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נור שמעי1 ובתאל סולימאן2
1 בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב; המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם 

והסביבה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2 מערך דיור בית אריה, קבוצת נטוע.

תקציר
רקע: חשיפה עצמית היא פרקטיקה שבה העובדת הסוציאלית מגלה פרט אישי מתוך עולמה וניסיון 
חייה הרלוונטי למטופלת או לטיפול. חשיפה עצמית נפוצה בטיפול עם ילדים, נוער ומבוגרים, אך רוב 
נוער  בני  ורק מיעוטם בחנו חשיפה עצמית בטיפול עם  אודותיה התמקדו במבוגרים,  המחקרים על 

וצעירים, בפרט במצבי מצוקה וסיכון.

מטרה: מאמר זה בוחן את סוגיית החשיפה העצמית של עובדות סוציאליות מנקודת מבטן של צעירות 
בנות 29-18 שהתמודדו עם מצבי מצוקה וסיכון וטופלו בידי עובדות סוציאליות. הנושא נבחן במחקר 

פעולה משתף של חוקרת שהיא עובדת סוציאלית במקצועה וצעירה המומחית בנושא מניסיון חייה.

שיטת המחקר: מחקר פעולה משתף שהתבסס על ראיונות עומק עם 25 צעירות שהתמודדו בנעוריהן 
סוציאליות.  עובדות  בידי  וטופלו  השונות  הממסד  ממערכות  עזרה  קיבלו  וסיכון,  מצוקה  מצבי  עם 

הראיונות נותחו והממצאים נדונו עם משתתפות המחקר כבסיס לכתיבת המאמר.

הקטגוריות  באמצעות  תוארה  עצמית  בחשיפה  הצורך  על  הצעירות  של  המבט  נקודת  ממצאים: 
יש שני  )2( הדדיות – "בטיפול  ואני במקום הכי נמוך";  גבוה  )1( אחרּות – "את במקום הכי  הבאות: 

אנשים, ולא אלוהים ובן אדם"; ו-)3( חשיפה עצמית של המטפלת – שיתוף מינימלי.

דיון ומסקנות: חשיפה עצמית מאפשרת יצירת יחסים הדדיים בין עובדות סוציאליות לנערות וצעירות 
הכשרה  דרושה  חברתית.  ולהדרה  האחרּות  לתחושת  אלטרנטיבה  ומשמשת  וסיכון,  מצוקה  במצבי 
אקדמית והדרכה מקצועית ללמידת פרקטיקה טיפולית זו ולהתנסות בה בטיפול עם בני נוער וצעירים 

במצבי מצוקה וסיכון.

מילות מפתח: חשיפה עצמית של המטפלת, נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון, עבודה סוציאלית 
פמיניסטית, מחקר פעולה.
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מבוא
וצעירות בכלל,  בשלושת העשורים האחרונים הולך ומתרחב הידע על חייהן והתמודדותן של נערות 
ואלו שנמצאות במצבי מצוקה וסיכון בפרט, במגוון תחומי חיים. ציוני הדרך בהתפתחות מגמה זו הם 
 Kearney, ;2017 ,( כתחום אקדמי ייחודי )פלד, לחובר וקומםGirls Studies( "ייסודם של "לימודי הנערות
2009(, ופיתוח פרקטיקה מבוססת-מגדר )gender-specific intervention( למענה על צורכיהן הייחודים 

של נערות וצעירות )Piller et al., 2019(. התפתחות זו הביאה גם למעורבות הולכת וגדלה של נערות 
וצעירות במגוון מרחבים חברתיים כגון אקדמיה, תקשורת וטיפול באמצעות הנכחת קולן והשמעתו, 
הצגת נקודת מבטן ומעורבותן במחקרים ובתהליכים שונים )לדוגמה הליכי קביעת המדיניות( הנוגעים 

.)McLeod, 2010 ;2009 ,לחייהן ולאופני הטיפול המוענקים להן )קושר ובן-אריה

ביטוי במחקרי פעולה  לידי  ולפרקטיקה באה  וצעירים למחקר  נוער  בני  ותרומתם של  מעורבותם 
משתפים – שיטת מחקר מוכרת בעולם המערבי )Anyon et al., 2018( אשר מתפתחת בשנים האחרונות 
גם בישראל, ובפרט בדיסציפלינת העבודה הסוציאלית. עם זאת, אף שעקרונותיו של מחקר הפעולה 
ולביא-אג׳אי,  קרומר-נבו   ;2006 וברק,  )קרומר-נבו  הסוציאלית  העבודה  ערכי  עם  אחד  בקנה  עולים 
העבודה  בחקר  זה  בכלי  שימוש  עשו  בלבד  מעטים  מחקרים   ,)Johnston-Goodstar, 2013  ;2009
הסוציאלית בישראל, ומעטים אף יותר השתמשו בו במחקרים שבחנו נוער וצעירים )לדוגמה לב-ויזל, 
2004; קרומר-נבו, מלכה ומרדכייב, 2013(. בהמשך לכך, סקירת שירותי משרד הרווחה בשנת 2016 
מלמדת כי מספר הנערות והצעירות בנות 25-13 שהיו במצבי מצוקה וסיכון עמד על 24,440 )נחשון 
גליק ואחרים, 2017(, ומבין שלל תחומי המחקר והפרקטיקה בעבודה הסוציאלית – המפגש בין עובדות 
סוציאליות לנערות וצעירות הינו יום-יומי ומשמעותי במיוחד. מאמר זה מבקש לבחון את אחת הסוגיות 

המהותיות שעולות במפגש זה: חשיפה עצמית של עובדת סוציאלית בטיפול עם נערות.

חשיפה עצמית של המטפל )TDS – therapist’s self-disclosure( משמעה חשיפת רגשות, מחשבות 
או מידע אישי של המטפל בפני המטופל. חשיפה זו היא פרקטיקה נפוצה בטיפול אשר מתבטאת בו 
ניכר  )Johnsen & Ding, 2021(. עם זאת, חלק  לעיתים תכופות, במיוחד בעבודה עם לקוחות צעירים 
מטופלים  עם  המטפלים  של  יחסים  במערכות  מתמקד  המטפל  של  עצמית  חשיפה  על  מהספרות 
מבוגרים )Dutton, 2018(, ומחקרים מעטים בלבד בחנו חשיפה עצמית של המטפל בעבודה עם בני נוער 
וצעירים )Gaines, 2003; Karver et al., 2006(. המחקרים שכן נערכו בנושא התמקדו בנקודת המבט של 
 .)Bloomgarden & Mennuti, 2009( ועסקו בעיקר בתחום הפרעות האכילה   )Smith, 2010( המטפלים 

.)Gaines, 2003( דרושים מחקרים נוספים שיבחנו סוגיה זו גם מנקודת המבט של בני הנוער והצעירים

בעבודה  שונות  סוגיות  צעירות שבחן  עם  פעולה משתף  תוצר של מחקר  הינו  המאמר שלפנינו 
הסוציאלית עם נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון )שמעי, 2019(. מאמר זה דן בחשיפה עצמית של 
מטפלות, דרך נקודת מבטן של צעירות שבנעוריהן קיבלו ליווי מעובדות סוציאליות במסגרות רווחה 
שונות. בבסיס המחקר עומדת השאלה מהן תפיסותיהן של צעירות בנוגע לחשיפה עצמית של העובדת 
הסוציאלית בטיפול עם נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון. סקירת הספרות שלהלן תציג רקע בנושא 
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חשיפה עצמית של המטפלים, חשיפה עצמית של מטפלות בנערות וצעירות, ונקודת המבט של נערות 
וצעירות על הטיפול. בכתיבת המאמר השתמשנו במונח המקוצר "חשיפה" או "חשיפה עצמית" לתיאור 
חשיפה עצמית של המטפלת בטיפול; החלטנו להשתמש לסירוגין במונחים עובדת סוציאלית, מטפלת, 

ומטפל; ולתיאור נערות וצעירות השתמשנו במונחים "נערה" או "צעירה".

סקירת ספרות

חשיפה עצמית
מטפלים מתארים כי ילדים, בני נוער וצעירים שואלים אותם הרבה יותר שאלות מאשר מבוגרים. נראה 
שהם מודעים פחות לנורמות הטיפול, ומתייחסים למערכת היחסים הטיפולית כמו לכל מערכת יחסים 
וחשים  לחדר  יתרה מכך, מעטים הצעירים שנכנסים  גילם.  בני  עם  או  להם  אחרת עם מבוגר המוכר 
מייד בנוח לחשוף מידע אישי בפני מבוגר שאינו מוכר להם )Bloomgarden & Mennuti, 2009(, על אחת 
וצעירים זקוקים למטפל אותנטי  נוער  וולונטרית. בני  וכמה כשמדובר במסגרת טיפולית שאינה  כמה 
שישמש עבורם מודל לחיקוי, יעניק להם תקווה והשראה ויסייע בנרמול הרגשות והחוויות שעימם הם 
מתמודדים. אחת הדרכים לענות על צורך זה היא חשיפה עצמית של המטפלת. חוקרים טענו כי חשיפה 
עצמית בטיפול עם ילדים ובני נוער מסייעת לחזק את הקשר הטיפולי, מקלה על מעורבות המטופלים 

.)Barish, 2004; Gaines, 2003; Smith, 2010( בטיפול ומעודדת חשיפה עצמית גם מצידם

חשיפה עצמית הוגדרה לאורך השנים במגוון אופנים, אך בכולם מדובר בהצהרה מילולית המגלה 
פרט אישי של המטפלת מתוך עולמה וניסיון חייה – לדוגמה רגשותיה ומחשבותיה, מידע אישי מקצועי 
ומידע על תהליך הטיפול, שיכול להיות רלוונטי למטופלת או לטיפול עצמו. השימוש בפרקטיקה זו נועד 
להעצים את תפיסת הדמיון בין המטופלת למטפלת ולצמצם את השונות ביניהן, וכן להעניק תוקף 
 Gambrill, 2012; Gibson,( ונרמול לתחושות המטופלת, בכך שהיא מציגה את המטפלת כאנושית יותר
Knox & Hill, 2003; Ziv-Beiman, 2013 ;2012(. המחקרים המעטים שעסקו בחשיפה עצמית של מטפלים 

