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תקציר

ניתן ובלתי מסורתי מהווהמרכיב בסיכון, הנמצאות ומנודות, מובסות אוכלוסיות לשרת המחויבות
אינן שהן בכך מתאפיינות מנודות אוכלוסיות מקצועי. כתחום הסוציאלית העבודה של לערעור
להן. לסייע הצליחו לא החברתיים השירותים שנותני ובכך מספקת שהחברה ההטבות מן נהנות
"ידע ליצור הסוציאלית העבודה על שומה בידוד, לחיי נידונות הן אלה הטבות שללא מכיוון
התפתחויות לעקוף במאמציהם לפעול השירותים נותני יוכלו שלפיו ידע אומר הווה  לפעולה"

לשנותן. או שליליות

מספיקים. הם אין לפעולה", "ידע של מקור מהווים הזמינים והמחקרים מהתיאוריות שחלק הגם
צורך יש מנידוי סובלות או הולם בלתי שירות המקבלות לאוכלוסיות ממשית תרומה להרים כדי
ההערכות את הפרקטיקות, את  הסוציאלית העבודה של הפעולה דפוסי את מחדש לעצב
מקורות לחפש חשוב כך, לצורך שיטתי. באופן האלה הדפוסים את ולפתח המדיניות ואת הארגונית

לפעולה". "ידע ליצור ניתן שבעזרתם נוספים

ל"למידה קשורים כולם  לפעולה" ל"ידע נוספים מקורות שלושה כאן נידונים דוגמאות, בעזרת
(3) והעמידים, העמידות חקר (2) עבודתם", על "מהרהרים ואחרים מקצוע אנשי (1) מהצלחות":
אלה. דרכים באמצעות ידע בהפקת התמחות לפיתוח דרכים מספר נידונות אפקטיביות. שותפויות
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תיאוריה, ולא בצוותא החיים הם הכל "מקור
הנאות." ביטוים במיטבה, היא, אשר
Wresinski (182 עמ' ,1983) בעקבות

הסוציאלית העבודה של ninOiyn .1

את להגשים מיטיבה הסוציאלית העבודה ומקום, זמן בכל אך רבות. פנים הסוציאלית לעבודה
בלתי או פורמליות  בחברה אחרות שמערכות האנשים אותם את משרתת היא כאשר עצמה
של הייחודי תפקידה האנוש, שירותי מקצועות שמכל כבר נאמר לשרת. הצליחו לא  פורמליות
או לפרטים היא הכוונה .(1983 (רוזנפלד, "מובסות" אוכלוסיות לשרת הוא הסוציאלית העבודה
מן ורחוקים העין מן רחוקים שהעם הם, הדרך. בצידי שנפלו או החברה בשולי החיים לקבוצות
בלבד, זו ולא להציע; יכולה שהחברה ההטבות ללא לחיות נדונים והם אותם, לשכוח קל הלב,
עם רק ושיח שיג להם שיש בכך ניכרים חייהם אכן, לחברה. לתרום הזדמנות אין להן גם אלא
מלבד דבר להם אין מעשיים. אפילו או רוחניים, חברתיים, קשרים להם אין כמותם, אשר אנשים,

ונשנים. חוזרים וכשלונות דחיות של מצטבר וניסיון זכרונות

במוסדות אנשים ברחוב, או יתומים בבתי החיים ילדים כמו אל שכוחי אנשים נמנים אלה על
מבין המבודדים ואף הרביעי", "העולם של העניות שבמשפחות העניים בית, חסרי או נפש, לחולי
לא בצורכיהם ולטפל להם לסייע כדי שנעשו שהמאמצים הוא לכולם המשותף הבודדים. הקשישים
שיצירת ספק אין הסופית. למובסותם שהביאו אף ייתכן מצבם. את שיפרו שלא או להיענות, זכו
בראש לעמוד חייב זו, מובסותם על לגבור להם לסייע מנת על אלה, אנשים עם מחודש קשר
עוסקיםבמה (Lubove 1965) מקצועיים" כ"אלטרואיסטים אשר, הסוציאליים, העובדים של מעיניהם

.(Timms 1978) הציבור" בשירות "אלטרואיזם מכנה Timms\y

העבודה של זה לפן בפועל מחויבים הסוציאליים העובדים כל לא מדוע השאלה, נשאלת
דרכי של הפיתוי הסברים: מספר לכך יש נדירות. כה הן זה בתחום הדרך פריצות ומדוע הסוציאלית
לטפול הנטיה הסוציאליים; העובדים בפני הפתוחות יותר, ומשתלמות "נחשבות" אחרות, פעולה
הנפוץ התירוץ זו; פעולה לדרך מדעי, בסיס שמכונה מה של העדר לעוניים; האחריות את העניים על
ובהתלהבות חפצה בנפש אשר אחרים, יש זאת, אם יחד "שחיקה". במושג שכלול מה כל של
דבקותם בזכות ואשר הסוציאלית, העבודה של זה מיוחד שוק לפלח לחדור במאמציהם ממשיכים
הכותרת גולת היא שלנו בחברה ביותר המנודים של לבעיותיהם שההתייחסות לנו מזכירים במטרה,
ועל המודרנית, הרווחה מדינת של והערכי הפילוסופי הבסיס על הדיון ובמרכז המקצוע, של

הסוציאלית.' העבודה של מחויבותה

(Compassion) ש"רומלה" סבר המודרנית, הכלכלה אבי (1759) Adam Smith כי לזכור כדאי זה, בהקשר 1

(עמ' המוסר" "תחושת של התווך מעמודי אחד את מהווה  האחר" של בכאבו השותפות "תחושת שהיא
תשורה" "יחסי על משווה אמפירי במחקר טוען החשוב, הבריטי הדעות הוגה (1979) טיטמוס ריצ'רד .(3

האלטרואיזם. עומד הרווחה מדינת בבסיס כי
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יחסי עומדים הסוציאלית העבודה של ליבה שבלב נובע, הסוציאלית העבודה של זו מתפיסה
הצדדים שני הולמים, אינם השירותים כאשר ומקבליהם. השירותים נותני שותפים: שני בין הגומלין
הדוחה, וגם והמובס המסורב הדחוי, אחת, ובעונה בעת הוא, צד כל ואז סתום. למבוי נקלעים
יחסי אזי זמן, תקופת פני על הולמים אינם המוצעים השירותים כאשר ואז, והמביס. המסרב
הראשונים לאלה מאפשרים אינם בהם להשתמש שאמורים מי ובין השירותים ספקי בין הגומלין
החברה בשולי שהחיים הבידוד מן לצאת להם ושיסייע לאחרונים, שימושי שיהיה שירות להציע

