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שירותי רווחה ציבוריים בערים מעורבות: 
תפיסות העובדים

 רוני סטריאר, השאם אבו-ריא, תמר שורץ-זיו, עובור טאהא-ריזק 
ומנאר סגיר-חליליה

של  תפקידם  סוגיית  ובעולם.  בישראל  עכשווי  למחקר  מוקד  מהוות  מעורבות  ערים  רקע: 
בישראל  מעורבות  בערים  ואי-שוויון  תרבותית  שונות  עם  בהתמודדות  ציבוריים  רווחה  שירותי 

נחקרה. טרם 

בערים  הרווחה  שירותי  תפקיד  את  סוציאליים  עובדים  תופסים  כיצד  לבחון  המחקר:  מטרת 
הלשכה  עבודת  חוויית  מעורבת,  עיר  תפיסות  מרכזיות:  סוגיות  שלוש  נדונות  בישראל.  מעורבות 

מעורבת. בעיר  רווחה  שירותי  ומתן  מעורבת,  בעיר 

מעורבות  ערים  בשלוש  איכותני-הבנייתי  מחקר  על  מבוסס  המאמר  המחקר:   שיטת 
עם  מיקוד  קבוצות  ושלוש  עובדים,   80 עם  אישיים  ראיונות-עומק  ובו  וירושלים(  חיפה  )עכו, 

משתתפים.   24

הבדלות  של  עיר  דו-קיום,  של  עיר  מעורבת:  לעיר  מרכזיות  תפיסות  שלוש  נמצאו  ממצאים: 
היערכות  העיר,  מאפייני  לאור  ומתעצבת  אחידה  אינה  בעיר  העבודה  חוויית  גם  חלוקה.  של  ועיר 
השירותים וההשתייכות הלאומית של המשתתפים. בקשר לסוגיה השלישית נמצאו אתגרים רבים 
מידת  שפתיים,  מחסומים  מעורבות:  ערים  של  המורכבת  במציאות  רווחה  שירותי  במתן  הכרוכים 
השירות,  לקוח  של  זו  זהות  לבין  הסוציאלי  העובד  של  האתנית-לאומית  הזהות  בין  ההתאמה 

ערבית. לאוכלוסייה  בשירותים  ומחסור 

שיהלמו  ומדיניות  שירותים  מקצועית,  הכשרה  לפתח  הצורך  את  מחזקים  הממצאים  השלכות: 
הלא- היחסים  לניהול  חשוב  כלי  הם  אלו  שירותים  בישראל.  מעורבות  ערים  של  אופיין  את 

לאומי.  קונפליקט  של  בהקשר  אלו  ערים  שמאפיינים  לערבים,  יהודים  בין  שוויוניים 

ברמת  בירוקרטיה  תרבותית,  כשירות  ציבוריים,  רווחה  שירותי  מעורבות,  ערים  מפתח:  מילות 
קונפליקט באזורי  סוציאלית  עבודה  הרחוב, 
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בדיסציפלינות  במחקר  רב  עניין  בעולם  והן  בישראל  הן  מעוררות  מעורבות  ערים 
 Gaffikin,( וסוציולוגיה  ציבורית  מדיניות  גיאוגרפיה,  ערים,  תכנון  כגון  שונות 
 McEldowney, & Sterrett, 2010; Monterescu, 2015; Yiftachel & Yacobi,
לחלק  אפשר  ערבי.  ומיעוט  יהודי  רוב  שבהן  בערים  המונח  עוסק  בישראל   .)2003
יורק,  ניו  כמו  ערים  נכללות  הראשונה  בקבוצה  עיקריות:  קבוצות  לשתי  אלה  ערים 
במוצא  רבה  במידה  מזו  זו  השונות  אוכלוסיות  בהן  שמתגוררות   — ופריז  לונדון 
קבוצות  שתי  בהן  שמתגוררות  ערים  נכללות  השנייה  בקבוצה  ובלאום;  בדת  האתני, 
של  במסגרת  זו  לצד  זו  מתקיימות  והן  ובלאום,  בתרבות  מזו  זו  הנבדלות  עיקריות 
הן  זה  מסוג  מעורבות  לערים  דוגמאות  לאומי.  או  אתני  דתי,  רקע  על  קונפליקט 
קטלנים  בה  שמתגוררים  וברצלונה,  ופרוטסטנטים,  נוצרים  בה  שמתגוררים  בלפסט, 
תחרות  הקבוצות,  בין  רבים  מתחים  שוררים  זו  בקבוצה  הנכללות  בערים  וספרדים. 
העיר,  של  והלאומי  הדתי  התרבותי,  אופייה  על  מתמשך  מאבק  משאבים,  על  גלויה 
תפקידם  את  בוחן  זה  מאמר  ומתמשך.  אלים  מאבק  של  מורכבת  היסטוריה  ולעיתים 
על  בישראל  מעורבות  ערים  של  המורכבת  במציאות  ציבוריים  רווחה  שירותי  של 

לאומיים. קולקטיבים  שני  בין  ומתמשך  אלים  קונפליקט  של  הייחודי  הרקע 

בישראל מעורבות  ערים 
רוב  לצד  גדול  ערבי  מיעוט  בהן  שחי  בערים  עוסק  בישראל  מעורבות  ערים  המונח 
המרכזית  הלשכה  פי  על   .)Monterescu, 2015  ;Yiftachel & Yacobi, 2003( יהודי 
חיפה,  עכו,  ירושלים,  בישראל:  מעורבות  ערים  שמונה  קיימות   )2016( לסטטיסטיקה 
מספר  ומעלות-תרשיחא.  עילית(  נצרת  )לשעבר  הגליל  נוף  רמלה,  לוד,  תל-אביב–יפו, 
ומספר  וחצי,  ממיליון  יותר  הוא  מעורבות  בערים  המתגוררים  היהודים  התושבים 
התושבים  שיעור  אלף.  מ-120  יותר  הוא  הללו  בערים  המתגוררים  הערבים  התושבים 

ל-25%.   10% בין  נע  מעורבות  בערים  הערבים 
ולפיה  מורכבת,  תמונה  עולה  בישראל  מעורבות  בערים  שהתמקדו  ממחקרים 
ערים אלו מתאפיינות בחוסר שוויון אזרחי ובבידול בין הקהילות היהודיות והערביות, 
 Falah, 1996; Yiftachel & Yacobi,( העירונית  האתנוקרטיה  במודל  שמשתקף  כפי 
מדיניות  נוקטים  רבים  עירוניים  שמוסדות  עולה  המחקר  מספרות  בנוסף,   .)2003
הערבי  המיעוט  ערבית.  אוכלוסייה  פני  על  יהודית  אוכלוסייה  המעדיפה  מוניציפלית 
הפיזי  במרחב  ובהשקעה  עירוני  בתכנון  שירותים,  בפיתוח  לרעה  מופלה  אלו  בערים 
 .)Shdema, Haj-Yahya, & Schnell, 2018; Yiftachel & Yacobi, 2003( ובדיור 
סויד )2007( טוען שאומנם המיעוט הערבי מעורב בכלל האוכלוסייה בערים המעורבות 
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יהודים  בין  הפרדה  אלו  בערים  יש  עדיין  אך  מקיומו,  להתעלם  אפשר  ואי  בישראל 
היהודים. של  ממעמדם  נחות  הערבים  התושבים  של  ומעמדם  לערבים, 

אוכלוסיות  בין  היחסים  מהות  לבחינת  מרכזיים  מודלים  שני  מוצעים  בספרות 
ההפרדה  מודל  השילוב.  ומודל  ההפרדה  מודל  אחת:  בכפיפה  החיות  שונות  אתניות 
מאפשר שימור הזהות הייחודית והערכים החברתיים של כל אוכלוסייה ופיתוח כלכלה 
השורר  החברתי  לאי-השוויון  שנלוות  תופעות  להחריף  עלול  זה  מודל  אולם  אתנית. 
ערכים  לפתח  מאפשר  הוא  השילוב,  למודל  אשר  המיעוט.  לקבוצת  הרוב  קבוצת  בין 
תרבותית  קרבה  לקדם  עלול  אך  המיעוט,  ולקבוצת  הרוב  לקבוצת  משותפים  אזרחיים 

 .)2007 )סויד,  הרוב  לקבוצת  המיעוט  קבוצת  של  יתרה 
כי  חיובי,  תפקיד  ההפרדה  ממלאת  קונפליקט  של  שבמצב  טוען   )2007( בול 
אולם  תרבותה.  את  ולשמר  והכלה,  ביטחון  אתנית  קבוצה  לכל  להעניק  בכוחה  יש 
בין- למתח  לגרום  המיעוט,  קבוצות  של  הקיפוח  תחושת  את  לחזק  עשויה  ההפרדה 
קבוצתי ולקדם את הדרתם החברתית של יחידים וקבוצות. בסביבה עירונית שממעטת 
המיעוט.  כלפי  שליליים  סטריאוטיפים  של  שפע  צומח  האתניות  הקבוצות  בין  לערב 
במדיניות  שמתאפיין  מעורבת  בעיר  משותפים  לחיים  מודל   )2007( בול  מציע  לפיכך 
ליצירת מרכזים חברתיים בהתאם לצורכי הקבוצות השונות, בהקצאת משאבים לבנייה 

השונות.  הקבוצות  כלפי  הממשלה  מצד  שוויוני  וביחס  ציבורית 
ולשירותי  בכלל  עירוניים  לשירותים  כמה  עד  מחדדות  לעיל  הנזכרות  הסוגיות 
המורכבים  הבין-קבוצתיים  היחסים  בעיצוב  חשוב  תפקיד  להיות  עשוי  בפרט  רווחה 
בהקשר של ערים מעורבות בישראל. בהקשר זה חשוב להזכיר ששורשיה ההיסטוריים 
הציוני  היישוב  של  התפתחותו  עם  הדוק  קשר  קשורים  בישראל  סוציאלית  עבודה  של 
ביישוב  רווחה  שירותי  מערכת  של  פיתוחה   .)2012 )שפירו,  המדינה  הקמת  לפני 
רוב  ניתנו  שנים  באותן  ריבונות.  השגת  על  במאבק  חשוב  חלק  היה  היהודי-ציוני 
שירותי הרווחה במנדט הבריטי על בסיס הפרדה לאומית. עם הקמת המדינה חל שינוי 
כיום,  גם  והם החלו לשרת את שתי אוכלוסיות.  הדרגתי באופיים של שירותי הרווחה 
אי-שוויון  עם  מתמודדים  עדיין  הרווחה  שירותי  המדינה,  הקמת  אחרי  רבים  עשורים 
)המרכז  המוניציפלי  במישור  והן  הלאומי  במישור  הן  לערבים  יהודים  בין  מובנה 
הערבי לתכנון אלטרנטיבי ובמקום, מתכננים למען זכויות תכנון, 2012; נתנזון, 2014; 
בערים  רווחה  שירותי  של  תפקידם  סוגיית  זאת,  עם   .)Yiftachel & Yacobi, 2003
את  שחקר  חלוצי  מחקר  על  מבוסס  הנוכחי  המאמר  נחקרה.  טרם  בישראל  מעורבות 
בערים  סוציאליים  עובדים  של  עבודתם  את  המאפיינים  והאתגרים  הדילמות  הסוגיות, 
ובלאום,  בתרבות  בדת,  מזו  זו  הנבדלות  לאוכלוסיות  שירותים  מתן  דרכי  ואת  אלו, 
מפגש  בו  שמתרחש  עירוני  כמרחב  מעורבות  ערים  של  לייחוד  להתייחס  כך  ובתוך 

