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שירותי הרווחה בישראל מתאפיינים בשנים האחרונות במגמה גוברת של עידוד שיתוף לקוחות בקבלת
החלטות בעניינם .אך מהו שיתוף של לקוחות? כיצד ניתן להגדיר שותפות עם מקבלי שירותים? והאם ניתן בכלל
לקבל החלטות באופן משותף בתהליכי התערבות בעבודה סוציאלית?
פרקטיקת השיתוף מוצגת ,הן בספרות והן בשיח המאפיין אותה ,כביטוי לערך השוויון אותו מבקשת
לקדם העבודה הסוציאלית ,וכהשתקפות של עליית מדרגה אתית ומוסרית ביחסים שבין שירותי רווחה
ללקוחותיהם .הנחת היסוד המרכזית בבסיס תפיסה זו ,היא כי שיתוף לקוחות הוא פעולה מעצימה ,המגבירה את
עצמאות הלקוחות ואת תחושת שליטתם על חייהם .בין השאר נטען ,כי גישה זו הנה בעלת פוטנציאל חשוב לסיוע
לאוכלוסיות אשר התקשו עד כה ,מסיבות שונות ,להשמיע קולן אל מול ובקשר עם שירותי הרווחה  --בהן
אוכלוסיות מודרות חברתית ,אוכלוסיות החיות בעוני ,ואוכלוסיות מוחלשות נוספות.
אך המציאות אינה תמיד פשוטה כל כך; כתיבה ביקורתית ברחבי העולם מצביעה על האפשרות לקיומו
של קשר מורכב יותר בין אתיקה ,שתוף לקוחות ופעולות אנטי-דכאניות או כאלו המצמצמות הדרה .השיח המגובה
על ידי כתיבה זו מוצא ביטוי גם בעבודתם/ן של עובדים/ות סוציאליים/ות ,אשר מתקשים/ות למצוא מסגרות
מארגנות לחשיבה ועשייה העשויות לסייע להם/ן בהתמודדות עם המורכבות האתית הגלומה בשיתוף לקוחות.
הקורס הנוכחי מבקש להציע ללומדים/ות בו הזדמנות להרחיב את החשיבה והעשייה בתחום שיתוף
הלקוחות ,וכן לתרגל את ההתבוננות הביקורתית על התערבויות הכוללות שיתוף לקוחות .זאת ,באמצעות שילוב
בין למידת תכנים תיאורטיים עדכניים לבין ניתוח פרקטי ומעמיק של התערבויות שונות הן של אחרים והן
מניסיונם/ן של תלמידי/ות הקורס .הקורס מיועד לתלמידים/ות העובדים/ות במגוון רחב של הקשרים וארגונים,
ועם מגוון אוכלוסיות – ילדים ,משפחות ,זקנים ועוד; ולמעשה ,לכל מי שמעוניינים/ות להעמיק בשאלות
הנוגעות ליחסי הכח בתוך ההתערבויות שהם/ן עצמם/ן מוציאים לפועל ,להירארכיות הגלויות והסמויות
במפגש עם פוניהם/ן ,ולהשלכות של יחסים אלו על המדובר ושאינו מדובר בהתערבות .כמו כן ,הוא מיועד
למבקשים/ות לחדד את מיומנויותיהם/ן ויכולתם/ן לעסוק בעבודה סוציאלית משתפת ושתפנית.
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חובות
 .1הנוכחות בקורס היא חובה .סטודנט/ית שיעדר/תיעדר מהקורס יותר מ 3-פעמים ,תופסק השתתפותו/ה בקורס.
 .2השתתפות פעילה .משקל מרכיב זה בציון.10% ,
 .3עבודה מסכמת .משקל העבודה המסכמת בציון הסופי .90% -
שאלות מנחות לכתיבת העבודה
בחר/י מפגש )מפגש יחיד פורמאלי או בלתי פורמאלי ,התערבות שלמה ,מספר שלבי התערבות( בינך לבין לקוח/ה
)ברמת הפרט או מעבר אליה( ,שזכור לך במיוחד כמשמעותית .תאר/י אותה בקצרה.
 .1באיזו מידה התרחש במפגש לדעתך שיתוף אותנטי בידע? מדוע? הסבר/י(15%) .
 .2באיזו מידה התרחש במפגש לדעתך שיתוף אותנטי בכוח? מדוע? הסבר/י(15%) .
 .3אילו השפעות היו להקשר )הפוליטי ובכלל ,כפי שהוגדר בקורס( על מידת השתפנות במפגש לדעתך? הסבר/י.
)(%15
 .4כיצד היה/תה לדעתך משיב/ה הלקוח/ה על השאלות בסעיפים  ?3-1האם התשובות היו דומות או שונות
לתשובותייך שלך? כיצד את/ה מסביר/ה את הדמיון/השוני בתשובות? )(20%
 .5התבונן/י ביקורתית במפגש .האם מידת השיתוף בו גבוהה או נמוכה מדי? גבוהה או נמוכה מספיק? מה יתרונות
מידת השיתוף שזיהית ,ומה חסרונותיה? )(20%
 .6שתף/י בקצרה בתובנה אחת עמה את/ה מסיימ/ת את הקורס .באיזו אופן תובנה זו מתכתבת עם חייך האישיים
או המקצועיים? )(10%
הנחיות כלליות לכתיבת העבודה
 .1כתיבת והגשת העבודה היא באופן אישי או בזוג.
