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המפותחות. המדינות  בין  ביותר  והמורכבות  המגוונות  המדינות  אחת  היא  ישראל   מדינת 
לצד השונות האתנית, המעמדית והדתית, חיים זה לצד זה הרוב היהודי והמיעוט הערבי בהקשר 
הזירות  אחת  מחד  הן  בישראל  המעורבות  הערים  המתמשך.  היהודי-הערבי  הסכסוך  של  הרחב 

המרכזיות לדו-קיום, ומאידך  הן המרחב העירוני המתוח ביתר למפגש בין שתי החברות. 

אירועי מאי 2021 המחישו לכולנו את חשיבותן של ערים אלה לעתיד היחסים בין יהודים וערבים 
בישראל. לדעת כולם, שירותי הרווחה העירוניים עשויים למלא תפקיד משמעותי וחשוב לקידום 
לקידום שירותי  תוכנית  כהן,  ח"כ מאיר  דאז,  הרווחה  יזם שר   2022 בינואר  כן,  על  יחסים אלה. 
רווחה בשש ערים מעורבות. בהמשך אושרה החלטת ממשלה )שמספרה 1834( לערים מעורבות 
ונוספו רשויות נוספות לתהליך. ההחלטה הכוללת התייחסות ותקצוב לתחומים רלוונטיים לעבודה 

ברשויות מעורבות לרבות הכשרות, גיוון תעסוקתי, פעולות קהילתיות לגישור ודיאלוג ועוד. 

עם כניסתו של השר יעקב מרגי לתפקיד שר הרווחה, הוא הביע את תמיכתו בתהליך ואת כוונתו 
להמשיך וללוות  את הרשויות. אנו רואים במחלקות הרווחה בערים המעורבות סוכני שינוי לקידום 
השוויון והדו-קיום בין הקהילות השונות. מחלקות אלה, אשר מעניקות סיוע לחוליות המוחלשות 
ביותר של החברה, חייבות למלא תפקיד ראשון במעלה בהפיכת הערים המעורבות לערים משותפות 
ושוויוניות יותר. מדינת ישראל מחויבת להמשיך ולפתח את שירותי הרווחה הציבוריים באותן ערים 

ולהעניק להם את הכלים ואת היכולות הנחוצים למלא שליחות זו. 

בברכה,
אתי קיסוס

ר' מינהל שירותים חברתיים ואישיים בפועל
משרד הרווחה והבטחון החברתי

 

דבר סמנכלי״ת, ר׳ מינהל שירותים חברתיים ואישיים, 
משרד הרווחה והביטחון החברתי   
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הפיכתן של ערים מעורבות למרכזים אורבניים המסמלים עירוניות שוויונית ושותפות סולידרית 
מדיניות  דורשת  זה  עם אתגר  ראשונה. התמודדות  מדרגה  לאומי  היא אתגר  וערבים  יהודים  בין 
לאומית מכילה ומקיפה בתחומים שונים כגון תכנון עירוני, דיור, תעסוקה, חינוך, ביטחון פנים ועוד. 
יוזמה מבורכת וראשונה מסוגה במישור הלאומי  והביטחון החברתי  יזם משרד הרווחה  לשם כך 
לקידום מתווה ייחודי למדיניות של שירותי רווחה בערים המעורבות. עקרונות הפעולה המוצגים 
ועם עובדים בכירים של שירותי הרווחה  זו פותחו בתהליך עבודה משותף עם מנהלים  בחוברת 
הדמוגרפיים,  האתגרים  מורכבות  עם  להתמודד  אמורים  אלה  עקרונות  מעורבות.  ערים  בשש 
זאת, הטמעת  יחד עם  והפוליטיים הכרוכים במתן שירותים ברשויות מקומיות אלה.  החברתיים 
שירותי  בפני  העומדים  האתגרים  במורכבות  המכירה  רווחה  מדיניות  מחייבת  האלה  העקרונות 
איכותי,  אדם  כוח  בהפניית  בתקציבים,  להתבטא  חייבת  זו  מדיניות  מעורבות.  ברשויות  הרווחה 
הפועלים  השונים  המשרד  אגפי  בין  ובתיאום  בתכלול  הקיימת,  המקצועית  המנהיגות  בטיפוח 
בתחום וביצירת שותפויות ואיגום משאבים עם ארגוני החברה האזרחית הפועלים בשטח. כמו כן, 
על משרד הרווחה והביטחון החברתי לפעול לקידום מדיניות לאומית בין-משרדית בנושא ערים 

מעורבות תוך שיתוף ראשי הערים והמנכ"לים של הערים המעורבות.

הרווחה  שירותי  בקידום  והמקצועית  המחקרית  לפעילותי  המשך  כאן  המוצע  במתווה  רואה  אני 
הציבוריים בישראל וחיזוקם תוך פיתוח עקרונות של עבודה סוציאלית ביקורתית ושילובם בשירותי 
הרווחה. אני מודה לשר מאיר כהן ולמנכ"לית המשרד גב' סיגל מורן על התמיכה בהובלת התהליך, 
לד"ר  לורנטין,  איריס  לעו"ס  התוכנית,  בקידום  מעורבותה  על  גודלברג,  בוני  עו"ס  השר,  ליועצת 
שלומית אבני ואקנין, לד"ר נורית שגב ולכל חברי המטה שפעלו להצלחת התהליך. תודה מיוחדת 
המשימה  להצלחת  הירתמותם  על  בתהליך  שהשתתפו  הרווחה  שירותי  של  ולעובדים  למנהלים 
והעמדת הידע שלהם לקידום הנושא. כמו כן, אני רוצה להודות מקרב לב לשותפים היקרים שלי 
בהנחיית התהליך, עו"ס נאדים שיבאן, עו"ס איילה וול ועו"ס אפרת הרמל, על שיתוף הפעולה ועל 

המחויבות והמעורבות העמוקה שלהם בתהליך מורכב זה. 

בברכה,
פרופ' רוני סטריאר

בית הספר לעבודה סוציאלית
המרכז הבין תחומי לחקר העוני והדרה חברתית

אוניברסיטת חיפה

דברי פתיחה
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בישראל  מעורבות  בערים  ציבוריים  רווחה  שירותי  לפיתוח  פעולה  עקרונות  מוצגים  זו  בחוברת 
גובשו בתהליך פיתוח  והפוליטית. עקרונות אלה  ההולמים את מורכבותן הדמוגרפית, החברתית 
בשש  ציבוריים  רווחה  שירותי  ועובדות  ועובדי  ומנהלות  מנהלי  בהשתתפות  כשנה  שנמשך  ידע 

ערים מעורבות: תל אביב-יפו, ירושלים, חיפה, עכו, לוד ורמלה. 

הרקע לתהליך פיתוח הידע היה ההכרה הציבורית בכך שערים אלו הן אחת הזירות המשמעותיות 
ביותר ליצירת חיים משותפים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי בישראל. הכרה זו התחזקה אחרי 
אירועי מאי 2021 שבעקבותיהם נפגע קשות מרקם היחסים בין יהודים וערבים. זאת ועוד, המודד

עות למרכזיות תפקידם של שירותי רווחה ציבוריים, הן בימי שגרה והן בתקופות חירום, היא מנוף, 
זרז וסוכן שינוי לקידום חיים משותפים בין הקהילות השונות, חיים משותפים המבוססים על ערכי 

הליבה של העבודה הסוציאלית כגון צדק חברתי, שוויון ורב-תרבותיות. 

תחילה התבסס תהליך הפיתוח וגיבוש עקרונות הפעולה על ממצאי מחקר מקדים ומקיף בנושא 
רוני סטריאר ופרופ' הישאם אבו-ריא  ידי פרופ'  2016–2022 ושנערך על  שהתקיים בין השנים 
מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה )סטריאר ואחרים, 2020(. אחר כך כלל התהד
ליך הקמת קבוצת פיתוח ידע מקרב מנהלים ועובדים בשירותי הרווחה בשש ערים מעורבות ובניית 
תוכנית הכשרה שכללה כנסים, סמינרים, ימי עיון ומפגשי למידת עמיתים. תוכני תוכנית ההכשרה 
כללו לימוד תאורטי ומחקר של סוגיות ייחודיות לערים מעורבות. במסגרת זו נלמדו הסוגיות השוד
נות והמשותפות לכלל הערים, הוגדרו האתגרים המרכזיים העומדים בפני הערים האלה וגובשה 
רשימת עקרונות פעולה להתמודדות עימם. כמו כן התקיימו שני מפגשי עבודה עם שר הרווחה 
והביטחון החברתי, מר מאיר כהן, עם מנכ"לית המשרד, סיגל מורן, ועם נציגי מטה המשרד לטובת 

הנעת התהליך. 

החוברת הזו כוללת את הרקע של היוזמה, סקירה קצרה של ספרות המחקר הרלוונטית לנושא 
ערים מעורבות ולנושא תפקידם הייחודי של שירותי רווחה ציבוריים באותן ערים ותיאור של תהד
ליך העבודה ופיתוח עקרונות הפעולה לניהול שירותי רווחה בערים מעורבות. עקרונות הפעולה 
צוות  ניהול  ניהול,  אסטרטגיית  גיבוש  עיקריים:  אתגרים  לשבעה  התייחסות  מתוך  ונוסחו  גובשו 
רווחה על רקע שונות  וערבים, מתן שירותי  יהודים  בין  ופיתוחו, התמודדות עם אי-שוויון מובנה 
תרבותית, התמודדות עם מצבי משבר, עבודה קהילתית בערים מעורבות, מדיניות לאומית בתחומי 
הרווחה  במחלקות  שהתקיימו  ופעולות  יוזמות  תוכניות,  מוצגות  כן  כמו  מעורבות.  בערים  רווחה 

השונות בערים המעורבות בד בבד עם תוכנית ההכשרה או בעקבותיה. 