ומתמשך. אלים  לאומי  קונפליקט  של  בהקשר  וערבית  יהודית  אוכלוסייה  בין 
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קונפליקט באזורי  סוציאלית  עבודה 
לסייע  ציבוריים  רווחה  בשירותי  סוציאליים  עובדים  מחייבים  המקצוע  ערכי 
הקיום  הוויית  זאת,  עם  פוליטית.  ודעה  לאום  תרבות,  דת,  הבדל  ללא  ללקוחותיהם 
 Ramon,( במבחן  האלה  הערכים  את  מעמידה  מתמשך  אלים  קונפליקט  של  במצב 
מטפלים  בין  היחסים  שכן   ,)Campbell, Lindsay, McCrystal, & Baidoun, 2006
למטופליהם שזורים בהקשרים פוליטיים ותרבותיים )אבישר, 2014(. עבודה סוציאלית 
לרבות  העולם,  ברחבי  שונים  במקומות  שנחקר  ייחודי  נושא  היא  קונפליקט  באזורי 
 Baum, 2006; Campbell, Ioakimidis,( ישירה  להתייחסות  וזוכה  ישראל,  במדינת 
ולהתייחסות   )& Maglajlic, 2019; Coulter, Campbell, Duffy, & Reilly, 2013
 Sweifach,( עקיפה במחקרים המתמקדים במאפיינים של עבודה סוציאלית בצל טרור
משפיעים  מדיניים  מצבים  כיצד  שבחנו  ממחקרים   .)LaPorte, & Lizner, 2010
שבדרך  עולה  למטופליהם,  הטיפול  במקצועות  העוסקים  בין  היחסים  מערכות  על 
 Baum, 2006; Berman, 2003;( הטיפולי  מהשיח  חלק  אינם  הללו  האירועים  כלל 
Samuels, 1993; Shamai & Boehm, 2001(. אולם מהספרות עולה שניסיונם האישי 
של המטפל והמטופל באירועים מדיניים בעבר משפיע באופן לא מודע על אופיו של 
בעת   .)Baum, 2006; Samuels, 1993; Shamai & Boehm, 2001( הטיפולי  הקשר 
לקבוצה  שייכים  אינם  אשר  במטופלים  לטפל  המטפלים  של  הקושי  גובר  קונפליקט 
שלהם ואשר נמנים עם קבוצה שמעורבת בקונפליקט, הם חשים צורך להפגין נאמנות 
לקבוצתם  ששייכים  במטופלים  לטפל  יותר  להם  וקל  שלהם,  ההשתייכות  לקבוצת 
זה,  בהקשר   .)Cohen, 2001; Halmos, 1978; Healy, 1999; Leonard, 1997(
מראה   )Kadan, Roer-Strier, & Bekerman, 2017( ועמיתיו  קעדאן  של  מחקרם 
היהודים  לקוחותיהם  עם  המפגש  את  חווים  פלסטינים  סוציאליים  עובדים  שלעתים 

ובעוינות.  באי-אמון  כמלווה 
בין  מפגש  מתרחש  אלים  מדיני  קונפליקט  בעת  אם  מסוימים,  במקרים  בנוסף, 
של  העיקרי  המאפיין  הקונפליקט,  של  אחר  לצד  שייך  מהם  אחד  שכל  ומטופל  מטפל 
מפגש זה יהיה "הנוכחות של האויב" בזירה הטיפולית )Kadan et al., 2017(. לטענת 
התת- על  להשתלט  נוטה  הטיפול  במסגרת  האויב"  "נוכחות   ,)Volkan, 1994( וולקן 
המטפל  מצד  שונות  לתגובות  וגורמת  הטיפול,  כדי  תוך  מחשבותינו  ועל  שלנו  מודע 
בולטת  אינה  האויב"  "נוכחות  כלל  שבדרך  טוענת   )Baum, 2011( באום  והמטופל. 
חיוביים.  רגשות  ביצירת  אותה  מאזנים  או  ממנה  מתעלמים  לפעמים  ניכרת.  במידה 
כעס,  של  רגשות  קיימים  עדיין  האויב"  "נוכחות  את  לטשטש  הניסיון  למרות  אולם 
לצד  שייך  מהם  אחד  כל  כאשר  המטופל  כלפי  המטפל  של  ועוינות  שנאה  אי-נוחות, 
בין  דו-ערכיות  בקרבם  יוצרת  המטפלים  של  זו  תחושה  המדיני.  הקונפליקט  של  אחד 
רצונם לעזור למטופל לבין הרצון להרחיק את עצמם מהמטופל המסמל את "האויב". 
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לבין  מה"אויב"  עזרה  לקבל  הרצון  בין  קרועים  להרגיש  עלולים  מצידם,  המטופלים, 
המדיני  שהקונפליקט  הדעה  את  מחזק  זה  מצב  ממנו.  פסיכולוגי  מרחק  לשמור  רצונם 
כגון  שונים  זהות  למרכיבי  מסוגיות הקשורות  פחות  לא  אינטגרלי מהטיפול  חלק  הוא 
על  המבוסס  פוליטי  לטיפול  רגישות  לפתח  מטפלים  על  זה,  במובן  ומעמד.  מגדר 
וגם בחברה  הטיפול  הכוח השוררים בחדר  ליחסי  ולהתייחס  להכיר  פוליטית,  מודעות 

.)Avissar, 2016( הרחבה 
בין  היחסים  מלּווים  אלימים  אירועים  שבזמן  עולה  שונים  ממחקרים  ועוד,  זאת 
 Baum, 2006; Kadan et al., 2017; Ramon,( רב  במתח  שונה  מלאום  עמיתים 
השקפות  לאמץ  נהגו  לעיתים  סוציאליים  עובדים  לדוגמה,  אירלנד,  בצפון   .)2004
סיבות  על  עמיתים  עם  לוויכוחים  להיגרר  לא  כדי  ניטרליות  טכנוקרטיות  ועמדות 
של  במחקרם  מובאת  אחרת  דוגמה   .)Pinkerton & Campbell, 2002( הקונפליקט 
בישראל  ערבים  סוציאליים  עובדים  כי  )Ramon et al., 2006( שמצאו  ועמיתים  רמון 
וציינו  חשו שעמיתיהם היהודים דוחים אותם כשהתרחש אירוע אלים על רקע לאומי, 
מתח  של  תקופות  והתרופף.  הלך  העבודה  במקום  קיים  כלל  שבדרך  הלבבי  שהקשר 
לקבוצה  המשתייכים  ולקוחות  עמיתים  עם  ב"דו-קיום"  מחיים  חשש  מעלות  לאומי 
תחושות  גילו  יהודים  סוציאליים  שעובדים  זה  ממחקר  עולה  עוד  האחרת.  הלאומית 
 Ramon( עבודתם  במסגרת  ערביים  ליישובים  להיכנס  צריכים  שהיו  בשעה  חשד  של 

.)et al., 2006
אומנם מחקרים מראים שהקונפליקט על היבטיו האלימים הוא חלק ממרקם חיי 
למטופלים  מטפלים  בין  היחסים  על  ישיר  באופן  ומשפיע  קונפליקט  באזורי  היום-יום 
 Al-Krenawi, Graham, & Sehwail, 2004; Baum, 2011;( העובדים  צוות  ובקרב 
מעורבות  ערים  של  העירוני  בהקשר  זו  סוגיה  נבחנה  טרם  אך   ,)Ramon et al., 2006
הנוכחי  המחקר  וערביות.  יהודיות  אוכלוסיות  במשותף  מתגוררות  שבהן  בישראל 
הציבוריים בהקשר  הרווחה  את שירותי  בוחן  והוא  בספרות,  זה  על חסר  לענות  שואף 
של  מהניסיון  ללמוד  מבקש  המחקר  בישראל.  מעורבות  ערים  של  והמורכב  הייחודי 
הטיפול  דרכי  על  מעורבות  בערים  רווחה  בשירותי  סוציאליים  ועובדים  מנהלים 
של  המורכב  בהקשר  ולאום,  תרבות  דת,  אתני,  במוצא  מזו  זו  הנבדלות  באוכלוסיות 
האתגרים  מהם  הבאות:  המחקר  שאלות  על  לענות  מבקש  הוא  לאומי.  קונפליקט 
בערים  הציבוריים  הרווחה  בשירותי  סוציאליים  עובדים  מתמודדים  שאיתם  והסוגיות 
וכן  המעורבת,  לעיר  מייחסים  סוציאליים  שעובדים  המשמעויות  מהן  המעורבות? 
לידי  באים  וכיצד  האם  אלו?  בערים  ויהודים  ערבים  ולקוחות  מטפלים  בין  למפגש 

הלשכה?  בעבודת  וערבים  יהודים  בין  בין-קבוצתיים  מתחים  ביטוי 
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בשדה,  המעוגנת  הקונסטרוקטיביסטית  התיאוריה  גישת  על  נסמך  הנוכחי  המחקר 
המאפשרת להבין ביתר שאת תופעות מורכבות, ומדגישה את המשמעויות שמשתתפי 
 Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz,( המחקר מייחסים להן וכן את ההקשר שלהן
במשמעויות  מתמקדת  היא  שכן  הנוכחי,  המחקר  מטרות  את  הולמת  זו  גישה   .)2000
 Charmaz,( מבניים  והיבטים  פעולות  תפיסות,  בחינת  תוך  לתופעה,  המיוחסות 

 .)2000

המדגם
במחלקות  המועסקים  משתתפים   80 עם  אישיים  ראיונות  על  התבסס  הנוכחי  המחקר 
עובדים  ו-60  מנהלים   20( בישראל  מעורבות  ערים  בשלוש  ציבוריים  רווחה  לשירותי 
מחיפה   28 מעכו,  מהם   23 ערבים,  ו-34  יהודים   46 השתתפו  במדגם  שונים(.  בדרגים 
ו-29 מירושלים. כמו כן, בסוף תהליך איסוף וניתוח הנתונים מתוך הראיונות האישיים 
הכול  בסך  קבוצה,  בכל  משתתפים   8( עירוני  בסיס  על  מיקוד  קבוצות  שלוש  נערכו 

משתתפים(.  24

המחקר וכלי  הנתונים  איסוף 
צוות המחקר כלל חוקרים בתחום העבודה הסוציאלית וסטודנטים לתארים מתקדמים 
המחקר  עריכת  וגברים.  נשים  וערבים,  יהודים  הסוציאלית,  העבודה  בשדה  העובדים 
בשלביו  עמיתים  התייעצות  וכן  הקבוצה  חברי  בקרב  רפלקטיבי  בתהליך  לוותה 
הכוללת  מקיפה  תמונה  לגבש  אפשר  המחקר  בצוות  הלאומי  הגיוון  השונים. 
 פרספקטיבות מרובות ביחס לתופעה הנחקרת. שני המחברים הראשונים בעלי ניסיון רב 
המחקר  קבוצת  לחברי  סייע  זה  ניסיון  בישראל.  הרווחה  שירותי  ובחקר  בעבודה 
במחקר  הדגימה  התנדבותי.  באופן  להשתתף  שהסכימו  למשתתפים,  נגישות  להשיג 
)תחומי  החוקרים  בקשת  פי  על  נעשתה  המשתתפים  בחירת  מכוונת'.  'דגימה  הייתה 
עיסוק, זהות אתנית-לאומית, מנהלים, רכזים ועובדי שדה( תוך שיתוף מלא עם שירותי 
רווחה  בשירותי  ולעובדים  למנהלים  החוקרים  פנו  המשתתפים  גיוס  לצורך  הרווחה. 
פוטנציאליים,  משתתפים  עם  החוקרים  את  קישרו  אלו  עובדים  המעורבות.  בערים 
על  הפרטים  מלוא  הוסברו  הטלפוניות  בשיחות  טלפונית.  אליהם  פנו  והחוקרים 
שהתאים  במועד  ראיונות  נקבעו  להשתתף,  משהסכימו  המחקר.  והליך  המחקר  מטרת 

למשתתפים. 
ראיונות   80 נערכו  ראשית,  מיקוד.  וקבוצות  ראיונות  באמצעות  נאספו  הנתונים 
בישראל:  מעורבות  ערים  משלוש  סוציאליים  ועובדים  מנהלים  עם  מובנים-למחצה 
חלק  המחלקות.  במשרדי  שעתיים  עד  שעה  ארכו  הראיונות  וירושלים.  עכו  חיפה, 
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נשאלו  המרואיינים  הנתונים.  ניתוח  לפני  לעברית  ותורגמו  בערבית  נערכו  מהראיונות 
על תפיסותיהם אודות העיר המעורבת ושירותי הרווחה בעיר; ועל חוויותיהם הנוגעות 
מעורבת?',  עיר  מבחינתך  'מהי  לדוגמה:  קונפליקט.  בזמני  ובמיוחד  בעיר  לעבודה 
והדילמות  הסוגיות  'מהן  מעורבת'?  בעיר  שפועלת  לשכה  מאפיין  שלך  בחוויה  'מה 
הסלמה  של  בתקופות  עבודתך  על  לי  'ספר  בעיר?',  בלשכה  בעבודתך  אותך  שמלוות 

בקונפליקט'.