עם בני נוער העלו כי לפרקטיקה זו ישנן מטרות נוספות בטיפול עם בני נוער וצעירים: סיוע בצרכים 
ההתפתחותיים-נפשיים, העצמת החיבור בין עולם המבוגרים לעולמם של בני הנוער והצעירים, ומתן 
הזדמנות לפיתוח יחסי אמון של המטופלים עם מבוגר שאינו ההורה שלהם ושיכול לשמש עבורם מודל 
נוסף לעולם המבוגרים )Dutton, 2018; Gaines, 2003; Smith, 2010(. השימוש בחשיפה עצמית נשען על 
עמדה אתית שבמרכזה טובת המטופל, ונעשה מתוך בירור המענה המיטבי לצרכיו של המטופל וזיהוי 
 Knight, 2012; Morgaine & Capous-Desyllas, 2014;( תרומת החשיפה והמניע שמאחוריה עבור הטיפול
O'Hara, 2012(. כמו כן, חשיפה עצמית של המטפל בטיפול עם ילדים ומתבגרים, בשונה מטיפול עם 

.)Gaines, 2003; Smith, 2010( מבוגרים, מושפעת מהגיל ומהשלב ההתפתחותי שלהם

 Hill & Knox, 2001;( בספרות תועדו כמה קטגוריות של חשיפה עצמית על פי התכנים שעולים בה
Knox & Hill, 2003; Peterson, 2002; Stricker, 2003(: חשיפת עובדות, חשיפת רגשות, חשיפת תובנה 

מניסיון חיים, הצעה לאסטרטגיה לפעולה, אישור ותמיכה, חשיפת התמודדות עם אתגר דומה, חשיפת 
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תוכן רגשי ישיר של תגובות ותחושות כלפי המטופל, וחשיפה עצמית הנוגעת להודאה בטעויות בטיפול 
– לדוגמה אמירה לא רגישה או לא מותאמת. בטיפול עם ילדים ונוער תואר כי מטפלים חושפים לרוב 
את היותם הורים, כנראה במטרה להעביר מסר שביכולתם להבין את הילד ולסייע לו מתוך ניסיונם עם 
ילדים, וכן הם חושפים לעיתים קרובות מידע על הניסיון שלהם בבית הספר, חיות מחמד שיש להם, 

.)Capobianco & Farber, 2005( תחביבים וערכים

הטיפול.  של  הייחודי  להקשר  בהתאם  למטופלת  ממטופלת  להשתנות  יכולה  עצמית  חשיפה 
קטגוריות- לשתי  חלוקה  הציעו   )Knight, 2012; Knox & Hill, 2003; Ziv-Beiman, 2013( שונים  חוקרים 

על. הראשונה כוללת חשיפת רגשות ומחשבות של המטפל על המטופל או התהליך הטיפולי, כמו גם 
מידע על גישתו הטיפולית והשכלתו. גישה זו זוכה ללגיטימציה לשימוש ונמצאה בעלת השפעה חיובית 
 immediate therapist( בטיפול. בספרות ניתן למצוא כינויים שונים עבורה, כגון חשיפה עצמית מיידית 
 )Knox & Hill, 2003( )here and now( חשיפה עצמית ״כאן ועכשיו״ ,)Ziv-Beiman, 2013( )self-disclosure

וניסיון  החוויות  של  חשיפה  כוללת  השנייה  קטגוריית-העל   .)Knight, 2012(  )transparency( ושקיפות 
החיים של המטפל מחוץ לטיפול, פרטים ביוגרפיים על אודותיו, תובנות אישיות ודרכי התמודדות שסייעו 
לו. חשיפה זו נמצאה כשנויה במחלוקת וכמאיימת על עקרונות טיפוליים ואתיים בסיסיים, והיא נחקרה 
במידה מועטה )Knight, 2014; Knox & Hill, 2003; Ziv-Beiman, 2013(. בספרות ניתנו לה כינויים שונים כגון 
 there( ואז״  ״שם   ,)Ziv-Beiman, 2013(  )nonimmediate therapist self-disclosure( לא-מיידית  חשיפה 
Knox & Hill, 2003( )and then( ומעורבות עצמית )Knight, 2012( )self-involving(. בטיפול עם ילדים ונוער 

תיארו מטפלים כי החשיפה העצמית שלהם התמקדה בשלושה סוגי תוכן עיקריים: חשיפה עצמית של 
חוויות עבר הדומות למצב של המטופל, חשיפה עצמית של אסטרטגיות התמודדות שהמטפלים מצאו 

.)Smith, 2010( אותן מועילות, וחשיפה עצמית בתגובה למטופלים או לתהליך הטיפולי

להם  ומסייעת  נוער  ובני  ילדים  עם  הטיפולית  הברית  את  מחזקת  המטפל  של  עצמית  חשיפה 
תיארו  האכילה  הפרעות  בתחום   .)Capobianco & Farber, 2005( הטיפול  במהלך  בעצמם  להיחשף 
כמתבגר,  עצמו  המטפל  של  עבר  לחוויות  בנוגע  מתבגרים  עם  בטיפול  עצמית  חשיפה  כי  מטפלים 
כמו  בטיפול.  כמועילה  התבררה  אכילה  מהפרעת  והחלמה  משפחתיים  יחסים  עם  עבר  התמודדות 
כן העידו מטפלים כי חשיפה עצמית שלהם בטיפול עם מתבגרות בתחום הפרעות האכילה סיפקה 
לנערות מודל לחיקוי שבאמצעותו הן למדו כיצד לבחור את המידע שהן מעוניינות לשתף בו והיקף 
השיתוף הרצוי להן, וכן סיפקה החשיפה הזדמנות עבורן להתנסות בקשר טיפולי המבוסס על אותנטיות 

.)Bloomgarden & Mennuti, 2009( והדדיות

אף שהספרות על אודות חשיפה עצמית של המטפלת ענפה מאוד והדיון בה ער ועתיק יומין עוד 
התמקד  לגביה  הדיון  לרוב   ,)Gibson, 2012; Watkins, 1990; Ziv-Beiman, 2013( הפסיכואנליזה  משחר 
בטיפול עם מבוגרים )Dutton, 2018(. אף כי מטפלים רבים העובדים עם בני נוער וצעירים עושים שימוש 
התאורטי  והבסיס  בספרות,  מועטה  לב  לתשומת  זכו  אלו  התערבויות  הם,  גם  עצמית  בחשיפה  רב 
 .)Gaines, 2003; Johnsen & Ding, 2021; Karver et al., 2006( והפרקטי לשימוש בשיטה זו לא הוסבר דיו
זאת ועוד, בכל הנוגע לטיפול עם בני נוער וצעירים במצבי מצוקה וסיכון בכלל, ובפרט עם נערות וצעירות 
במצבים אלה, חסר בספרות דיון תאורטי ופרקטי שיבחן חשיפה עצמית של המטפלת בהקשר ייחודי זה.
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חשיפה עצמית בטיפול עם נערות וצעירות
עבודה  והמשיג  שתיעד  במחקר  המטפלות.  של  המבט  נקודת  את  תיארו  בישראל  שנעשו  מחקרים 
סוציאלית ופמיניסטית ואת יישומיה בישראל מנקודת מבטן של מי שהגדירו עצמן עובדות סוציאליות 
)איל- מרכזיים  עקרונות  מספר  זוהו  ומצוקה,  קושי  במצבי  ונשים  בנערות  טיפלו  ואשר  פמיניסטיות 
לובלינג, 2014(. חשיפה עצמית באה לידי ביטוי במחקר זה בעיקרון "מודעות ליחסי כוח ושאיפה לשוויון" 
)איל-לובלינג, 2014, עמוד 56(, ותוארה כפרקטיקה משמעותית שמשמשת ליצירת קרבה ולהמחשת 
הדמיון האנושי הבסיסי בין נשות המקצוע לבין הנערות והנשים שעימן הן עובדות. הביטויים השונים 
של החשיפה העצמית כללו חשיפת כאב, עצב או חולשה, ונבעו מתוך תפיסה פמיניסטית שהמפגש 
הטיפולי בין נערה ועובדת סוציאלית הוא מפגש בין שני סובייקטים. עובדות סוציאליות אחדות תיארו 
כיצד בכו יחד עם הנערה או האישה ומצאו עצמן מנוחמות על ידן. לתפיסתן, מעשה זה סייע להעברת 
המסר הטיפולי שגם לעובדת הסוציאלית יש רגעי משבר וגם היא לעיתים שוקעת ״למטה״, ולא ראו בכך 
היפוך תפקידים. חשיפת רגשות שימשה מודל לשיח הדדי על רגשות ביחסי הטיפול שאפשר לנערה 
ניסיון החיים של העובדת הסוציאלית שימש כלי ליצירת  לחשוף את עצמה ואת רגשותיה, וחשיפת 
דרך הצלקות״,  )״התחברות  וקשייהן  בעיותיהן  ומעמיקה של  קרובה  ולהבנה  ונשים  נערות  עם  קשר 
עמוד 85(. לפי המחקר, עובדות סוציאליות פמיניסטיות רואות בביטויי פגיעות והזדהות מצידן בטיפול 

עם נערות ונשים כלי התערבותי שעשוי ליצור קרבה ואמון ולאפשר שינוי בתהליך הטיפולי.