עליהם. כופים

קשר יתקיים השניים שבין בלבד נמוכה סבירות קיימת ונשנים, חוזרים בכשלונות התנסותם בגלל
.(1996 וסייקס שון (רוזנפלד, למקבלים הנותנים בין התאמה בו שיש קשר כלומר דיו", "טוב שהוא
בין לגשר דרכים למצוא הסוציאלית: העבודה בפני העומד האתגר עיקר הוא כזה קשר יצירת ואכן
שירות להבטיח מנת על זאת וכל ביניהם, הקשרים את מחדש ולעצב למקבליהם שירותים נותני
מהווה והיא הסוציאלית, העבודה של ליבתה היא זו גישה המנודות. האוכלוסיות למען דיו" "טוב

המקצועית. מומחיותה ולפיתוח ולהמצאות, לחדשנות מוצא נקודת

הסוציאלית העבודה מקצוע של מומחיותו  לפעולה ידע יצירת .2
מכיוון להן. לעזור הצליחו לא הסוציאליים שהעובדים הוא המנודות האוכלוסיות לכל המשותף
לפעולה" "ידע ליצור הסוציאלית העבודה חייבת החברה, בשולי לחיות עליהן נגזר זו עזרה שללא
לעקוף באים הם כאשר לפיו לפעול יכולים בשדה שעובדים ידע אומר הווה  (actionable knowledge)
מן שרחוקים ואנשים תופעות 2.(Argyris 1993) רצויה בלתי מקרים השתלשלות פיה על להפוך או
מטבע הוא, לפעולה, ידע שכן כל לא להם, הנוגע שהידע מכאן נדירות. לעתים נחקרים העין,
המציאות עם להתמודד כהלכה ערוכים אינם הסוציאליים העובדים מכך, כתוצאה מועט. הדברים,
מצפן ללא דרכם את לגשש שמנסים כמי נודעת, לא בארץ כזרים מרגישים והם בפניהם הניצבת
אותם ששירת במה ישתמשו או אינטואיציה, לפי פועלים עצמם ימצאו הם הגרוע, במקרה ומפה.
יודעים, שאינם כמי יתנהגו בבורותם, יכירו הם הטוב, במקרה יותר. מוכרות אוכלוסיות עם בעבודה
העבודה של מומחיותה מתחומי שאחד גם מכאן חיפוש. של בתהליך יתחילו לדעת, וכדי

.(1985 (רוזנפלד התערבויות" "המצאת היא הסוציאלית

השלכות לשתי מביאה הסוציאלית העבודה של בבסיסה העומדת היא שהחדשנות בכך ההכרה
ולהשתמש להמשיך לא עליהם שומה ראשית, הסוציאליים: העובדים של לדרכם הנוגעות מיידיות
שנית, .(Whitaker 1976) זמינותו הוא שלו היחיד הצידוק ואשר הקלח, עליו שעבר מתאים בלתי בידע
יאפשרו אשר פעולה, דרכי גיבוש שמטרתו חיפוש, של במצב להימצא הצורך עם להסכין עליהם
ההופך זה, מעין לפעולה" "ידע יצירת כי לומר ניתן עתה. עד לשרתם זכו שלא אלה את לשרת להם

את משפר (א) אשר הידע הוא לפעולה" "ידע המקצוע, אנשי של ראותם ומנקודות יותר, ספציפי באופן 2
(ג) ומכאן אחרים של ולרצונות לצרכים ערנותם את מגביר (ב) מורכבת; מציאות עם להתמודד יכולתם

אלה. לצרכים להיענות שלהם האפשרויות את מרחיב
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שיטתית, בצורה אלא אינטואיטיבית, בצורה לא וזאת דיו", "טוב לשירות הולם" "בלתי שירות
כמקצוע.' הסוציאלית העבודה של מומחיותה היא  ומועילה מכוונת

והמוכנות היכולת הוא האחד רכיבים. מספר על להצביע ניתן זו? מעין מומחיות לפתח וכיצד
הגומלין ביחסי החיפוש את למקד המוכנות עצם הוא אחר רכיב ובלימוד. בחיפוש לעיסוק הבסיסית
הכי ללמוד ניתן שמהם הגומלין יחסי להם. לתרום שיכולים אלה לבין המנורות האוכלוסיות בין
"למידה של מהותה זוהי למעשה. הלכה חיובית שתרומתם עדות שקיימת אלה הם הרבה

.(1986 וורטמן (פיטרס מהצלחות"

חדשה אולי היא הסוציאלית העבודה של מרכזית התמחות כאל מהצלחות" ל"למידה ההתייחסות
אינה מהצלחות" "למידה כי שתבהיר דוגמה נציג להלן בה. השימוש כן לא אך ,(Rosenfeld 1987)

למעשה. הלכה עושים מנודות אוכלוסיות עם לעבודה המחויבים הסוציאליים שהעובדים מה אלא
את להעשיר המעוניינים סוציאליים עובדים לשמש שיכולים מקורות שלושה תציג היא מכן לאחר

ושיטתית.4 פתוחה בצורה ההצלחות מן לקחים הפקת של בדרך המקצועית, מומחיותם

הדגמה מהצלחות11: יילמ'דה מתבצעת כיצד .3
זאת  למעשה הלכה לפעולה ידע אחר החיפוש תהליך כדי תוך מהצלחות למידה מתבצעת כיצד
אפשרית דרך כל אחר בחיפוש ומתמיד מאז שעסק זה, מאמר מחבר של מניסיונו ללמוד ניתן
כדי תוך נמצאות. הן שבה המצוקה מן לצאת הולם לשירות זוכות שאינן לאוכלוסיות שתסייע
נקודה התבררה ,(5Sullivan 1948) "selective attention" סאליבן בפי שמכונה מה אחר החיפוש

זוכות שאינן מנודות אוכלוסיות של בחייהן שינוי של לתהליך לתרום יכול אשר לפעולה ידע יצירת 3
מתנסח האחרון זה החברה. מדעי של והרגיל האופייני התוצר שהוא מידע שונה הולמים, לשירותים
מן במכוון, אפילו עצמו, ומרחיק שונות, על המבוססים בהסברים משתמש רבמשתנים, במונחים
לפעולה" "ידע לכך בניגוד בשדה. לעובדים שימושיותו במידת צידוקו את מוצא ואינו המעשית ההתנסות
מבוסס הוא השדה. לעבודת אותה לקשר בקלות שניתן בשפה מנוסח והוא לעובדים, שימושי להיות נועד
להכשיר אדם יכול וכיצד פועל, זה כיצד לפעולה. אסטרטגיה יצירת אומר הווה התערבות, המצאת על
החינוך נתון שבידיהם במי תלויה זה לעניין ההכשרה .(1974) Argyris 8l Schon עסקו בזאת  לכך עצמו
להוות שעלולה כלשהי מדעית למתודולוגיה כפופים להיות שלא בנכונותם סוציאלית, בעבודה וההוראה
המציאות. של רלבנטיות לעומת מדעית נוקשות של הסוגיה עם להתמודד ובמוכנותם זו, לדרך מכשול

שהלמידה היא התשובות אחת מכשלונות. ולא מהצלחות ללמוד מדוע השאלה, נשאלת קרובות לעתים 4
למובסים בהצלחה הפתעה כי וזאת מהדיסוננס, מההפתעה, למידה של סוג למעשה היא מהצלחות