תקציר



1. גיבוש אסטרטגיית ניהול
• פיתוח אסטרטגיית ניהול על פי מאפייני העיר

• שיתוף הצוות והתושבים בפיתוח אסטרטגיית הניהול

2. ניהול צוות ופיתוחו
• העלאת מודעות הצוות למורכבות העבודה בעיר מעורבת

• הכרה בריבוי זהויות של חברי הצוות
• חיזוק הזהות הארגונית המשותפת

• ייצוג הולם של עובדים ערבים בצוות המקצועי
• הנגשה שפתית ותרבותית לצוות המקצועי

• יצירת תנאים ארגוניים המאפשרים שיח בנושאים קונפליקטיביים 

3. התמודדות עם אי-שוויון מובנה בין יהודים וערבים
• חתירה לצמצום אי-השוויון בשירותי הרווחה

• פעולות יזומות לקידום שוויון בעיר
• פיתוח מדדים ויעדים לקידום שוויון בעיר

4. מתן שירותי רווחה על רקע שונות תרבותית
• אימוץ מודל כשירות תרבותית מודעת הקשר עיר מעורבת

• הנגשה שפתית ותרבותית של השירותים המוניציפליים
• יזמות וחדשנות מקצועית

5. התמודדות עם מצבי משבר
• מיפוי וזיהוי מוקדם של מוקדי חיכוך

• גיוס עובדים ופעילי שכונות והכשרתם להתערבות בזמן משבר
• הקמת מוקד מידע עירוני המספק מידע והכוונה לקהילה ולאנשי מקצוע בזמן אמת

• הקמת צוות בכיר לניהול המשבר
• הקמה והפעלה של שולחן עגול עירוני ורב-מינהלי הכולל נציגים מהמשטרה, ממערכת החינוך 

ומקהילה וכן אנשי דת, עו"ס וגורמים עירוניים רלוונטיים אחרים
• תמיכה בעובדים במצבי לחץ או משבר
• הכרה ותמיכה עירונית בהובלת המהלך

אתגרים ועקרונות פעולה – תקציר 
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 6. עבודה קהילתית בערים מעורבות
• פיתוח אסטרטגיה לעבודה קהילתית מודעת הקשר רחב של עיר מעורבת

• חיזוק הזהות המקומית הייחודית לכל עיר מעורבת
• מיצוב עבודה קהילתית כגורם מרכזי בראייה עירונית

• מיקוד בתוכניות לשיפור איכות החיים המשותפים לקהילות השונות
• יצירת רשתות בין-ארגוניות

• דגש על פיתוח מסגרות לשותפות ולדיאלוג של מנהיגים קהילתיים
• מיצוב מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה 

7. עיצוב מדיניות רווחה לאומית לערים מעורבות
• קידום מדיניות רווחה ייחודית לערים מעורבות

• מינוי מתכלל )פרויקטור( במשרד הרווחה והשירותים החברתיים 
• מתן מענה הולם להיבטים ייחודיים של כוח אדם ותקציבי פעולה בערים מעורבות

• פיתוח עתודה מקצועית לעבודה סוציאלית בערים מעורבות 
• פיתוח תוכנית הכשרה ייחודית לעו"ס בערים מעורבות במסגרת בית הספר המרכזי להכשרת 

עובדים לשירותי הרווחה
• קידום מדיניות לאומית בין-משרדית ובין ראשי ערים ומנכ"לי רשויות מקומיות בנושא ערים 

מעורבות

אתגרים ועקרונות פעולה – תקציר 
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ערים מעורבות מאפיינים ואתגרים
זו מזו  הצירוף "ערים מעורבות" הוא צירוף כללי המתאר ערים שבהן מתגוררות קבוצות נבדלות 
במוצא אתני, בלאום או בדת. לעיתים בערים אלה מתקיימים בעת ובעונה אחת מצבי דו-קיום לצד 
 Monterescu, 2015; Yiftachel & Yacobi,(מתחים או קונפליקטים מתמשכים בין קבוצות נבדלות
2003(. ערים אלה הן נושא למחקר בדיסציפלינות שונות כגון סוציולוגיה אורבנית, תכנון ערים, 
גיאוגרפיה פוליטית ומדיניות ציבורית )מונטרסקו, 2007; רכס, 2007; שנל, 2007; תותרי-ג'ובראן, 
2017(. כמו כן, שינויים דמוגרפיים כגון תהליכי גלובליזציה, הגירה המונית של פליטים ומבקשי 
עבודה הגבירו את העניין של החוקרים בערים אלה )Karlinsky, 2021(, כיוון שבעקבותיהם פחתה 
ונוצרו אתגרים חדשים  לאומית  ומבחינה  דתית  ההומוגניות של הערים מבחינה אתנית, מבחינה 
בתחום המדיניות הציבורית, הן ברמה הלאומית והן ברמה ומוניציפלית, בהקשרים שונים ומורכבים. 

יורק,  ניו  כגון  תרבויות  מרובות  ערים  לשניים:  נמצא שערים מעורבות מסווגות  בספרות המחקר 
לונדון או פריז שבהן מתגוררות אוכלוסיות שונות זו מזו במוצאן האתני, הדתי או לאומי, וערים שבהן 
 Monterescu & Rabinowitz,( מתגוררות שתי קבוצות עיקריות המהוות קבוצת רוב וקבוצת מיעוט
או  דתיים, אתניים  קונפליקטים  זו במסגרת של  לצד  זו  לעיתים קבוצות אלו מתקיימות   .)2007
2016(. דוגמאות לערים מעורבות שבהן חיות אוכלוסיות רוב ומיעוט: בלפסט  לאומיים )שדמה, 
שבה מתגוררים נוצרים קתוליים ונוצרים פרוטסטנטים, ברצלונה שבה מתגוררים תושבים קטלנים 
ותושבים ספרדים, קוויבק שבה מתגוררים דוברי צרפתית ודוברי אנגלית, ביירות שבה מתגוררים 
יוונים  ווולונים וניקוסיה שחולקה בין תושבים  מוסלמים ונוצרים, בריסל שבה מתגוררים פלמים 
וטורקים. לעיתים ערים אלה הן כר למאבקים פוליטיים והיסטוריים, לתחרות גלויה על משאבים, 
לביטוי של שאיפות לעצמאות או לאוטונומיה ולעימותים אלימים תכופים על אופייה התרבותי, 

הדתי או הלאומי של העיר.  

ערים מעורבות בישראל – תמונת מצב של אי-שוויון
יחסי רוב ומיעוט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: הלמ"ס( מגדירה שמונה ערים מעורבות בישראל: ירושלים, 
 2020 2018(. בשנת  עכו, חיפה, תל אביב-יפו, לוד, רמלה, נוף הגליל ומעלות תרשיחא )הלמ"ס, 
היה מספר התושבים שהתגוררו בערים המעורבות יותר משני מיליון, מתוכם חצי מיליון תושבים 
ערבים(הלמ"ס, 2020(. שיעור התושבים הערבים בערים המעורבות משתנה מעיר לעיר והוא נע בין 

5% בתל אביב-יפו ל-33% בעכו ו-39% בירושלים. 

הרקע לתוכנית 
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אי-שוויון מובנה בין יהודים וערבים
ובין  יהודיות  ערים  בפיתוח  הלאומית  ההשקעה  בין  בולט  אי-שוויון  על  הצביעו  שונים  מחקרים 
ההשקעה הלאומית בפיתוח ערים ערביות )בנא ואחרים, Strier et al., 2016 ;2012(, ואף בערים 
לדוגמה,  רבים.  במדדים  ערבים  לתושבים  יהודים  תושבים  בין  מובנה  אי-שוויון  בולט  המעורבות 
יהודים וערבים בערים המעורבות מדאיגים. נמצא שהשכר הממוצע של גברים  פערי השכר בין 
נמצאו  דומים  וממצאים  גברים ערבים,  הוא כפול מהשכר הממוצע של  יהודים בערים מעורבות 
גם לגבי שכרן של נשים יהודיות וערביות. זאת ועוד, בערים מעורבות תחולת העוני בקרב ילדים 
לדוגמה  החינוך,  בתחום  פערים  נמצאו  וכן  יהודים,  ילדים  בקרב   9.5% לעומת   44% היא  ערבים 
58%. בהקשר  76% ובקרב תלמידים ערבים  שיעור מסיימי הבגרות בקרב תלמידים יהודים הוא 
זה נציין כי הפער בהשקעת המדינה בתלמידים ערבים בגיל יסודי בהשוואה להשקעה בתלמידים 
יהודים עשוי להיות 40% )חדאד חאג'-יחיא ורון, 2021(. גם בתחום הדיור ניכרים פערים בין יהודים 
וערבים בערים המעורבות. נמצא ששיעור התושבים הערבים המתגוררים בבתים שבבעלותם ירד 
מ-76% בשנת 2008 ל-48% בשנת 2018, ירידה של 30% בקירוב בתוך עשור )חדאד חאג'-יחיא 

ורון, 2020(. 

אי-שוויון בשיעור עובדי העירייה הבכירים
בערים המעורבות בולט אי-השוויון בין יהודים לערבים בהיבט של העסקת עובדים בכירים ברשות 
המקומית. לדוגמה, מתוך 165 עובדים בכירים בעיריות שהוזכרו בדוח מבקר המדינה )2022( רק 
שלושה עובדים משתייכים לחברה הערבית. זאת ועוד, "נמצא כי שיעור העובדים הבכירים הערבים 
קטן לעומת חלקם באוכלוסיית העיר: בחיפה שיעורם 7.7%; בלוד 1%; בנוף הגליל 5%; בעכו 9%; 
בתל אביב-יפו 5.1% וברמלה כלל אין עובדים בכירים ערבים. בעיריות לוד, נוף הגליל ועכו נמצא 
,2022 )מבקר  המדינה,  העיר"  תושבי  בקרב  היחסי  משיעורם  קטן  הערבים  העובדים  שיעור  כי 

עמ' 175(.

