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תקציר 
לעבודה הסוציאלית מטרות, גוף ידע, שיטות ומערכת ערכים מנחה. בו בזמן היא מאופיינת במורכבות וברב-ממדיות הבאות לידי 

הצרכים,  להן;  ניתנים  הסוציאליים  שהשירותים  היעד  אוכלוסיות  פועלת;  היא  שבו  הארגוני  המערך  ובהם  רבים,  בהיבטים  ביטוי 

הסוציאליים;  העובדים  של  והתפקידים  הסמכויות  סוגי  בהם;  מטפלים  הסוציאליים  שהעובדים  הלקוחות  של  והקשיים  הבעיות 

ודרכי ההתערבות שבהן הם נוקטים. 

הסוציאליים  העובדים  מעמד  את  ובוחן  בישראל  כפרופסיה  הסוציאלית  העבודה  בהתפתחות  הדרך  אבני  את  סוקר  זה  מסמך 

במבט בין-לאומי משווה בהתייחס להיבטים נבחרים, ובהם: עיגון חוקי ומוסדי; כינון גופים מקצועיים; רישוי מקצועי לרבות תנאי 

ההכשרה; היבטים תעסוקתיים הכוללים אופני העסקה, תקנים, היקף משרה ונתוני שכר; תדמית העובד הסוציאלי בציבור ובקרב 

הלקוחות; ביטויי אלימות ומוגנות. 

בכל  גישות  מגוון  מייצגות  אלה  מדינות  ודנמרק.  זילנד  ניו  אוסטרליה,  בריטניה,  הברית,  ארצות   — מדינות  חמש  נבחרו  להשוואה 

הקשור לתפיסת “מדינת רווחה” ולמוקדי העיסוק של העבודה הסוציאלית, ובה בעת מאפשרות השוואה לישראל, בהיותן מדינות 

מפותחות בעולם המערבי.

איגודים  של  המקומי,  והשלטון  הממשלה  של  האינטרנט  באתרי  גלויים  ופרסומים  ואמפירית  תיאורטית  ספרות  כוללת  הסקירה 

מקצועיים ושל ארגונים מן המגזר השלישי והחברה האזרחית. הסקירה מאירה את מורכבות העיסוק ואת האתגרים הניצבים בפני 

נחיצותן של פעולות להתמודדות עימם. בסיכומה של  ואת  מדינות בעולם בקידום המעמד המקצועי של העובדים הסוציאליים 

ומודגשת החשיבות של בניית תוכנית  כיווני פעולה אפשריים בתחום תנאי העבודה, הדימוי הציבורי והמוגנות,  הסקירה מוצגים 

אסטרטגית כוללת ורב-ממדית לשיפור מעמד העובדים הסוציאליים.
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תמצית מנהלים

רקע
לעבודה הסוציאלית מטרות, גוף ידע, שיטות ומערכת ערכים מנחה. בו בזמן היא רבת פנים ומתאפיינת במגוון הרחב של המערכים 

שהעובדים  הלקוחות  של  ובקשיים  בבעיות  בצרכים,  להן;  ניתנים  שהשירותים  היעד  באוכלוסיות  פועלת;  היא  שבהם  הארגוניים 

הסוציאליים )להלן: עו”סים( מטפלים בהם; בסוגי הסמכויות והתפקידים של העו”סים; ובדרכי ההתערבות שבהן הם נוקטים. 

מאיירס-ג’וינט- למכון  פנה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  ורגולציה  מחקר  כלכלי,  תכנון  אסטרטגיה,  מינהל 

ברוקדייל בבקשה לערוך סקירה בין-לאומית שתבחן את מעמדם של העו”סים בישראל מול מעמדם של עו”סים בעולם. ההיבטים 

שנבחנו בסקירה הם בעלי חשיבות לביסוס מעמד הפרופסיה בישראל ולשיפור מעמדם של העו”סים, ובמיוחד היבטים שאפשר 

לבסס לאורם אסטרטגיות פעולה והמלצות מדיניות לטובת מטרות אלה.