למצליחים. התבוסה כהפתעת כמוה

שלהם השני הלמידה מודל .(1974) Argyris <cf Schon של בעקבותיהם הלך במכוון, שלא זה, חיפוש 5
לכל, ומעל ומיודעת, חופשית בבחירה מהימן, במידע מלא שימוש על המתבססת ללמידה מתייחס
ההתערבות הפקת אופן לכך, בהתאם שינוי. ליצירת המכוונות התערבויות להפקת (!) פנימית במחויבות
הראשון, הלמידה מודל לפי למידה של מהעקרונות ניכרת במידה שונה מהצלחות למידה של בסיס על
תוך זאת מראש. שנקבעו יעדים בהשגת אותו המשמשת לרציונליות היא החוקר של מחויבותו ששם
אלה שניים השני, הלמידה במודל חיפוש. המלוות רגשיות תופעות על לגבור איהתאמות למתן נכונות

ידע. להפקת מקור משמשים
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מבלי אותם, "ליווה" אשר מישהו עמד התבוסה ממעגל לצאת שהצליחו מי של לצדם אחת: מרכזית
שדבריו מכאן האחר. על שליטה בהשגת או אישי, ברווח בדוצדדיות, בהדדיות, נוכחותו את שיתנה
בהכרח הינם  בהתחברות" היא "העיקר כלומר  6,"only connect"  (1992 ,1910) פורסטר של
המאשש מעשי ניסיון של הצטברותו ועם הזמן עם זה. מסוג סוציאלית עבודה של מרכזי מרכיב
הן נתרמים שממנו חיוני למרכיב מוקדמים, תנאים ללא קשרים אלה, מעין קשרים הפכו זה, רעיון

הולם. שאינו שירות נתנו אז שעד אלה את והן הולם, לא שירות לכן קודם שקבלו מי

מאששות ואשר מהצלחות, מעשית למידה תוך שזוהו זה במסע הדרך מאבני ששה מוצגות להלן
עליו. לוותר שאין הסוציאלית העבודה של מרכיב מהווה תנאים ללא שקשר הרעיון את

לקוחות, מאבדים בכלל, אם ביותר, רחוקות שלעתים סוציאליים עובדים יש לקוחות. על שמירה .1

שלא העובדים של זה כושר לייחס שיש התברר הזמן עם מנוסים. שירות" "סרבני הם ואפילו
הדבר כאשר גם עמם, הקשר על לשמור שניתן כל לעשות העיקשת למחויבותם לקוח, אף לאבד

יתר. ממעורבות והימנעות מרחק" "שמירת של המקובלת המקצועית לתפיסה בניגוד עמד

מצא ללקוחותיהם מטפלים בין לניכור הסיבות על השוואתי מחקר מפגזיכותרפיה. אינשירה .2

אשר אלה הם שנשרו, מאלה להבדיל פסיכותרפויטי, בטיפול שנשארו חוץ במרפאת שמטופלים
בחוויית להתחלק יכלו ושעמו זו, בדרכם אותם ליווה  עמית חבר, משפחה, בן  מישהו

.(Rosenfeld 1964) הפסיכותרפיה

הצביע מצרים, עם השלום הסכם בעקבות מסיני, הישראלים בפינוי שעסק מחקר עדן. סגן nj'ojn .3

השקיעו או בזבזו בסיני, חדשים חיים להתחיל שהצליחו החברה, בשולי שאנשים כך על
שהיו בודדים באנשים מדובר הפינוי. בעקבות שקיבלו הפיצויים כספי את גרועות בהשקעות
בדרכם חזרו. שאליה ישראל בתוך והן האחרים המפונים בין הן חברתיים, קשרים נטולי
בזבוז באמצעות חברים "קניית" ידי על הבדידות על לגבור ניסו הם העדן, מגן ביציאה הבודדה

.(Moses et al 1985) כספם של ראוותני

של הסתר לחיי לחדור הצליחה פרוםרייכמן פרידה ד"ר הפסיכואנליטיקנית מפסיכוזה. יציאה .4

ליצירת זה אמצעי שלה. הסתרים שפת את ולמדה שטרחה כך עלידי בלו, דבורה המטופלת
של האוטוביוגרפי בספרה המתוארת המתמשכת התרפויטית בעבודה הראשון הצעד היה קשר
התרפיסטית הספר, בסוף .(1974 (גרינברג ורדים" של גן לך הבטחתי לא "מעולם גרינברג ג'ואן
"קחי מהמטופלת: מבקשת והיא לעבודה", כ"שותפות שלה המטופלת ואת עצמה את רואה
תפקידך" את מלאי לי... להגיד תפקידך זה הולכת... את לאן אדע איך אחרת אתך, אותי

.(McAfee 1985)

חלקים תחיה אל אורה את תזרה והאהבה יתעלו ושניהם לתשוקות, הגשמי את לחבור הוא "העיקר 6
פרק ,1950 (פורסטר ימותו'"  שניהם את שמחיה הבידוד ללא  והנזיר החיה ואז לחבור העיקר חלקים.

.(22
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ו

כל כנגד השתקמו, אשר שאלה עולה, מוגבלים מבוגרים 120 של תיקים מסקירת משתקם? מי .5

"המגוננות". מאמהותיהם בכוח לחלץ נאלץ הסוציאלי העובד שאותם אנשים היו הסיכויים,
של נוכחותה של תוצאה דווקא היתה בשיקום שההצלחה ההשערה, הועלתה לאחור בראייה
(רוזנפלד שלילית השפעה היתרה" ב"שתלטנותה ראה הסוציאלי העובד אם גם המגוננת, האם

.(1982

ממנה להחלץ שהצליחו שנערים הראה בישראל מצוקה בשכונת מחקר מצוקה. משכונת יציאה .6

"הממוקדות ממשפחות להבדיל אלה, משפחות בילד". "ממוקדות ממשפחות שבאו אלה היו
אל כאחד, וסמלית רגשית מבחינה בניהן, את "ליוו" "מעורערות", ממשפחות או במשפחה"
הם הגמור. ההיפך את עשו שכונה באותה הסוציאליים העובדים כי לציין ראוי החיצון. העולם
בשכונה להישאר דווקא להם סייעו משים, מבלי וכך, שכונתיות, פעילויות רק לצעירים סיפקו

.(1979 (אביאל
Rosenfeld 1989; Rosenfeld) יוזכרו שעוד מהדוגמאות בחלק גם כמו אלה, בדוגמאות שבולט מה
מוסרית או נפשית חברתית, מצוקה על או תבוסה, על להתגבר שבדרכם הוא X&. Kirm 1983
היו לא ואף במקרה, שם היו חלקם לצידם. נוסף אדם של מנוכחותו אלה אנשים נתמכו כלשהי,
ביניהם והיו זיכרון. אלא היו לא אחרים אחר. אדם של בחייו תפקיד משחקים שהם לכך מודעים
היותם עצם שלהם, הנוכחות עצם היתה לכולם המשותף תחילה. בכוונה זה תפקיד שמילאו מי אף