המחקר אמינות 
שלוש  התקיימו  המחקר,  אמינות  את  לחזק  כדי  המרכזיות,  התימות  שזוהו  לאחר 
סוציאליים.  ועובדים  מנהלים   24 בהן  השתתפו  הערים.  בשלוש  מיקוד  קבוצות 
או  האישיים  התימות שעלו מהראיונות  אישור  הבאות:  בסוגיות  עסקו  הללו  הקבוצות 
השונות  המבט  נקודות  והבנת  בראיונות,  עלו  שלא  חדשות  תימות  הצעות  הפרכתן, 
להעמיק  כדי   )8( משתתפים  של  מצומצם  מספר  לראיין  חזרנו  בנוסף,  שאת.  ביתר 

הממצאים. מהימנות  את 

הנתונים  ניתוח  הליך 
עריכת  תוך  נותח  המיקוד  וקבוצות  מהראיונות  שעלה  המידע  הנתונים,  ניתוח  בשלב 
ניתוח  נערך  הללו  בכל אחת מהערים  בנוסף,  הערים המעורבות שנבדקו.  בין  השוואה 
לחוקרים  המסייעת  תוכנה   ,ATLAS.ti-ל והועברו  תומללו  הראיונות  פנים-עירוני. 
בארבעה  התבצע  הנתונים  ניתוח  שיטתי.  באופן  אותם  ולנתח  איכותניים  תכנים  לארגן 
 :)Bryant & Charmaz, 2007( בשדה  מעוגנת  גישה  המאפיינים  עיקריים  שלבים 
החוקרים  זיהו  תוכן,  ניתוח  באמצעות  לתוכנה,  הראיונות  תמלולי  העלאת  לאחר   )1(
קטגוריות תימטיות מרכזיות הקשורות לשאלות המחקר ולשאלות הריאיון. תת-תימות 
 Padgett, 1998; Strauss & Corbin,( עקבית  השוואה  של  בתהליך  זוהו  נוספות 
 ,)Tesch, 1990( המחקר  למטרות  רלוונטיות  משמעות'  'יחידות  זוהו   )2(  ;)1998
דומים  ורעיונות  תוכן  בעלות  משמעות  יחידות   )3( המעורבת';  העיר  'תפיסות  כגון 
 Strauss( וקורבין  סטראוס  שהציעו  כפי  נעשה,  זה  שלב  שונות.  קבוצות  לכדי  אוגדו 
בתימות  החוקרים  הבחינו  ובמסגרתו  צירי'  'קידוד  באמצעות   ,)& Corbin, 1998
)4( חיבור בין התימות  ובתת-תימות בעלות תכנים או הֶקשרים הנקשרים אלה לאלה; 
 LeCompte &( ויצירתן תוך כדי מיקוד ורפלקציה ביחס לתימות המתגבשות  השונות 
ליצור  אפשר  המחקר,  משתתפי  של  בנרטיבים  המעוגן  זה,  בשלב   .)Preissle, 1994

 .)Creswell, 1998; Tesch, 1990( לתיאוריה  ותשתית  טיפולוגיה 

אתיות סוגיות 
הושמטו  המזהים  הפרטים  כל  המחקר,  משתתפי  של  האנונימיות  על  לשמור  כדי 
והובהר  מדעת,  הסכמה  טופס  על  חתמו  המשתתפים  בדויים.  שמות  להם  והוענקו 
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ועדת  עת.  בכל  השתתפותם  את  להפסיק  ושיוכלו  וולונטרית  היא  שהשתתפותם  להם 
את  אישרה  חיפה  באוניברסיטת  והבריאות  הרווחה  למדעי  הפקולטה  של  האתיקה 

המחקר.

ממצאים

עבודת  מעורבת,  עיר  תפיסות  מרכזיים:  היבטים  בשלושה  מתמקדים  המחקר  ממצאי 
מעורבת.  בעיר  שירותים  ומתן  מעורבת  בעיר  הצוות 

מעורבת עיר  תפיסות 
מעורבות'  'ערים  המונח  את  המחקר  משתתפי  של  בתפיסות  עוסק  זה  תת-פרק 
עיר  מרכזיות:  תפיסות  שלוש  עלו  הראיונות  מניתוח  לו.  מייחסים  שהם  ובמשמעויות 
כעיר  מעורבת  ועיר  היבדלות,  של  כעיר  מעורבת  עיר  דו-קיום,  של  כעיר  מעורבת 

הללו. התפיסות  פירוט  להלן  ומחולקת.  מופרדת 

דו-קיום של  כעיר  מעורבת  עיר 
של  עירוני  תמהיל  ומגלמות  דו-קיום  על  מבוססות  מעורבות  ערים  זו  תפיסה  לפי 
סטטוס- על  שמירה  תוך  משותף  חיים  אורח  המקיימות  וערביות  יהודיות  קהילות 
יהודים  סוציאליים  עובדים  בעיקר  היו  אותה  שהציגו  משתתפים  הדדי.  וכבוד  קוו 
הדו-קיום  מתבטא  האלה  בערים  היהודים,  המשתתפים  רוב  לדעת  ומחיפה.  מעכו 
יותר  הרבה  התעסוקה,  ובשוק  הציבוריים  במרחבים  העירוני,  במישור  במפגשים 
במרחבים  המגזרים  שני  של  השהות  עצם  לדידם,  בין-אישיים.  חברות  בקשרי  מאשר 
למעשה  הלכה  משקף   — ובתי-חולים  שעשועים  גני  כגון   — משותפים  ציבוריים 
זו, אורח החיים העירוני הזה הוא   מצב של דו-קיום. בעיני משתתפים שהביעו תפיסה 
הקונפליקט  רקע  על  ישראל  במדינת  מאליו  מובן  שאינו  ייחודי  הישג   בגדר 

זו: תפיסה  ממחיש  הבא  הציטוט  הישראלי-פלסטיני. 

חיפה היא המודל לעיר מעורבת ]...[ מבחינת שוק העבודה גם בחיפה זה מאוד 

רופאים,   ,]...[ מהמגזר  זה  הרוקחים  כל  מרקחת  ובתי  שבסופר-פארמים  בולט 

אחיות בכל בתי החולים.

עיר המאפשרת  בעירם  רואים  בדו-קיום  מעורבת מתאפיינת  עיר  משתתפים שבעיניהם 
ולמאכלים  למוזיקה  לתרבות,  בהיחשפות  ביטוי  לידי  שבא  מפרה  בין-תרבותי  מפגש 

הבאים: בדברים  מומחש  הדבר  שונים.  עדתיים 

היחסים בחיפה מצוינים בין ערבים ליהודים. זה מובן מאליו.

אנחנו כל שבת כילדים אכלנו במסעדות מזרחיות ]...[ אני רגילה לאוכל מזרחי.
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של  כעיר  מעורבת  עיר  תופסים  מחיפה  משתתפים  וגם  מעכו  משתתפים  גם  אומנם 
של  הרווחה  בשירותי  המועסקים  משתתפים  בעיני  בתפיסותיהם.  שוני  ניכר  דו-קיום, 
חיפה, העיר נתפסת כעיר מעורבת באופן 'טבעי', עיר שבה אין צורך להשקיע מאמצים 
בעכו,  הרווחה  בשירותי  שעובדים  משתתפים  לדעת  זאת,  לעומת  לדו-קיום.  מיוחדים 
העירייה  נדרשים  לשמרו  כדי  נסיבות.  ושל  הכרח  של  פרי  עדין,  הוא  בעכו  הדו-קיום 
סבורים  בעכו  הרווחה  משירותי  משתתפים  ומאמצים.  משאבים  להשקיע  והתושבים 
לערבים  יהודים  בין  היחסים  תולדות  לנסיבות  קשור  בעיר  דו-קיום  "לייצר"  שההכרח 

הבא: בציטוט  מומחשת  זו  תפיסה  ואיבה.  מתיחות  כללו  שלעיתים  בעיר, 

לשמור  מסביב  משרדים  מיני  כל  של  וגם  הרשות  של  גם  רצון  באמת  פה  יש 

פה על הקיים. כולם יודעים שיש להם מה להפסיד אחרי המהומות שהיו ביום 

כיפור. כל הצדדים הבינו שדרך של אלימות לא תיתן להם כלום וכולם מפסידים 

מזה כי אז אף אחד לא יתקרב לעיר העתיקה ואנשים לא יקנו שם.

היבדלות של  כעיר  מעורבת  עיר 
מערים  היהודים  מהמשתתפים  מיעוט  לצד  ומעכו,  מחיפה  הערבים  המשתתפים  רוב 
המשתתפים  בעיני  דו-קיום.  של  כעיר  מעורבת  עיר  של  התפיסה  את  מאתגרים  אלו, 
האלה ערים מעורבות מתאפיינות בנבדלות ובהדרה במסווה של דו-קיום ואינטגרציה. 
לפי תפיסה זו, אף על פי שאוכלוסיות יהודיות וערביות מתגוררות באותה עיר במרחב 
האוכלוסיות  בין  המבדילים  וסמויים  גלויים  חברתיים  גבולות  יש  משותף,  גיאוגרפי 
ומגובים במדיניות לאומית ומוניציפלית מפלה ומדירה. בציטוט הבא מתארת משתתפת 

זו:  טענה  מחיפה 

נכון שאנחנו אומרים שחיפה עיר מעורבת ויש פה דו-קיום, אבל אם את מפלחת 

בוחרת  אוכלוסייה  כל   ]...[ עצמה  בפני  כל שכונה  איך החלוקה?  אז  העיר  את 

לעצמה אזור גיאוגרפי לגור בו. ]...[ באמת אנחנו רואים שבחיפה יש הכול, אבל 

בפועל באמת אין את הדו-קיום. כמובן שיש שכונות שאנשים מעורבים, אבל זה 

לא ממש מאפיין את הכול. ]...[ בתי ספר הם מחולקים, מתנ"סים מחולקים.

בין  יחסים  מבטאת  הפיזית  שההפרדה  סבורים  הערבים  מהמשתתפים  חלק  זאת,  לצד 
חלק  זה,  במובן  שוויונית.  שאינה  משאבים  לחלוקת  הזרקור  את  ומסבים  ומיעוט,  רוב 
ערבים,  גם  בו  שמתגוררים  יהודי  צביון  בעל  ככרך  המעורבת  העיר  את  חווים  מהם 

הבא: בציטוט  שמומחש  כפי 

ערבים.  של  מיעוט  לצד  יהודים  של  רוב  בה  שגרים  עיר  היא  מעורבת[  ]עיר   

בהם  יהודיות שיש  ערים  הן  מעורבות.  אינן  בישראל  הערים המעורבות  בעיניי 

תושבים ערבים.
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לא  חלוקה  שיש  בדבריהם  ציינו  וחיפה  בעכו  הן  הערבים  מהמשתתפים  חלק  בנוסף, 
בשכונות  משאבים  משקיעה  העירייה  לדידם  המוניציפליים.  המשאבים  של  שוויונית 
יותר מאשר בשכונות שמתגוררת בהן אוכלוסייה ערבית.  יהודיות  ובשכונות  מעורבות 
שעולה  כפי  מוכוון,  פוליטי  ממד  זה  לאי-שוויון  מייחסים  אף  מהמשתתפים  חלק 

להלן: מהציטוט 

אבל  הרחובות,  כל  יזרעאלי,  קניון  כדורגל,  מגרש   ]...[ בעכו  דברים  הרבה  בנו 

מצד שני, יש גם משהו שהוא פוליטי. למשל המצב של עכו העתיקה — בכל 

עיר מעורבת שיש אינטרס שיהודים ייכנסו לעיר, שערבים יצאו החוצה ]...[ אני 

הדברים  רוב  בולט.  זה  העתיקה  בעכו   .]...[ שוויוניים  לא  חושבת שהשירותים 

הם מחוץ לעכו העתיקה.