אי-שוויון בחלוקת המשאבים של השירותים המוניציפליים
בבדיקה שעשה מבקר המדינה בחמש ערים מעורבות נמצא שמתוך 500 נכסים שהוקצו על ידי 
העירייה לצורכי ציבור רק חמישה נכסים הוקצו לחברה הערבית. שיעור התמיכות שניתנו לגופים 
מהחברה הערבית מתוך תקציב התמיכות של העיריות חיפה, נוף הגליל, עכו ורמלה היה קטן מ-6%. 
האוכלוסייה  מצורכי  מדאיגה  עירונית  התעלמות  שקיימת  צוין  המדינה  מבקר  בדוח  מזו,  יתרה 
הערבית בתחומי חיים שונים לרבות בנושאי הדת, הרווחה, הנוער והתרבות )מבקר המדינה, 2022(. 

שגרת חיים על רקע מתחים בין קבוצות
של  התכוף  החלחול  אלימים,  אירועים  בעבר  ידעו  כבר  בישראל  המעורבות  שהערים  פי  על  אף 
כך  והערבים,  היהודים  התושבים  בין  המתחים  את  החריף  העירונית  לזירה  הלאומי  הקונפליקט 

שברמה המקומית 
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שירותי רווחה בעיר מעורבת
מבחינה היסטורית הפיתוח של מערכת שירותי רווחה, לרבות שירותי רווחה עירוניים, היה מרכיב 
לתושביה  רווחה  שירותי  המעניקה  מדינית  כישות  ובביסוסו  היהודי-ציוני  היישוב  בגיבוש  חשוב 
היהודים )שפירו, Baum, 2006, 2010, 2011; Cnaan, 1988 ;2012(. עם הקמת המדינה חל שינוי 
הדרגתי באופיים של שירותי הרווחה, והם החלו לשרת את שתי אוכלוסיות – היהודית והערבית. 
אולם שבעה עשורים אחרי הקמת המדינה, עדיין שירותי הרווחה מתמודדים עם האתגר לצמצום 
אי-השוויון ברמת השירותים בין יהודים לערבים הן במישור הלאומי והן במישור המוניציפלי )בנא 

.)Yiftachel & Yacobi, 2003 ;2012 ,1ואחרים

סטריאר ואחרים )2020( חקרו את תפיסת העו"ס לגבי תפקיד שירותי הרווחה בערים מעורבות 
דו-קיום,  של  עיר  מעורבת?":  עיר  "מהי  לשאלה  אשר  עיקריות  תפיסות  שלוש  ומצאו  בישראל 
בחוויית  הרבה  ועוד, ממצאי מחקרם חשפו את השונות  זאת  חלוקה.  ועיר של  הבדלות  עיר של 
ממאפייני  מושפעות  המעורבות  בערים  העו"ס  שחוויות  נמצא  מעורבת.  בעיר  עו"ס  של  העבודה 
העיר, מדפוסי היערכות של שירותי הרווחה ומההשתייכות הלאומית של משתתפי המחקר. נוסף 
רווחה במציאות  גם על האתגרים הרבים הכרוכים במתן שירותי  על כך ממצאי המחקר הצביעו 
המורכבת של הערים המעורבות. בין היתר משתתפי המחקר ציינו את האתגרים האלה: מחסומים 
הנובעים מפערי שפה, מידת ההתאמה בין הזהות האתנית-הלאומית של העו"ס לזהות של לקוחות 
לפתח  הצורך  את  חיזקו  אלו  ממצאים  הערבית.  לאוכלוסייה  רווחה  בשירותי  ומחסור  השירות 
תוכניות הכשרה, דרכי טיפול, שירותים ומדיניות רווחה ייחודיים שיהלמו את אופיין של הערים 
המעורבות בישראל. שירותי רווחה ציבוריים איכותיים עשויים להיות מנוף מוסדי חשוב ליצירת 

יחסים הוגנים, שוויוניים ובלתי אלימים בין יהודים לערבים.

במרקם  עמוקות  צלקות  השאירה   2021 במאי  המעורבות  הערים  ברחובות  שפשתה  האלימות 
היחסים בין יהודים לערבים, והיא הייתה קריאת הזהרה על אודות מצבן העדין של הערים האלה. 
כך, נוסף על המתחים המאפיינים חיים עירוניים בערים מרובות תרבויות, העמידה שוב ההקצנה 
זאת, למרות הפגיעה  וערבים במבחן. עם  יהודים  והדתית את החיים המשותפים של  הלאומנית 
במרקם היחסים המקומי, המחישה החזרה המהירה לחיי השגרה יותר מכול את ההכרח של החיים 
המשותפים ואת החוסן העירוני הטמון בהן. על מרקם החיים העדין בערים המעורבות ניתן ללמוד 

גם מדברי מבקר המדינה: 

רבים: ההיסטוריה של מערכת היחסים  ניצבים אתגרים  לפני הערים המעורבות בישראל 
גדולים משני הצדדים כדי  בין העם היהודי לתושבים הערבים מחייבת הפעלת מאמצים 
להניח תשתית לקידום מרקם חיים משותף; עליהן להעניק שירותים עירוניים באופן שוויוני 
להגברת  ולפעול  השונים;  למאפייניהן  לב  בשים  האוכלוסייה  קבוצות  כלל  את  המשרת 

תחושת השייכות וההשתלבות של כלל התושבים בעיר )מבקר המדינה, 2022, עמ' 183(.

1. לנתונים בנושא שירותי הרווחה בערים המעורבות ראו הנספח שבסוף החוברת.
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חוברת זו היא פרי עבודה משותפת של מנהלים, מנהלות ועו"ס בכירים בשירותי הרווחה הציבוריים 
ומנחים  צוות חוקרים  ושל  וחיפה  לוד, עכו  ירושלים, תל אביב-יפו, רמלה,  בשש ערים מעורבות: 
מקצועיים שפעלו במסגרת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה בתוכנית ייחודית 
ויועצת  כהן  הרווחה מר מאיר  ביוזמת שר  בערים מעורבות,  הרווחה  בנושא שירותי  ידע  לפיתוח 
השר גב' בוני גולדברג ובהובלה מקצועית של פרופ' רוני סטריאר, המרכז הבין-תחומי לחקר העוני 
והדרה חברתית של אוניברסיטת חיפה. בתהליך העבודה שותפו גם נציגי המטה השונים של משרד 

הרווחה והביטחון החברתי, המינהל לשירותים חברתיים והשירות לעבודה קהילתית. 

המחלקות  במסגרת  בישראל  המקומיות  הרשויות  בכל  הניתנים  הציבוריים,  הרווחה  שירותי 
לשירותים חברתיים )להלן: מש"ח(, משרתים אוכלוסיות נרחבות ומגוונות ומועסקים בהם מאות 
עו"ס. בערים המעורבות, נוסף על תפקידיהם המסורתיים בתחומים השונים )ילדים ונוער, משפחות 
בעוני, אלימות במשפחה, שיקום, עבודה קהילתית וכו'(, מוטלת על המש"ח מטלה נוספת, להיות 

מנוף לקידום חיים משותפים בין יהודים וערבים.

הייחודי  התפקיד  התחדד   2021 במאי  המעורבות  בערים  שהיו  האלימות  המהומות  בעקבות 
היהודית  האוכלוסייה  בין  היחסים  מרקם  לשמירת  הקשור  בכל  המעורבות  בערים  המש"ח  של 
הרווחה  משרד  של  המטה  ומנהלי  כהן  מאיר  מר  השר  יזמו  כך  ובעקבות  הערבית,  והאוכלוסייה 
רווחה  שירותי  לניהול  מתווה  גיבוש  של  תהליך  הרווחה(  משרד  )להלן:  החברתיים  והשירותים 
בערים מעורבות בישראל )להלן: המתווה לניהול או מתווה הניהול(. בחודש דצמבר 2021, לאחר 
מפגש הכנה שיזם השר מאיר כהן בלשכתו עם מנהלי המטה ומנהלי המש"ח בערים המעורבות 
ובהשתתפות פרופ' רוני סטריאר, נתקבלה החלטה לקדם את התהליך. אגף בכיר מתו"ה )מחקר, 
ואת  רווחה העניקו את המסגרת המוסדית  עובדי  ובית הספר המרכזי להכשרת  והכשרה(  תכנון 

התקציב לקידום התהליך. 

מטרות תוכנית פיתוח ידע 
• פיתוח תפיסה ועקרונות עבודה למש"ח בערים המעורבות;

• העלאת המודעות לתפקיד הייחודי של שירותי הרווחה בערים המעורבות;

• הקניית ידע, כלים ומיומנויות לעבודה סוציאלית בערים המעורבות;

• פיתוח מודלים עירוניים ייחודיים ההולמים את המאפיינים השונים של כל עיר מעורבת;

• מתן כלים לטיפול במצבי חירום בערים המעורבות.

תוכנית פיתוח ידע לניהול שירותי רווחה בעיר מעורבת
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תהליך העבודה על מתווה הניהול החל בינואר 2022 במפגש בין שר הרווחה, מנהלי שירותי רווחה 
סטריאר.  רוני  פרופ'  בראשות  האקדמי  המלווה  והצוות  הרווחה  משרד  נציגי  המעורבות,  בערים 
לאחר שהוחלט על קידום תוכנית המתווה התקיימו מפגשים חודשיים ארציים שבהם התמקדו 
צוות עובדים מעורב, קידום  ניהול  סוגיות מרכזיות: תפיסת העיר המעורבת,  המשתתפים בשבע 
ומיעוט, מתן שירותי רווחה בעיר מעורבת, התמודדות  ניהול יחסי רוב  וערבים,  יהודים  בין  שוויון 
המש"ח בערים מעורבות עם תקופות משבר על רקע לאומי-ביטחוני ועבודה קהילתית-מערכתית 
בעיר מעורבת. בד בבד למפגשי קבוצת הפיתוח התקיימו מספר מפגשים של צוות הפיתוח עם 
נציגי המטה של משרד הרווחה לצורך ליווי התהליך, לרבות שני מפגשי עבודה עם השר הממונה 
רווחה  שירותי  לנושא  שיוחד  מקצועי  כנס  התקיים   2022 מרץ  בחודש  משרדו.  מנכ"לית  ועם 
בערים מעורבות ושבו השתתפו עשרות מנהלים ועובדים מהרשויות המקומיות המעורבות, נציגי 
עמותות העוסקות בנושא החברתי בערים המעורבות, פעילים קהילתיים בערים מעורבות וחוקרים 

מהאקדמיה. 