וחויבה  ומצוקה  קושי  ממצבי  שהגיעה   14 בת  נערה  עם  טיפולי  מפגש  תיארה   )2016( שושני 
מהזמן  ״חלק  הפגנתית:  בצורה  שתקה  ארוכה  תקופה  ובמשך  הספר,  בית  במסגרת  עימה  להיפגש 
היינו שותקות, ובחלק האחר, אני הייתי מדברת אליה״ )עמוד 8(. שושני תיארה את התפתחות הטיפול 
ואת פריצת הדרך שהתרחשה ביחסים ביניהן, ובניתוח המפגש הציעה לראות בשיתוף של מחשבותיה, 
זיכרונותיה ומחשבותיה לגבי הנערה חלק מתהליך של כינון הסובייקט ביחסים הטיפוליים. נראה כי זהו 
מימוש של רעיון ההכרה ההדדית של ג׳סיקה בנג׳מין )2005( – הצורך להכיר באחר כאדם נפרד, אנושי 
כמונו ועם זאת שונה, וגם לזכות בהכרה זו מצידו. לדבריה, ההכרה בנערה, בקשייה, בכאבה ובתגובותיה 
הפכו אותה מאובייקט לסובייקט, ובו-זמנית הפכה גם המטפלת שושני עצמה לסובייקט בעיני הנערה.

ביחס  מצוקה  במצבי  וצעירות  נערות  של  קולותיהן  את  ביטאו  ובעולם  בישראל  מחקרים  מספר 
תיארו  המחקרים  וחוץ-ממסדיים.  ממסדיים  רווחה  בארגוני  סוציאליות  עובדות  עם  הטיפולי  לקשר 
את תפיסת הנערות לגבי הקשר עם אשת הטיפול )כאהן-סטרבצ'ינסקי ואחרות, 2005(, את חוויית 
הטיפול של צעירות שהוגדרו בעבר כנערות במצוקה והיו בטיפולן של עובדות סוציאליות בשירות לנערה 
 ,)2014 )רסנר,  קשים  מצוקה  במצבי  צעירות  של  ועזרה  סיוע  על  תפיסות   ,)2005 )ששון-בלושטיין, 
ולהגדרות  בסיכון״(  ״צעירות  )לדוגמה  הסיכון  למושג  צעירות  נשים  שמעניקות  ומשמעויות  ותפיסות 
המקצועיות בשירותי הרווחה בישראל )בר, 2020(. מחקרים נוספים עסקו בנקודת המבט של נערות 
 Barak( וצעירות אתיופיות על החסמים שעמדו בפניהן ביצירת ברית טיפולית עם עובדות סוציאליות
Barak, 2019 &(, ובדרכים ליצירת ברית טיפולית מיטיבה עם נערות במצבי קושי ומצוקה במסגרת דיור 

.)Eyrich-Garg, 2008( חירום
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ממצא משותף לגבי תפיסת הקשר הטיפולי שבלט במחקרים בישראל העלה כי הטיפול נתפס 
בעיני המטופלות כמסגרת אפשרית למימוש יחסים רגשיים כאשר הן חשות בו אמון והכלה, דאגה כנה 
ששון-בלושטיין,   ;2014 רסנר,   ;2005 ואחרות,  )כאהן-סטרבצ׳ינסקי  פעולה  ושיתוף  הדדיות  וקבלה, 
2005(. הן תיארו ארבעה מאפיינים מרכזיים לתהליך סיוע מיטיב )בר, 2020(: שייכות, הענקת תקווה, 
התבוננות בעתיד וליווי יד ביד. ממצא משותף נוסף שהעלו הנערות בנוגע לחוויות עבר שלהן עם נשות 
מקצוע במערכות הממסד, לדוגמה הלשכה לשירותים חברתיים או היחידה לנערה, הוא חוויות שליליות 
אשר פגמו לתפיסתן בפיתוח הקשר הטיפולי – לדוגמה היעדר זמינות של המטפלת, היעדר גמישות 
במפגשים, פרשנות לא נכונה של דבריהן, אי-שיתוף הנערה בהחלטות לגביה, מאבק כוחות, שיפוטיות 
כאהן-  ;2020 )בר,  ממנה  ציפיותיה  על  תענה  שהנערה  בכך  המטפלת  מצד  החיובי  היחס  והתניית 

.)Barak & Barak, 2019 ;2005 ,סטרבצ׳ינסקי ואחרות, 2005; רסנר, 2014; ששון-בלושטיין

מחקר שנעשה במערב ארה״ב עם נערות השוהות במסגרת דיור חירום ביקש לחשוף את הדרכים 
 .)Eyrich‐Garg, 2008( ומצוקה  קושי  במצבי  נערות  עם  מיטיבה  טיפולית  ברית  לייצר  המאפשרות 
המחקר הציג שבעה מסרים שביקשו הנערות להעביר למטפלות אשר נסבים על כבוד, הקשבה ואי-
שיפוטיות: טפלי בי כאילו אני ברמה שלך – בגובה העיניים, ספרי לי קצת על עצמך, בקשי את הסכמתי 
לרשום הערות תוך כדי הטיפול, הקשיבי בתשומת לב למה שאני מספרת, ספרי לי מה את עושה כאן 
בטיפול, אל תספרי לי מה נכתב עליי בתיק הטיפול ואל תקראי לי בשמות, בכינויים ולפי תיוגים. המסר 
"ספרי לי קצת על עצמך" חושף רצון של הנערות לחשיפה עצמית של המטפלת בנוגע לתוכן מקצועי 
כמו הסמכה, תעודות ולימודים, לצד תוכן אישי כמו מצב משפחתי והורות. דרך זו מספקת הזדמנות 
בשינוי  להשתתף  לנערות  הזדמנות  מספקת  ובמקביל  הנערות,  עם  טיפולית  ברית  ליצור  למטפלות 
לנערות  לספק  גם  עלולה  החשיפה  זאת,  עם  יותר.  לשוויוניים  בהפיכתם  ולסייע  הטיפוליים  היחסים 
הזדמנות להימנע מלעסוק בנושאים ובבעיות שלשמם הגיעו לטיפול. לפיכך, חשוב שקבלת ההחלטות 

בנוגע לשימוש בחשיפה העצמית תיעשה לאחר דיון קפדני.

לסיכום, למרות מגוון המחקרים שנעשו בשני העשורים האחרונים והעניקו קול לאופן שבו נערות 
וצעירות תופסות וחוות את הקשר הטיפולי עם עובדות סוציאליות במערכות ממסדיות וחוץ-ממסדיות, 
חסר עדיין מיקוד בנקודת מבטן של הצעירות על חשיפה עצמית של מטפלות בטיפול עימן. בנוסף, 
מחקרים מעטים בלבד השתמשו במתודולוגיה של מחקר פעולה משתף כאמצעי להביא לידי ביטוי את 

הידע וניסיון החיים של צעירות, כמו גם את תרומתן להתנהלות הטיפול עם נערות וצעירות.

שיטה
חוקרת  סוציאלית,  עובדת  היא  שמעי  נור  שונים.  חברתיים  ממיקומים  מגיעות  זה  מאמר  מחברות 
ומרצה. בתאל סולימאן היא מנטורית לנערות במצבי מצוקה וסיכון ומרצה מתוך ניסיון חייה על נערות 
וצעירות והטיפול עימן. היא השלימה את לימודי תוכנית המנטורינג "נערות למען נערות" באוניברסיטת 
לאחר  לשלה,  דומים  קשיים  עם  המתמודדות  וצעירות  לנערות  לסייע  כלים  רכשה  שבה  אביב,  תל 

שהתמודדה בעצמה עם מצבי קושי ומצוקה.
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שנערכו  צעירות  עם   )Hesse-Biber, 2007  ;2007 )שקדי,  עומק  ראיונות   25 על  מבוסס  המאמר 
נערות  עם  סוציאלית  עבודה  בנושא   )Shimei & Lavie-Ajayi, 2021( משתף  פעולה  מחקר  במסגרת 
וצעירות, ובו השתתפו גם שתי המחברות )שמעי, 2019(. מחקר פעולה משתף הוא מונח גג למגוון של 
גישות מחקר ומתודולוגיות שמטרתן הבנת העולם לשם שיפורו. מאפייניו הבולטים הם תהליך משתף 
עם אוכלוסיית המחקר, דמוקרטיזציה של תהליכי ייצור הידע, התמקדות בידע המבוסס על ניסיון חיים, 
 .)Reason & Bradbury, 2001( התמקדות בבעיות אנושיות ופיתוח דרכים אלטרנטיביות לפתרון בעיות
ייחודה של שיטת מחקר זו הוא בסינתזה בין מחקר ופעולה. המשותף לכל הגישות של מחקר פעולה 
משתף הוא ההתייחסות אל משתתפי המחקר כסובייקטים בעלי ידע אשר יכולים לתרום באופן פעיל 
מחשבות  בעלי  הם  המחקר  משתתפי  כי  טוענות   )2009( ולביא-אג׳אי  קרומר-נבו  המחקר.  להליך 
ורעיונות משל עצמם ולא רק בעלי חוויות, ומחקר הפעולה מאפשר להציג בפומבי את הידע והניסיון 

שלהם ולבסס עליו את ממצאי המחקר ומסקנותיו.

תיאור משתתפות המחקר
)n=25( לוח 1: פרטים דמוגרפיים של משתתפות המחקר

N%

גיל

21–18832%

24–22936%

26–25312%

29–28520%

מצב משפחתי

1560%רווקות

520%נשואות עם ילדים

14%נשואות ללא ילדים

416%אימהות חד-הוריות

מוצא

936%בריה״מ לשעבר

520%בדואיות וערביות

520%מזרחיות

312%אתיופיות

312%מעורב מזרחי-אשכנזי

ארץ לידה

1664%ישראל

936%בריה״מ לשעבר
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ידי מערכת  וטופלו על  סיכון  כנערות במצבי  הוגדרו  היו צעירות שבנערותן  כל המשתתפות במחקר 
שונים  גאוגרפיים  באזורים  התגוררו  המשתתפות  החוק.  מערכת  ידי  ועל  לנערות  במסגרות  הרווחה 
הצעירות  ומושב.  בפריפריה  קטנה  עיר  גדולה,  עיר   – יישובים  ובמגוון  ומרכזה,  דרומה  הארץ,  צפון   –

התגוררו בדירות שכורות עם משפחה או בגפן, בדיור ציבורי או במסגרות המשך לצעירות.