 .2אורך העבודה עד  9עמודים לכותבים/ות באופן אישי ,או  11לכותבים/ות בזוג )לא כולל שער ורשימת
מקורות(.
 .3אנא הקפידו בכתיבתכם/ן על כללי הכתיבה האקדמית ,בכללם כללי אזכור וציטוט על פי הנחיות ה ,APA-גרסה
שבעית(%5) .
 .4במידה שהעבודה נכתבת בזוג ,על שתי השאלות האחרונות להיכתב בנפרד על ידי כל אחד/ת מן הכותבים/ות.
לא ניתן לכתוב את העבודות בשלישיות או מעבר לכך.
המועד להגשת העבודה .2.8.21 :אנא הגישו את העבודה למרצה בדואר אלקטרוני .שימו לב כי על פי נוהלי בית
הספר :בקורס שבו מטלת הסיום היא עבודת סיכום – נקבע מועד בו רשאי התלמיד להגיש עבודה במועד אחד
בלבד .הגשת עבודה באיחור של עד שבוע ,ללא אישור וועדת התלמידים ,תגרור הורדה של  5נקודות מציון
העבודה .הגשה באיחור מעבר לשבוע ימים תגרור הורדה של  10נקודות מציון העבודה על כל שבוע שיחלוף.
שימו לב כי אין אפשרות לתקן עבודה בקורס.
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נא הקפידו על כללי האתיקה והיושרה המתבקשים .עבודות שלגביהן יעלה חשש שמעורבת בכתיבתן העתקה או כל
הפרה אחרת של כללי האתיקה האוניברסיטאיים יועברו ישירות לטיפול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.
במהלך הקורס תתבקשו לגלות ערנות לייצוגים בתקשורת של שיתוף לקוחות ,וכן לביטויים של תקשורת משתפת
במרחב חייכם/ן.
מבנה הקורס
חלק א' :תיאוריה ומסגרות קונספטואליות של שיתוף לקוחות )שיעורים (4-1
 .1הגדרות מתקדמות של שיתוף לקוחות  -סקירתן; תחילת ביטוייהן במדיניות חברתית בישראל ,בחוקים
ונהלים המכוונים את הפרקטיקה של עובדים סוציאליים; תרגומן לפרקטיקות ברמת הפרט ,הקבוצה
והקהילה; תרגומן לשלבי התערבות שונים  -מן התכנון ועד לסיום ההתערבות והערכתה.
 .2היסודות האתיים ,הפילוסופיים והפוליטיים שביסוד המגמה הגוברת לשתף לקוחות בתהליכי קבלת
החלטות.
חלק ב' :מורכבות המפגש בין תיאוריה לפרקטיקה בתחום שיתוף הלקוחות )שיעורים (9-5
 .1מיומנויות וטכניקות לשיתוף לקוחות.
 .2ניתוח משותף וביקורתי של השיח הקיים בתחום שיתוף הלקוחות בישראל  -מה באפשרותנו ללמוד
מטעויות של אחרים?
 .3ניתוח משותף וביקורתי של טכניקות ספציפיות לשיתוף לקוחות  -למידה מהצלחות מישראל ומהעולם.
הטכניקות יתמקדו ברמת הפרט ,אך גם יגעו ברמות ההתערבות שמעליה.
 .4דילמות אתיות בתחום שיתוף הלקוחות  -התנגשויות בין מאפייני לקוחות ,ערכים ,עמדות ,חכמת מעשה
והרגלים מקצועיים ,בקונטקסט המידי של המפגש בשדה שבין עובד סוציאלי ללקוח.
חלק ג' :התמודדות ממוקדת-עשייה עם המפגשים המורכבים שמזמן תחום שיתוף הלקוחות )שיעורים (13-10
 .1ניתוח משותף וביקורתי של התערבויות של תלמידי/ות הקורס.
 .2סיכום הקורס.
ניתן לצבור נקודות בונוס בקורס באמצעות הצגת דיון הקשור לעבודתכם/ן; כלומר ,באמצעות שימוש בקורס
כפלטפורמה לחשיבה משותפת והתייעצות לגבי מקרים בהם נתקלתם/ן ונסיון אותו צברתם/ן בעבודתכם/ן בשדה
העבודה הסוציאלית עד היום.
סטודנטים/ות המבקשים/ות לנצל במה זו יוכלו לצבור עד  10נקודות שיתווספו לציון הסופי בקורס.
ההצגה ,שאורכה שליש שיעור ) 30דקות( ,יכולה לכלול הצלחות שברצונכם/ן לחלוק בנושא שיתוף לקוחות,
דילמות עמן אתם/ן מתמודדים/ן או התמודדתם/ן בהקשר של שיתוף לקוחות ,דילמות עמן אתם/ן מתמודדים/ות
בהקשר של עמדות ,מדיניות או הנחיות בנושא שיתוף לקוחות ,יכולתכם/ן לבצע אותה  -או כל רעיון רלוונטי אחר.
מלא הנקודות ינתנו למציגים/ות אשר יציגו דילמה או נושא מעניין ,באופן ביקורתי וחושב ,המעורר דיון ורלוונטי
לנושאי הקורס.
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ות לקבל אישור לנושא/ות להציג נושא מתבקשים/ות המבקשים/ סטודנטים.ניתן להציג באופן פרטני או בזוג
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.ות להעמיק/ למבקשים,במהלך הקורס תופנו למקורות נוספים
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