נוסף על המפגשים הארציים התקיימו מפגשים ייחודיים עם צוותים מקצועיים בערים המעורבות 
אסטרטגיות  בפיתוח  העיר,  של  הייחודיות  בסוגיות  המשתתפים  עסקו  אלה  במפגשים  השונות. 
עירוניות, בהמשגה, בהעלאת המודעות להקשר הייחודי של העיר המעורבת ובצרכים הספציפיים 

של שירותי הרווחה העירוניים. 

בחודש יוני 2022 החל תהליך הכתיבה של עקרונות הניהול של שירותי הרווחה בערים המעורבות. 
במסגרת זו הכינו צוות המנחים מהאקדמיה וצוותי העבודה בערים המעורבות מסמכים המתארים 
את הפעילות שנעשתה בתהליך פיתוח המתווה. בחודש אוקטובר 2022 נערך מפגש סיכום שבו 
מטה  ונציגי  הרווחה  שר  בנוכחות  המעורבות  בערים  הרווחה  שירות  של  הניהול  עקרונות  הוצגו 

משרדו. במפגש זה הוחלט לקדם תוכנית המשך ליישום עקרונות המתווה. 

תהליך העבודה של פיתוח המתווה לניהול שירותי הרווחה בערים המעורבות
תהליך העבודה של פיתוח מתווה הניהול כלל:

• מפגשים ארציים של קבוצת פיתוח הידע שבה השתתפו 25 מנהלים, מנהלות ועו"ס משש ערים 
מעורבות. שלושה–ארבעה נציגים, יהודים וערבים, מכל עיר;

העיר  של  הייחודיים  למאפיינים  המותאמים  לעבודה  מודלים  לגיבוש  עירוניים  עבודה  מפגשי   •
ולצרכיה; 

• מפגשי שיא ארציים במעמד שר הרווחה ומטה משרד הרווחה לצורך חיבור ויצירת שותפויות;

• כתיבה משותפת של חוברת תדריך פיתוח ידע ועקרונות עבודה עבור המש"ח בערים מעורבות.
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פיתוח ידע בשירותי הרווחה
ידע הוא מושג מורכב ומאתגר, שכן לעיתים ידע נתפס כגילוי מוחשי ואובייקטיבי של המציאות, 
ולעיתים ידע נתפס כתהליך דינמי ותלוי פרספקטיבה ופרשנות, כך שלפי תפיסה זו, כל ידע, לרבות 
ידע מקצועי או ידע מדעי, מושפע מהקשרים חברתיים, פוליטיים והיסטוריים ייחודיים ומיחסי כוח 

 .)Strier et al., 2022( בין מעצבי הידע

מתוך  בו  חוזר  ושימוש  בארגון  הפצתו  המשגתו,  ארגונו,  ידע,  איסוף  כוללים  ידע  פיתוח  תהליכי 
הבנה שידע יכול לשפר את יעילות הארגון ואת איכות השירותים בו )צבע ורוזנפלד, 2001(. על 
פי רוב, תהליכי פיתוח ידע עשויים לעודד שינויים בתרבות הארגונית, תרבות המשתקפת בנורמות 
ובפרקטיקות רווחות. אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני ארגונים הוא להניע תהליכים 
של פיתוח ידע ולאחר מכן להטמיע את הידע וליישמו. לעיתים בארגוני רווחה מתקשים להמשיג 

ידע מקצועי בגלל עומס מטלות וחסמים מוסדיים שונים.

שירותי הרווחה הם מאגר ידע מקצועי ועשיר והם מקור חשוב ליצירת ידע חדש. הידע הארגוני 
שנאגר בשירותי רווחה נוצר דרך עשייה )פרקטיקות(, תהליכים, תרגולים, נורמות, מסמכים ושיח 
 .)Yiftachel & Yacobi, 2003( בין עובדים לבין עצמם ובין העובדים למנהלים וללקוחות המגוונים
לעיתים קרובות הידע הנוצר בשירותי רווחה הוא מקור לפיתוח ידע אקדמי, והוא הבסיס להכשרת 

סטודנטים לעבודה סוציאלית ולפיתוח תוכניות שירות ייחודיות. 

התהליך  מעורבות.  ערים  בתחום  חדש  ידע  לפתח  נועדה  הניהול  מתווה  של  העבודה  תוכנית 
המוצג בחוברת זו מתבסס על שילוב של ידע אקדמי וידע ארגוני תוך יישום מתודולוגיה משתפת 

 .)Participative knowledge development( )Fook, 2012(

מתודולוגיה משולבת ומעצבת

קבוצת פיתוח
ראשית

קבוצת פיתוח
ראשית

קבוצות פיתוח
עירוניות

תרשים 1: תהליך העבודה על מתווה הניהול של שירות 
הרווחה בערים המעורבות
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מתווה הניהול הראשוני נבנה על בסיס המלצות המחקר האקדמי המקיף שנערך על ידי פרופ' 
 Strier( רוני סטריאר ופרופ' הישאם אבו-ריא מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

 אך עם יישומה של המתודולוגיה ההשתתפותית נבנתה בהדרגה תוכנית עבודה 2021
שבה נוצרו ידע, עקרונות פעולה ופרקטיקות פעולה חדשים באמצעות תהליך מתפתח, דינמי, 
בלתי צפוי מראש ואינטראקטיבי. השוני בין תפיסות המשתתפים, בין הערים המשתתפות ובין 
השותפים לבין עצמם יצרו דינמיקה מורכבת ופורייה, והלמידה הארגונית המשותפת חידדה את 

האתגרים העומדים בפני המש"ח ואת החסמים הבולמים את פיתוח הידע המקצועי במש"ח. 

,)et al., 2

בעת הזו ריבוי הבעיות שעימן מתמודדים העו"ס במש"ח בערים מעורבות מציב בפניהם אתגרים 
רבים ובין היתר גם אתגרים הקשורים לפיתוח ידע ולהטמעתו. יתרה מזו, על פי רוב, תהליכי 
השותפים  של  ומזהויות  מאינטרסים  מחוויות,  מעמדות,  כוחות,  מיחסי  מושפעים  ידע  פיתוח 
בתהליכי פיתוח הידע, מה שמצריך מידה רבה של יכולת רפלקסיבית. במקרה הנוכחי נדרשה 
מהמשתתפים במתווה הניהול מידה רבה של מודעות עצמית מזה וביקורתית מזה כלפי העמדות 
השונות של המשתתפים, כלפי המיצוב של כל אחד מהם בהיררכיה הארגונית )מנהל/ת, עו"ס, 
נציג/ת מטה(, כלפי מגוון הזהויות של השותפים )יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, גברים, נשים(, 

כלפי רגשותיהם )כעס, הזדהות, הימנעות, קרבה( וכלפי דעותיהם הפוליטיות. 

הישגי תהליך פיתוח המתווה לניהול שירותי הרווחה בערים המעורבות
הישגי התהליך כפי שעלו בסיכום עם המשתתפים: 

• פיתוח ידע בקרב השדרה הניהולית של שירותי הרווחה בערים מעורבות; 

• העלאת המודעות לגבי מורכבות ניהול שירותי הרווחה בערים מעורבות;

• גיבוש מתווה עקרונות עבודה של שירותי רווחה בערים מעורבות; 

• העלאת המודעות לפעולות המש"ח באמצעות יוזמות ותוכניות לקידום שירותי רווחה 
בערים מעורבות.

2. המחקר נעשה בשנים 2016–2022 במימון הקרן הלאומית למדע וקרן המחקרים של המוסד לביטוח הלאומי. מחקר זה הניב 
פרסומים מדעיים רבים ומסד נתונים. 
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בחברות דמוקרטיות שירותי רווחה ציבוריים הם מרכיב מוסדי חשוב לשילוב ולהכלה של קבוצות 
חברתיות שונות ומיוחד קבוצות מודרות המתקשות להשתלב בזרם המרכזי של החברה בעקבות אי-
שוויון, קיפוח, אפליה, מעמד חברתי-כלכלי, מוצא אתני, מגדר ועוד. לרוב שירותי הרווחה מנוהלים 
אתיקה  של  ליסודות  המחויבות  מקצועיות  פרקטיקות  מקדמים  אשר  עו"ס  ידי  על  ומופעלים 
מקצועית ולערכי הליבה של עבודה סוציאלית כגון קבלת השונות, כבוד להגדרה עצמית של יחידים 
וקבוצות, צדק ושוויון חברתי, קידום זכויות אדם ועוד. עם זאת, מחקרים רבים שנעשו בישראל 
ובעולם הצביעו על כך שקיימים פערים גדולים בין הרטוריקה של שירותי הרווחה הציבוריים ובין 
הפרקטיקה שלהם, שכן לצד התרומות החשובות שלהם לקידום הרווחה של אוכלוסיות מוחלשות 
 Schram et al.,( ואוכלוסיות בסיכון, הם גם משכפלים ומשעתקים דפוסים של אי-שוויון חברתי
2009(. על פי מחקרים אלה, שירותי רווחה ציבוריים משמשים כגורמי פיקוח, משמוע ולעיתים גם 
ענישה של מקבלי השירותים. כמו כן, בהקשרים מסוימים שירותי הרווחה עלולים להיות מושפעים 
מהטיות מעמדיות, אתניות או מגדריות הרווחות בחברה )סטריאר ובנימין, 2013(. על רקע דואליות 
זו, המאפיינת את פועלם של שירותי הרווחה הציבוריים, מודעותם וכשירותם של עו"ס במש"ח 

 )Rush & Keenan, 2014(. בערים מעורבות לקידום פרקטיקה שוויונית הן חשובות ביותר

במסגרת תהליך פיתוח מתווה הניהול זיהו המשתתפים שבעה אתגרים עיקריים שעימם מתמודדים 
מטרת  להלן.  המוצגים  העבודה  עקרונות  נוסחו  ובעקבותיהם  מעורבות  בערים  במש"ח  העו"ס 
העקרונות האלו לעודד את העובדים במש"ח בערים מעורבות לפעול למען יצירת חיים משותפים 

ושוויוניים במרחב העירוני. 