איסוף הנתונים, ניתוח וכתיבה
צעירות  עם  מוקדמת  היכרות  בתחום,  מקצוע  לנשות  פנייה  באמצעות  נעשה  המשתתפות  איתור 
ובאמצעות שימוש בשיטת כדור שלג )Noy, 2008(. הראיונות נערכו במקום שהיה מתאים ונוח לצעירות, 
לרוב בביתן. הראיונות הוקלטו ותומללו, והצעירות חתמו על טופס הסכמה מדעת להשתתף במחקר. 
כל הפרטים שהיו עשויים לזהות את המשתתפות במחקר שונו, ונעשה שימוש בשמות בדויים בהצגת 
הממצאים. הראיונות נסבו סביב סיפור חייהן וניסיון חייהן של המשתתפות, והטיפול שראוי לתפיסתן 
להעניק לנערות בידי העובדות הסוציאליות )להרחבה ראו שמעי, 2019(. בראיונות נשאלו שאלות כגון 
מה מסייע לנערות וצעירות בטיפול, איך צריך לעזור להן, מה עובדות סוציאליות צריכות לעשות בטיפול 

כדי לסייע להן, ומהו המסר שהמרואיינת הייתה רוצה להעביר לעובדת הסוציאלית בנוגע לטיפול.

הראיונות נותחו בידי המחברת הראשונה )נ.ש.( באמצעות שיטת ניתוח תוכן, המבוססת על ההנחה 
כי בטקסט קיימת חזרתיות שיטתית הניתנת לגילוי )שקדי, Braun & Clarke, 2006 ;2007(. כפי שיתואר 
לגבי ממצאי המחקר  בין החוקרת למשתתפות המחקר  להלן, האינטראקציה האישית המתמשכת 
)שקדי,  מרכזיות  אסטרטגיות  שלוש  באמצעות  המחקר  ממצאי  ומהימנות  תוקף  לבחינת  שימשה 
 thick( "מהלך מתמשך בין החוקרת למשתתפות המחקר; כתיבת הממצאים ב"תיאור גדוש :)2007
זה של החוקרת  וטריאנגולציה הבוחנת את התופעה מנקודות מבט שונות – במקרה   ;)description

והמשתתפות, ודרך מגוון מקורות ידע – ראיונות, דיון עם המשתתפות על הממצאים, הכנה משותפת 
וכתיבה משותפת של  זו בפרט,  והרצאה  יום העיון בכלל  בנושא, תיעוד  עיון  ביום  להרצאה שנערכה 

המאמר )שמעי, 2019(.

אותן  ששימשו  התנגדות  פרקטיקות  הצעירות,  של  חייהן  סיפור  על  נסבו  הראיונות  ממצאי 
והמלצותיהן לפרקטיקה טיפולית עם נערות וצעירות. לאור זאת הוחלט יחד לערוך יום עיון לעובדות 
סוציאליות ולהרצות בפניהן על הנושא )להרחבה ראו שמעי, 2019(. המחברת הראשונה עבדה יחד 
עם המחברת השנייה על הנושא שבחרה להתמקד בו בהרצאתה ביום העיון – חשיפה עצמית ושיתוף 
פרטים אישיים מחייה של העובדת הסוציאלית במהלך טיפול עם נערות וצעירות. כחלק מההכנות ליום 
העיון קראו שתי המחברות יחד את ממצאי הראיונות שעסקו בפרקטיקה של שיתוף בכלל, ובחשיפה 
המחברת  של  הרצאתה  הוכנה  זה  בסיס  ועל  ומשמעויותיהם,  אלו  בממצאים  דנו  הן  בפרט.  עצמית 
השנייה )ב.ס.(. את הרצאתה פתחה המחברת בציטוט דבריהן של צעירות אחרות במחקר לגבי חשיפה 

עצמית, ובהמשך לכך סיפרה על המוטיבציה שלה לעסוק בנושא כמנטורית לנערות וצעירות:

למה את ]העובדת הסוציאלית[ לא יכולה להגיד? את מתביישת? את לא יכולה? מה 
עלייך?  גדול  זה  תגידי?  אם  לך  יקרה  מה  שלך?  מהחיים  דוגמאות  לתת  לא  לך  גורם 
מישהו אמר שזה אסור? זה לא בסדר? למה לא לשתף? מה הקטע? זה עושה אותך 
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יותר פגיעה? אז את לא מקצועית, אם את פגיעה? אבל את בן אדם. מי שעומדת מולך 
יודעת שאת בן אדם, אחרת איך היא תדע שאת יכולה לעזור לה? כמנטורית אני נדרשת 
כל הזמן להשתמש בסיפור החיים שלי, זה הידע שלי, זה הכלים שלי, זה הכוח שלי. את 
יודעת מה קרה לי? זה רק העצים אותי. זה גרם לי לגדול ואני רוצה לספר לכן עוד על 

כך. )סולימאן, 2017(

במהלך כתיבת המאמר המחברת הראשונה )נ.ש.( אמרה בתגובה לכך מה מניע אותה לעסוק בנושא:

אני כמעט ולא משתפת. את תמיד אומרת לי את זה. אני לא משתפת כי אני רוצה להשאיר 
לכן ]משתתפות המחקר[ את המקום. ואת יודעת מה, אני לא משתפת כי אני לא יודעת 
איך נכון לעשות את זה, והאם זה ייטיב עם הנערה. אני לא חושבת שאי פעם דיברו איתי 
בהדרכה או באקדמיה על כך, אולי היה משהו לקראת המפגשים הראשונים עם פונים. 
מין משהו שקוף כזה. אני זוכרת את השיעור שעשינו על חשיפה עצמית בקורס ]אקדמי[, 
הסטודנטיות אמרו ״אנחנו מבולבלות, בקורס אחר למדנו שלא משתפים״. ובכנס? נשות 

המקצוע שיתפו ״אנחנו עושות את זה אבל לא מספרות לאף אחד״.

כתיבת  לצורך  הנוכחי.  המאמר  את  לכתוב  להחלטה  הוביל  המחקר  על  בעבודה  המשותף  התהליך 
והוסיפו עליהם גם הידע החדש שנוסף ביום העיון –  המאמר המחברות חזרו וקראו את הממצאים, 

המשוב על ההרצאה מנשות המקצוע והדיון הרחב יותר עם הצעירות בקבוצת המחקר.

הקריאה המשותפת הובילה לדיאלוג ספונטני ופתוח שבו המחברות אתגרו זו את מחשבתה של 
והפרקטיקה שעלו מהממצאים בנוגע לחשיפה עצמית  ולהבין את המשמעויות  זו במטרה להעמיק 
של המטפלת בעבודה עם נערות וצעירות. תהליך זה לווה בשאלות מנחות לדיון המשותף, לדוגמה 
ובמה מסייעת או מיטיבה החשיפה העצמית  מה מספרות לנו המשתתפות בנוגע לחשיפה עצמית 
לצעירות. הדיון המעמיק סייע לפתח את הקטגוריות השונות, והן השתנו לאורך העבודה על המחקר 
בזכות התובנות החדשות שגובשו בו ומתוך המיקום והידע הייחודי של כל אחת מהמחברות. הדיונים 
המשותפים הוקלטו, תומללו ושימשו בסיס ידע נוסף לכתיבה. תהליך כתיבה זה מדגים שימוש במעגל 
רפלקטיבי )reflective cycle(, שהוא אחד ממאפייניו הבולטים של מחקר פעולה. מעגל זה כולל איסוף 
נתונים )פעולה(, ניתוח ורפלקציה )הערכה(, החלטה על הפעולה הבאה )תכנון( וחוזר חלילה )צלרמאיר, 

.)McIntosh, 2010 ;2006

בעבודה המשותפת במחקר זה התעוררה סוגיה אתית הנוגעת לסודיות: אחדים מהציטוטים נאמרו 
היא צריכה להופיע  והתעוררה השאלה אם  )ב.ס.( בשלב הראשון במחקר,  ידי המחברת השנייה  על 
בשמה האמיתי או בשם בדוי, כעת כשהיא שותפה לכתיבת המאמר. בדיון על כך הוחלט לשמור על 
שותפה,  חוקרת  במחקר,  משתתפת   – השונים  תפקידיה  בין  להבחין  לה  לאפשר  כדי  הבדוי,  שמה 

מחברת, בעלת ניסיון חיים אישי בנושא ועוד, בלי לוותר על האחד לטובת השני.
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ממצאים
נערות  עם  בטיפול  הסוציאלית  העובדת  של  עצמית  בחשיפה  צורך  ראו  המחקר  משתתפות  ככלל, 
לשלוש  חולקה  הטיפול  במהלך  עצמית  בחשיפה  לצורך  בנוגע  הצעירות  של  מבטן  נקודת  וצעירות. 
קטגוריות: )1( אחרּות – "את במקום הכי גבוה ואני במקום הכי נמוך"; )2( הדדיות – "בטיפול יש שני 
הקטגוריות  מינימלי.  שיתוף   – המטפלת  של  עצמית  חשיפה  ו-)3(  אדם";  ובן  אלוהים  ולא  אנשים, 
שנמצאו מבטאות את תפיסתן של הצעירות לגבי החשיפה העצמית כתהליך שמתפתח באופן הדרגתי 
לאורך הקשר הטיפולי וחיוני בו. הקטגוריה הראשונה מציגה את המפגש הטיפולי כמסגרת שמבנה את 
של  רצונן  את  מציגה  השנייה  הקטגוריה  הסוציאלית;  מהעובדת  ושונות  כאחרות  והצעירות  הנערות 
הצעירות במפגש שיש בו הדדיות עם העובדת הסוציאלית, והאפשרות של חשיפה עצמית לסייע בכך; 
והקטגוריה השלישית מציגה את הפרקטיקה של שיתוף מינימלי כאמצעי מועיל לחשיפה עצמית של 

העובדת הסוציאלית בעבודה עם נערות וצעירות.