תמורה. כך על לקבל ציפיות להם שיהיו ומבלי תובענות ללא שם

של אחד מרכיב הניב מהצלחה בלמידה האינטואיטיבי השימוש כיצד לראות ניתן זו מהדגמה
ושיטתי. מכוון שימוש בה לעשות הדרך רחוקה לא מכאן המקצועית. ההתמחות

לפעולה ידע של מקורות שלושה .4
חיוני כמשאב מהצלחות בלמידה להשתמש הסוציאלית העבודה יכולה שבעזרתה דרך נציע כעת
למידה, של שונים מקורות שלושה על להצביע ניתן הולמת. מקצועית מומחיות של שיטתית להפקה
התערבות אחר לחפש הזדמנות מהווה מקור כל מנודות. לאוכלוסיות שסייעו מקשרים נובעים אשר
אנשי להיות באפשרות בוחלים שאינם סוציאליים, עובדים לאותם מקור לשמש היכול צפויה, בלתי

כאחד.7 וחוקרים מעשה

הם: מהצלחות ללימוד המקורות שלושת
בעבודתם "מהרהרים" מקצוע אנשי (1)

העמידים מן לימוד (2)
מועילות שותפויות חקר (3)

"irgor versus relevance" שון בפי המכונה המתודולוגית לסוגיה להתייחס זה, מאמר במסגרת ניתן, לא 7
בכוונתנו שאין העובדה בציון נסתפק .(Schon 1983) הממצאים") של רלבנטיות לעומת מדעית ("נוקשות
לספק מנת על או שהיא, השערה או תיאוריה כל של לבחינה או לאישוש אלה במקורות להשתמש
אותה, לבחון שיש עבודה השערת כאל לפעולה לידע להתייחס כמובן, אפשר, זאת, עם יחד הסברים.

רלבנטיות. תיאוריות להעלאת בסיס לשמש ושיכולה
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העזרה מקבלי (1) עיקריים: היבטים שלושה יש המבוקשת, התוצאה להשגת אומר הווה להצלחה,
הם שאכן המוכיח כלשהו אוביקטיבי בסיס יש (2) להם; שעזרו לאחור, במבט רק לעתים סבורים,
שיש בעוד לזהותן. שניתן משמעותיות שליליות לוואי תוצאות של לקיומן הוכחה אין (3) נעזרו;
השיטות ומבחינת האינפורמנטים מבחינת שונים הם המקורות, שלושת בין מסוימת חפיפה
 עבודתם על מקצוע אנשי של הרהורים  הראשון במקור לפעולה. הידע השגת את ששימשו
מהו עבודתם: במהלך נקטו שבהן הפעולות על ידע להם שיש המקצוע, אנשי הם האינפורמנטים
מאנשים מידע משיגים  העמידים מן לימוד  השני במקרה עבד. אחרים, ולדעת לדעתם, אשר הדבר
כמו חמור. באופן שייפגעו מבלי מועדות של ממצבים לצאת שהצליחו מאנשים אומר הווה ששרדו:
שיכול מחקר של מממצאים או זמן באותו חשוב תפקיד שמילאו מאנשים מידע להשיג ניתן כן
ועל המצטבר ניסיונם על מתבסס  מועילות שותפויות של ניתוח  לבסוף הדרוש. המידע את לספק
לעבוד עשוי מה ועל בעבר עבד מה על יחדיו מהרהרים שהם תוך והעוזרים, הנעזרים של עדותם

בעתיד.

אחד כל של חקר עלידי עבודתם את מחדש להתוות יכולים סוציאליים עובדים כיצד יודגם להלן
הללו. מהמקורות

עבודתם על "מהרהרים" מקצוע אנשי :1 מקור
במשך "הרהורים של הרעיון את המיישמים מקצוע אנשי הוא לפעולה ידע ליצירת הראשון המקור
ליציאה לתרום הצליחו שבהם מצבים לגבי (Schon 1983,1991) עבודתם" על "הרהורים או עבודתם"
קשרי על מתמשך או רטרוספקטיבי בהרהור היא ההתמקדות .(1985 (רוזנפלד נידוי של ממצב
לזהות, ללמוד, היא המטרה היטב. שורתו שלא אלה לבין מקצוע אנשי בין פוריים הדדיים גומלין

ההבדל". את ש"עשה הדבר מהו ולהסביר

של רחב במגוון כבר יושם מקצוע, אנשי של וללמידה לעבודה דרך על ידע לפיתוח כדגם ההרהור,
אחרים, עם או עצמו עם מתמשכת "שיחה" מקיים האדם שבה התמחות זוהי יד. ומשלחי מקצועות
a multiple, diversifying, sense making, basic" זאת מכנה גרינווד שירת. שאותם האנשים כולל
עמ' ,Greenwood 1991) משמעותו") את לידע לתת שעיקרו רבות פנים בעל בסיסי ("תהליך "process

.(104

דבר כלומר בהווה; שוב להצליח עשוי וכך בעבר שהצליח מה של ולגיבוש לחקירה מכוון ההרהור
באמצעות לפעולה ידע לייצר כדי חדפעמי. לשימוש מעבר לפעולה ידע ליצירת לנצלו שניתן מה

נתונים: סוגי בשני צורך יש הישגים, בעלי מקצוע אנשי של הצלחות על הרהורים
להצלחה; הביאו אשר הערכים או הפעולה עקרונות תיאור א.

הללו העקרונות ישימות את להעריך יוכלו שהמטפלים כדי העבודה, בוצעה שבו ההקשר תיאור ב.
הם. לעבודתם

תוך "העברה מכנים (1994) Schon and Rein ש למה הבסיס את מהווים אלה נתונים סוגי שני
לשני. אחד מהקשר לקחים של העברה כלומר הרהור"
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ותרמו שהצליחו מקצוע אנשי של סדנה דוגמה:
ימים שלושה בן סמינר מתוך יודגם העשייה על הרהור באמצעות מהצלחות למידה של התהליך
בשירותי מקצוע אנשי של מתרומתם לקחים המצר: מן "ביציאה הכותרת תחת בירושלים שנערך