הנוגע  בכל  השוואה  יערוך  ובהמשך  בישראל  כפרופסיה  הסוציאלית  העבודה  של  ההתפתחות  את  ראשית  יסקור  זה  מסמך 

אלה  מדינות  ודנמרק.  זילנד  ניו  אוסטרליה,  בריטניה,  הברית,  ארצות   — בעולם  נבחרות  מדינות  בחמש  העו”סים  של  למעמדם 

מאפשרות  בעת  ובה  הסוציאלית,  העבודה  של  העיסוק  ולמוקדי  רווחה”  “מדינת  לתפיסת  הקשור  בכל  גישות  מגוון  מייצגות 

השוואה לישראל, בהיותן מדינות מפותחות בעולם המערבי. מעמדם של העו”סים בפרספקטיבה ההשוואתית ייבחן בהתייחס 

להיבטים האלה: עיגון חוקי ומוסדי; כינון גופים מקצועיים; רישוי מקצועי, תנאי ההכשרה; היבטים תעסוקתיים הכוללים אופני 

כלפיהם. בסיום  וביטויי אלימות  ובקרב הלקוחות  בציבור  ונתוני שכר; תדמית העובד הסוציאלי  העסקה, תקנים, היקף משרה 

העו”סים  של  מעמדם  לשיפור  דגשים  ויובאו  בפניהם  ניצב  סוציאלית  העבודה  שמקצוע  העיקריים  האתגרים  יסוכמו  המסמך 

בישראל, בהיבטים הנסקרים במסמך.

מטרות
לבחון את מעמדם של העו”סים בישראל לעומת מעמדם של עו”סים בעולם, בהתייחס להיבטים שונים הנוגעים לעבודתם, ולנסח 

דגשים וכיווני פעולה לשיפור מעמדם של העו”סים בישראל.

שיטה
להיבטים השונים הקשורים במעמד של העו”סים.  בנוגע  אינטרנט  ופרסומים באתרי  בין-לאומית של מאמרים אקדמיים  סקירה 

מסמכים ופרסומים אלה נבחרו כדי לקבל תמונת מצב מקיפה, עדכנית ומדויקת ככל האפשר בנוגע להיבטים הנבחנים. המידע נאסף 

)Google(. החיפושים  גוגל  רוב המסמכים ואתרי האינטרנט אותרו באמצעות חיפוש במנוע החיפוש   .2020 בחודשים אפריל-יוני 

הורכבו משם המדינה הרלוונטית והמונחים ”social worker“ או ”case worker“ בהטיות שונות, בצירוף מחרוזות שונות.
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ממצאים

העבודה הסוציאלית כפרופסיה

מתבטא  הפרופסיונליזציה  תהליך  משותפים.  וערכים  התערבות  שיטות  ידע,  גוף  מטרות,  שלה  פרופסיה  היא  סוציאלית  עבודה 

האיגוד  של  כוחו  גידול  כגון  חשובות,  ציון  בנקודות  וכן  מקצועית  ושפה  תורה  ובביסוס  בפיתוח  התחום,  של  פורמלית  בהסדרה 

העיגון  תהליך  המקצוע.  של  הייחודי  הפעילות  תחום  את  המגדירים  חוקים  וחקיקת  אתיקה  קוד  פיתוח  העו”סים,  של  המקצועי 

לנוכח  מתקדם  במקום  נמצאת  ישראל  מדינה.  בכל  אחר  ובקצב  שונה  באופן  התרחש  פרופסיונלית  חקיקה  הכולל  הסטטוטורי 

עיגון הפרופסיה בחוק ייעודי, הסדרת ייחוד העיסוק ומיסוד מנגנוני הרישום והפיקוח על הרמה המקצועית. נוסף לכך, בישראל 

עיגון  יש  תמיד  לא  שנסקרו,  האחרות  במדינות  פעולות.  ולנקוט  החלטות  לקבל  עו”סים  המסמיכים  חוקים  של  ארוכה  שורה 

מערכות הפיקוח והבקרה אינן הומוגניות ועשויות להשתנות ממדינה למדינה במגוון  ונוסף לכך  חוקי להסדרת היבטים אלה, 