1. גיבוש אסטרטגיית ניהול
עקרון הפעולה הראשון הוא הצורך בגיבוש אסטרטגיית ניהול ההולמת את המאפיינים של ערים 
מעורבות  לערים  אומנם  בפרט.  מעורבת  עיר  כל  של  הספציפית  הייחודיות  ואת  בכלל  מעורבות 
בישראל יש מאפיינים משותפים, אך הן גם שונות זו מזו בפרמטרים רבים כגון גודל האוכלוסייה, 
הרכב דמוגרפי, מצב חברתי-כלכלי, מבנה גיאוגרפי של העיר, הנרטיב ההיסטורי של העיר, המעמד 
לסוגיות  ההתייחסות  לצד  כן,  על  וכדומה.  ירושלים(  מזרח  )ערביי  הערבי  המיעוט  של  האזרחי 
המשותפות לערים אלה )התמודדות עם אי-שוויון מובנה בין יהודים וערבים, יחסי רוב יהודי ומיעוט 
ערבי, התמודדות במצבי משבר ועוד( נדרשת אסטרטגיית ניהול ייחודית לכל עיר על פי מאפייניה. 

מחייב  הרווחה  שירותי  של  אסטרטגי  בניהול  הצורך  כי  עלה  המהלך,  לתכנון  מקצועיים  בדיונים 
תהליך תכנון מונחה שבו משתתפים הצוות המקצועי, נציגי העירייה, נציגי קהילות וארגוני החברה 
האזרחית. שיתופו האקטיבי של הצוות המקצועי בתהליך התכנון האסטרטגי חיוני, הואיל ואחד 
הגורמים המשפיעים על פעולות שירותי הרווחה בערים מעורבות הוא תפיסות הצוותים המקצועיים 

שירותי רווחה ציבוריים בעיר מעורבת:
אתגרים ועקרונות פעולה
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דוגמאות מהשטח:

את הערים. תפיסות אלה הן סובייקטיביות ומושפעות ממשתנים רבים כגון זהות חברתית ואתנית, 
דעות פוליטיות, מקום מגורים )תושב העיר( וכדומה, והן נוכחות בפרקטיקות הארגוניות ומקצועיות 
של עובדי שירותי הרווחה. לפיכך חשוב מאוד לבחון את מגוון התפיסות הקיימות בקרב העו"ס 
במש"ח ולדון בהשפעת התפיסות האלה על גיבוש אסטרטגיית הניהול הרצויה בשירותי הרווחה 
של הרשות המקומית. זאת ועוד, שיתוף נציגי הקהילות והארגונים האזרחיים והבנת תפיסותיהם 
עשויים להיות מרכיב חשוב בתכנון האסטרטגי של ניהול שירותי הרווחה בערים מעורבות, כיוון 
שהם יכולים להעלות על סדר היום סוגיות שונות וחשובות כגון תפקיד שירותי הרווחה במרחב 
שונים  להיבטים  ולהתייחס  בעיר,  משותפים  לחיים  כמנוף  הרווחה  שירותי  ותפיסת  העירוני 
לערבים,  יהודים  בין  אי-השוויון  לצמצום  בעיר,  בין הקהילות השונות  היחסים  למרקם  הקשורים 
בשעות  בטיפול  המש"ח  של  למקומה  התושבים,  של  הייחודיים  הצרכים  פי  על  שירותים  למתן 

משבר ולנושאים נוספים המייחדים את העיר. 

מעורבות  ערים  הרווחה בשש  אגפי  מנהלי  הידע התבקשו  פיתוח  במסגרת תהליך 
לבנות צוות מוביל )3–4 אנשים( המורכב מעובדים ערבים ומעובדים יהודים בעמדות 
מפתח בשירות הרווחה. צוות זה התכנס יחד עם המנחה המלווה של המיזם כדי לדון 
במאפייניה של העיר, בסוגיות החברתיות של העיר המעורבת, ובתכנון אסטרטגיה 

מעודכנת לפעולה של שירות הרווחה מתוך נקודת המבט של העיר המעורבת.

1

2
הרווחה,  משרד  בהובלת  מעורבות,  בערים  הרווחה  שירותי  של  ייחודי  ארצי  בכנס 
התכנס מושב )פאנל( של תושבים יהודים וערבים מערים מעורבות שונות שבו הציגו 

התושבים את עמדותיהם כלפי תפקידם של שירותי הרווחה בערים אלה.

2. ניהול צוות ופיתוחו
ניהול צוותי רווחה מקצועיים ואיכותיים במש"ח הוא משימה מורכבת, והיא נעשית מורכבת 

יותר כשמדובר בניהול של צוותים המשלבים עו"ס יהודים ועו"ס ערבים בערים מעורבות. עו"ס 
העובדים במש"ח מתמודדים עם עומס עבודה גדול וריבוי מטלות, עם מחסור בתקנים ובתקציד

בים, עם קושי בגיוס עובדים ועוד, ובערים מעורבות הם מתמודדים גם עם מתחים פוליטיים, 
עירוניים ולאומיים המחלחלים למרחב העבודה. 

טיב תפקודן של המש"ח בערים מעורבות תלוי במידה רבה באיכות צוות המש"ח וקשרי 
העבודה בתוכו. נמצא שבתקופות מתח ואלימות, על רקע הסכסוך הלאומי, במרחבי העבודה 
המשותפים ליהודים ולערבים יש עדויות לקיטוב, לביטויי גזענות ולאמירות קיצוניות. על כן, 

ניהול צוות יהודי-ערבי בהקשר המורכב של ערים מעורבות מחייב חשיבה ניהולית ייחודית. 
להלן מוצעים שישה עקרונות ניהול.
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א. העלאת מודעות הצוות למורכבות העבודה בעיר המעורבת- פיתוח צוות מקצועי 
המשלב עובדים יהודים ועובדים ערבים בעיר מעורבת מחייב הכשרה מתמשכת שתכליתה להעלות 
את המודעות של העובדים למורכבות השירות בעיר. תוכני הכשרה חייבים לכלול בין היתר סוגיות 
ונושאים שונים הנוגעים למרקם החיים בעיר, לתפקידם של שירותי הרווחה, למתן שירותי רווחה 
למגוון אוכלוסיות, ליחסי רוב ומיעוט במרחב העירוני, להיסטוריית היחסים בין יהודים וערבים בעיר 
וכן להקנות כלים יישומיים להתמודדות עם מתחים ועם משברים בין קבוצות אוכלוסייה שונות 

בעיר. 

ב. היכרות עם ריבוי הזהויות של צוות המחלקות לשירותים חברתיים- מצבי מתח 
מאפיינים את העבודה המשותפת של עו"ס יהודים ועו"ס ערבים בערים מעורבות, והם חושפים את 
הצוות המקצועי לקונפליקט בין זהויותיהם ונאמנויותיהם המקצועיות, המוסדיות או החברתיות. 
על כן, מומלץ לעודד היכרות ושיח סביב ריבוי הזהויות )הדתיות, התרבותיות, הלאומיות וכו'( של 
צוות המש"ח, הואיל ועל רקע הקונפליקט היהודי-ערבי היכרות זו עשויה להרחיב את יכולת ההכלה 

של צוות המש"ח בזמני חירום ובמצבי משבר ומתח בעיר.

ג. חיזוק הזהות הארגונית המשותפת- בשל המורכבות של מצבי קונפליקט המאפיינים 
ערים מעורבות, עיגון הזהות המקצועית המשותפת של צוות המש"ח הוא קריטי. עיגון זה עשוי 
להיעשות באמצעות עידוד ההזדהות של הצוות עם הארגון ועם מטרותיו, הגברת האמון של הצוות 
וחיזוק הדבקות המוסדית בערכי הליבה של המקצוע. ככל שמרכיבי הזהות  ובעמיתים  בהנהלה 
המקצועית מבוססים ומעוגנים בעבודת הצוות, הם מייצרים מרחב בטוח יותר לעבודה. ככל שהזהות 
הארגונית המשותפת של הצוות חזקה יותר, שירותי הרווחה עמידים יותר להתמודדות עם מצבי 

קונפליקט.

ד. ייצוג הולם של עובדים ערבים בצוות המקצועי - הרכבן הדמוגרפי הייחודי של ערים 
ונגישות של השירות עבור  ייצוג הולם של עובדים ערבים  מעורבות ושל לקוחות המש"ח מחייב 
ייצוג הולם של עובדים ערבים במש"ח בערים מעורבות צריך להתבטא בשיעור  קבוצת המיעוט. 
המועסקים במש"ח בכלל ובתפקידי ניהול בפרט. ייצוג הולם חיוני עבור יצירת נגישות תרבותית 
של השירות בקרב קבוצת המיעוט, ושיתופם של עובדים ערבים בתפקידים בכירים עשוי להעמיק 
את ההבנה התרבותית של השירות המוצע ללקוחות ערבים ולחזק את תחושת האמון שלהם כלפי 
ולשוויון  להוגנות  דוגמה  הם  ניהול  בתפקידי  ערבים  עובדים  המשלבים  רווחה  שירותי  השירות. 

בשירותים העירוניים.