.(1996 וסייקס שון (רוזנפלד, מוצא" להם נמצא שלא ולילדים למשפחות הרווחה

של בניהול מעורב היה מהם אחד שכל שדה, מעובדי מורכב היה הסמינר משתתפי של הגרעין
פרויקטים, שמונה היו הכל בסך וילדים. להורים מהותית תרומה שתרם חדשני שירות של פרויקט
ועל בנפרד, פעלו הפרויקטים כל והזנחה. התעמרות של בתחומים בלבד, לא כי אם בעיקר, שעסקו,
מבחינת הצלחה לסיפורי נחשבו הם (1) היה: להם המשותף זה. על זה ידעו ולא הכירו לא רוב פי
(4) ידועות; שליליות לוואי תופעות להם היו לא (3) ארוכה; תקופה במשך שרדו הם (2) תרומתם;
מבחינת ניכרים הבדלים ביניהם היו אך בקהילה, כשירותים פעלו כולם לכן. קודם נחקרו לא
אותם. שהנחה התיאורטי והרעיון החסות, ארגוני שלהם, המימון מקורות הגאוגרפי, מיקומם
נמנו שעליהם המשתתפים, ל20 מראש הופצו בקפידה, שהוכנו הפרויקטים, של מתועדים תיאורים
עשרה נכחו כן כמו החסות. נותני הממשלתיים המוסדות של נציגים ומספר חוקרים מספר גם

יותר. פסיבית בצורה בדיונים שהשתתפו צופים

וחלקם משותפים חלקם  מהם שעלו ובנושאים הפרויקטים מן אחד בכל התמקדו בסמינר הדיונים
אלה. פרויקטים של ביסודם שעמדו העשייה לדוקטרינות או לעקרונות היתה ההתייחסות נפרדים.

ותוצאותיו. הסמינר לתיעוד כבסיס יותר מאוחר בשלב שימש הדיונים רישום

כמה הניב הפרויקטים, משמונת אחד בכל המועילים המטפלים של עבודתם על בצוותא הרהור
הם: ואלו שנתנו, דיו" ה"טוב השירות את שאפיינו משותפים קווים

ההורים עם לאדם אדם שבין קשר על המבוססת המשורתות, למשפחות סייגים ללא מחויבות (1

בעיותיה. עם להתמודד ומשפחה משפחה כל של נסיונותיה כלפי אכפתיות ועל הילדים, ועם
המטפלים בין הדדיים ואיאמון חשדנות של השלילית בהשפעה גלוי ודיון מלאה הכרה (2

במידה פעלו המטפלים כן, על כשלונות. ורצופת שנים ארוכת מהיסטוריה כתוצאה למטופלים,
שוב למשפחות, שהבהיר דבר עצמן, המשפחות של והרצונות הרעיונות על הישענות תוך רבה

עליהם. לסמוך שניתן ושוב,
כך: נוהגים המטפלים למשפחות בהתייחסותם כי נמצא (3

מסתירים ואינם ומבהירים המשפחות, עם בידיהם המצוי ובמידע בידע בנפשחפצה מתחלקים 

לקבל ניתן סיוע ואיזה זמינה עזרה איזו
מקובלות בלתי בדרכים לפעול מוכנים 

בכן להודות ומוכנים יודעים, שאינם במה מכירים 

רגשותיהם לדעותיהם, בהתאם ופועלים להם, מאמינים המשפחות, בני לדברי מקשיבים 

וצורכיהם
הימנעות תוך פעולתם, כיוון את לשנות לו ומאפשרים המשפחות, מן המגיע למשוב לב שמים 

המשפחות עבור החלטות מקבלת
וצורתם. המפגשים תדירות מבחינת וכן ועיתויו, המפגש מקום מבחינת גמישים 
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מידע, קיבלו העובדים בעבודתם. למטפלים המתאימה ארגונית בהיערכות הסתייעו הפרויקטים, כל (4

בפתולוגיות ולא עצמן, במשפחות להתמקד להם אפשרו אשר עבודה ותנאי פיקוח הכשרה,
שלהן.

קבוצת של משותף והרהור חקר בעזרת שהתאפשרה למידה של תוצר הוא הללו העקרונות גיבוש
הכללי מהידע חלק אלה עקרונות היו הסמינר, לפני דומים. בנושאים העוסקים אנשים
על אינטואיטיבי באופן אותם וששמש המטפלים, אצל טמונה שהיתה המקצועית וממומחיותם
מעוצב לתיאור זו מעורפלת אינטואיציה לתרגם להם איפשר עבודתם על ההרהור להצליח. מנת
הבסיס שמוכנה למה הן בסתירה עומדים אלה מנחים מקווים רבים לפעולה. מנחים קווים של יותר
ללקוח. המקצוע איש בין נאותים ליחסים שנחשב למה והן הסוציאלית, העבודה של "המדעי"
שיטתי באופן ללמוד אחרים לעובדים ואפשר פעילותם, את לפענח לעובדים סייע בצוותא ההרהור
אחר. או זה מל\פל של לכשרונות או לכריזמה ליחסם היה ניתן לכן שקודם העקרונות, את ולהפנים

העמידות מן לימוד :2 מקור
משברים על ולהתגברות מוצלחת להתמודדות להישרדות, התורמים הגורמים בחקר ההתעניינות
הועלה שם ,Caplan (1960) ושל Lindoman (1994) מחקריהם את לראות ניתן לדוגמה חדשה. איננה
על (1977) Vaillant של ,("anticipatory guidance") הצפוי" לקראת "הדרכה של הרעיון לראשונה
ריכוז. במחנה החיים עם התמודדות על (1943) Bettelheim של או הארווארד, בוגרי של הקריירות
לילדים לדוגמה, מתייחסים, והם עמידות", "מחקרי אלה מחקרים מכונים האחרונות, בשנים
רצויה בלתי להתפחות יתרום כי שסביר רקע  פתוגני מרקע שבאו למרות בחייהם שהצליחו
Anthony and Cohler, 1987; Dugan and Coles 1989; Garmecy 1985; Rutter 1987; Wenrer and Smith)

1982)/. 1

מניסיון ללמוד שניתן ילדים כלומר החלום", "שומרי אלה ילדים מכנה (114 '<3y ,1985) Garmecy
זה ברעיון שימוש נעשה לאחרונה דומים. במצבים אחרים שינהגו הראוי מן כיצד שלהם החיים
הלימוד בסיס על .(Wollin and Wollin 1993) הרחב לציבור המיועד עצמית עזרה מדריך בכעין
אלה שנים פיתחו חיים, משברי עם היטב להתמודד שהצליחו אנשים של התנהגותם של השיטתי
מנחים קווים פגועות משפחות לשורדי לספק יכול הנזק", ל"מודל בניגוד אשר, האתגר" "מודל את

מעליהם. ולהתעלות משבר מצבי עם להתמודד כיצד

עם הסוציאלית לעבודה חשובה תרומה לתרום עשוי לפעולה ידע להפקת זה מחקר כיוון של יישומו
משתני על המתמקדים במחקרים מיוחד צורך יש נאות. לשירות זכו שלא שוליות אוכלוסיות
במקרה האחרונים, אלה "מצביים". שהם תיאוריים משתנים על ולא לפעולה, המכוונים "בקרה"
יכולים זאת, לעומת הראשונים, הולמים. לשירותים זוכה שאינה האוכלוסייה את מגדירים הטוב,
ראשוני, מידע לו שיש אחר אחד ולכל עצמן, העמידות לאוכלוסיות הסוציאליים, לעובדים לספק
אותם אחר חיפוש למסע הצידוק אותה. ליצור יכול ומה עמידות יוצר מה לגבי לפעולה", "ידע
הם (ב) בעבר; תרמו כבר הם (א) כי: מניחים כאשר קיים העמידות, את היוצרים נעלמים גורמים
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דיה דומה היא אך זהה, אינה שאולי אוכלוסייה של מניסיונה מידע מפיקים הם (ג) בעתיד; "יעבדו"
בעבודה עדיין חלקם  כאלה מחקרים ארבעה מוצגים להלן ישימים. פעולה כיווני לספק כדי

