

לדניאל יש חברים ומסגרת חברתית פעילה.  ☯

דניאל עובדת במסגרת שבה היא מתגוררת, והדבר מקל עליה מאד. ☯

דניאל למדה להיות עצמאית יותר במסגרת שהיא חיה בה. ☯

לאחר שעברה להתגורר מחוץ לבית, אין מתח בין דניאל לאביה.  ☯

האם מקבלת את העובדה שדניאל תצא מן הבית, ואף שמחה על המקום שנבחר. ☯

כל המשפחה מאושרת יותר, והזוגיות של ההורים השתקמה.  ☯

נקודת המפנה 
המקום  את  ראו  ההורים  מפנה.  נקודת  היוותה  רפאל"  ל"כפר  המשפחה  של  הגעתה 

והבינו כי שם יהיה לבתם טוב יותר מאשר בבית. 

הפעולות שהביאו להצלחה
דניאל בבית

וגם  לידתה,  מיום  לה  דאגו  הוריה  ואוהבת.  חמה  משפחה  היא  דניאל  של  משפחתה 

במיוחד  חוץ-ביתית.  למסגרת  הבית  את  עוזבת  אותה  לראות  התקשו  התבגרה  כאשר 

חששה מכך האם, שלא האמינה כי ניתן יהיה למצוא לבתה מקום טוב כמו בבית. עם 

ועוד,  זאת  ולא מאושרת.  בודדה  הייתה  יכלו להתעלם מכך שדניאל  לא  זאת, ההורים 

המגורים שלה בבית ורצונו של האב כי היא תצא למסגרת מתאימה גרמו למתחים רבים 

בתוך המשפחה ובין ההורים. 

כעשר  לפני  המשפחה  את  ללוות  החלה  לשיקום,  במחלקה  סוציאלית  עובדת  טליה, 

חשה  האם  כי  טליה  למדה  אלו  משיחות  ההורים.  עם  רבות  שיחות  כלל  הליווי  שנים. 

רגשות אשם מעצם המחשבה שהיא תוציא את בתה למסגרת. האב, לעומתה, חשב כי 

הדבר חיוני. ההתנגדות של האם השפיעה על דניאל, שהביעה אף היא התנגדות ליציאה 

מן הבית. משיחותיה הרבות עם האם למדה טליה כי קיימת בכל זאת אפשרות שדניאל 

תצא מן הבית, אך היה חשוב מאד למצוא מסגרת מתאימה. מקום שבו דניאל תחוש 

בנוח, מקום שיהיה עוטף ומקבל וכן שיהיה קרוב לבית המשפחה. 

חלק מן השיחות של טליה עם ההורים נסובות על עתיד הילדים; הורים רבים מתקשים 

חלק  זהו  כי  יודעת  טליה  בהתאם.  צעדיהם  את  ולתכנן  העתיד,  אל  קדימה,  להסתכל 
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מתפקידה, לשקף להורים את המציאות ולשוחח איתם על העובדה כי הם מתבגרים, וכי 

הטיפול בבן או בבת עם צרכים מיוחדים יהיה קשה יותר עם הזמן: "אנשים לא חושבים 

על זה עד שאת אומרת להם. לפעמים אלו שיחות קשות". אך טליה לא מוותרת לעצמה 

ולהורים: "אין לא נעים. זה חלק מהתפקיד שלי כעובדת סוציאלית. להגיד להם שהם 

המשפחות  של  הקושי  למרות  קשה".  יותר  יהיה  לכם  יותר  שמחכים  וככל  מתבגרים 

לשמוע את דבריה, בסופו של דבר רוב האנשים מבינים כי הצדק עימה וכי יש לחשוב 

על העתיד. טליה מדגישה כי שיחות אלו, גם שהן קשות, נעשות תמיד בהרבה סבלנות, 

אמפטיה והבנת הקשיים של ההורים. טליה אינה שופטת את ההורים או לוחצת עליהם, 

אך היא כן רואה את יתרונה, כאשת מקצוע וכגורם מחוץ מסגרת המשפחתית, לעמת 

את ההורים עם המציאות. 

הזדמנות לשינוי

השנייה  והאחות  נישואין  לפני  עמדה  אחת  אחות  והתבגרו.  גדלו  דניאל  של  אחיותיה 

התגייסה לצבא. טליה זיהתה את ההזדמנות בשינוי שחל במשפחה, והעלתה שוב את 

והן  גדלו  כשהאחיות  כעת,  כי  הבינה  טליה  הבית.  מן  דניאל  של  יציאתה  של  הנושא 

ממשיכות בחייהן, יהיה קל יותר לשכנע את האם שיש לאפשר גם לדניאל להתקדם. 