קוד  יש  שנסקרו  המדינות  במרבית  והאכיפה.  הרישום  על  המפקח  הגוף  זהות  או  להסמכה  מידה  ואמות  נהלים  כמו  מאפיינים, 

לצד המכנה  ויושרה מקצועית.  אתיקה רשמי שמתייחס לערכי הליבה של העבודה הסוציאלית, ובהם כבוד האדם, צדק חברתי 

האיגודים  מן  חלק  פעילותם:  במוקד  הבדלים  כמה  נמצאו  שנסקרו  במדינות  המקצועיות  ההתארגנויות  של  במצע  המשותף 

זילנד( מדגישים סוגיות חברתיות הקשורות בהגנה על  )ניו  זכויותיהם, חלקם  ולקידום  לייצוג העו”סים  )בריטניה( פועלים בעיקר 

ציבור הלקוחות, והשאר )ישראל, ארצות הברית, אוסטרליה ודנמרק( נותנים משקל דומה לשתי הגישות וקושרים ביניהן באמצעות 

הבטחת הרמה המקצועית של העובדים.

תעסוקה

בחינת הפן התעסוקתי של העבודה הסוציאלית במדינות השונות מעלה כי הפרופסיה נוכחת במגוון רחב של שירותים חברתיים, 

ובמיוחד בשירותי רווחה אישיים, בריאות כללית, בריאות הנפש, מערכת החינוך ושירותי ָתקֹון. תחומי ההתמחות של העו”סים 

קשורים באוכלוסיות יעד מוחלשות, כמו ילדים ונוער בסיכון, זקנים עם צורכי תמיכה מורכבים ואנשים החיים בעוני מתמשך. 

במגזר  מועסקים  העו”סים  מרבית  השוק.  למגזרי  החלוקה  הוא  השונות  במדינות  העו”סים  עבודת  של  נוסף  דומה  מאפיין 

הציבורי, אם בשלטון המרכזי ואם בשלטון המקומי, חלקם עובדים במגזר השלישי )מלכ”רים, קרנות, וכדומה( ומיעוטם עובדים 

במגזר הפרטי.

שכר ותנאי העסקה

נראה כי מקצוע העבודה הסוציאלית במדינות השונות מתגמל כלכלית פחות ממקצועות עזרה אחרים כמו פסיכולוגיה וריפוי 

יותר  גבוה  שכרם  בדנמרק  גם  ביותר,  הגבוה  הוא  הברית  בארצות  עו”סים  של  שכרם  כי  מעלה  המדינות  בין  השוואה  בעיסוק. 

זילנד.  בניו  ביותר של עו”סים הוא  והשכר הנמוך  בריטניה,  לעומת מדינות אחרות, אוסטרליה ממוקמת באמצע הטווח, אחריה 

פי ששכרם המוחלט של  ועוד, אף על  זאת  זילנד.  לניו  בין בריטניה  יחסית במדרג,  נמוך  שכרם של העו”סים בישראל ממוקם 

עו”סים בארצות הברית הוא הגבוה ביותר מבין המדינות, הרי שכשהוא נבחן במונחים יחסיים בהקשר לשכר הממוצע במשק בתוך 

אותה המדינה, מתברר כי שכרם נמוך במידה ניכרת. שכרם של העו”סים בתוך כל מדינה משתנה לפי המיקום הגיאוגרפי שהם 
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עובדים בו או לפי אוכלוסיות היעד ותחומי הבעיה. ברוב המדינות שנסקרו, משרה מלאה של עובד סוציאלי היא כ-40 שעות 

עבודה שבועיות, ורוב העו”סים מועסקים במשרה מלאה או כמעט מלאה, כאשר בישראל נפוצה יותר מאשר במדינות אחרות 

ובכלל  נפרד מתנאי ההעסקה מתייחס לעומס העבודה המוטל על העו”סים  חלק בלתי  כך,  על  נוסף  עבודה בחלקיות משרה. 

ואיגוד  מקומי  לשלטון  המרכז  לישראל,  אשר  בהם.  הטיפול  של  ולמורכבות  לענות  עליהם  צורכיהם  שעל  הלקוחות  למספר  זה 

ולעומס  אינו עומד בהלימה לצורכי האוכלוסייה  עו”סים ברשויות המקומיות  אופן הקצאת התקנים של  כי  העו”סים טוענים 

המוטל על העובדים.