משתתפים אלו חשים שההפרדה בשכונות המגורים בערים מעורבות אינה מקרית אלא 
משתתפת  מספרת  כך  העירוני.  במישור  שמתגלמת  לאומית  למדיניות  מובהק  ביטוי 
מתגובות  חשש  בשל  הערבייה  לחברתה  דירתה  את  מלמכור  שנמנעה  מעכו  יהודייה 

מפגיעה. ופחד  השכנים 

ומחולקת מופרדת  כעיר  מעורבת  עיר 
ירושלים  את  לאפיין  ירושלים  במערב  שעובדים  היהודים  המשתתפים  נתבקשו  כאשר 
המתגוררות  השונות  היהודיות  לקהילות  רק  בדבריהם  התייחסו  רובם  מעורבת,  כעיר 
זו  מפרספקטיבה  העיר.  במזרח  המתגוררות  הערביות  מהקהילות  והתעלמו  בעיר 
ירושלים נתפסת כעיר מופרדת: עיר שהקהילות היהודיות בה מופרדות ושונות זו מזו, 
ירושלים  אלו  לדידם של משתתפים  להתייחסות.  זוכות  אינן  הערביות  הקהילות  ואילו 
במידת  בתרבותן,  במוצאן,  מזו  זו  הנבדלות  יהודיות  קהילות  של  פסיפס  מאגדת 
עולה  מדבריהם  לאומיים.  ודתיים  חילונים  חרדים,  כמו   — חייהן  ובאורחות  דתיותן 
המתגוררות  הקהילות  ובין  בהווייתה,  קונפליקטואלית  מעורבת  עיר  היא  שירושלים 
המוניציפליים  השירותים  האופי של  ועל  העירוני,  הצביון  על  מתמיד  מאבק  שורר  בה 
ושל שכונות המגורים. בציטוט הבא מתארת משתתפת השתלבות של חרדים בשכונת 

בירושלים: היובל  קריית 

לקריית יובל מגיעים חרדים ]...[ הם רוצים מקום מגורים שיש לו את התשתיות 

הכי נוחות וקהילתיות שיש ]...[ קריית יובל כהנהלה ציבורית של מנהל קהילתי, 

החילוני.  הממלכתי  הפלורליסטי  המקום  את  לשמר  רוצים  מאוד  כתושבים 

אמירות של 'החרדים משתלטים עלינו'.

ירושלים  את  ותופסים  חווים  ירושלים  במזרח  העובדים  הערבים  המשתתפים  רוב 
לאוכלוסייה  הן  בית  משמשת  אומנם  העיר  זו  מפרספקטיבה  ומחולקת.  מבותרת  כעיר 
ומערב  ירושלים  מזרח  למעשה  הלכה  אולם  היהודית,  לאוכלוסייה  והן  הערבית 
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זו שונה במהותה  ירושלים מתוארות כשתי ערים נפרדות לחלוטין. יש לציין שהפרדה 
ירושלים  ממזרח  שמשתתפים  משום  ומעכו,  מחיפה  משתתפים  שתיארו  מההפרדה 
העיר  חלקי  שני  כפויה.  ישראלית  שליטה  בה  שיש  מחולקת  כעיר  העיר  את  חווים 
לאוכלוסייה  הערבית  האוכלוסייה  בין  והאינטראקציה  מופרדים,  כמרחבים  מתוארים 

מבניים. כוח  יחסי  ומשקפת  קונפליקטואלית  כמאותגרת,  נחווית  היהודית 
קשר  שאין  עיר  אלא  מעורבת  עיר  איננה  ירושלים  הללו  המשתתפים  בעיני 
משתתפת  בה.  המתגוררות  השונות  הקהילות  בין  קשר  בה  ואין  השונים  חלקיה  בין 
תושבי  בין  השורר  המעמדי  האי-שוויון  הדגשת  תוך  אלו  תחושות  הביעה  במחקר 

העיר: מערב  לתושבי  ירושלים  מזרח 

ירושלים.  העיר  של  המציאות  את  משקפת  אינה  בכלל  המילה  מעורבת?! 

מדובר בהפרדה מוחלטת ]...[ אני יכולה להיות בכל צד בעיר, מזרח או מערב, 

]...[ כאילו יש חומה בלתי נראית  בלי להרגיש את קיומו של הצד האחר בעיר 

עוינות  זה  ביניהם.  והריחוק  הניכור  תחושת  רק  לא  זה   ]...[ ביניהם  שמפרידה 

פיסת  שחולקים  תושבים  בהם  לראות  שקשה  כך  נתפס,  בלתי  באופן  ושנאה 

בתושבים  מדובר  כאשר  מתקיימות  ורב-תרבותיות  מעורבות   ]...[ אחת  אדמה 

האוכלוסייה  שכבות  בין  מינימלי  שוויון  מתקיים  וכאשר  דומה  מעמד  בעלי 

ולא  תושבים  של  במעמד  הינם  העיר  מזרח  שתושבי  לשכוח  אין  השונות. 

אזרחים, כך שהדבר בעל השלכות בכל המישורים — הלאומי, הרגשי, החברתי 

הכלכלי.

זה  בחלק  העובדים  משתתפים  של  מדבריהם  ירושלים,  במזרח  הקיום  לחוויית  אשר 
בנוסף,  הממסד.  כלפי  ובכעס  בפחד  בעוינות,  המתבטאת  קיום  חווית  עולה  העיר  של 
פחד  השפלה,  של  קשות  בתחושות  חיים  העיר  מזרח  שתושבי  ציינו  המשתתפים  רוב 
אלו, השירותים המוניציפליים  בעיני משתתפים  בעיר.  גורמי אכיפת החוק  כלפי  וכעס 
הלקויים במזרח ירושלים מבטאים את חלוקתה של ירושלים, את היותה כרך המורכבת 

נפרדות: ערים  משתי 

העירייה?  של  השירותים  איפה  ולקרוואנים.  לפחונים  יותר  דומים  ספר  בתי 

פתחי  את  ופותחים  מנקים  במערב  תמיד   ..]...[ האשפה  פחי  של  ברמה  אפילו 

הביוב והניקוז לפני החורף ]...[ אצלנו אין כזה. ההצפות מגיעות לתוך הבתים. 

הביוב בכל מקום בסילוואן. אין תשתיות, אין כלום.

עיר מעורבת. התפיסות האלה  ומגוונות של  לסיכום, מהממצאים עולות תפיסות רבות 
הלאומית. ומהשתייכותם  המשתתפים  של  הספציפי  העירוני  מההקשר  מושפעות 
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מעורבת בעיר  הרווחה  בשירותי  צוות  עבודת 
מעורבת בעיר  הצוות  עבודת  חוויית 

בשלוש  הרווחה  בשירותי  הצוות  עבודת  בחוויית  רבה  שונות  על  מצביעים  הממצאים 
הערים. מהממצאים עולה ששגרת העבודה של העובדים הסוציאליים בשירותי הרווחה 
ואילו  פעולה,  ושיתוף  בקרבה  מתאפיינת  ערבים,  והן  יהודים  הן  ובעכו,  בחיפה 
של  שגרה  היא  וממערבה  ירושלים  ממזרח  הסוציאליים  העובדים  של  העבודה  שגרת 
ניתוק. לדברי המשתתפים מירושלים, המפגשים המשותפים לעובדים במזרח ירושלים 
ימי  במסגרת  רחוקות  לעיתים  ומתרחשים  ספורדיים  הם  ירושלים  במערב  ולעובדים 
מחיפה  המשתתפים  רוב  זאת,  לעומת  העירייה.  מטעם  מקצועיים  עיון  וימי  גיבוש 
ומעכו, תיארו שגרת יחסי עבודה פורייה הכוללת התייעצות מקצועית תדירה בסוגיות 
מהלאום  שהעובדים  חשים  שהם  עולה  מדבריהם  בעכו.  והן  בחיפה  הן  רלוונטיות 
העבודה  שגרת  לצד  הצורך.  במידת  ולסייע  להירתם  ומעוניינים  מקצועיים  הם  האחר 
הפורייה, המשתתפים היהודים והערבים מחיפה ומעכו חווים באופן שונה את עבודת 
בין-תרבותי  מפגש  של  כזירה  הצוות  עבודת  את  חווים  היהודים  המשתתפים  הצוות. 
מפרספקטיבה  הצוות  עבודת  את  לחוות  נוטים  הערבים  המשתתפים  ואילו  גרידא, 

רוב-מיעוט. יחסי  של 
רוב המשתתפים היהודים מחיפה ומעכו ציינו שהם חשים שיחסיהם עם העובדים 
חלק מהם  תרבותית.  ורגישות  כבוד  שוויון,  קבלה,  על  מבוססים  הערבים  הסוציאליים 
בין  היכרות  המאפשר  גשר  מעין  כהזדמנות,  העובדים  בין  המפגש  את  תיארו  אף 
השתתפות  שונות,  תרבויות  המאפיינים  מאכלים  באכילת  ביטוי  לידי  שבא  תרבויות, 

אלו:  תחושות  מתאר  הבא  הציטוט  וכדומה.  בחתונות 

אני יושבת בחדר שמימינו יושב עו"ס משפחה מהמגזר הערבי, משמאלי עו"ס 

לקפה.  שלוש  בשעה  אותי  מזמינים  הם  הערבי.  מהמגזר  צוות  וראש  משפחה, 

היא עושה פיתות בתנור היא מזמינה אותי ]...[ השומר ]הערבי[ אנחנו במערכת 

יחסים מאוד טובה איתו.

הערבים  שהמשתתפים  עולה  וחברית,  משותפת  עבודה  שגרת  של  רבים  ביטויים  לצד 
שירותי  של  הפנים-ארגונית  בזירה  ערבי  ומיעוט  יהודי  רוב  יחסי  של  בקיומם  חשים 
הרווחה. יחסים אלו באים לידי ביטוי בשני היבטים מרכזיים: ציון חגים דתיים ומעמד 
של  המשותף  הציון  את  לחוות  נוטים  היהודים  העובדים  בעוד  בארגון.  הערבי  העובד 
חווים  הערבים  העובדים  תרבותי,  שוני  על  ולגישור  לשוויון  כאמצעי  יהודיים  חגים 

ערבייה:  משתתפת  אמרה  ובזרות.  בשייכות  המתגלם  דואלי  ביחס  אלו  אירועים 

צפירות של יום העצמאות, כשכולנו חייבים לבוא ולעמוד פה כמו ילדים טובים 

בליבי  ואני  היהודי?  מהצד  שנרצחו  אנשים  על  מי?  על  לעבוד  בא  אתה   .]...[
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הרמת  כשיש  למשל  או  בשלום.  לחיות  רוצים  אנחנו  זאת  בכל  אוקיי  מאמינה, 

כוסית לחנוכה, לראש השנה ויש לי חג עוד שבוע, אף אחד לא מזמין אותי ]...[ 

נגיד בחנוכה, ראש העיר  ויכול להיות בואי  כשמזמינים את כל עובדי העירייה 

יגיד שיש חג המולד. אבל בפועל ]...[ את תרגישי שאת מיעוט.