כי  ידעה  והיא  לדניאל,  ביותר  כי חשוב למצוא את המקום המתאים  ברור  היה  לטליה 

המשיכה  טליה  מחפשת.  היא  שאותו  המקום  היא  רפאל"  ב"כפר  השיקומית  הקהילה 

את שיחותיה עם האם, והציגה בפניה את הרעיון: "תיארתי את המקום, מלא ירק, רגוע, 

עצמו,  במקום  עבודה  מקום  יש  הרוגע.  את  לך  עושה  בעיניים  הירוק  שנכנסים  ברגע 

ולא  ובמידה  לנסות,  לדניאל  יאפשרו  כי  הדגישה  גם  טליה  אותה".  לטלטל  צריך  לא 

יהיה לשנות: "הרגעתי אותה ששום דבר הוא לא חתונה קתולית,  יצליח תמיד אפשר 

תמיד אפשר להתחרט. זה מאוד מרגיע הורים שחוששים שיכריחו אותם להשאיר את 

טוב  יהיה  לא  אם  מכריח.  לא  אחד  שאף  מסבירה  אני  הילדים. 

טליה  ועוד,  זאת  אחר".  מקום  לחפש  לצאת  אפשר  תמיד 

אין  וכי  רפאל",  "כפר  את  מכירה  היא  כי  לאם  סיפרה 

יהיה אידאלי עבור בתה. היא אף  כי המקום  לה ספק 

יוכלו  שההורים  כדי  המקום  על  חומרים  לה  שלחה 

ללמוד את הנושא.

צעדים מעשיים

המידע  את  ולעכל  לחשוב  להורים  אפשרה  טליה 

לעשות  הזמן  הגיע  כי  שהבינה  האם,  לחץ.  בלי 
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שינוי, הביעה נכונות לבדוק את "כפר רפאל". טליה פנתה לכפר ותיאמה למשפחה ועדת 

קבלה. ביום הוועדה הגיעה כל המשפחה יחד. נוסף לשיחה עם הוועדה, הם ערכו סיור 

הייתה  הצוות. ההצלחה  ופגשו את  וממקומות העבודה  מן המגורים  במקום, התרשמו 

במה  והבינה  ראתה את המקום  ברגע שהאמא  "כולם התלהבו.  טליה:  גדולה! מספרת 

מדובר היא קיבלה את זה". טליה חיזקה את ההורים, והדגישה בפניהם כי היא שמחה 

וההחלטה  נראה להם, מאחר שבסופו של דבר, הם מכירים את הבת שלהם  שהמקום 

שלהם היא ההחלטה הנכונה. 

צריך  היה  ראשית,  בפועל.  הנושא  את  לקדם  צריך  היה  התלהבה,  משהמשפחה  כעת, 

הטפסים  את  להם  והשיגה  להורים  סייעה  טליה  עדכני.  לאבחון  דניאל  את  לשלוח 

המתאימים ושלחה אותם לאבחון דחוף. במקביל היה צריך לכנס ועדת השמה. לוועדה 

וכן את האבחון המעודכן. טליה ביקשה מן הוועדה לשלוח  דוח סוציאלי  הכינה טליה 

וכל  בהצלחה,  עברו  הבירוקרטיים  המהלכים  כולם  לשמחת  רפאל".  ל"כפר  דניאל  את 

החומר עבר לכפר. 

סוף טוב הכול טוב

דניאל התקבלה ל"כפר רפאל". המעבר לכפר לא היה מיידי מאחר שהיה צורך להמתין 

דניאל  עם  לשיחות  טליה  ניצלה  הזה  הזמן  את  המיועד.  המגורים  מקום  של  לשיפוץ 

שהוא,  כמו  יישאר  שלה  שהחדר  הסברתי  "לדניאל  המשפחה.  עם  הקשר  ולשמירת 

שהיא  חפצים  להביא  יכולה  שהיא  לה  אמרתי  הביתה.  לחזור  יכולה  תמיד  ושהיא 

רוצה, לבוא לבקר, לקחת למסגרת חפצים שהיא רוצה". היה גם חשוב לדניאל לשמוע 

לסיום  ההמתנה  זמן  במהלך  שתרצה.  עת  בכל  לבקר  לבוא  יכולים  ואחיותיה  שהוריה 

התקשרה  היא  דניאל;  ועם  המשפחה  עם  קשר  על  לשמור  טליה  המשיכה  השיפוצים 

כדי לשמוע מה שלומם, ודאגה כי יוזמנו לכפר בחגים ובאירועים מיוחדים כדי להתחיל 

לבנות את הקשר. טליה גם שמרה על קשר עם המסגרת ובדקה כל הזמן את התקדמות 

השיפוצים. בשיחות שקיימה עם דניאל ראתה טליה כי היא ממשיכה לדבר על המעבר 

הצפוי, והדבר העיד על נכונותה לעבור. ניכר כי החלטת ההורים השפיעה על דניאל, וגם 

היא רצתה לעבור למקום החדש. 

לבסוף הגיע הרגע המיוחל שבו עברה דניאל להתגורר בכפר. לאחר תקופת הסתגלות היא 

והוריה  רפאל",  ב"כפר  יותר  ומאושרים  מלאים  שלמים,  חיים  חיה  דניאל  היטב.  נקלטה 

זוכים אף הם לראות כי עתידה של בתם מובטח והם עצמם פנויים יותר ליהנות מחייהם. 
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עקרונות פעולה
שיחות רבות עם ההורים והקשבה רבה לדברים המעיקים עליהם.. 1

עם . 2 בעתיד,  לילדם  הצפויה  המציאות  ושיקוף  העתיד  על  ההורים  עם  שיחות 

התבגרותם של ההורים.