ה. הנגשה שפתית ותרבותית - שפה היא אמצעי חיוני לתקשורת ולהבנה תרבותית. היעדר 
שפה משותפת מציב מחסום גדול בתקשורת ובשיח של הארגון. על כן חשוב לטפח את הידיעה 
של השפה הערבית בקרב עובדים יהודים ולחזק את השפה העברית בקרב עובדים ערבים. כמו 
כן, חשוב להרחיב את הידע התרבותי של צוותי המש"ח בערים המעורבות על אודות האוכלוסיות 

השונות החיות בערים.
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גם במרחב  נוכח  היהודי-ערבי  בערים מעורבות הקונפליקט   - "הפיל שבחדר"  דיבור על  ו. 
הטיפולי, ולעיתים נוכחותו אינה שקופה או מודעת. נמצא שהיבטים פוליטיים והיסטוריים הקשורים 
לקונפליקט משפיעים על התחושות ועל המחשבות של עובדים, יהודים וערבים, בצוותי המש"ח. 
לדוגמה, בעת מתח ביטחוני-לאומי או בעת חשיפה לאירועים אלימים עו"ס ערבים בצוותי מש"ח 
בערים מעורבות חשים שעמיתיהם היהודים מצמצמים אינטראקציות איתם, ואילו עו"ס יהודים 
ועמדות המתייגות את האחר  חוששים להיכנס לשכונות ערביות. מצבים אלה מחזקים תפיסות 
כאויב. נוסף על כך, עובדים במש"ח בערים מעורבות חשופים יותר מעמיתיהם בערים הומוגניות 
לביטויים של הקונפליקט היהודי-ערבי, והחוויות האלה משפיעות על עבודתם. לדוגמה, בעיתים של 
מתח ומשבר צוותי המש"ח בערים מעורבות נוטים להימנע משיח עמיתים פתוח מחשש לפגיעה 
ביחסי העבודה, ואף המשתתפים בתהליך הפיתוח של מתווה הניהול העידו שיחסי העבודה בין 
העובדים היהודים לעובדים הערבים מושפעים מהמתח הפוליטי המתלווה לתקופות משבר. אף 
על פי שידוע כי הקונפליקט על היבטיו האלימים הוא חלק ממרקם חיי היום-יום בערים מעורבות 
והוא משפיע ישירות על היחסים בין מטפלים ומטופלים, בשירותי הרווחה נמנעים מעיסוק בסוגיה 
זו. על כן, מומלץ לפתח מרחב בטוח לשיח ולהבעת תחושות וחוויות הקשורות בעבודה של שירותי 

הרווחה בערים מעורבות. 

דוגמאות מהשטח:

וערבים כדי להתאים את  יהודים  נציגות של עובדים  ואירועים עם  צוות  ימי  תכנון 
התכנים מבחינה תרבותית לכל המשתתפים. 

כתיבת ברכות לחגים של כלל הדתות בערוצי התקשורת של הצוותים.

עובדים  בקרב  ירושלים  בעיריית  הרווחה  באגף  המופעלת  שפות  חילופי  תוכנית 
יהודים וערבים הנפגשים בזוגות ללימוד השפה העברית, ולפי דבריהם גם ללימוד 

"שפת האנושיות", מתוך כבוד אישי ומקצועי.

באגף דרום בעיריית תל אביב-יפו גובש צוות חשיבה בנושא גיוס עובדים ועובדות 
וצעירים מהחברה  ותיקים  ועובדות  עובדים  כלל  צוות החשיבה  מהחברה הערבית. 
מסקנות  כמה  ניסחו  הצוות  חברי  בעירייה.  שונים  בתפקידים  המשולבים  הערבית 
וגיבשו כמה כיווני פעולה אפשריים לטובת גיוס מוצלח של עובדים ועובדות מהחברה 
הערבית כגון מתן הדרכה למגויסים מהחברה הערבית במטרה לסייע להשתלבותם 
ומעמדות  מועמדים  לאתר  כדי  גבוהה  להשכלה  מוסדות  עם  קשר  יצירת  בארגון, 
תוך הדגשת  ולמועמדות מהחברה הערבית  ופנייה ספציפית למועמדים  מתאימים 

המהלך של העדפה בתהליך גיוסם.

מפגשי שיח מונחים אחרי אירועי מאי 2021. 
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3. התמודדות עם אי-שוויון מובנה
יהודים  תושבים  בין  הקיים  המובנה  אי-השוויון  בצמצום  חשוב  תפקיד  מעורבות  בערים  למש"ח 
בין שתי הקהילות בערים אלה  חיוני לצורך שמירת מרקם היחסים  זה  ותושבים ערבים. תפקיד 
בפרט ובמדינה בכלל. בישראל שירותי הרווחה עשויים להיות סוכני שינוי בולטים המקדמים את 
צמצום אי-השוויון במרחב העירוני באמצעות הנגשת שירותי הרווחה העירוניים באופן שווה לכלל 
אוכלוסיות העיר ותוך התאמת השירותים הללו למגוון תרבויות. כדי ליישם מהלכים לצמצום אי-
עובדי המש"ח.  וחדשנות ארגונית של  יזמות  דרושות  השוויון בקרב אוכלוסיות בערים מעורבות 
ובני  מוסכמים  מדדים  לקבוע  חשוב  שלהן  האסטרטגי  והתכנון  המש"ח  של  מההיערכות  כחלק 
עובדי  של  משותפות  פעולות  לקדם  עשויים  אלה  שמדדים  כיוון  בעיר,  השוויון  להערכת  השגה 

המש"ח בערים המעורבות.

דוגמאות מהשטח:

באגף דרום בעיריית תל אביב-יפו יזמו מיפוי עומק של צורכי לקוחות הרווחה ושירותי 
הרווחה ביפו בקרב האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית, כדי לפתח מענים 
מבוססי נתונים, המתייחסים לפערים ולאי-שוויון בשירותי הרווחה. כמו כן, הוחלט 
על קיום סדנאות תעסוקה לצעירים מהחברה הערבית, במימון עירוני ובשיתוף מרכז 
שאינם  ערבים  צעירים  חווים  שאותו  הפער  הבנת  מתוך  ית"ד,  ותוכנית  הזדמנות 
הצבאי,  השירות  או  הלאומי  השירות  באמצעות  לדוגמה  חיברות,  מסלול  עוברים 
המכין אותם ללימודים אקדמיים או לעולם התעסוקה. נוסף על כך, נוספו תקני עו"ס 
חדשים במימון עירוני לתוכנית ית"ד ועו"ס בתי ספר עבור החברה הערבית במטרה 

לבצע פעולות טיפול ומניעה לצמצום אי-השוויון. 

בלוד יזמה מנהלת הרווחה פנייה להנהלת העיר בבקשה לבנות טיפת חלב בשכונה 
התבוננות  בעקבות  נעשתה  זו  פנייה  האוכלוסייה.  לצורכי  מענה  בה  שאין  ערבית 

מרחבית על אי-השוויון בשירותים בתחום זה.
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4. מתן שירותי רווחה על רקע שונות תרבותית

אימוץ מודל כשירות תרבותית מודעת עיר מעורבת
שני  בשל  משותפים.  חיים  של  מרחב  מתקיים  שבהן  רב-תרבותיות  ערים  הן  מעורבות  ערים 
למגוון  תרבותית  מבחינה  המותאמים  רווחה  שירותי  למתן  רבה  חשיבות  יש  האלה  המאפיינים 

אוכלוסיות העיר והמודעים להקשר הייחודי של העיר המעורבת. 

הנגשה שפתית 
אחד המרכיבים החשובים במתן שירותי רווחה בעיר מערובת היא הנגשה שפתית של השירותים. 
ברמה המוסדית הנגשה שפתית מתבטאת בפרסום השירותים, בשילוט ובקיומם של טפסים במגוון 
שפות. הנגשה שפתית בתחום הטיפול מאפשרת למטופלים לבחור שירות ו/או טיפול בשפתם 
את  דוברים  שאינם  ומטופלים  מטפלים  בין  להיות  שעשויים  התרבות  פערי  את  מצמצמת  ובכך 

אותה השפה.

יזמות וחדשנות מקצועית
אחת הדרכים להתמודד עם מורכבותן התרבותית של ערים מעורבות היא באמצעות יזמות וחדשנות 
מקצועית בתחום פיתוח השירותים המותאמים לצורכי העיר. מומלץ לעודד אקלים מקצועי, יזמי 
וחדשני של פיתוח שירותים ייעודיים ותוכניות ייחודיות המביאים בחשבון את השונות התרבותית 

ואת מגוון האוכלוסיות המאפיינים את העיר המעורבת.

דוגמאות מהשטח:

במרכז הגישור של עיריית חיפה עלה צורך להתאים את "השפה הגישורית" לשפה 
מהשפה  שונה  זו  גישורית  שפה  "סולחה".  על  המבוססת  המוסלמית  התרבות  של 
התושבים  עם  יחד  פותחה  כך  לשם  היהודית.  החברה  עבור  שפותחה  הגישורית 

המוסלמים מתודולוגיית גישור מותאמת שפה ותרבות ערבית.

בעיריית ירושלים זוהה מחסור במענים הולמים לבני נוער ערבים במזרח העיר. על 
כן פותחה תוכנית ההתערבות נוע"ם )נוער ערבי מנותק(, המבוססת על תוכנית נוח"ם 
)נוער חרדי מנותק( המופעלת בחברה החרדית. בהתאמת התוכנית החדשנית לבני 

נוער ערבים ובגיוס המשאבים לתוכנית עסקו גורמי מקצוע ממזרח העיר.
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5. התמודדות עם מצבי משבר

ערים מעורבות הן מרחבים דואליים. מחד גיסא הן אתרים ייחודיים לחיים משותפים, יצירתיים, 
תוססים ופוריים בין יהודים וערבים, ואידך גיסא הן מכילות מרכיבים נפיצים וטעונים. בצל אירועי 
במצבי  לטיפול  להיערך  צריכים  שבמש"ח  נראה  המעורבות,  הערים  ברחובות  שפשו  האלימות 
משבר או כשהמתחים בין החברות בעיר מתעצמים. להיערכות מעין זו חשיבות רבה, בשל שלוש 

סיבות עיקריות:

א. המש"ח פרוסות בשכונות העיר והנגישות אליהן טובה; 

התפ תחות    למנוע  עשויים  הם  ולכן  העיר,  של  החיכוך  נקודות  את  מכירים  המש"ח  עובדי  ב. 
     של מוקדי אלימות או להפחיתם; 

ג. למש"ח יש ידע, גישות ומיומנויות להתמודד עם מצבי משבר, לרבות ניהול משבר קהילתי. 