אחרּות: ״את במקום הכי גבוה ואני במקום הכי נמוך״
שעשויים  והנערה  הסוציאלית  העובדת  בין  חברתיים  פערים  של  במסגרת  מובנה  הטיפולי  המפגש 
חלק  ועוד.  במוגבלות  בדת,  הכלכלי,  או  האישי  במעמד  האתני,  ברקע  בהשכלה,  בגיל,  להתבטא 
מהנערות רגישות לפערים אלו וחשות כי פער מסוים מסמן את היותן ״אחרות״, שונות מאוד מהעובדת 
הסוציאלית שהן פוגשות. בתהליך העבודה המשותף על המאמר, כאשר שוחחנו על קולות המשתתפות 
שעלו ובקריאה חוזרת של הדברים שאמרה בריאיון עימה, שיתפה המחברת השנייה )ב.ס.( במחשבה 

רפלקטיבית על המפגש בין עובדת סוציאלית לנערה:

עצם העובדה שהעובדת הסוציאלית באה לעזור למישהי המוגדרת כנערה בסיכון, כל 
ההגדרות האלה, זאת הבעיה, שככה אנחנו מבינות את זה באוטומט. בלי שהיא תספר 
אני ככה וככה וככה. זה באוטומט יוצר את הניגוד, את האחרּות ]...[ כאשר מישהו בא 
המסכנות  הנחיתות,  רגשי  את  לנו  יש  כבר  ]אבל[  לנו  לעזור  יכול  כביכול,  בנו,  לטפל 
הזאת, זה נוצר אצלנו כבר ]...[ עכשיו העובדת הסוציאלית מבחינתה באה לעזור לי כי 
יש לי אחד, שניים, שלוש דברים שקשה לי איתם שאני צריכה הכוונה מסוימת, והיא הבן 
אדם שיכול לעזור לי באמת שלא מהמקום הרע הזה, אבל אנחנו כבר מרגישות כאילו, 
אנחנו עוברות כבר כל מיני חוויות לא קלות, לא נעימות, ואנחנו מבינות את זה מהר 
מאוד, אנחנו כבר מרגישות אחרות בתוך העולם הזה. כי אנחנו מסתכלות על החברים 
שלנו לכיתה, על אנשים ברחוב, אנחנו מסתכלות בטלוויזיה אנחנו יודעות איך החיים 
צריכים להיראות ואנחנו לא חוות את החיים האלה, אז אוטומטית אנחנו כבר מרגישות 

מסכנות וכאלה שצריכים לעזור לנו.

עם  כבר  מגיעות  חלקן  הרווחה,  במערכת  לטיפול  מגיעות  בסיכון"  "נערות  המוגדרות  נערות  כאשר 
תחושה של אחרּות בחברה. ההתמודדות עם מצבי המצוקה והסיכון, חוויות החיים שעברו והעובדה 
ועזרה חיצוניים של אשת מקצוע, תורמים באופן  שהן מוגדרות "נערות בסיכון", לצד הצורך בטיפול 
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במחקר  שהשתתפו  הצעירות  לכך,  בדומה  כולן".  "כמו  אינן  שהן  ולתחושתן  העצמי  לדימוי  שלילי 
שעסק בהגדרה של "נערה בסיכון" )בר, 2021( תיארו תחושות של הדרה חברתית ואשמה שמעורר 
זו. מושג הסיכון נתפס כמסמן את הגבול בין הנורמלי ללא-נורמלי בחברה,  בהן המפגש עם הגדרה 
זו  חוויה   .)2021 )בר,  הנורמלי  לגבולות  מחוץ  שנמצאות  כמי  ולהיתפס  לקבלו  התנגדו  והצעירות 
פגעה בתחושת השייכות שלהן לחברה והרחיבה עוד יותר את ממדי הניתוק וההדרה הטמונים בעצם 
התמודדותן עם מצבי מצוקה, קושי ומיעוט הזדמנויות ומשאבים. מצב זה הופך את המפגש בין עובדות 
סוציאליות לנערות למפגש ייחודי וטעון אשר מאתגר את העובדת הסוציאלית והנערה כאחת, ומעורר 

קושי בעבור הראשונה לסייע לשנייה ולהבין אותה:

בתאל: "כי אנחנו ]הנערות[ מרגישות שאת ]העובדת הסוציאלית[ אף פעם לא היית 
במקום שלי. אז את לא תביני אותי."

נור: "מאיפה את יודעת את זה?"

בתאל: "אני לא יודעת, אבל אנחנו כל הזמן משערות השערות כאלה ]...[ את ]העובדת 
הסוציאלית[ יכולה, ואת עשית ואת הגעת למקום מאוד גבוה בחיים. אנחנו ]הנערות[ 
לא. אנחנו במקום מאוד נמוך, ובכל מקום יש את האי-שוויון הזה, את הפער הזה, של 
'את הצלחת' ו'את במקום הכי גבוה' ואני במקום הכי נמוך, ואת רואה את הפער הזה? 
]...[ לא יודעת להגיד את זה במילה נכונה כזאת, יש את ההרגשה כזה: את יותר חזקה 
ממני, ולך יש יכולות יותר ממני, ועכשיו אני מרגישה כל כך קטנה לידך, ובגלל שיש לך 

אממ, כאילו את מעליי כזה."

אנו למדות כי חלק מהנערות מחזיקות בהנחות יסוד ביחס לעובדות הסוציאליות עוד טרם הכירו זו את זו. 
פערי גיל, השכלה, מעמד, מוגבלות, עמדה דתית, נטייה מינית, אתניות או צבע עור מכבידים עליהן. חלקן 
עלולות לחוש קטנות, לא מוערכות, חסרות יכולות או חלשות בהשוואה לעובדת הסוציאלית, הנתפסת 
ה"אחרּות"  מול  ו״נורמלית״  מוצלחת  אישה  כלומר  יכולת,  ובעלת  תואר  בעלת  מקצועי,  כוח  כבעלת 
והמצבים המורכבים שהן מתמודדות עימם  בו  והרגיש שהנערות מצויות  של הנערה. המקום הייחודי 
מעוררים בחלקן תחושה כי אישה הנושאת בתפקיד טיפולי ומחזיקה בתואר אקדמי לא עמדה מעולם 
במקום שלהן – לא התמודדה עם מצבי מצוקה או סיכון, חוותה קושי או עברה טיפול בעצמה, ולכן היא 
לא תוכל להבין אותן או לסייע להן, מקצועית ככל שתהא. ההנחה כי המטפל אינו אדם שהתמודד עם 
 )Gaines, 2003( קושי או נזקק לסיוע וטיפול בעצמו אינה ייחודית רק לצעירות במחקר זה: לדוגמה, גיינס
תיאר כיצד צעיר בטיפולו אתגר אותו בהנחה כי הוא, המטפל, לא עבר טיפול בעצמו מעולם. תגובתו 
של גיינס ש״כנראה הייתי בטיפול יותר ממה שאתה יכול לדמיין״ סייעה לנער לשחרר חלק מההגנות 

שהפעיל ולשתף בתחושותיו.

הדדיות: ״בטיפול יש שני אנשים, ולא אלוהים ובן אדם״
הסוציאלית,  מהעובדת  ושונות  כאחרות  אותן  המבנה  למפגש  בניגוד  כי  שיתפו  במחקר  הצעירות 
מפגש המבטא הדדיות בינן לבין העובדת הסוציאלית יוכל לייצר חוויית טיפול שונה עבורן ולסייע להן 
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להשתתף בטיפול. כפי שנראה להלן, הדדיות בטיפול יכולה להיווצר באמצעות שימוש בחשיפה עצמית 
חייה  מסיפור  בדוגמאות  תיעזר  הסוציאלית  שהעובדת  רצון  הביעו  רבות  משתתפות  המטפלת.  של 

בתהליך הטיפולי ולא רק בידע תאורטי או אקדמי, כפי שאמרה למשל גליה:

ובאיזשהו מקום אנחנו יודעות, אנחנו לומדות להבין שכל עובדת סוציאלית, יש לה את 
הסיפור שלה. לכל בן אדם יש את הסיפור שלו. אנחנו רוצות שתעזרי לנו דרך הסיפור 
שלך. דרך מה שאת חווית על הבשר שלך! )בקול רם(. לא מה שחווית באוניברסיטה. 
שלמדת, ופתחת את הספר ואמרת לי: זה פתולוגיה, זה לא יודעת ומשם תנסי לעזור 
לי. לא, לא! תעזרי לי מהשטח. ממה שאת חווית. ממה שאת נפגעת. ממה שאת כאבת, 

מזה, משם אני רוצה שתעזרי לי. משם, משם, משם.