גילוי אמפתיה רבה כלפי ההורים והקשיים שהם חווים.. 3

יש לאפשר להורים זמן רב שככל שנדרש כדי להגיע להחלטה. "הבנתי שאין מה . 4

לדבר, הבנתי שהזמן צריך לעשות את שלו. יש דברים שצריך לתת זמן... להבין את 

המערך הכולל המשפחתי, בהתחלה לא היה מתאים לדבר איתם על זה, הם לא היו 

מוכנים". 

חשוב להאמין ביכולת של ההורים לעשות את הבחירות הנכונות עבור ילדם.. 5

מיפוי וזיהוי נכון של הדינמיקה המשפחתית. טליה הצליחה לאתר את האם כמקור . 6

להתנגדות הבת.

ויאפשר להם . 7 מציאת מקום מתאים לצרכיה של דניאל, דבר שירגיע את ההורים 

לתת לה לצאת מן הבית.

קרוב . 8 מקום  למצוא  היה  חשוב  דניאל,  של  במקרה  ההורים.  צורכי  של  נכון  זיהו 

לבית, כך שהם יוכלו לבקרה הרבה.

הכנה מוקדמת של ההורים לפני הביקור במסגרת, כך ההורים יידעו למה לצפות. . 9

שכולם . 10 לאחר  רק  סופית.  החלטה  קבלת  לפני  במסגרת  והילד  ההורים  עם  ביקור 

מאשרים, אפשר להתקדם עם הוצאה לפועל של המהלך.

ליווי ההורים במהלך כל השלבים הנחוצים לביצוע בפועל של המעבר: אבחונים, . 11

ועדות השמה וכדומה.

מענה ישיר ומדויק לשאלות של ההורים: "אני עונה להם ישירות, לא הולכת סחור . 12

סחור".

שיחה גם על הקשיים שצפויים עם המעבר. . 13

עבודה בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים במערכת. כך למשל, נעזרה טליה בעובד . 14

סוציאלי של מע"ש בנושא האבחון, וכן באנשי מקצוע נוספים במחלקה ומחוץ לה.

ומתאזרת . 15 ולא מאיים,  נעים  דיבור  טון  על  בשיחות עם המשפחה, טליה מקפידה 

בסבלנות רבה ובאורך רוח. 

סיפורי ההצלחה: "עתיד ורוד"
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מחירי ההצלחה 
הלקוחות:  ☯ לכל  הולם  מענה  לתת  יכולת  וחוסר  זמן  חוסר  של  קבועה  תחושה 

"מבחינתי זה זמן.... אף פעם לא מספיקים".  

לסייע  ☯ שמנסה  הסוציאלית,  העובדת  אל  המופנה  הכעס  עם  להתמודד  הקושי 

כללי בעבודה הזאת, אנשים  זה באופן   – ביותר: "כעס  ולמצוא את הפתרון הטוב 

כועסים עלייך, לא תמיד מסכימים איתי, חילוקי דעות". 

תוצרים חיוביים
טליה חשה סיפוק מכך שהצליחה לזהות את צורכי המשפחה ולתת מענה הולם. זאת 

שלה  המקצועיות  את  וקידם  אותה  לימד  טיפלה,  שבו  מקרה  כל  כמו  המקרה,  ועוד, 

בעבודה: "מכל מקרה את לומדת".
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תיעוד סיפורי הצלחה באגף הרווחה 
והשירותים החברתיים בבאר שבע

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

"יד ביד: סיפורי לקוחות" מציג סיפורים מרגשים של לקוחות האגף לשירותים  הספר 

מצבם  את  ולשפר  ניכרים  קשיים  על  להתגבר  הצליחו  אשר  שבע,  בבאר  חברתיים 

העובדים  ושל  הלקוחות  של  מפיהם  תועדו  הסיפורים  משפחתם.  בני  של  המצב  ואת 

לעבודה  סטודנטיות  תיעדו  הסיפורים  את  בהם.  ותמכו  אותם  שליוו  הסוציאליים 

ללמידה  היחידה  מצוות  וליווי  הדרכה  שקיבלו  גוריון,  בן  מאוניברסיטת  סוציאלית 

מהצלחות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

הלב של  להתרשם מאומץ  והעובדים,  הלקוחות  עולמם של  אל  להציץ  מוזמנים  אתם 

הלקוחות, מן המסירות של העובדים ומן ההצלחות המרשימות של כולם. 

ויהיו  עיון  ולימי  למידה  לימי  בסיס  ישמשו  בו  העולות  והתובנות  כי הספר  תקווה  אנו 

משאב ללמידה הדדית ולפיתוח מקצועי של העובדים במחלקות לשירותים החברתיים, 

ושל בעלי תפקידים נוספים העובדים עם אוכלוסיות מגוונות בישראל.
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