הכרוכה  האמביוולנטיות  תחושות  את  ותיארה  שבה  היא  בריאיון  יותר  מאוחר  בשלב 
יהודיים: בחגים  בהשתתפות 

זה מעורר המון אמביוולנטיות ]להיות עובד ערבי בשירות רווחה בעיר מעורבת[ 

בלי,  דברים  לפעמים  חוטף  אתה   ]...[ שייכות  שלי,  הזהות  עם  זה  כאילו   ]...[

אפילו עד כמה שהשירות מנסה להראות שהוא שוויוני והוא... אבל לא מודע כי 

אתה בא מעמדת רוב. ]...[ יכול להיות גם ממקום של חוסר הבנה, חוסר רגישות 

למקום של יחסי כוח, ויכול להיות גם ממקום של 'אוקיי, שירגישו ככה'.

הכרוכה  למורכבות  הם  אף  התייחסו  היהודים  המשתתפים  מבין  שמיעוט  לציין  יש 
מתיחות  נוצרה  שבהם  מקרים  ותיארו  הזיכרון  יום  טקס  בציון  לדוגמה  מעורב,  בצוות 
הצפירה.  בעת  שיחה  ניהול  כמו   — חברתיות  בנורמות  לפגיעה  חשש  בגלל  בטקס 

זיכרון:  בימי  בארגון  השוררת  המתוחה  האווירה  את  מהמשתתפות  אחת  מתארת 

המתיחות מורגשת בימי זיכרון לחיילי צה"ל, שאז באמת יש תמיד את הדילמה 

באים  הם  מהמחלקה,  חלק  בהיותם  הם   ]...[ בצפירה  עומדים  אנחנו  שלהם. 

ועומדים ומקשיבים לטקס, ויש את העובדים שיעדיפו להישאר בחדרים ]...[ כל 

אחד יבחר מה שהוא רוצה, אבל הקושי הוא אם מישהו יעשה בצורה מחאתית, 

יעשה מעשה כשכולם עומדים או כולם עצובים.

עבודה  עומס  עם  מתמודדים  ערבים  סוציאליים  שעובדים  עולה  מהראיונות  בנוסף, 
ופוגמים  תפקודם  על  מקשים  העבודה  תנאי  הערבים,  המשתתפים  של  לדידם  רב. 
הערבים  הסוציאליים  העובדים  של  המועט  מהמספר  נובע  זה  עומס  במקצועיותם. 
שמלבד  משתתפת  סיפרה  בשירות.  הערבית  החברה  את  לייצג  מהם  מהציפייה  וכן 
ולייצגה.  הערבית  האוכלוסייה  על  מידע  להקנות  ממנה  מצפים  השונים,  תפקידיה 
את  א-פורמלי  באופן  ומרחיבה  רב  זמן  הגוזלת  רגשית  כמעמסה  זאת  תיארה  היא 

תפקידה: הגדרת 

ההתייחסות הזו מאוד מעמיסה רגשית וגם מכבידה מבחינת האחריות שהופכת 

ואפילו משולשת על העו"ס הערבי מעבר לדרישות התפקיד.  לאחריות כפולה 

לדוגמה בכל שאלה על החברה הערבית קוראים לי ומבקשים את דעתי ואת מה 

מחוץ  אורחים  באים  כאשר   ]...[ חברה  מאותה  כאחת  הנושא  על  יודעת  שאני 

לעיר ואפילו מחוץ לארץ ]...[ אני מוזמנת ]לעירייה[, וזה מאוד מפריע לי. הרי 

ברור שמנסים להראות שהם "מעסיקים" ערבים ושהם "טובים" לערבים בעיר. 
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המפגש  של  הארי  שחלק  עולה  בירושלים  העובדים  המשתתפים  עם  מהראיונות 
עיון  ובימי  גיבוש  בימי  מתקיים  העיר  וממערב  ממזרח  עובדים  בין  האתני-תרבותי 
במזרח  העובדים  המשתתפים  רוב  העיר.  במערב  רוב  פי  על  שנערכים  מקצועיים 
עלבון  השפלה,  של  תחושות  בדבריהם  ותיארו  המפגשים  למיקום  התייחסו  ירושלים 
ופחד הנלוות לכך. לדעתם קיום המפגשים במערב העיר הוא בגדר פגיעה בשוויון ואף 
ערבייה:  משתתפת  האלה  התחושות  את  תיארה  אותם.  המסכנת  מוניציפלית  החלטה 

ולבקר בלשכותינו כשווים  תנאי העבודה שלנו,  יראו את  רוצים שיבואו,  היינו 

ניסינו  נחותים.  מרגישים  אנו  זו,  בצורה  מתנהלים  הדברים  כאשר  שווים.  בין 

אך  במערב,  תתקיים  שהפגישות  התנגדנו  ולעיתים   ,]...[ קולנו  את  להעביר 

למקום  עובד  לשלוח  למעסיק  שמתיר  בארץ  חוק  'שאין  ענתה  תמיד  העירייה 

גם  זו.  באמירה  גם  אלינו  מתייחסת  אינה  שהעירייה  בדבר  המוזר  מסוכן'. 

היהודיים  האזורים  ראש,  כיסוי  עם  מוסלמיות  וכעובדות  כערבים  בשבילנו, 

מהווים עבורנו אזורים מסוכנים, כך שיש סיכוי גדול שיהודי קיצוני יתקוף אותי 

מאחר ורואים עליי שאני מוסלמית דתייה.

הקונפליקט בצל  משותפת  עבודה 
לאומי  מתח  בצל  צוות  עבודת  שגרת  של  רבות  דוגמאות  הביאו  המשתתפים  רוב 
לאומי  מתח  בצל  הצוות  עבודת  לשגרת  הקשורות  שסוגיות  עולה  מדבריהם  חריף. 
להוציא  בתוכניות הכשרה.  או  נלמדות בהשתלמויות  ואינן  צוות  בישיבות  נדונות  אינן 
ומתח  קונפליקט  של  סוגיות  להרחיק  היא  כתובה  הבלתי  המדיניות  בודדים,  מקרים 
לאומי מהספירה המקצועית. מהראיונות עולה שמדיניות זו נובעת מהרצון לשמור על 
חשש  יש  הצוות;  לכידות  את  ולחזק  חיכוכים  למנוע  ניטרלית,  כזירה  הצוות  עבודת 
מסתמכת  זו  תפיסה  בצוות.  קרע  וליצור  להתסיס  עשוי  הקונפליקט  על  שדיאלוג  כבד 
על ההנחה שהערכים והמטרות שמקצוע העבודה הסוציאלית מתבסס עליהם משמשים 

הבא:  מהציטוט  שעולה  כפי  לאומי,  מתח  עם  להתמודדות  איתן  מצע 

הוא שומר עמוק  בדעות משלו. את הדעות האלה  פה בלשכה מחזיק  כל אחד 

עם  מעורבת  אוכלוסייה  עם  מעורבת  בעיר  עובד  שהוא  יודע  הוא  הלב.  בתוך 

על  לשמור  לנו  חשוב  נורא  נורא  זה  ובגלל  המגזרים,  משני  לעבודה  קולגות 

סובלנות, על יחסי כבוד הדדי. ]...[ גם אם עכשיו יקרה משהו שמזעזע אותי אני 

'מה הערבי הזה, מה  לא אכנס לחדר של עו"ס מהמגזר הערבי ואתחיל להגיד 

העיר  מראש  פה,  התפקידים  בעלי  כל  אבל  באוויר,  קיים  המתח  עושים'...  הם 

ועד לעובד הכי פשוט, פה כולם דוגלים ביחסים של כבוד, שקט וסובלנות.

בעבודת  הקונפליקט  נוכחות  כלפי  הרווחת  הארגונית  שהמדיניות  סבורים  המשתתפים 
חברי  נאלצים  לעיתים  אולם  בנושא,  ישירה  מנגיעה  מכוונת  הימנעות  היא  הצוות 
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כפייה פורמלית לעומת כניסה וולונטרית בקהילה הטיפולית הְַרטּוב

על  סיפרה  משתתפת  עמיתים.  בין  מתיחות  של  קונקרטיות  בסוגיות  להתערב  הצוות 
משתתפים  שכמה  קרה  'וואטסאפ'.  קבוצת  יצרה  בלשכה  עובדים  קבוצת  שבו  מקרה 
זה  במקרה  כפוגעניות.  אותן  חווה  מסוים  וצד  הערות  העירו  ה"וואטסאפ"  בקבוצת 
המשתתפים  רוב,  פי  על  המשבר.  את  לפתור  כדי  להתערב  השירות  מנהלי  נאלצו 
הערבים הודו שהם חוששים מעיסוק בסכסוך המעלה תחושות של אי נוחות. הציטוט 

העובדים: של  הוואטסאפ  בקבוצת  שיחה  מתאר  מטה  המובא 

אני זוכרת שהייתה בדיחה ]במלחמת צוק איתן[ 'אללה עשה קבוצה של אחמד, 

נוצרייה. אצלי מוחמד — באמת.  מחמוד, מוחמד...' וכאילו סתם בדיחה. אני 

וכל העובדים הערבים התחילו  זה מספיק,  אבל הרגשתי שמשהו אצלי בפנים, 

לצאת אחד אחרי השני ]...[ המנהלת, נראה לי, קצת לא ידעה מה לעשות. אני 

באתי אליה ואמרתי לה 'אני מבקשת ממך. זה מאוד מעליב שאני, בתור ערבייה, 

אני צריכה להיות חשופה לכל מיני בדיחות'. ]...[ ואז דיברה עם כולם שיפסיקו 

לשלוח בווטסאפ של העבודה דברים אישיים.

מלבד מדיניות המתאפיינת בהעדר שיח, משתתפים מעטים תיארו מקרים שבהם נערך 
מפגשים  לקיים  החליטה  המשתתפות  אחת  לדוגמה,  הקונפליקט.  בנושא  פורמלי  שיח 
פנים-ארגוניים שיכללו עבודה קבוצתית בנושא הקונפליקט. המפגשים התקיימו בסיוע 

דבריה: להלן  דיאלוג.  בקיום  המתמחים  חיצוניים  גורמים  של 

ניהלנו שיח עדין ומורכב גם כדי לאוורר וגם כדי לתת מקום לכל מיני סיפורים 

וגם  חיים  אנחנו  איך  כנראה,  לעולם  האי-הסכמה,  בתוך  איך  להגיד  כדי  וגם 

זאת  כי  האלה,  החיים  את  מאפשרים  וגם  השני  על  אחד  שומרים  וגם  תומכים 

הקשות.  העבודה  חוויות  בגלל  מאוד משמעותיים  מחלקה שהחיים החברתיים 

בפייסבוק,  כותבים  אנחנו  מה   ]...[ זה  בתוך  התנהלותיים  חלקים  גם  היו   ]...[

בהם  שנפלנו  המקומות  על  ללכת  ניסינו   ]...[ בפייסבוק  כותבים  לא  אנחנו  מה 

ולראות איך אנחנו תוקפים אותם.

חברי  מעורבת,  בעיר  הצוות  בעבודת  הקונפליקט  נוכחות  את  לצמצם  הניסיון  למרות 
והם  פורמלי,  הבלתי  במישור  לקונפליקט  הקשורות  בסוגיות  רבות  עוסקים  הצוות 
והן  בעיר  הן  מתיחות  בעיתות  בעיקר  מתעצם  זה  עיסוק  טעון.  ארגוני  אקלים  תיארו 
כזאת  בתקופה  לחוש  נוטים  היהודים  שהמשתתפים  עולה  מהניתוח  הארץ.  ברחבי 

המחקר:  ממשתתפות  אחת  של  בדבריה  שמתגלה  כפי  נוחות,  וחוסר  חרדה  פחד, 

ופחד  ודאגה  חרדה  של  תחושות  יש  ]היהודים[  שבקרבנו  בבטחה  יודעת  אני 

מהמצב. 