חקר. של זה סוג של הפוטנציאלית התרומה את להבין המסייעים

שריפה לאחר משפחות
באש עלו שבתיהן יורק בניו סעד קיצבאות מקבלי של משפחות בדק מצומצם בהיקף מחקר
השריפה לאחר יותר הצליחו חלקם אבל ציבורי, דיור קיבלו כולם .(Rosenfeld and Krim 1983)

יותר מצליחים שהם היתה הכללית ותחושתם ללימודים, חזרו או עבודה, מצאו הם  לפניה מאשר
דיור קיבלו שכולן הקבוצות, שתי מתוך אחד: ממצא במיוחד בלט הממצאים, כל בין לכך. מקודם
הרחק דיור שקיבלו המשפחות היו יותר חיובי חיים מסלול על עלו שחייהן אלה השריפה, לאחר
להזדמנות, להפך יכול בחיים שמשבר הרגיל להסבר מעבר הקודמת. ומשכונתן משפחתן מבני
טוב סיכוי יש בעוני החיות צעירות למשפחות לכת: מרחיקות הן זה ממצא של ההשלכות כי נדמה
לעזור הראוי שמן ייתכן  כך ואם שלהן; המוצא ממשפחות יתרחקו אם ממצוקתן להיחלץ יותר

במכוון. כן לעשות להן

מחלימים
שלעתים קשה, נפש מחלת לאחר החלימו אשר אנשים של חייהם על מחקר עורך (1993) לכמן
אשר לגורם רמזים אלה אנשים של חייהם בסיפור לחפש היא המחקר מטרת מעשור. יותר ארכה
למדו כאשר החלימו ביותר המנודים שדווקא הוא משמעות ובעל ראשוני ממצא להחלמתם. תרם
במשפחה מוות הגירה, עוני,  הרסניים חיים וארועי משברים בסדרת ארוע כעוד מחלתם את לראות
הרסני. חיים ממסלול להיחלץ כהזדמנות נתפסה המחלה ככזאת, ופתאומי. יחיד כאירוע ולא 

מה לעשות  עצמם הנפש לחולי גם כמו נפש, מחלות של בתחום לעובדים מנחה קו כאן שיש ייתכן
מרכיביו על החיים סיפור בכלל שההתמקדות להאמין להחלמה: להגיע מנת על עושים מעטים שרק
של רצופה היסטוריה להם שיש חולים של להחלמה לתרום עשוי במחלה, דווקא ולאו השונים,

קורבנותיה. להיות ולא אתה להתמודד להזדמנות הופכת המחלה שאותה נידוי, ושל בדידות

שהיתה להתעללות אוהדים עדים של זמינותם
קשה מהתעללות שסבלו ילדים כי טוענת בילדים, התעללות על ספרים מספר מחברת מילר, אליס
בדרך להתעללות (wissende) מיודע או (heifende) תומך עד להם שהיה לכך הודות פשע, מחיי ניצלו
יעצבו אלה שממצאים הראוי מן .(Miller 1993) אותם ואהד כיבד העריך, אשר במשפחה, לא כלל
חוויית פרטי בעצם ולהתמקד להעיז התעללות: קורבנות שהם בילדים הטיפול דרכי את וינחו

המשפחה. בתוך אלה ובעיקר המתעללים, עם בקשריהם דווקא ולאו ההתעללות

ידידותיים שירותים של ארגוניים מרכיבים
כלומר דופן, יוצאת בעמידות המאופיינים ציבוריים שירות ארגוני עשרה על נערך תצפית מחקר
מבחינה הלקוחות, על מקובלים והן אובייקטיבית, מבחינה מועילים, הן שהם ארגונים
הללו. הארגונים לכל המשותפים ארגוניים מרכיבים לבחון היתה המחקר מטרת סובייקטיבית.
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בלתי יחסית היותם (א) ב: אלו שירותים התאפיינו יותר, רגילים אחרים, לשירותים בניגוד כי נמצא
בשמירת התמקדות העדר במפתיע, (ג) קשיחות; תפקידים הגדרות מחוסרי היותם (ב) הירארכיים;
של מחקרם בהשפעת בחלקו, שנערך, זה, מחקר המשורתת. האוכלוסייה עם בעבודתם סודיות
ניתן שבעזרתם חדשים חשיבה כיווני על מצביע מוצלחים, עסקיים ארגונים על (1986) ווטרמן פיטרס
המערכות את לעצב שיוכלו כך אפקטיביים, מטפלים של הפעולה דרכי את מחדש להגדיר
לביורוקרטיות עצמם את להתאים מתמיד במאבק שיימצאו במקום עובדים, הם שבהן הארגוניות

מראש. נקבעו פעולתן שדרכי

הן למידה מקור הינה שעמידות האמירה לעצם מעבר להרחיב נוכל לא זה מאמר במסגרת
עליהם. והן  שהצליחו ומארגונים מאנשים

מועילות שותפויות חקר :3 מקור
משום זאת, הולמים. בלתי הגדרתם, מעצם הינם, ומובסות מנודות לאוכלוסיות הניתנים שירותים
את מצמצם עצמו שהנידוי משום וגם מנודות, נותרות אלה אוכלוסיות היו לא כן, שאלמלא
חקר כושל, ידע על מבוסס השירותים כשמתן כך, דיה". "טובה שירותית אינטראקציה של הסבירות

לפעולה. מנחים קווים למציאת מקור להיות עשוי שותפות, על המבוסס שירותים מתן

דגמי של ייצור המאפשרת המקצועית למומחיות מתייחס שותפויות ניתוח זה, מאמר במסגרת
כדי בעבר, עבד מה יחדיו לבחון במטרה המשורתים, שיתוף ותוך פעילה, חקירה תוך התערבות
מושג היא כיום, שותפות, בעתיד. ולאחרים להם לסייע שעשוי מה של לזיהוי בסיס לשמש שיוכל
ול"העצמה" נוןקונפורמיסטית לגישה חלופי כמושג בו להשתמש ונהוג ,(1993 (רוזנפלד מקובל
בורות של מוצא מנקודת פטרוניות, ללא פועלים שכאן הוא ההבדל לקוחות. של (empowerment)
אלה, אנשים לשרת כיצד יודעים אנו שאין בכך מודים שאנו הוא הבסיס מעושה. ולא אמיתית,
לפעולה וידע תאוריות להם יש אכן וכי זה לידע המפתח עובדים, אנו שלמענם אלה בידי ושבידיהם,