למקרא הסיבות האלה אנו ממליצים לקדם שבעה עקרונות פעולה יישומיים: 

א. למפות ולזהות את מוקדי החיכוך מוקדם ככל האפשר – מיפוי מוקדי החיכוך 
וזיהוים הוא חלק מהיערכות אסטרטגית של שירותי הרווחה בערים מעורבות. אנו ממליצים לערוך 
מיפוי תקופתי של מוקדי החיכוך בין האוכלוסיות היהודית וערבית. מיפוי זה יאפשר לפעול באופן 
והוא עשוי להפחית את רמת הנפיצות במוקדים אלה.  ומניעתי לטיפול בשורשי המתח,  מטרים 
זאת ועוד, המיפוי עשוי להעניק תמונת מצב עדכנית אשר לתשתיות ואשר לתוכניות ההתערבות 
הקיימות המקדמות מהלכים של מניעת התלקחות אלימה. כמו כן, המיפוי העדכני עשוי לספק 
תובנות לגבי הכנה מתאימה של ארגז התערבויות לתקופות משבר וחירום תוך תיאום עם גורמים 

עירוניים נוספים.

ב. הקמת צוות בכיר לניהול משברים ומצבי חירום – ניסיון שירותי הרווחה בישראל 
טבע  אסונות  המוניים,  טרור  פיגועי  )מלחמות,  ואסונות  חירום  מצבי  משברים,  בעקבות  ובעולם 
ועוד( מלמד על נחיצות המעורבות והשליטה של הדרג הניהולי בארגון ההיערכות ובהפעלתה בעת 
הצורך. הקמת צוות בכיר עשויה לסייע בניהול המשבר תוך הבניית הנחיות, דרכי פעולה ומסרים 
ברורים לכלל תושבי העיר. באחריות הצוות הזה לנסח נהלים ברורים ודרכי פעולה מתאימות עבור 

מצבי חירום שונים.

ג. הכרה של דרג הניהול בעירייה במהלכים של המש"ח ותמיכה בה – יש חשיבות 
מכרעת בהכרה של דרג הניהול בעירייה בשירותי הרווחה כגורם מייעץ, יוזם ומסייע בהתמודדות 
עם מצבי חירום. הכרה זו עשויה להעניק לגיטימציה לעובדי המש"ח ולחזק את יכולתם להתמודד 

עם משברים ועם מצבי חירום ובעקבות כך להעצים גם את החוסן של האוכלוסיות השונות בעיר.
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ד. גיוס עובדים ופעילי שכונה והכשרתם להתערבות במצבי משבר וחירום – משברים 
ומצבי חירום בעקבות מתח ואלימות בין קבוצות אוכלוסייה שונות עלולים לצאת משליטת הגורמים 
המוסמכים. על כן התארגנות של מנהיגים ופעילים קהילתיים, יהודים וערבים, עשויה להיות מרכיב 
חשוב בהגבלת היקף האירועים והכלתם. במילים אחרות, מנהיגות קהילתית מוכשרת וחזקה עשויה 
להתמודד היטב עם משברים ועם מתחים בין אוכלוסיות ניציות ולהפחית את רמת האלימות ביניהן. 
בהקשר זה רצוי לקדם תוכנית הכשרה משותפת של מנהיגים ושל פעילים קהילתיים המכירים את 

אוכלוסיית המקומית ואת מאפייניה. 

ה. הקמת מוקד מידע קדמי המספק מידע והכוונה לקהילה ולאנשי מקצוע בזמן אמת– 
בעבר התאפיינו משברים אלימים ומצבי חירום בהיעדר מידע, בשמועות, בבלבול של המערכות 
לתושבי  אמין  מידע  המספק  עירוני  מוקד  להקים  חשוב  כן,  על  שליטה.  ובחוסר  המוניציפליות 
העיר, ללקוחות המש"ח ולצוותי העובדים של המש"ח. המוקד צריך להיות נגיש מבחינה שפתית 
רשתות  מקומית,  )עיתונות  הרלוונטיים  התקשורת  בערוצי  להתפרסם  צריכים  ופרטיו  ותרבותית 

חברתיות וכיו"ב(. 

שולחן  של  והפעלה  הקמה   – והפעלתו  ורב-מנהלי  עירוני  עגול  שולחן  של  הקמה  ו. 
עגול עירוני ורב-מינהלי הכולל נציגים מהמשטרה, ממערכת החינוך ומקהילה וכן אנשי דת, עו"ס 
וגורמים עירוניים רלוונטיים אחרים לצורך קידום חיים משותפים והיערכות למצבי משבר וחירום 
המחייבים מאמץ משותף ורב-תחומי. מומלץ לקיים שולחן עגול רב-מנהלי לטיפול שוטף בקידום 
החיים המשותפים תוך צמצום תחומי החיכוך העירוניים ומתוך שיתוף פעולה של כלל המערכות 

והגורמים הרלוונטיים. בעת משברים ומצבי חירום שולחן זה יהיה בסיס הניהול של האירוע.

ז. תמיכה בעובדים במצבי לחץ או במשבר – מנהלים ועובדים רבים במש"ח שהשתתפו 
בתהליך הפיתוח של מתווה הניהול העידו על חוויות קשות שחוו בזמן אירועים אלימים ושהטביעו 
הנחשפים  המש"ח  של  ובלקוחות  המש"ח  בצוותי  תמיכה  צוות  לגבש  מוצע  כן  על  חותם.  בהם 

לאירועים אלימים בזמן ההתרחשויות ולאחריהן.

דוגמאות מהשטח:

בעיריית רמלה פועל שולחן עגול של מנהיגות עירונית בהובלת המחלקה לעבודה סוציאלית 
קהילתית באגף הרווחה. סביב השולחן העגול מתכנסים אחת לחודש במצבי שגרה מנהיגי 
פורום  חירום מופעל  ומנכ"ל העיר. במצבי  עירייה  נציגי  חינוך,  נציגי משטרה, אנשי  דת, 

השולחן העגול כפורום עירוני המתווך מסרים בין מטה העירייה לשטח.

בעיריית עכו מפעילה מחלקת רווחה מערך חירום בשותפות עם נציגי תושבים )מנהיגים 
מקומיים( ועם גורמי מקצוע של העירייה. מערך זה פועל להעברת מסרים מקרבים וליצירת 

תקשורת גם בזמנים "מועדים לפורענות" כגון מפגשי החגים )רמדאן, פסח, פסחא(. 
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6. עבודה קהילתית בעיר מעורבת

לבעיות  הכרה  להשיג  ולקבוצות  לפרטים  לסייע  מעורבות  בערים  הקהילתית  העבודה  מטרת 
חברתיות קולקטיביות ולקדם שינוי חברתי באמצעות פיתוח מנהיגות, צמצום אי-השוויון, קידום 
ייצוג הולם של קהילות מודרות והעלאת בעיות חברתיות וקהילתיות לסדר היום הציבורי. העבודה 
הקהילתית עוסקת בין היתר בחיזוק החוסן של הקהילה ולכידותה, בפתרון בעיות קהילתיות ללא 
אלימות, בקידום הקצאה צודקת של משאבים ובפיתוח שיתופי פעולה בין קבוצות בקהילה לבין 

ארגונים אחרים בהקשרים עירוניים מורכבים. 

מתאימים,  רווחה  לשירותי  עירונית,  רווחה  מדיניות  ולפיתוח  לעיצוב  הולמים  מענים  לתת  כדי 
לקהילה איתנה ולראייה מערכתית עירונית-חברתית, העבודה הסוציאלית הקהילתית צריכה להכיר 
היטב את המאפיינים הייחודיים של העיר ושל הקהילות השונות החיות בה. כך באמצעות עבודה 
סוציאלית קהילתית אפשר לקדם קשרים משמעותיים עם כלל נציגי הקהילות השונות בעיר ולא 
רק עם אוכלוסיות יעד המוגדרות כאוכלוסיות רווחה, לפתח תוכניות קהילתיות העוסקות ביצירת 
זיקות בין קהילות כגון מרכזי גישור ולהפעיל תוכניות ייעודיות בתחומים של פיתוח קהילתי, איכות 

חיים ורווחה קהילתית. 

במקרים רבים עו"ס קהילתיים הם יוזמי מדיניות ברמת הקהילה, מעין "בירוקרטים ברמת הרחוב" 
 ;2016 וגבע,  רוזן   ;2018 ואחרים,  )לביא  המדיניות  לקובעי  הרחב  הציבור  בין  בחיבור  העוסקים 
Lipsky, 2010; Strier et al., 2021(. עו"ס אלה מוצבים בצמתים מרכזיים המעניקים להם מרחב 
עקרונות  שישה  להלן  ו"מעלה-מטה".  "מטה-מעלה"  מדיניות  ולקידום  להתראה  לגישור,  לתיווך, 

פעולה שתכליתם לקדם עבודה קהילתית בערים מעורבות.

העבודה  היות  בשל   – העירונית  בתפיסה  הקהילתית  הסוציאלית  העבודה  מיצוב  א. 
זיקות עם כלל הקהילות בעיר מעורבת  הסוציאלית הקהילתית אחד הגורמים העיקריים ליצירת 
אותה  למצב  מאוד  חשוב  בעיר,  העדין  החיים  מרקם  על  בשמירה  חשוב  תפקיד  לה  יש  ולפיכך 
בהנהלת העיר ובד בבד להציב את המש"ח כגורם עירוני מוביל המתווה מדיניות אסטרטגית של 

פיתוח קהילתי-עירוני. 

ב. עיצוב זהות מקומית ייחודית לעיר מעורבת – על העבודה הסוציאלית הקהילתית מוטלת 
משימה מורכבת וחיונית של חיזוק הזהות הייחודית המשותפת לחברות השונות החיות בעיר באמצעות 
יצירת מסגרות ותשתיות של דיאלוג ושיח כגון תוכניות קהילתיות, מרכזי גישור, אירועים קהילתיים ועוד. 