התדמית של העובד הסוציאלי 

וכלפי העו”סים עצמם היא שלילית, במיוחד בתחום הגנת  בכל המדינות שנסקרו התפיסה הציבורית השלטת כלפי המקצוע 

קבוצות  עבור  במיוחד  הפרופסיה,  נחיצות  העו”סים,  של  המקצועיות  הכוונות  תפיסת  כמו  היבטים,  בכמה  זאת  עם  ילדים. 

בנוגע  עצמם  העו”סים  של  הסובייקטיביות  שהתפיסות  גם  עולה  יותר.  חיובית  התייחסות  ניכרת  מוחלשות,  אוכלוסייה 

הצביעו  בנושא  בפועל. מחקרים  הציבור  יותר מאשר תפיסות  להיות שליליות  נוטות  בו  להון האנושי העוסק  ובנוגע  למקצוע 

על כך שאמצעי התקשורת, ובראשם המדיה החדשותית, ממלאים תפקיד מכריע בעיצוב התדמית של העובד הסוציאלי. על פי 

מחקרים אלה, העובדים מוצגים לרוב בדרך פשטנית, חסרה וחד-צדדית, המתעלמת מן המורכבות ואינה נותנת ביטוי לסוג ולהיקף 

של עבודתם בשגרה, להישגיהם ולהצלחותיהם. התקשורת מתמקדת במקרי קיצון שבהם העו”סים כשלו במשימתם )לכאורה או 

בפועל(, וברבים מן המקרים האלה, על רקע חובת הפרטיות והחיסיון המוטל על עו”סים עולה קושי רב בהבהרת התמונה המלאה.

אלימות ומוגנות

כמו  חיצוניים,  גורמים  בין  משילוב  מתרחשת  היא  שנסקרו.  המדינות  בכל  ומתרחשת  היקף  רחבת  היא  עו”סים  נגד  אלימות 

גורמים שהם חלק בלתי נפרד מן העיסוק במקצוע, כמו המפגש הישיר עם  ובין  התדמית השלילית והשחיקה במעמד המקצוע, 

מרבית המדינות משקיעות מאמץ רב ומשאבים בחקר הנושא ובפיתוח דרכי התמודדות עם  וקיצון.  אוכלוסיות במצבי משבר 

ממדיה ההולכים וגדלים של התופעה. 

אתגרים 
נמוך, העסקה  נמוך, שכר  דימוי מקצועי  ובעיקר  בו  העוסקים  ובפני  בפני המקצוע  הניצבים  מורכבים  זו מעלה אתגרים  סקירה 

נרחבת בחלקיות משרה וקושי באיוש משרות. קושי זה הוא תוצאה של האתגרים האחרים, והוא אף עומד בפני עצמו ומגביר את 

עומסי העבודה. 

מן הסקירה עולה בבירור כי האתגרים כרוכים זה בזה: המחסור בכוח האדם והמחסור במשאבים ותקציבים פוגמים ביכולתם של 

העובדים לספק טיפול מיטבי. מצב זה מביא לפגיעה בדימוי המקצוע, לשחיקה של העו”סים ולתסכול של מקבלי השירות אשר 

מתבטא לא פעם באלימות כלפי העו”סים. 



v

דגשים וכיווני פעולה
סקירה זו מעלה צורך בשיפור תנאי העסקתם של העו”סים ובכלל זה השכר שהם מקבלים. שיפור תנאי ההעסקה הכרחי לצורך 

איוש משרות. איוש משרות ריקות עשוי לסייע בהפחתת עומסי העבודה, בהגברת יכולתם של אנשי המקצוע להעניק שירות 

יותר ובצמצום רמות התסכול של מקבלי השירות שמתבטא לעיתים באלימות. שיפור תנאי ההעסקה  מיטיב, מהיר ומקצועי 

הכרחי גם לשם התמודדות עם שחיקת עובדים, אשר לאורך זמן עלולה לפגום ברווחתם הנפשית וביכולת ההתמודדות שלהם עם 

המצבים הקשים שהם עוסקים בהם. 