וידע  חוויות  היסטוריה,  עם  עצמה,  בפני  וכסובייקט  כאדם  הסוציאלית  העובדת  את  לראות  הקריאה 
בטיפול  בהדדיות  והרצון  הצורך  את  מבטאת  המקצועי,  לתפקידה  מעבר  האישיים  בחייה  שרכשה 
ובקבלת העזרה דרכה. העזרה המבוקשת צריכה להתקבל באופן ייחודי – "דרך הסיפור וניסיון החיים 
של העובדת הסוציאלית". כלומר, המשתתפות ביקשו כי הפרקטיקה הטיפולית תתבצע ממקום לא 
שיפוטי או מתייג, ותתבסס על שיתוף של מגוון מקורות מידע – אישיים, מקצועיים ואקדמיים, הנשענים 
תאוריה  על  ולא  כאבת"(  שאת  )"ממה  הסוציאלית  העובדת  של  אנושיות  וחוויות  רגשות  ניסיון,  על 
)"פתולוגיה"(. ההדדיות באה לידי ביטוי ברצון שהעזרה תגיע ממפגש אותנטי עם העובדת הסוציאלית 

ותחושותיה, כפי שמדגישה גליה:

תוך כדי שאני מספרת לך את הסיפור שלי תחפרי בעצמך, ושמה תמצאי את התשובות 
לתת לי. את התשובות האמיתיות שאני רוצה לשמוע. זה מה שאנחנו מחפשות בעצם 
]...[ מחפשות את הרגישות, את האמת לאמיתה, שתבואי אליי כבן אדם שמי שאת. מי 
שאת באמת. מי שהיית. שלא בגלל שעשית איזשהו תואר את נהיית לי בן אדם אחר. 
לא, לא מחפשת את זה. אני מחפשת את מי שהיית. שלא תשכחי, תבואי עם הסיפור 

שלך כי יש לך סיפור. אין דבר כזה אין לך סיפור.

השאיפה היא למפגש אנושי ושוויוני ככל האפשר, שבו הנערה מספרת את סיפורה והעובדת הסוציאלית 
קשובה אליה, מתבוננת בעצמה ומגיבה אליה מתוך מה שמתעורר בה, מחוויותיה ומניסיונה האישי – 
מתוך סיפורה שלה. המשפט ״תחפרי בעצמך ושם תמצאי את התשובות לתת לי״ יכול להדגים את 
האופן שבו נתפסת ההעברה הנגדית בגישה ההתייחסותית בכלל, ובגישה ההתייחסותית הפמיניסטית 
בפרט – תגובה חווייתית ומציאותית כלפי המפגש הייחודי בין נערה או צעירה לבין עובדת סוציאלית, 
זיו,   ;2013 )ארון,  הנערה  של  מעולמה  והן  הסוציאלית  העובדת  של  וחוויותיה  מעולמה  הן  הנובעת 
2004(. ההדדיות שומרת על התפקידים בטיפול – האחת היא נערה שמשתפת בחוויותיה, והאחרת 
היא אשת מקצוע המקשיבה לה ומגיבה לדבריה ממקום אישי, רגיש ואנושי, ולא רק מהמקום המקצועי 
או מההקשר הטיפולי שמכתיב פעמים רבות את הכללים. סאלי תיארה כיצד השימוש בחשיפה עצמית 

מבטא את רעיון ההדדיות בטיפול כמסגרת שמשתתפים בה שני אנשים:
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הרבה עובדים סוציאליים, דווקא הטובים מביניהם, הודו בפניי שהם מפחדים ]ממני[, 
ואז הבנתי שעוררתי אצל כולם פחד ואי-נוחות. אבל רק כאלה שהיה לי קשר איתם 
הודו בזה בפניי ופתרנו את זה ביחד, זה הגדולה. הם אמרו לי: "את מבלבלת אותנו, יש 
לך כוחות וקשיים וכאילו אנחנו לא יודעים, את מפחידה אותנו כי אנחנו לא יודעים מה 
יכול לצוץ יום אחד, והתגובות שלך מאוד הרסניות". אבל תגידו, ושוב, כשנוצר הקשר. 
ברגע שעובד סוציאלי בא ואומר דבר כזה, העובדה שהוא מודה בזה בפני עצמו אז הוא 
לא צריך להגיד לך את זה, ואז כשנוצר הקשר הוא אומר לך את זה, את מבינה? כי זה 
הגישה שלו, זה היחס שלו, זה ההבנה שבטיפול יש שני אנשים ולא אלוהים ובן אדם, או 
אלוהים ומחלה, או אלוהים וחרא מניפולטיבי. כי ברגע שאתה רואה את הדברים ככה 

אז קשר לא ייווצר, ואם קשר לא ייווצר, לא ייווצר כלום.

סאלי מסבירה כיצד השיתוף בחלקים שלרוב נמצאים מאחורי הקלעים או נדונים בהדרכות מקצועיות 
של עובדים סוציאליים זימנו את האפשרות לדבר ולפתור את הסוגיות יחדיו, סיפקו הזדמנות ליצירת 
קשר והעניקו לה תחושה של הדדיות בטיפול – אדם מול אדם, ולא אחד שמתויג בעל כוח ופריבילגיות 
ואחר שמתויג כמחלה. נראה שהשימוש בחשיפה עצמית של המטפל הוא המחולל של הקשר הטיפולי: 
החשיפה מסמלת את היווצרותו של קשר בין הנערה למטפלת ומאפשרת להעמיק אותו. לצד זאת 
והנערה הן חלק  מסייעת החשיפה העצמית להכיר במורכבות של המציאות החברתית שהמטפלת 

ממנה, ולנרמל את החוויה של הנערה. כך הסבירה גליה:

גם במעמד הגבוה והבינוני יש סיפורים. גם שם, וצריך להגיד את זה. צריך להגיד את 
זה. אם את ]העובדת הסוציאלית[ לא תגידי את זה, ברור שאני אחשוב שאת מאיזה 
צפון תל אביב ואת באה להתנשאות עליי עכשיו? ]...[ ושמה לא חסר סיפורים. אבל שם 
משתיקים. אצלנו, אצל המעמד הנמוך לא משתיקים. תמיד יש חשיפה של זה יותר גם 
בחדשות ]...[ עכשיו, אם את באה ואת אומרת לי: "תקשיבי. נכון שאני ממעמד גבוה, 
נכון. אני לא משקרת. אבל שלא תחשבי שאצלנו ]...[ אין כלום, הכול ורוד״ ]...[ ברגע 
שאת באה ואת אומרת לי דבר כזה, מה אני אגיד לך. את אמיתית איתי. את משתפת 
אותי. את אומרת לי את האמת. את אומרת לי שגם שם לא הכול ורוד ]..[ "אני לא שונה 
ממך, אפילו שיש להורים שלי כסף, זה לא כסף שלי. זה כסף של ההורים שלי בתכל'ס״ 

]...[ אני שונה ממך. אבל בהרבה מאוד דברים אנחנו דומות.

והרחבת נקודת מבטה של הנערה.  יצירת הקשר,  לידי ביטוי שתי מטרות:  לפנינו דוגמה כיצד באות 
הראשונה באה לידי ביטוי באמירה "אני שונה ממך. אבל בהרבה דברים אנחנו דומות", אשר מאפשרת 
הזדמנות  מספקת  השנייה  הסוציאלית.  העובדת  עם  קשר  ליצור  וסיכון  מצוקה  של  מרקע  לנערה 
להרחבת נקודת מבטה של הנערה על מצבי קושי ומצוקה, ניפוץ סטיגמות ומיתוסים המשטחים את 
המציאות  של  וחקירה  למידה  מעוררת  עצמית  חשיפה  בעיניה.  חד-ממדית  תמונה  לכדי  המציאות 
שמאפשרת להעניק תוקף לתחושות ולידע של הנערה )"גם במעמד הבינוני יש סיפורים, צריך להגיד 

את זה"( ומסייעת לה לראות את ההתמודדות שלה באופן מורכב יותר ובתוך הקשר רחב יותר.
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חשיפה עצמית של המטפלת: שיתוף מינימלי
צעירות רבות הציעו את עמדת השיתוף המינימלי, כלומר שימוש בביטוי "גם אני" ללא פירוט הסיפור 
עצמו, כאמצעי שיענה על צורכיהן לתמיכה, לעידוד, להכרת אפשרויות נוספות לפתרון וכמקור לתקווה 
ואמונה שניתן לשנות את העתיד למרות חוויות העבר. לצד זאת, חלק מהצעירות הביעו גם תמיכה 
של  החיים  ניסיון  בטיפול.  המטפלת  של  ישירה  עצמית  בחשיפה  צורך  או  רצון  היעדר   – באי-שיתוף 
הצעירות כולל התנסויות שונות של חשיפה עצמית מצד אנשי מקצוע שסיפקה תרומה משמעותית 
בתהליך הטיפול. הדוגמה של לי-אור ממחישה את כוחו של השימוש באמירה "גם אני" כדרך להגיע 
אל הנערות ולסייע להן לבטא את תחושותיהן. כך היא תיארה את פנייתה לבית החם באחד מרגעי 

המשבר שחוותה בביתה:

אז נשברתי חזרתי לבית החם כי הייתי צריכה לקחת משם את המחשב שלי ואיפשהו 
רציתי שיראו אותי, ובאמת בת שירות שהייתה שם ראתה אותי, ואז לא רציתי לדבר 
דיברתי,  באמת  לא  החם  הבית  של  הסוציאלית  העובדת  של  בשיחות  גם  בהתחלה. 
כאילו סיפרתי דברים שלא אכפת לי שידעו, כמו זה שאימא שלי לא מכינה אוכל בבית 
כי זה לא אכפת לי, כי זה באמת לא מעניין אותי, אבל דברים מעבר לא סיפרתי ]...[ אז 
]לאומי[ אמרה לי משפט שרציתי באמת לשמוע מהרבה אנשים  בעצם הבת שירות 
בחיים שלי ולא שמעתי: "די עם המסכות, אני רואה מעבר, כאילו אני רואה את הכול 
גם אני עברתי את זה". ובכלל היא לא ידעה מה עברתי אבל רק לשמוע את זה גרם לי 
להוריד עוד יותר דמעות ועוד יותר לא להתבייש, ובעצם מאז, היא הייתה נקודת המפנה 
שלי, ומאז הפסקתי להתבייש, הפסקתי כאילו זה לא שעכשיו הלכתי רצתי לספר לכל 
האנשים את הסיפור של החיים שלי, אבל הייתי במקום שהוא די בטוח בעצמו, די לא 

אכפת לו לספר.