אותם  מאשימים  היהודים  שהעמיתים  לחוש  נוטים  הערבים  המשתתפים  זאת,  לצד 
מהמשתתפות: אחת  תיארה  הביטחוני.  במצב 
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בלשכה  ישירות  משתקף  זה  ויהודים  ערבים  בין  בארץ  משהו  שקורה  פעם  כל 

יהודים[  ]עמיתים  הם  פיגוע  או  מלחמה  של  במצב   ]...[ עולה.  בינינו  והמתח 

משנים פרצוף ונעשים קרירים כלפינו. הם מטיחים בנו מבטים, מאשימים כאילו 

אנחנו אלה שעשינו את המעשה שגרם לקורבנות בסוף.

מביעים  העמיתים  כי  חשים  שהם  סיפרו  ערבים,  והן  יהודים  הן  המחקר,  משתתפי 
לצד  האחר'.  ה'צד  של  האובדן  את  כואבים  אינם  ואף  האחר  של  לכאב  רגישות  חוסר 
בזירה  לערבים  יהודים  בין  המגשרים  סולידריות  רגשי  תיארו  אחרים  משתתפים  זאת, 
שותפים  הערבים  העובדים  והן  היהודים  העובדים  הן  זו  מבט  נקודת  לפי  הארגונית. 
את  תיארה  יהודייה  משתתפת  ומתוחה.  אלימה  מציאות  של  וקורבנות  מורכב  לגורל 
הציבורי,  במרחב  סכנה  חשים  ערבים  שעמיתים  כשהבינה  שחשה  הפנימי  הקונפליקט 

בסכנה: נתונים  בעזה  שנלחם  החייל  בנה  של  שחייו  בזמן 

העובדות  אחת  מולי  ויושבת   ]...[ לו  דואג  מאוד  ואתה  בעזה,  היה  שלי  הבן 

]...[ והיא מספרת לי שהיא נסעה  ]...[ בחורה ערבייה שהיא גם ככה מסורתית 

את  ראתה  ממש  והיא  ולשתות,  בקבוק  לקחת   ]...[ רצתה  והיא  באוטובוס 

]...[ פשוט  ]...[ סכין.  האנשים מסתכלים עליה ובטוחים שהיא הולכת להוציא 

הרגשתי נורא באיזה חברה אני חיה ]...[ נורא קשה לי להחזיק את זה כאילו, את 

הקונפליקט הזה שאתה יודע שמצד אחד הבן שלך שמה והוא בסכנה ומצד שני 

החברים שלך לעבודה מרגישים סכנה פה ואיזה עולם מטורף זה.

בלשכה  הקונפליקט  עם  המורכבת  ההתמודדות  על  אור  שופכים  אלה  כגון  תיאורים 
יהודים  סוציאליים  עובדים  גילו  במחקר  המתוארים  המקרים  באחד  מעורבת.  בעיר 
עובדת  של  משפחה  קרוב  היה  שנבדקו  הערים  באחת  קשה  פיגוע  ממבצעי  שאחד 
חותמו  את  עמוקות  והטביע  מורכב  מצב  נוצר  הזה  הגילוי  בעקבות  בלשכה.  ערבייה 
ציטוט  להלן  בדבריהם.  אותו  תיארו  משתתפים  וכמה  הסוציאליים,  העובדים  בקרב 
ואת  שנוצר  המורכב  המצב  את  מתארת  היא  ובו  מהמשתתפות,  אחת  של  מדבריה 

עימו: התמודדותה  דפוסי 

זה קשה, וזה קשה עוד יותר מכיוון שחלק מהמחבלים הם קרובי משפחה של 

העובדים שלנו. ]...[ זה מאוד מורכב, אבל יחד עם זאת, אנחנו כל הזמן מנסים 

להפריד בין היותנו בני אדם, מעריכים את הקולגות שלנו, לבין קשרי משפחה. 

 ]...[ זה אי אפשר שבן אדם ייתפס כאחראי על מה שבני משפחה שלו עושים. 

איתכם.  'אנחנו  להם  להגיד  אנשים  לכמה  טלפון  הרמתי  כאלו  מקרים  אחרי 

אנחנו מבינים את הקושי. גם לנו זה קשה, אבל אנחנו לא מפסיקים להעריך את 

העבודה שלכם ואתכם כי אי אפשר לקשר בין שני הדברים, כי זה לא נכון'. 

בשירותי  הצוות  לעבודת  ביחס  מגוונות  ותפיסות  חוויות  חושפים  הממצאים  לסיכום, 
גורמים  כמה  לנוכח  מתעצבות  אלו  ותפיסות  חוויות  המעורבות.  בערים  הרווחה 
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העירוני הספציפי  הלאומי המתמשך, ההקשר  בקונפליקט  או הסלמה  רגיעה  מרכזיים: 
המשתתפים.  של  הלאומית  והזהות 

מעורבת בעיר  שירותים  מתן 
סוגיות  בשלוש  ומתמקדת  המעורבות,  בערים  הרווחה  שירותי  במתן  עוסקת  זו  תימה 
העובד  האתנית-לאומית של  הזהות  בין  הלימה  אתגר שפתי,  עם  התמודדות  מרכזיות: 
בצל  שירות  משתמשי  עם  המפגש  וכן  השירות,  מקבל  של  זו  זהות  לבין  הסוציאלי 

הלאומי.  בקונפליקט  הסלמה 

שפתי אתגר  עם  התמודדות 
האתני- במפגש  כמרכזית  השפה  סוגיית  את  תיארו  הערבים  והן  היהודים  המשתתפים  הן 

בחווייתם  נבדלים  המשתתפים  המעורבות.  בערים  השירות  משתמשי  עם  שלהם  תרבותי 

באינטראקציה  שפה  קשיי  עם  העובדים  מתמודדים  ובעכו  בחיפה  העירוני:  ההקשר  לפי 

מוסדות  של  שפתית  הנגשה  העדר  עם  מתמודדים  הם  ירושלים  במזרח  ואילו  הטיפולית, 

מהראיונות  זו.  לסוגיה  להתייחס  מיעטו  ירושלים  ממערב  שמשתתפים  לציין,  יש  המדינה. 

שונות,  ברמות  העברית  השפה  את  ומבינים  דוברים  הערבים  השירות  שמשתמשי  עולה 

לכך  אי  שוטף.  בדיבור  וכלה  בשפה  מועטה  שליטה  דרך  כלל,  השפה  ידיעת  מאי  החל 

עם  להתמודד  ומעכו  מחיפה  היהודים  הסוציאליים  העובדים  נאלצים  תכופות  לעיתים 

נעזרים  ואף  הערבים  לקוחותיהם  את  להבין  מתקשים  הם  הטיפולי;  בהליך  שפה  קשיי 

עבודתם  שבמסגרת  ציינו  אלו  מערים  היהודים  מהמשתתפים  חלק  מתורגמנות.  בשירותי 

השירות,  משתמשי  את  להבין  כדי  ואינטונציה,  הגוף  שפת  להבנת  מיומנויות  פיתחו  הם 

הבא: בציטוט  שמומחש  כפי 

והניסיון  השנים  עם  אך  ערבית,  מבינה  לא  שאני  מפריע  קצת  שזה  מודה  אני 

עם  טוב  מסתדרת  ואני   ]...[ שלי.  המטופלים  של  הגוף  לשפת  הבנה  פיתחתי 

המטופלים שלי גם בלי להבין הכול במאה אחוז. 

במרכזי  טיפול  כדי  תוך  או  החלטה  בוועדות  מורכבים  מצבים  נוצרים  לעתים  בנוסף, 
קשר, ובהם משתמשי שירות ערבים משוחחים ביניהם בערבית, והעובד הסוציאלי אינו 
הסוציאליים  העובדים  בעיני  מורכבים  האלה  המצבים  השיחה.  את  מבין  ואינו  שותף 
ויחסם לקיום שיח בערבית במרחב הטיפולי הוא אמביוולנטי. רוב המשתתפים סבורים 
ואינטימית.  אותנטית  שיחה  לנהל  השירות  למשתמשי  מאפשר  אימם  בשפת  שדיבור 
אינטראקציות  בעת  הערבית  בשפה  שמתנהלות  שיחות  בהבנה  מקבלים  הם  לפיכך 

בוועדה: שהתרחשה  מורכבת  סיטואציה  יהודייה  משתתפת  תיארה  כך  טיפוליות. 

מה  לבכות.  טובה  סיבה  לה  יש  חבר'ה,  בערבית.  שתבכה  אז  בוכה,  כשאימא 

שיתרגמו  ואבקש  לידה  אשב  אני  אז  בעברית?'  'תבכי  גם  לה  אגיד  אני  עכשיו 
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לי. ]...[ אני לא אבקש ממנה לדבר עברית. ואם העובדת יושבת ומדברת איתה 

זה   ]...[ הזמן.  כל  מלאה  בשליטה  להיות  חייבת  לא  אני  שיח,  איתה  ומנהלת 

בסדר שזה יתרחש כי הסיטואציה היא סופר רגשית.

אינטראקציה  בעת  שאם  סיפרו  ומעכו  מחיפה  היהודים  מהמשתתפים  חלק  זאת,  עם 
וחוסר  ריחוק  של  תחושות  בקרבם  מתעוררות  בערבית,  שיחה  מתנהלת  טיפולית 
להעניק  מתקשים  שאינם  העידו  ומעכו  מחיפה  ערבים  משתתפים  ואילו  שליטה. 
וזהות.  שייכות  תרבות,  משקפת  ששפה  סבורים  הם  זאת,  ובכל  בעברית,  שירות 
פוגם  המטופלים  של  האם  בשפת  מתנהל  שאינו  טיפולי  מפגש  לתפיסתם  כן   על 
השירות  מקבל  של  התרבותית  בהבנה  וגם  להם,  הניתן  הטיפול   באיכות 
טענות  ממחיש  הבא  הציטוט  בו.  המטפל  הסוציאלי  העובד  לבין  שבינו  ובתקשורת 

אלו:

לפי דעתי בטיפול כשהמטופל לא מדבר בשפת האם שלו, אז הוא לא מחובר 

חשוב  יותר  הגעת.  מאיפה  שלך,  מהזהות  חלק  היא  שפה  אחוז.  במאה  לעצמו 

אותה  מדבר  לא  וכשאתה  שלך...  התרבותי  ההקשר  היא  השפה  טבעי.  שתהיה 

אתה התרחקת מעצמך האותנטי, וכנראה לא מייחסים לזה חשיבות בשירותים 

שלנו.

ההנגשה  להעדר  הלב  תשומת  את  הסבו  ירושלים  ממזרח  ערבים  משתתפים  בנוסף, 
אינם  ירושלים  במזרח  השירות  ממשתמשי  ניכר  חלק  המדינה.  במוסדות  השפתית 
החברתיים.  השירותים  נציגי  עם  לתקשר  מתקשים  כך  ובשל  כלל,  עברית  דוברי 

זו:  מורכבות  ממחיש  הבא  הציטוט 

המדינה  למוסדות  ופניות  בביקורים  ירושלים[  מזרח  תושבי  ]את  אותם  ליוויתי 

רואים  כאשר   ]...[ לפועל  הוצאה  לאומי,  בביטוח   ]...[ זכויותיהם.  למיצוי 

שהפונה לא דובר עברית אף אחד לא מתייחס אליו. אין מישהו שרואה או שומע 

אותו. אין מישהו שיטרח לבוא לתרגם עבורו או להבין את מבוקשו. בקושי יש 

עובד אחד או שניים שדוברים ערבית.