כה. עד נדלו שלא

יודעים שהם הנחה תוך המשורתים, עם שכם אל שכם בעבודה מומחיות דורשת זו מעין שותפות
בתיקון נצטט, אלה. דעותיהם את במילים ולנסח לפענח לגלות, עלינו וששומה זקוקים הם למה
אומר הווה אדונינו"; ומכאן מורנו הם "המנודים  שאמר (Rosenfeld 1989) ורז'ינסקי יוזף את קל,
כיצד יודעים אנו ואין בורים, שאנו מכיוון למדים. אנו ושמהם מהלכים אנו שלצידם האנשים הם
אותם ללוות הוא לעשות יכולים שאנו מה כל שלהם, הנידוי של למצב מחוץ אל "להובילם"
אינו זה כל  דרך קיצורי לחפש אותם, לדחוף ממנו. היציאה מסלול לאורך שלהם, בקצב בסבלנות,
הדבר זהו והלא  כוח נגדם והפעילו אותם הכריחו שבו הקודם, המצב על חזרה אלא ואינו עובד,
בגילוי כשותפים לנהוג משותפת, לעבודה יכולת גיבוש הוא שדרוש מה מלכתחילה. אותם שהביס
ההזדמנות זוהי  שלהם המבט נקודות את לשמוע להם, להקשיב מנוצלים. לא משאבים ובזיהוי

ממנו. להחלץ הדרכים ואת הנידוי את אנו הבנתנו להעשרת

10



דוגמאות שתי להלן מובאות מקצועית, מומחיות יצירת של זו צורה ולהדגים להבהיר כדי
כזו. משותפות לפעולה ידע להפיק ניתן כיצד המדגימות

מרוצים מלקוחות למידה
והעובדים". ההורים מבט מנקודת מוצלחת "עבודה הכותרת תחת סמינר בירושלים נערך לאחרונה
אשר, התפתחותית, מוגבלות עם לילדים הורים זוגות, שלושה של סיפורים על התבסס הסמינר
ארגון  "קשר" מצוות זקוקים היו לה העזרה את קיבלו השונים, הארגונים בין טלטולים לאחר
הסמינר מ"קשר". שקיבלו שבסיוע הייחוד על סיפרו ההורים וסנגור. ייעוץ מידע, שירותי המספק
מחלקות ראשי השונים, מהארגונים הסוציאלים העובדים ההורים,  המשתתפים כל בין הפגיש

בנושא. וההרהור החקירה מן ללמוד מעוניינים שהיו נוספים מקצוע ואנשי בעירייה,

ב"קשר": המוצלחת העבודה מהות על שנלמד ממה דוגמאות כמה להלן
 מימון מקורות ועל הליכים, על השירותים, על  רב מידע ההורים עם חלקו המקצוע אנשי 

אליו. מגיעים היו לא שאחרת
על להתעקש אותם עודד אשר ההורים פנו שאליהם המקומות מבין היחיד המקום היה "קשר" 
על המלצותיהם את ביססו האחרים הגופים כל ולצרכיו. לילדם ביותר הטוב השירות קבלת

הילד. לצורכי קשורים היו שלא ארגוניים, או תקציביים אילוצים
בהגדרה מוגדרים היו ולא צורך, על מבוססים היו זמן, מבחינת גמישים היו ההורים עם היחסים 

אדם, בני כאל אליהם שמתייחסים חשו ההורים ארגוניות. מגבלות לפי או הבעיה לפי קשיחה
מהאנשים שונים הם שאין הרגישו התמודדו, שעמו הנטל למרות וכך, בעיות, כאל ולא

להם. המסייעים
מעשיהם או שדבריהם שיחששו מבלי הצוות, עם בטבעיות להתנהג יכולים שהם חשו ההורים 

משרתים ואינם למענם, שם מצויים שהעובדים ביטחון חשו הם יותר. מאוחר כנגדם ישמשו
זרים. אינטרסים

בצורה המשפחות של הצד בהצגת מומחיות פיתחה ש"קשר" סברו אחרים מקצוע אנשי 

בחום נבונה, בצורה אחרים ארגונים בפני המשפחות את מייצגת ש"קשר" סברו הם משכנעת.
להן. הדרוש את בעבורן להשיג מנת על ובהתמדה,

אותן המשרתים החברתיים הארגונים ועם מרוד בעוני החיות משפחות עם משותפות למידה
הרביעי" "העולם ארגון של  members of the permanent voluntariat  הקבוע המתנדבים חבר
בעיקר שבמשפחות, העניות עם עשורים כמה זה עובד ,(international Movement atd Fourth World)
הן משפחות של ונידוי קיצוני שעוני בכך דוגלת התנועה מדינות. מספר ובעוד ובאירופה בצרפת
שותפויות לחדש או להקים כדי החברתיות. המערכות לבין המשפחות בין שותפות חוסר של תוצאה
עם והן המשפחות עם הן שותפויות ליצור התנועה חברי שוקדים מחדש, אותם לחבר כדי כאלה,
ליציאה סימנים שהיו לפני עוד ואכן, מלמעשה. להלכה יותר אותן המשרתים חברתים ארגונים
קשרים ליצור מנת על פעילויות של רחב במגוון המתנדבים חבר החלו המרוד, מעונין הדרגתית
עמן הלכו הם דומות. בעבודות ועבדו שכונות באותן חיו הם המשפחות. עם ומקרבים קרובים
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לטיולים עמן יצאו משפחותיהם, בני עם ביחד הם שונות. שירות ולמערכות הספר, לבית לקניות,
סמינרים בשני הופקו זה ניסיונם מתוך לפעולה" "ידע של דוגמאות .(Rosenfeld 1989) ולחופשות

בנושא. שנערכו

,(Rosenfeld 1989) Emergence rfom Extreme Poverty על מבוססים להלן המוצגים הפעולה עקרונות
המשפחות. עם שותפויות ליצור הצליחו אף ובעזרתם ,atd של המתנדבים חבר את שימשו והם

השתתפות דרך לנטוש, לא ממחויבות החל מוגדרים: שלבים במספר מתבצעת המשותפת העבודה .1

משותפים. פרויקטים ובביצוע בהדדיות וכלה בצוותא, ופעילות בחייהן
משותפת. במטרה כשותפים פועלים המתנדבים חבר .2