הרגע שמתארת לי-אור נתפס כנקודת מפנה שממנה והלאה היא הפסיקה להתבייש והתחילה לשתף 
בסיפור חייה. המילים ששמעה גרמו לה לספר את סיפורה ללא הבושה שנלוותה לשיתוף קודם לכן. 
התחושה שהיא היחידה המתמודדת עם חוויות קשות ועם עבר מודחק התחלפה בידיעה שהיא אינה 
בשיתוף  ההתנסות  את  מתארת  לי-אור  בקיומה.  ומכירים  נראית  היא   – בעולם  קיום  לה  שיש  לבד, 
ובדיבור על עצמה כתהליך הדרגתי, כך שהערך המשחרר שבדיבור הפך לנגיש ובעל משמעות עבורה. 
בהמשך לכך, קונדי תיארה כיצד החשיפה העצמית המינימלית יכולה לשמש לטובת פירוק האחרּות 

ובניית הקשר בין העובדת הסוציאלית לבין הנערה:

כאילו לא לבוא ולהתחיל לספר את הסיפור האישי. נגיד כמו שאני עכשיו מספרת וזה. 
פשוט להראות את המקום הזה שגם אני עברתי משהו שהוא קשה ואני פה כדי לעזור 
לך כי אני יודעת איך הייתי, ואני רוצה להעביר לך הלאה כדי שלא תהיי במקומות שלי. 
כאילו עצם האמירה הזאתי שאת חווית משהו זה מקרב ונותן לך להבין שוואלה, את לא 
מתנשאת מעליי ואת לא באה בגובה כאילו, ועכשיו את הולכת לעשות לי את המוות 
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וכמו שכולם חושבים להוציא מהבית ולהעיף אותי, לא להיות עם המשפחה או כל דבר 
אחר.

קונדי מציפה מקצת מהתפיסות והנחות היסוד שחלק מהנערות נושאות בנוגע לעובדות סוציאליות: 
השימוש  כי  נראה  למשפחותיהן.  נערות  בין  ומפרידות  מהבית  מוציאות  מייסרות,  מתנשאות,  שהן 
במילים  השימוש  אפילו  או  הסוציאלית,  העובדת  של  חייה  מסיפור  בחלקים  שיתוף  של  בפרקטיקה 
״גם אני עברתי ]דבר דומה[״, יכול לסייע בניפוץ הסטיגמות והחששות של הנערות, להעביר מסר של 
אכפתיות, דאגה ורצון להיטיב עימן, וכך לסייע בחיבור ובבניית האמון בין הנערות והעובדות הסוציאליות. 

שירן הדגימה כיצד חשיפה עצמית מינימלית מעודדת ומעניקה תקווה:

אל תספרי לי על החיים שלך כלום. אל תספרי לי. אני לא צריכה לדעת כמה ילדים יש 
]...[ אני מדברת  לך וכמה זה. אני לא צריכה. תשאירי זה שלך. אני לא צריכה את זה 
איתך לא בקטע של תבואי תספרי לי מה מו מי. לא, אז תבואי ותגידי לה את יודעת 
נגיד אבא שלי הרים עליי  שגם אני עברתי משהו כזה מתישהו. לא משנה מה. סתם 
יד. התבאסתי מזה רצח. אין ילד שזה לא קרה לו בחיים. אין, אין. גם אני עברתי את 
זה מתישהו אבל ישבתי עם אבא שלי ודיברתי איתו והעניינים הסתדרו. את לא צריכה 
להיכנס איתה למה עשית ואיך זה קרה ומה מו מי, לא. זה מוריד ממך כשאת עושה דבר 

כזה? לא להפך, את מעודדת אותה שהכול יכול להסתדר. שהכול יכול להיות בסדר.

חוויות  אודות  על  במידע ספציפי מחייה של המטפלת, אלא במסרים  צורך  לה  אין  כי  שירן מדגישה 
חיים אוניברסליות )"אין ילד שזה לא קרה לו בחיים"( שיכולים לנרמל ולהעניק לגיטימציה לתחושות 

שהתעוררו בנערה בעקבות חוויות חייה.

לצד הקריאה לשיתוף מינימלי, חלק מהצעירות ביטאו עמדה של אי-רצון בחשיפה עצמית. כאשר 
נשאלה על כך זוהר באופן ישיר, היא אמרה שהיא אינה רוצה לדעת:

העובדת  ]את  אותה  לראות  רוצה  אני   ]...[ יודעת  לא  אני  כי   ]...[ לא  רוצה,  הייתי  לא 
אותי,  תרים  חזקה  שמישהי  שצריכה  זאת  ואני  חלשה  שאני   ]...[ חזקה  הסוציאלית[ 
שלראות דברים חזקים שיש אנשים חזקים, ואולי זה ייתן לי את הכוח גם לרצות להיות 
בן אדם חזק ומצליח ]...[ לשמוע את העובדת הסוציאלית שלי אומרת "כן, אבא שלי 
היה מרביץ לאימא שלי" או "גם אחי אנס את אחותי" ודברים כאלה, אני לא חושבת 

שזה משהו שהייתי רוצה לשמוע.

יכולה ומוצלחת, כך שהצעירה תוכל  בעמדה שלפנינו ישנו רצון כי הדמות הטיפולית תישאר חזקה, 
להישען ולהיעזר בעובדת הסוציאלית ואף לשאוב ממנה השראה ולראות בה מודל לחיקוי. מדברי זוהר 
עולה כי שיתוף מתוך חוויות החיים עלול לנפץ את הדימוי של העובדת הסוציאלית שהצעירה זקוקה לו 
בטיפול כדי להצליח. עמדה זו נשמעה גם מצעירות נוספות. דוגמה נוספת תיארה קונדי מתוך מפגש 

שלה עם עובדת סוציאלית שנאנסה בעבר וכיום מסייעת לנערות:
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נגיד בתוכנית ]לנערות וצעירות[ הביאו לנו מישהי שהיא היום עובדת סוציאלית והיא 
גם באה מהמקום שהיא חוותה אונס והיא נמצאת שם לנערות. אז היא אומרת, אני לא 
מספרת את הסיפור האישי שלי. אני לא אומרת שאני באתי גם מהמקום, כי זה המקום 
של הנערה בחדר והיא צריכה לבוא. אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון. כי זה הטיפול 
של מי שבא אלייך, אבל מצד שני, ברגע שאת אומרת שאת באת מזה, יש את הקליק 
הראשוני הזה שכאילו את חווית את זה ואת יודעת מה בערך אני מרגישה ואת יכולה 

להבין כאילו.

המפגש סייע לקונדי להגדיר את עמדתה בנוגע לחשיפה העצמית של המטפלת – להצליח למצוא את 
והמטופלת בעקבות  ובתפקידי המטפלת  גבולות בטיפול  הדרך להשתמש בפרקטיקה לצד טשטוש 
זאת. אמירות כמו ״את באת מזה״ או ״גם אני״ שאוזכרו בדוגמה של לי-אור הן אחת מהדרכים שבהן 

מטפלות יכולות להשתמש בפרקטיקה מתוך מודעות לאתגרים שהיא עלולה לעורר.

במסגרת מחקר הפעולה המשתף שהשתתפו בו שתי המחברות אורגן יום עיון לעובדות סוציאליות, 
ההרצאות  בתום   .)2019 )שמעי,  שהציעו  הפרטנית  הפרקטיקה  את  המחקר  משתתפות  הציגו  ובו 
ביום העיון התקיימו קבוצות דיון עם העובדות הסוציאליות, ואלונה, מומחית מניסיון וחוקרת-שותפה 
במחקר הפעולה )שמעי, 2019(, הנחתה יחד עם בתאל את אחת הקבוצות. בשיחות התיעוד והסיכום 
לאחר מכן היא תיארה את תגובותיהן של חלק מהעובדות הסוציאליות להרצאה של בתאל שעסקה 
בשיתוף מסיפור החיים: "אז מה אנחנו נבוא לספר את הסיפור שלנו כדי ליצור קשר עם נערה? ואם 
היא תגיד 'זה לא מעניין אותי'?". כלומר, הן העלו דילמה נוספת – החשש שפרקטיקה זו לא תצליח ולא 

תתאים לנערה. בתגובה אמרה אלונה:

אותי זה לא מעניין מה הסיפור שלך, אני בתור נערה אם היית באה אליי ומספרת לי 
הייתי אומרת לעצמי "מה היא עושה, מה אכפת לי ממנה". אבל ]משתתפת אחרת[, 
להבדיל ממני, כן הייתה צריכה את זה. אז אמרתי להן אתן מבינות – יש שתי נערות, יש 

שני סוגים, יש שני עולמות, ויש שני סוגים של עובדות סוציאליות.