נוסף לכך, הסקירה מצביעה על צורך בשיפור תדמיתם של עו”סים; בעיני הציבור, בעיני מקבלי החלטות ובעיני אנשי המקצוע 

ורמתם המקצועית של העו”סים  חוסנם האישי, תפיסת החוללות העצמית שלהם  לסייע בשימור  עצמם. שיפור התדמית עשוי 

ולצמצם את השפעות הסטיגמה השלילית ותופעות כמו שחיקה מקצועית ואלימות כלפיהם. ההמלצה העיקרית בעניין זה היא 

במישור  וליוזמות  הצלחה  לסיפורי  עו”סים,  של  לפעולתם  הציבור  מודעות  העלאת  של  ואקטיביות  יזומות  פעולות  נקיטת 

ולהגביר את  וכן להקשרים של שינוי חברתי ועיצוב מדיניות. אלו עשויות להגביר את החשיפה לעשייתם של עו”סים  הפרטני 

המודעות לתפקידים החשובים של מקצוע העבודה הסוציאלית ולתרומתו החיובית לחברה.

מומלץ לבסס מנגנוני פיקוח ובקרה וכן הערכה שוטפת של מועילות ההתערבות והשגת תוצאותיה אשר יתרמו למניעת כשלים 

ולהעלאה של הרמה המקצועית ובו בזמן יאפשרו להצביע על התועלות וההצלחות של העו”סים. 

מוצע לייעד סקירה לבחינת דרכי התמודדות עם תופעת האלימות שבהן נוקטות מדינות בעולם ואת מידת הצלחתן. על בסיס מידע 

זה חשוב לקדם תוכנית לאומית למניעת אלימות בשירותים החברתיים. תוכנית זו חשוב שתתמקד בהדרכת העובדים להתמודדות 

עם מצבי אלימות, מנגנוני אבטחה ומשאבים למוגנות וכן שתקדם חקיקה להחמרת הענישה בגין עבירות אלימות נגד עו”סים.

בטכנולוגיה  שימוש  לעדכן  זה  ובכלל  להרחיבם,  ה-21,  המאה  לאתגרי  ההכשרה  תוכני  את  להתאים  מוצע  ההכשרה,  בהיבט 

חדשנית ועבודה עם התקשורת. רצוי לעודד הלכה למעשה עובדים להשתתף בהכשרות מתקדמות במהלך הקריירה לשם צמצום 

השחיקה ושמירה על הרמה המקצועית. עוד מוצע לחזק את השיח הרפלקטיבי במסגרת הדרכה ובצוותים המקצועיים וכן לפתח 

מנגנוני תמריצים ליוזמות ולמצוינות בעבודה סוציאלית.

סקירה זו מדגישה כי כדי לשפר את מעמדם של העו”סים בישראל נדרשת הסתכלות רחבה והבנה כי כלל הרכיבים תלויים זה 

בזה, ומכאן שנדרשת היערכות כוללת ורב-מערכתית להתמודדות. שיפור תנאי ההעסקה של עו”סים וקידום העסקה במשרות 

מלאות עשויים להקל על איוש התקנים ובכך לתרום להקלה על עומסי העבודה המוטלים עליהם, לצמצום אי-ודאות ופרגמנטציה 

בתעסוקה המלווה את העוסקים במקצוע ולמניעת שחיקה. נוסף לכך, הגברת המוגנות של העובדים ותגמול הולם למי שעוסקים 

במקצוע הם בבחינת מסר הצהרתי חשוב המבטא כוונות וסדרי עדיפויות לאומיים.
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דברי תודה
ברצוננו להודות למעיין סרבר וליעל סבג, חוקרות בצוות חשיבה תוצאתית במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, על דיוק הנתונים ועל 

העבודה המקצועית והקפדנית. 

תודתנו לפרופ’ שמעון שפירו על שהקדיש לנו מזמנו היקר, שיתף אותנו בתובנות שלו, העיר, האיר והצביע על ההזדמנויות ועל 

האתגרים הנוגעים למעמדם של העובדים הסוציאליים.  
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