מעייניהם. בראש עומד המשפחות של הסבל .3

תקווה. של ביטויים אחר מתמיד חיפוש קיים .4

המשפחות. של ההיסטוריה את ולהבנות לגלות ניסיון נעשה .5

אבסטרקטי. למושא הופכות לא לעולם המשפחות .6

עימות. על ולא הסכמה, על מבוסס הכל .7

ל הקשורים אנשים onv; (allies) עמיתים של בהצלחתם שהתמקד נוסף סמינר התקיים לאחרונה
מרוד, בעוני החיות המנורות המשפחות עם שותפויות לעצב חברתיים ארגונים ולשכנע לגייס atd
כיצד שתיארו כאלה וביניהם סיפורים עשר שנים מתוך הופק לפעולה הידע לחייהן. לתרום מנת על
עיון יום ארגנו מורים כיצד בחורף, החשמל זרם את לנתק שלא הסכימה הצרפתית החשמל חברת
חולים בית של עובדים ועד וכיצד הספר, בבית מבקרים אינם ילדיהם מדוע הסבירו ההורים שבו
התרחש המשפחות למען מוסדיים משאבים של זה גיוס הזמניים. עובדיו את גם לייצג החל מסוים
כלפי רון של צפויים בלתי ביטויים לגלות, לאחרים אפשרו או גילו, האלה הארגונים חברי כאשר
כאשר למשימה, "נתפסו" הם עצמן. המשפחות בתוך הצפון הרוך את שגילו או הללו; המשפחות
Rosenfeld and Tardieu,) כלפיהן אהדה של בתחושה אותם מילא ראו או ששמעו דברמה

.(forthcoming

כי הראה חברתיות, מערכות dv atd Fourth Worldn עבודת על שהופק לפעולה הידע כי לציין יש
עבודה ידי על היא אלה למערכות המנורות האוכלוסיות שבין הסתום המבוי על לגבור הדרך
בצד המתרכז כיוון  "העצמה" לעודד כיום הנהוג הכיוון את נוגד הדבר הצדדים. שני עם במקביל

עימותים. של ויצירה "שדולות" של הקמה היא ותוצאתו בלבד, אחד

הבא הצעד .5
הם שאלה לחשוב סיבה כל אין מהצלחות. ללמידה מקורות שלושה להציג ניסינו זה במאמר
הולם שירות של הפקתו לשם לפעולה ידע להפיק מקצוע אנשי יכולים שמהם היחידים המקורות
את זה מבטלים הללו המקורות ששלושת להניח סיבה גם אין בו. זכו לא עתה שעד לאוכלוסיות
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נבחן לא הוא כי (אם ברור, דמיון שקיים העובדה מידה.8 באותה רלבנטיים כולם שהם או זה,
את מצדיקה המקורות, משלושת אחד מכל שעולה לפעולה הידע בין זו), עבודה במסגרת לפרטיו
לאנשי ואמנם, המדע. עקרונות את והן מהותן את הן התואם מתודולוגיה של סוג אחר החיפוש
מהשורדים שונה ומידע למידע שונה גישה יש רחוק, הלא בעבר פעלו כיצד על המהרהרים מקצוע
סבורות לשרתן הצליחו שלא שהאוכלוסיות ממה ואף הרחוק, בעברם שקרה מה על המהרהרים

בעתיד. להן לתרום שעשוי

לתרום שעשוי לפעולה ידע ופורש מייצר מהם אחד שכל הוא המקורות לשלושת המשותף
החברה. בשולי ולהישאר להימצא נוטות הולם, לשירות זכו שלא העובדה עקב אשר, לאוכלוסיות
(א) משותפים: רכיבים ארבעה לו ויש דומה, הוא זה ידע של היצירה תהליך המקרים, שלושת בכל
(ד) ודיון; הרהור של בתהליך מלווה הוא (ג) "הצלחה"; של בזיהוי מתחיל הוא (ב) שיתופי; הוא
ההליכה אפשריים. פעולה כיווני המספקים ורעיונות, מושגים מילים, היא אלה דיונים של התוצר
לעבודה פתח פותחת גם היא אלא מועילות, פעולה דרכי לגיבוש תורמת שהיא רק לא זו, בדרך

ארגוני. ולפיתוח מדיניות לשינויי שותפות, על המבוססת מקצועית

האומץ את מאתנו דורשת זו בדרך הליכה באמצעות הולמת סוציאלית עבודה שיצירת ספק, אין
התיאוריות מן ואף הסוציאלית, העבודה של ושונים אחרים לפירושים שלנו המחויבות מן להיפרד
למסע לצאת לזה זה לסייע מאתנו דורש הדבר לנו. המוכרות והמתודולוגיות עלינו האהובות
כמו הנכון. ובקצב בהתמדה חפצה, בנפש זאת ולעשות שבדרך, המכשלות עם להתמודד תגליות,
בעצמנו,  לרפורמה ולא  לטרנספורמציה נערכים שאנו תוך זו בדרך ללכת נדרשים אנו כן

עובדים. אנו בהן ובמסגרות שלנו, החינוך במוסדות

שכדי לומר ניתן יארך. הוא זמן כמה לא ואף זה, חיפושים במסע יתגלה מה לצפות באפשרותנו אין
מזהרת. בבדידות מעבודה והן תוחלת חסרי מעימותים הן להימנע עלינו המיטב, את ממנו להפיק
ואף להרהור לתהייה, שותפים ובמקבליהם השירותים בנותני לראות עלינו אלא לבד, לפעול לנו אל
ובייחוד בעבר מקצוענו של להישגיו הראוי במסע מדובר כי נדמה אנו. עמידותנו לגבי ללמידה

אנושית. חברה להיותנו תרומתו בתחום

את להרחיב או לשנות עשויים אחרים מקורות המחבר, של האישית מסדנתו נשאבו שהמקורות מכיוון 8
ארגונית מראייה המעבר עם בוודאי, ישתנו, לפעולה ידע על ההרהור מן שנגזרו הכיוונים כך, שנאמר. מה
תובנות לכך, בדומה .(1985) Pettigrew שמציע כפי קבוצות, על התיאוריה בתחום לקונטקסטואלית
של התרומה על בוודאי ישפיעו, (1995) Ihe Good Marirage בספרם Wallerstein and Blakerlee שמעלים
לילדיהם מייחסים שהורים שמה ,(1994 ,1992) Mass של מטיעונה הנובעים רעיונות ואילו העמידות, נושא
כפי השותפות תפיסת את ספק, ללא ירחיבו, ההורים, עם העבודה לתחילת מוצא נקודת להוות יכול

כאן. שהוצגה
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Abstract

One of the traditional and inalienable components of social work as a professional discipline, is its
commitment to serve excluded and defeated populationsatrisk in different societies. Excluded
populations share two features: they lack societal provisions and social service providers have failed
to help them. Since without these provisions they are condemned to a life of exclusion, social work
has to produce and use "actionable knowledge," i.e. knowledge that can be acted upon by its
practitioners in their quest to circumvent or reverse existing, undesirable chainsof events.

While some available theories and current research can be a source for generating "actionable
knowledge", they are not sufficient. In order to truly help today's inaptly served or excluded
populations, it is necessary to change the modalities of service  i.e. the practices, programs and
policies of social work  and to enhance the systematic development of these modalities. To this
end, alternative sources for generating such knowledge must be sought.

With the help of examples, three such sources of "actionable knowledge", all based on "learning
rfom success", are explored and presented: (1) professionals and others "reflecting on their action",
(2) studies of the resilient, and (3) effective partnerships. Some implications of how to develop
expertise in generating knowledge using these sources are discussed.
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