ביצירת  מתמחים  קהילתיים  עו"ס   – הקהילות  בין  וביחסים  החיים  באיכות  מיקוד  ג. 
פלטפורמות לעשייה משותפת של קבוצות בקהילה למען שיפור איכות החיים. התמחות מקצועית 
זו עשויה לסייע לקהילות השונות להתמקד בעשייה סביב אינטרסים משותפים, המייצרת אמון 
והיכרות בין חברי הקהילות השונות. מיזמים אלה מחזקים את החוסן של הקהילה, מחדשים את 

ההון החברתי של העיר ועשויים להוות מסגרות הכלה בזמן חירום ובעת משבר. 
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ד. יצירת שותפויות בין ארגוני המגזר השלישי – אחת המשימות החשובות של עבודה 
סוציאלית קהילתית היא חיזוק החברה האזרחית של העיר באמצעות יצירת שותפויות בין העמותות 
השונות )מגזר שלישי( הפעילות במרחב העירוני. רשת שיתופית של ארגוני חברה אזרחית עשויה 

להיות בסיס ומסגרת לעבודה משותפת הן בימי שגרה והן במצבי חירום ומשבר.

סוציאלית  עבודה   – קהילתיים  מנהיגים  של  ולדיאלוג  לשותפות  מסגרות  פיתוח  ה. 
קהילתית צריכה לקדם יצירת שותפויות עם המנהיגות הקהילתית של האוכלוסיות השונות בעיר 
ובין הקהילות השונות. שותפויות אלה הן הבסיס ליצירת שיח משותף וסובלני בין המנהיגויות של 

הקהילות ואף בין התושבים המשתייכים לקהילות האלה. 

והדיאלוג בקהילה פועלים תחת  ו. מיצוב מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה – מרכזי הגישור 
המחלקות לעבודה סוציאלית קהילתית ומתקיימים בהם קורסים לתושבים ולאנשי מקצוע בנושא 
שפה גישורית, מפגש בין תרבותי, קידום שיח ודיאלוג. יש צורך להתאים את תפיסת התפקיד של 
מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה למאפיינים השונים והייחודיים של הערים המעורבות וכן להתאים 
את פעילותם למאפיינים התרבותיים השונים של אוכלוסיות העיר. מרכזים אלה הם אמצעי חשוב 
נחוצים  ולשם פעילותם האפקטיבית  ודיאלוג בקרב הקהילות השונות,  בקידום תרבות של שיח 

להם נראות עירונית חיובית, מבנה פיזי ראוי, כוח אדם מספק ותקציבים לפעולה. 

דוגמאות מהשטח:

בעיריית לוד המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה הוביל יחד עם הרשות לביטחון קהילתי 
שולחן עגול בראשות מנכ"ל העירייה להיערכות מיטבית למפגש החגים בחודשים 
אפריל-מאי 2021. התוכנית התמקדה בשלושה צירים: תגבור כוחות משטרה וביטחון, 
הגברת אירועי תרבות במתנ"סים ובמרחב הציבורי ועברת מידע מהימן בנוגע לחגים 

בין מנהיגים לקהילות השונות. 

מנציגי  המורכב  יפו  לעיר  ובין-אגפי  בין-מינהלי  צוות  הוקם  אביב-יפו  תל  בעיריית 
רווחה, אנשי חינוך ונציגים מהקהילה העוסק בראייה הוליסטית של היבטים חברתיים, 
חינוכיים ורווחתיים בעיר. במוקד עבודת הצוות נמצאת אוכלוסיית הצעירים הערבים 
זו  במסגרת  קהילתית.  עו"ס  היא  לצוות  שמונתה  הרווחה  נציגת  ביפו.   25–16 בני 
תחילה התמקדה העו"ס הקהילתית במיפוי צורכי הקהילה באמצעות איסוף מידע 
והצרכים  המיפוי  נתוני  ניתוח  לאחר  בשטח.  הפעילים  ומהארגונים  מהתושבים 

הותאמו לאוכלוסיית היעד המענים המתאימים.
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7. מדיניות רווחה במישור הלאומי

במשרד  הבכירים  המטה  נציגי  ושל  משרדו  מנכ"לית  של  הרווחה,  שר  של  הישירה  המעורבות 
הרווחה אשר לנחיצות השינוי באוריינטציה של שירותי הרווחה בערים מעורבות חידדה את הצורך 
זו תהיה השפעה אפקטיבית  זה. כדי שלמדיניות  נושא  וייחודית עבור  כוללת  בהתוויית מדיניות 
על הנעשה במש"ח של הערים המעורבות בפרט ועל משרד הרווחה בכלל יש לקדם את הפעולות 

האלה: 

א.  מבחינה ארגונית צריך למנות מתכלל/ת במשרד הרווחה לטיפול בנושא שירותי הרווחה בערים 
המעורבות. במסגרת תפקיד זה בין היתר יש לעסוק בתכלול פעולותיהם של אגפי המשרד השונים 

וכן בתיאום פעולותיהם, ליצור שותפויות ואיגום משאבים ולהוביל אסטרטגיה סדורה.

ב. מטה משרד הרווחה צריך לקבוע מדיניות התואמת את המאפיינים של מערכות הרווחה בערים 
תקציבי  ובתחום  האדם  כוח  בתחום  היתר  בין  הייחודיים,  אתגריהן  עם  המתמודדות  המעורבות, 

פעולה. 

ג. קיים מחסור בכוח אדם מקצועי ומיומן לאיוש משרות במש"ח. על כן צריך לקדם תוכנית לפיתוח 
עתודה מקצועית של עובדים יהודים וערבים מצטיינים בשיתוף עם בתי הספר לעבודה סוציאלית 

במוסדות המכשירים במטרה למשוך מועמדים ומועמדות למשרות אלה כבר בשלב ההכשרה. 

ד. משרד הרווחה צריך לפתח תוכנית הכשרה שנתית ייחודית לעו"ס בערים מעורבות במסגרת 
בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה. תוכנית זו צריכה להקנות גמול השתלמות 
למשתתפים ולהיות מסגרת להעלאת המודעות של המשתתפים למורכבות העבודה בערים אלה, 
בערים  החיים  למרקם  הנוגעות  ייחודיות  סוגיות  כלפי  העו"ס  של  והתפיסות  העמדות  לבחינת 

מעורבות ולהקניית ידע ומיומנויות הנחוצים לעבודה במש"ח בערים המעורבות. 

לרבות  מעורבות,  ערים  בנושא  בין-משרדית  לאומית  מדיניות  לקידום  לפעול  המשרד  על  ה. 
עבודה מול ראשי הערים והבהרת אחריותם בנושא זה, וכן להקים מסגרת פעולה משותפת עבור 
מנכ"לי העיריות של הערים המעורבות שבה תתקיים למידת עמיתים לצורך פיתוח אסטרטגיות 
ניהול מתאימות עבור שירותי הרווחה בערים האלה ולצורך טיוב השירותים הניתנים לאוכלוסיות 

המגוונות במש"ח.
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סיכום
חוברת זו מייצגת את הניסיון הראשון בעולם לגבש מתווה של עקרונות פעולה עבור ניהול שירותי 
רווחה ציבוריים בערים מעורבות המתמודדות עם אתגרים שונים ומורכבים בחיי היום יום בכלל 
לעירוניות  הזכות  במימוש  חשוב  תפקיד  העירוניים  הרווחה  לשירותי  בפרט.  הרווחה  ובשירותי 
ולחיזוק החיים  ופוריים  יחסי שכנות הוגנים, טובים  וזכויות, ליצירת  שוויונית, להנגשת שירותים 
הציבוריים  הרווחה  לשירותי  במעלה  ראשון  מקצועי  אתגר  הן  מעורבות  ערים  לכן  הדמוקרטיים. 
ידע  פיתוח  תולדה של  זה, שהוא  בטוחים שמתווה  אנו  סוציאלית קהילתית.  בעבודה  ולעוסקים 
שבו השתתפו מנהלים, עו"ס, נציגי מטה, מנחים וחוקרי אקדמיה, יסייע לשירותי הרווחה בערים 
המעורבות לממש את הפוטנציאל המנהיגותי הטמון בהם ולהיות מנוף לשינוי חברתי בערים שהן 

הלב הפועם של החברה הישראלית. 
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נספח נתונים – שירותי הרווחה בערים המעורבות בישראל
הנתונים נאספו מאגפי הרווחה בשש הערים המעורבות, והם נכונים לחודש אוגוסט 2022. 

לוח 1: תושבים מקבלי שירותי רווחה

שם העיר
מספר 

התושבים 
בעיר

מספר 
מקבלי 
שירותי 
הרווחה 

בעיר

שיעור 
מקבלי 
שירותי 
הרווחה 
ביחס 

לאוכלוסיית 
העיר

היהודים 
מקרב 
מקבלי 
שירותי 
הרווחה 

בעיר

הערבים 
מקרב 
מקבלי 
שירותי 
הרווחה 

בעיר

מקבלי 
שירותי 
הרווחה 

בעיר ללא 
הגדרה 
דתית/

לאומית

 90,3863865 לוד
10%66.35%בתי אב

50,532עכו
 6,583 איש

3,078( 
בתי אב(

13.3% 3,934
)59.8%(

2,203 
)33.5%(

 445
)6.7%(

83,4827,7799%76%24%רמלה

286,511חיפה
17,819 
9,535( 
בתי אב(

6%88.5%11.5%

1,044,28798,5569%58%36%6%ירושלים

תל אביב 
471,50238,1648.1%81%11%8%יפו

לוח 2: כוח אדם באגף לשירותים חברתיים

הרשות 
המקומית

מספר 
העובדים 

באגף

מספר 
התקנים של 
העו"ס באגף

מספר העו"ס 
הערבים 

באגף

מספר העו"ס 
הקהילתיים 

באגף

מספר 
התקנים 
החסרים

130755520לוד

875715עכו
3 )+ 3 עובדי 
צוות נושמים 

לרווחה(
6

123755414.5רמלה

352262441054חיפה

8465681473745ירושלים

תל אביב יפו
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