טפסים  של  תרגום  בהעדר  ביטוי  לידי  בא  השפתי  הקושי  של  נוסף  ממד 
טפסים  שהעדר  ציינו  משתתפים  הערבית.  לשפה  המדינה  מוסדות  של  ביורוקרטיים 
מכונן  ובסיוע  בתרגום  סוציאליים,  כעובדים  שלהם,  התדיר  והצורך  הערבית  בשפה 

בממסד. אי-אמון  ושל  הדרה  של  תחושות  לקוחות  בקרב 

האתניות-לאומיות  הזהויות  בין   הלימה 
השירות מקבל  ושל  הסוציאלי  העובד  של 

בין  ההתאמה  מידת  היא  הערים,  בשלוש  משתתפים  שהעלו  המרכזיות  הסוגיות  אחת 
השירות. מהראיונות  ושל משתמש  הסוציאלי  העובד  האתניות-תרבותיות של  הזהויות 
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היהודים  מהמשתתפים  חלק  שונות.  דעות  בה  ומובעות  מורכבת  זו  שסוגיה  עולה 
הערבים,  השירות  משתמשי  של  התרבותיים  הקודים  אודות  ידע  בידם  שאין  ציינו 
ביטוי  לידי  שבא  כפי  אלו,  בלקוחות  לטיפול  שמותאמים  והכשרה  כלים  בידם  ואין 

להלן: בציטוט 

הרבה  פה  יש  רוסים.  הרבה  פה  יש  התרבויות.  כל  של  רצף  על  פה  מגיעים 

ארגנטינאים ]...[ תראי, כשבא מטפל מאותה תרבות, בואי נגיד בכנות, זה שונה 

לגמרי. הוא בטוח יגיע עם הרבה יותר ידע טוב ממני.

לא  אם  לרווחה  יפנו  לא  ערבים  שירות  שמשתמשי  סבורים  מהמשתתפים  חלק  בנוסף, 
סוציאלי ערבי. דברים אלו מרמזים שמשתמשי השירות הערבים  יקבלו שירות מעובד 
בין  שההתאמה  נראה  זה  במובן  התרבות.  מאותה  סוציאלי  לעובד  לפנות  בנוח  חשים 
את  מגבירה  הרווחה  שירותי  לקוחות  של  המוצא  לבין  הסוציאלי  העובד  של  המוצא 
להלן: בציטוט  ביטוי  לידי  שבא  כפי  להם,  הזקוקים  של  הרווחה  לשירותי  הנגישות 

רוסייה,  והיא  הרוסית  השפה  את  שדוברת  סוציאלית  עובדת  מזמן  לא  נכנסה 

העולים  בקרב   ]...[ ועולים  צפים  לשולחן  מתחת  שהיו  אלימות  מקרי  ופתאום 

]...[ מקרים מאוד לא פשוטים. איך יכול להיות שתוך חודש ימים שאת נמצאת 

בתפקיד פתאום, מה, המקרים האלו לא היו לפני?

התרבותי  הרקע  בין  לשוני  יתרון  יש  שלפעמים  ציינו  מהמשתתפים  חלק  זאת,  לצד 
ציינו  משתתפים  כמה  לקוחו.  של  הרקע  לבין  הרווחה  בשירותי  הסוציאלי  העובד  של 
כיוון  יהודי,  סוציאלי  עובד  בהם  שיטפל  מבקשים  ערבים  שירות  משתמשי  שלעיתים 
או  תרבותיים  קודים  הפרת  על  אותם  ישפוט  ערבי  סוציאלי  שעובד  חוששים  שהם 

להלן: מהציטוט  שעולה  כפי  האישיים,  פרטיהם  את  יחשוף 

]...[ הרבה  אותם  לא מבין  בזה שהעובד הסוציאלי הערבי מתנשא,  זה מתחיל 

מהמצוקות שמגיעות לפה הם בעלי רגישות תרבותית, ואז יש את כל הפחד הזה 

מחשיפה מול עובד שמגיע מאותה תרבות, ואז הוא ישפוט אותם על פי הקודים 

של תרבות זו ולא יהיה אובייקטיבי.

שירותי  לקוחות  שבהם  מקרים  בדבריהם  תיארו  לא  שהמשתתפים  לציין  יש  זאת,  עם 
ערבים  משתתפים  בעיני  ערבי.  סוציאלי  עובד  בהם  שיטפל  ביקשו  יהודים  רווחה 
ירושלים  מזרח  ילידי  שבין  ביחסים  בעיקרה  הסוגיה  משתקפת  ירושלים  ממזרח 
שנולדו  ישראל  אזרחי  הם  הסוציאליים  מהעובדים  חלק  הארץ.  צפון  תושבי  לערבים 
מדבריהם  תושבות.  של  מעמד  בעלי  הם  ירושלים  מזרח  ילידי  ואילו  הארץ,  בצפון 
שותפים  ירושלים  במזרח  השירות  משתמשי  והן  הסוציאליים  העובדים  שהן  עולה 
בעלי  ערבים  סוציאליים  עובדים  בין  המפגש  לעיתים  אולם  האתנית-לאומית,  לזהות 
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של  בתחושות  מלווה  ירושלים  מזרח  תושבי  ערבים  לקוחות  לבין  ישראלית  אזרחות 
משתתפת  הללו  התחושות  את  תיארה  כך  תרבותית.  הבנה  ובהעדר  הדדי  אי-אמון 

הארץ:  צפון  ילידת  ישראלית  ערבייה 

הנורמות  שלהם,  התרבות  את  להבין  הפונים,  מול  בהתחלה  קשה  מאוד  היה 

להבין  ארוך  זמן  לי  לקח  שלי.  המוצא  מתרבות  לחלוטין  השונות  והתפיסות 

המצב  עם  מתמודדים  ואיך  חיים  אלו  אנשים  איך   — אלו  דברים  ולהפנים 

הקיים. במקביל גם היה להם קשה לקבל אותי, 'מי את בכלל כדי לתת לנו עצות 

והדרכות איך להתמודד עם המצוקות שלנו כאשר את לא היית ולא תהיי במצב 

שלנו?' 'אתם צפונים מפונקים. ]...[ לא מבינים מה זה משטרה או צבא. אף אחד 

לא דופק לכם בדלת כאשר מחפשים חשוד בשכונה'. 

מתמשך לאומי  קונפליקט  רקע  על  רווחה  שירותי  הענקת 
מהמחקר עולה שבתקופות של הסלמה בקונפליקט הלאומי נבדלים משתתפים מהערים 
נבדלים באופן חווייתם את המפגש עם משתמשי השירות. משתתפים מחיפה  השונות 
משתמשי  עם  למפגש  מחוץ  הקונפליקט  את  להותיר  מודע  באופן  שואפים  ומעכו 
נוכח  מתיחות  שבעיתות  מגלה  הראיונות  של  מעמיק  ניתוח  זאת,  עם  השירות. 
מהמשתתפים  חלק  שירות.  להעניק  בבואם  המקצוע  אנשי  של  בחווייתם  הקונפליקט 
ביקורי  ולערוך  במרחב  לנוע  חוששים  הם  הסלמה  של  שבתקופות  סיפרו  היהודים 

אלו:  תחושות  ממחיש  הבא  הציטוט  ערבים.  לקוחות  של  בבתיהם  בית 

זה  ערבים...  של  בבתיהם  לבקר  חוששת  האמת  למען  אני  מתח,  של  בתקופות 

מפחיד אותי, ואני לא מוכנה להסתכן בחיי.

בקרבם  שנוצרת  חשים  הם  לאומית  מתיחות  שבעת  ציינו  אף  מהמשתתפים  חלק 
על  זה,  במובן  ולאומית.  משפחתית  מקצועית,   — זהויות  בין  נמנעת  בלתי  התנגשות 
כך  נוכח.  הוא  לעיתים  הטיפולי  למרחב  מחוץ  הקונפליקט  את  להותיר  השאיפה  אף 

איתן:  צוק  במבצע  שחוותה  הקושי  על  יהודייה  רווחה  שירות  מנהלת  סיפרה 

היה אירוע מזעזע ]...[ שניים-עשר חבר'ה מהפלוגה מתו. חצי מחברים של הבן 

ואז הייתה המסיבה הקהילתית   ]...[ ידענו מי  ואז לא   ]...[ שלי הסתובבו שמה 

]בשכונה ערבית בעיר[ ]...[ אנחנו יושבים שמה ובאיזשהו שלב כולם נעמדים, 

ואני נעמדת ]...[ ודינה אומרת לי 'נועה, את עומדת עכשיו על החיילים בעזה' 

]...[ ובאמת אני כמעט קיבלתי התקף לב ]...[ פתאום אמרתי לעצמי, 'תשמעי זה 

להיות במצב פסיכוטי ]...[ זה שאני רצה עכשיו היסטרית להלוויה של חייל ]...[ 

ואני עומדת לזכר מישהו בעזה שמת'.

משתתפים מירושלים ציינו שבעיתות הסלמה מעצב הקונפליקט הלאומי הלכה למעשה 
את תפקידם ואת צביון הקשר עם משתמשי השירות. מדבריהם עולה שהסלמה במצב 
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הביטחוני מחוללת תמורה באופי התפקיד של העובדים הסוציאליים בעיר ואף מביאה 
סיפרו  ירושלים  ממערב  משתתפים  כך  ייחודיות.  סוגיות  הרווחה  שירותי  פתחי  אל 
הקונפליקט  השלכות  עם  ישיר  באופן  מתמודדים  הם  בעיר  טרור  אירועי  שבעקבות 
ומוסב  משתנה  תפקידם  אלו  באירועים  משפחתם.  בני  ואת  הטרור  נפגעי  את  ומלווים 

ושכול. טראומה  עם  להתמודדות 
פונים  הסלמה  של  שבתקופות  ציינו  ירושלים  ממזרח  משתתפים  דומה,  באופן 

לדוגמה:  לסיוע.  בבקשה  בעימותים  שנעצרו  קטינים  של  משפחה  בני  אליהם 

במצבי ההסלמה האחרונים חווינו עומס רב בעבודה מאחר והאנשים לא הפסיקו 

לצלצל ללשכה ולמסור כי ילדיהם נעצרו. על אף העומס הרגשי שלי בתקופות 

אלו אני מנסה לעשות את עבודתי כנדרש, להתקשר לתחנות המשטרה ולבדוק 

אפיקים טיפוליים לאותם ילדים.

לצד זאת, סיפרו משתתפים ממזרח ירושלים שההסלמה במצב הביטחוני מעצבת הלכה 
בתהליך  ופוגמת  הרווחה  שירותי  לקוחות  עם  שגרתיות'  'אינטראקציות  גם  למעשה 
הטיפולי. חלק ממשתתפים אלו ציינו שבתקופות של הסלמה במצב הביטחוני יש סגר 
ללשכה.  פיזית  להגיע  השירותים  למשתמשי  מתאפשר  לא  כך  ובשל  ירושלים,  במזרח 
שיקומיים- תהליכים  למעשה  הלכה  קוטעת  שההסלמה  אלו  משתתפים  ציינו  עוד 

הבא: בציטוט  שמומחש  כפי  טיפוליים, 

הדבר שהכי בלט בפרויקט במצבי ההסלמה היה נושא התעסוקה. בכל הסלמה 

הערבים  העובדים  את  מפטרים  היו  היהודים  המעסיקים  הביטחוני  במצב 

מהעבודה, דבר אשר פגע בתהליך הטיפולי שעברנו עם המשפחה ואילץ אותנו 

ביחסי  פוגע  היה  זה   ]...[ המשפחה.  עם  האפס  לנקודת  לחזור  רבות  פעמים 

האמון של המטופלים בקשר הטיפולי כלפינו: 'אתם מצהירים שברצונכם לעזור 

למה   ]...[ לצמוח  מצליחים  לא  כנו,  על  נותר  המצב  לא,  אתם  בעצם  אך  לנו, 

להתאמץ יותר?

דיון

דבקותם  למרות  מעורבות,  בערים  הרווחה  שירותי  שעובדי  עולה  המחקר  מממצאי 
בערכים של שוויון, צדק חברתי, כבוד לשונות וחתירתם למקצוענות, אינם משוחררים 
לסוגיות  הרווחה  שירותי  של  התייחסות  חוסר  רחבות.  ולאומיות  פוליטיות  מהטיות 
הרווחה  שירותי  כמה  עד  ממחיש  ערים  באותן  לאומי  ומיעוט  רוב  של  אקוטיות 
הציבוריים בישראל מושפעים השפעות פוליטיות הקשורות באופייה האתנו-לאומי של 
הדמוקרטיה הישראלית )סמוחה, 2000(. ממצאים אלה מאתגרים תפיסות אוניברסליות 
מדינת  של  מקורה  הספרות,  בסקירת  שצוין  כפי  הישראלית.  הרווחה  מדינת  של 
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יהודית  ופיתוחה הושפעו מלכתחילה בצורך להשיג ולשמר הגמוניה  הרווחה בישראל 
 Rosenhek, 2003; Rozenhak( במדינה  ודמוגרפי  גיאוגרפי  הפוליטי,  בסיס  ולכונן 
תפקידם  בעיצוב  נוכחות  עדיין  אלה  שמגמות  עולה  מהממצאים   .)& Shalev, 2000

ערים.  באותן  הרווחה  שירותי  של 
משמעות  אודות  מגוונות  תפיסות  הביעו  אלו  בשירותים  סוציאליים  עובדים 
משתתפי  של  האתנית  הזהות  לנוכח  מתעצבות  אלו  תפיסות  מעורבת".  "עיר  המונח 
הלאומי  בקונפליקט  המתינות  או  ההסלמה  ומידת  הייחודי  העירוני  ההקשר  המחקר, 
בחוויות  גם  רבה  שונות  של  תמונה  עולה  העיר,  בתפיסות  השונות  לצד  המתמשך. 
מקיימים  ומחיפה  מעכו  משתתפים  הערים.  בשלוש  הרווחה  בשירות  הצוותים  עבודת 
על שגרת  העידו  וממערבה  ירושלים  ממזרח  ואילו משתתפים  עבודה משותפת,  שגרת 
את  תיארו  ומעכו  מחיפה  היהודים  המשתתפים  רוב  כן,  על  יתר  ניתוק.  של  עבודה 
סברו  ערבים  משתתפים  ואילו  וערבים,  יהודים  בין  בין-תרבותי  כמפגש  העבודה 
בישראל.  ומיעוט  רוב  יחסי  של  הרחב  מההקשר  מנותקים  אינם  העבודה   שיחסי 
מקצועיות,  זהויות  שלל  ועם  סותרות  נאמנויות  ריבוי  עם  התמודדות  תיארו  הם 
עם  שההתמודדות  עולה  מהמחקר  מתמיד.  במתח  הנמצאות  ולאומיות  ארגוניות 
האזורי.  או  הארצי  העירוני,  במישור  לאומי  מתח  של  בתקופות  מחריפה  המתחים 
לאומי,  מתח  רקע  על  צוות  עבודת  של  חיות  דוגמאות  הציגו  מהמשתתפים  רבים 
עם  להתמודדות  הפורמלית  הארגונית  המדיניות  מהי  להם  ידועה  שלא  ציינו  אולם 
לספירה  מחוץ  כלל  בדרך  נמצאת  זו  ושסוגיה  הצוות,  עבודת  על  הקונפליקט  השפעת 
זה  ממצא  בעקבות  ניטרלית.  כזירה  הצוות  עבודת  על  לשמור  הרצון  בשל  הארגונית 
רווחה  שירותי  של  תפקידם   — מסוימים  נושאים  על  דיאלוג  שקיום  החשש  עולה 
עלול   — הקונפליקט  וסוגיית  מעורבת  בעיר  ומיעוט  רוב  יחסי  מעורבת,   בעיר 
חברי  בין  או  נוגדות  פוליטיות  עמדות  בעלי  צוות  חברי  בין  קרע  וליצור  להתסיס 
מקצוע  ומטרות  שהערכים  תפיסה  משתמעת  זה,  במובן  וערבים.  יהודים  צוות 
דיו  איתן  משותף  מצע  משמשים  המשותפת  העבודה  ושגרת  סוציאלית'  'עבודה 
להרחיק  הניסיון  למרות  הלאומי.  או  העירוני  במישור  מתח  בעיתות   להתמודדות 
המחקר  ממצאי  חושפים  מעורבות,  בערים  הצוות  מעבודת  הקונפליקט  נוכחות  את 
את  ממחישים  הממצאים  פורמלי.  הבלתי  במישור  זו  בסוגיה  אינטנסיבי  עיסוק 
המורכבות האינהרנטית שעימה מתמודדים עובדים סוציאליים יהודים וערבים בשירותי 
מחקרים  לקבוצת  נדבך  עוד  תורמים  הללו  הממצאים  מעורבות.  בערים  הרווחה 
הרווחה  בשירותי  הצוות  יחסי  הלאומי,  בקונפליקט  הסלמה  של  בתקופות  כי  שמצאו 
כצוות  ולעבוד  להמשיך  היכולת  בדבר  וספק  חרדה  עוינות,  של  בתחושות  מתאפיינים 
 .)Baum, 2010; Ramon, 2004; Ramon et al., 2006  ;2001 )סמוחה,   מאוחד 
ערבים  סוציאליים  עובדים  בקונפליקט  הסלמה  שבתקופת  אלה  ממחקרים  עולה  עוד 
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הפוליטיות  ודעותיהם  הלאומית  זהותם  מחשיפת  ונמנעים  מסתגרים  פחד,   חשים 
 .)Cohen, 2011  ;2018 ובליט-כהן,  הרדל-זרייק   ;2008 ונאשף,  )בר-חנין 

שירותים  במתן  הכרוכים  הרבים  האתגרים  את  מחדדים  הממצאים  זאת,  לצד 
שפתית  נגישות  שבהעדר  ניכר  מעורבות.  ערים  של  המורכבת  המציאות  את  ההולמים 
עם  להתמודד  הערבית,  באוכלוסייה  המטפלים  יהודים,  סוציאליים  עובדים  מתקשים 
קשיי שפה בהליך הטיפולי, ולקוחות שירותי הרווחה הערבים מתקשים להתמודד עם 
הליכים ביורוקרטיים כמו מילוי טפסים בעברית. הממצאים מדגישים עד כמה נגישות 
רווחה  שירותי  לקוחות  לבין  סוציאליים  עובדים  בין  פורה  פעולה  שיתוף  היא  שפתית 
לנהל  הקושי  בנוסף,   .)Gartley & Due, 2016; Raval, 1996  ;2016 )טאהא-ריזק, 
הערבית  השפה  הדרת  גם  וכך  אם,  שפת  שאינה  בשפה  ולהתבטא  מעמיקה  שיחה 
מהמרחב הפיזי במחלקות לשירותים חברתיים )בר-חנין ונאשף, 2008; ג'מאל, 2005; 

 .)2016 טאהא-ריזק, 
ערים  רווחה ההולמים את המציאות של  נוסף הכרוך במתן שירותי  אתגר מרכזי 
הסוציאלי  העובד  של  האתנית-לאומית  הזהות  התאמת  מידת  בסוגיות  ניכר  מעורבות 
בתוכה  ומגלמת  המחקר  בספרות  ענף  לשיח  זכתה  זו  סוגיה  השירות.  לקוח  של  לזו 
תרבותית  ולרגישות   )2000 וחלבי,  זק   ;2005 )ג'מאל,  הטיפול  לשפת  בנוגע  סוגיות 
על  יתר   .)Nadan, 2017; Sue & Sue, 1990  ;1999 )שבתאי,  תרבותית  וכשירות 
הסוציאליים  העובדים  של  הלאום  שאם  עולה  הנדון  בתחום  שהתמקדו  ממחקרים  כן, 
עולות  הצדדים  שני  בקרב  אזי  השירותים,  לקוחות  מטופליהם,  של  מהלאום  שונה 
חלק  של  תחושה  לצד  הצדדים,  בין  אמון  ואי  עוינות  כגון   — מורכבות  תחושות 
יותר  להשיג  עשוי  הרוב  מקבוצת  סוציאלי  שעובד  המיעוט,  קבוצת  בני  מהלקוחות 
 ;2016 )טאהא-ריזק,  המיעוט  קבוצת  בני  עובדים  מאשר  עבורם  ומשאבים  הישגים 

.)Kadan, et al., 2017; Sue & Sue, 1990; Tang & Gardner, 1999
הקונפליקט  לנוכחות  הנוגע  בכל  הערים  בין  שונות  עולה  מהמחקר  בנוסף, 
ירושלים  ממזרח  משתתפים  רווחה.  ללקוחות  סוציאליים  עובדים  שבין  בקשר  המדיני 
עם  היחסים  על  מכרעת  השפעה  משפיע  המדיני  שהקונפליקט  חשים  שהם  ציינו 
מטופליהם, ואילו משתתפים מחיפה ומעכו ציינו מידות שונות של נוכחות הקונפליקט 
נדבך  מוסיפים  הללו  הממצאים  בולט.  לאומי  מתח  של  בתקופות  בעיקר  אלו  ביחסים 
מודע  באופן  להשפיע,  עשויה  לאומי  בקונפליקט   לקבוצת מחקרים המעלים שהסלמה 
מטופליהם  לבין  העזרה  במקצועות  מטפלים  בין  יחסים  מערכות  על  ובלתי-מודע, 
 .)Alford, 1989; Baum, 2006; Ramon, 2004; Shamai & Boehm, 2001(
בקונפליקט  הסלמה  של  בתקופות  שלעיתים  הטענה  את  מחזקים  הממצאים  בנוסף, 
תחושות  עם  מתמודדים  ב'אויב',  מטפלים  שהם  סוציאליים  עובדים  חשים  הלאומי 
ארגונית  היערכות  וחשים שאין  ללאום האחר,  אי-אמון מצד המטופלים ששייכים  של 
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 מספקת של השירות כדי לסייע להם בהתמודדות עם תחושות מורכבות אלו ובעיבודן 
 .)Baum, 2010; Cohen, 2001; Kadan et al., 2017; Ramon, 2004(

המחקר מגבלות 
מעורבות  ערים  שמונה  מתוך  בלבד  ערים  משלוש  נתונים  על  מבוסס  המחקר   )1

בישראל; 

מעורבות  בערים  הרווחה  בשירותי  סוציאליים  עובדים  של  תפקידם  נבחן  במחקר   )2
שירותי  לקוחות  של  ולא  בלבד,  הסוציאליים  העובדים  של  המבט  מנקודת 

הרווחה;

העיר ירושלים מגלמת מקרה ייחודי, ועולות שאלות משמעותיות באשר להתייחסות   )3
מעורבת.  עיר  כאל  אליה 

למדיניות השלכות 
של  אופיין  את  ההולמת  רווחה  מדיניות  בפיתוח  הצורך  את  מחזקים  המחקר  ממצאי 
יהודים  בין  היחסים  ניהול  של  לסוגיות  להתייחס  חייבת  זו  מדיניות  מעורבות.  ערים 
מומלץ  בנוסף,  אלו.  ערים  המאפיינים  מתחים  עם  להתמודדות  הנחיות  ועל  לערבים 
תהליכי  ולקדם  מעורבות  בערים  סוציאליים  לעובדים  ייחודיים  הכשרה  תהליכי  לקדם 
צוותי העובדים בסוגיות הקשורות בהתמודדות עם הקונפליקט.  דיאלוג מובנים בקרב 
יתר על כן, יש להעלות את המודעות הארגונית לסוגיית מעמדם המורכב של העובדים 
הרווחה  בשירותי  ולקדם  מעורבות,  בערים  הרווחה  בשירותי  הערבים  הסוציאליים 

השירותים. לקוחות  כל  עבור  שפתית  הנגשה 

נקודות מפתח

בערים  רווחה  בלשכות  סוציאליים  עובדים  של  תפקידם  	•
וסבוך. מורכב  הוא  מעורבות 

לחוויית  ביחס  העובדים  של  בתפיסותיהם  רבה  שונות  יש   •
מעורבת. בלשכה  העבודה 

של  הלאומית  ומהזהות  העיר  מאופי  מושפעת  זו  שונות  	•
המשתתף.

של  אופיין  את  ההולמת  רווחה  מדיניות  בפיתוח  צורך  יש  	•
בישראל. מעורבות  ערים 
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