הדיון באפשרות של אי-שיתוף ושיתוף מינימלי העלו למודעות את חשיבותו של השימוש המותאם 
בפרקטיקה זו לשם מענה על צורכי הנערה. הפרקטיקה מספקת הזדמנות ללמוד, להכיר ולהתוודע 
אל צרכיה של כל נערה וצעירה, וטומנת בחובה דבר-מה נוסף: הצעירות במחקר מעניקות תשומת לב 
לעצמן וגם לעובדת הסוציאלית, ולהבנה כי כשם שיש מגוון נערות ומגוון צרכים, כך יש מגוון עובדות 
סוציאליות – ויש להניח שכל אחת מחזיקה בעמדה משלה לגבי סוגיית החשיפה העצמית. אך תהא 
אשר תהא הבחירה בעמדה והפרקטיקה הנגזרת מכך, היא מאפשרת לקדם מפגש בין נערה לעובדת 

הסוציאלית אשר מביא לידי ביטוי את הידע, הניסיון, החוויות ונקודת המבט של שתיהן.
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נור שמעי ובתאל סולימאן

דיון
הסוציאלית  העובדת  של  העצמית  בחשיפה  הצורך  לגבי  צעירות  של  בתפיסותיהן  עסק  זה  מאמר 
בטיפול עם נערות במצבי מצוקה וסיכון. המאמר נכתב מתוך רצון לספק את נקודת המבט והניסיון של 
צעירות בעניינה של סוגיה זו, שעודם חסרים בספרות, לצד הצגת מהלך מחקר הפעולה המשתף שבו 
סוגיה זו נמצאה כמשמעותית עבור הצעירות בטיפול. הדיון שלפנינו יחבר בין ממצאי המחקר לספרות 
ויעסוק במשמעויות של חשיפה עצמית בטיפול עם נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון. כמו כן יוצעו 

מחקרי המשך שמומלץ לערוך בנושא זה.

ממצאי המחקר העלו כי הצעירות רואות בחשיפה עצמית צורך משמעותי וחיוני בתהליך הטיפולי 
עבורן. נקודת המבט של הצעירות תוארה באמצעות שלוש קטגוריות: )1( אחרּות – "את במקום הכי 
גבוה ואני במקום הכי נמוך"; )2( הדדיות – "בטיפול יש שני אנשים, ולא אלוהים ובן אדם"; ו-)3( חשיפה 
עצמית של המטפלת – שיתוף מינימלי. בקטגוריה הראשונה תואר המפגש הטיפולי כמסגרת שמבנה 
עלה  ושונות מהן. בקטגוריה השנייה  כאחרות  הסוציאליות  העובדות  מול  אל  והצעירות  הנערות  את 
רצונן של הצעירות במפגש שיש בו הדדיות עם העובדות הסוציאליות, ותרומתה של החשיפה העצמית 
לכך. ולבסוף, בקטגוריה השלישית תוארה הפרקטיקה של שיתוף מינימלי כאמצעי לחשיפה עצמית 

של העובדות הסוציאליות בטיפול עם נערות וצעירות.

הממצאים מלמדים כי מרב תשומת הלב מקבלת קטגוריית-העל של חשיפה עצמית לא מיידית 
לטיפול, פרטים  חייו של המטפל מחוץ  וניסיון  חוויותיו  ומעורבות עצמית(, המבטאת את  ואז"  )"שם 
 Hill, Knox, & Pinto-Coelho, 2018; Knight,( ודרכי התמודדות  אישיות  תובנות  אודותיו,  על  ביוגרפיים 
Ziv-Beiman, 2013 ;2012(. בשונה מהצגת קטגוריה זו בספרות כחשיפה עצמית שנויה במחלוקת אשר 

מאיימת על עקרונות טיפוליים ואתיים בסיסיים, הצעירות במחקר ראו בה תרומה חשובה להשתתפותן 
אמצעי  עצמית(  )מעורבות  מיידית  לא  עצמית  בחשיפה  ראו  הן  בפרט  להן.  לסייע  וליכולתו  בטיפול 

הדרוש להתפתחותן כנערות וצעירות המתמודדות עם מצבי קושי ומצוקה.

ביניהם,  השונות  וצמצום  למטופל  המטפל  בין  הדמיון  הגדלת  מטרות:  מספר  עצמית  לחשיפה 
 Capobianco & Farber, 2005;( הענקת תוקף ונרמול לתחושות המטופל והפיכת המטפל לאנושי יותר
הצעירות  של  המבט  נקודת   .)Gaines, 2003; Gibson, 2012; Knox & Hill, 2003; Ziv-Beiman, 2013

במחקר עולה בקנה אחד עם מטרות אלו, ודומה לעמדות העובדות הסוציאליות הפמיניסטיות שגרסו 
כי החשיפה העצמית תורמת לשיפור מצבה של המטופלת ולתהליך הטיפולי, ומסייעת להמחיש את 
הדמיון האנושי בין נשות המקצוע לנערות )איל-לובלינג, 2014(. הממצאים הראו כי השימוש בסיפור 
האופציות  הרחבת  גם  כמו  הסוציאלית,  העובדת  עם  לקשר  עצמו,  לטיפול  חיבור  מאפשר  האישי 
נקודות המבט על  והרחבת  ניפוץ סטיגמות הדדיות  ותקווה, לצד  נרמול של קושי, מידתיות  לפתרון, 

בעיות חברתיות שהנערות מתמודדות עימן ברמה האישית.

בספרות נמצא כי חשיפה עצמית עם בני נוער מבקשת לקדם את המטרות הבאות: סיוע בצרכים 
ההתפתחותיים-נפשיים, יצירת יחסים טובים יותר בין עולם המבוגרים לבני הנוער והצעירים, והזדמנות 
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נוסף  מודל  עם  היכרות  להם  לספק  שביכולתו  שלהם,  ההורה  שאינו  מבוגר  עם  אמון  יחסי  ליצירת 
)Dutton, 2018; Gaines, 2003(. ממצאי המחקר מציעים נקודת מבט נוספת על  של עולם המבוגרים 
מטרת החשיפה העצמית בטיפול עם בני נוער וצעירים, ובמיוחד אלו המתמודדים עם מצבי מצוקה 
וסיכון. חשיפה עצמית משמשת לפירוק יחסי הכוח המובנים בטיפול עם נערות במצבי מצוקה וסיכון, 
ידי גורמי ממסד, ובהם עובדות סוציאליות, מתקיים בחסות החוק בהיותן מתחת  שהטיפול עימן על 
לגיל 18. החשיפה העצמית שמה לה למטרה להעביר מסר של אכפתיות ודאגה, גם במסגרת קשר 

טיפולי סמכותי.

בין עובדות  והפוליטיים הנוכחים במפגש  ממצאי הראיונות חשפו בפנינו את הרבדים החברתיים 
של  בפרקטיקה  להשתמש  מציעות  הצעירות  וסיכון.  מצוקה  במצבי  וצעירות  נערות  ובין  סוציאליות 
ושיתוף בחלקים מהסיפור האישי בפרט, כדי להציב במוקד המרחב הטיפולי  חשיפה עצמית בכלל, 
הפסיכו-חברתי את הסוגיות החברתיות והפוליטיות בחייהן הבאות לידי ביטוי ביחסים הטיפוליים עם 
העובדת הסוציאלית. בדומה לכך, ברק וברק )Barak & Barak, 2019( טענו כי החוויות המשולבות של 
עובדות  בין  הדיאלוג  במרכז  לעמוד  צריכות  ודיכוי  אפליה  לשוליים,  דחיקה  של  האתיופיות  הנערות 
סוציאליות למתבגרות במצבי שוליים: ״הדיאלוג הזה אינו משהו שצריך לעבור מעליו כדי להתמודד 
עם נושאים אחרים, הוא חלק מהותי משיתוף פעולה המבוסס על ברית״ )עמוד 82(. הקריאה לשימוש 
גם  עליהן  הנכפית  להדרה  הנערות  התנגדות  על  מבוססת  בטיפול  הסוציאלית  העובדת  של  בסיפור 
נערות  האחד  מהעבר  בו:  הכוחות  יחסי  ואת  המובנים  הפערים  את  לשנות  ורצונן  הטיפולי,  במרחב 
וסיכון, המתמודדות עם אלימות ופגיעה, מקצתן לא השלימו לימודי תיכון,  המגיעות ממצבי מצוקה 
הן ומשפחותיהן חיות בעוני ונמנעים מהן משאבים והזדמנויות, ומנגד – עובדות סוציאליות המסמנות 
את התמונה ההפוכה, החיובית, בעלת היכולת. בתמונה זו ניכר גם הכוח המקצועי והחוקי של העובדת 
עם  מתיישבות  שאינן  החלטות  ולהחליט  מהבית  נערות  להוציא  למשל  לה  המאפשר  הסוציאלית, 
מבקשות  הן  ואותו  לידיעתנו,  מביאות  והצעירות  שהנערות  הפוליטי  הרובד  זה  ורצונותיהן.  צורכיהן 
לשנות. במקום תמונת נגטיב זו של זו, הן מציעות לרקום בין הנערה לעובדת הסוציאלית יחסים שיש 
בהם הכרה הדדית של השונה והייחודי לכל אחת וגם של המשותף ביניהן. זו המשמעות של הציטוט 

של גליה שהוצג לעיל: ״אני שונה ממך. אבל בהרבה מאוד דברים אנחנו דומות״.

עולה בקנה אחד עם המודל  ובן אדם",  ולא אלוהים  יש שני אנשים,  "בטיפול   – סוגיית ההדדיות 
בין  הקשר  את  במרכזו  שממקם  הקשרי-תרבותי  מודל  שהוא  התייחסותי,  הפמיניסטי  הטיפולי 
המטופלת למטפלת, ורואה בחקירת נקודות החיבור והניתוק ביניהן ברמה האישית והחברתית אמצעי 
 .)Jordan, Hartling, & Walker, 2004 ;2016 ,לגילוי האופנים שבהם הפוליטי הופך לאישי ולהפך )גיליגן
של  והפוליטיים  החברתיים  האישיים,  צורכיהן  על  לענות  האמצעים  אחד  להיות  יכולה  זו  פרקטיקה 
הנערות והצעירות ולהציע אלטרנטיבה למפגש אחר ביניהן לבין העובדות הסוציאליות. עבור הצעירות 
במחקר, המוקד הוא השיתוף )partnership( ולא רק החשיפה. אפשר לחשוב על השיתוף כמשמעות 
 Brown( הפמיניסטי, או לאופן שבו התאורטי הופך לממשי )sisterhood( נוספת ועדכנית לרעיון הֲאָחיּות
Walker, 1990 &(. באמצעות הקריאה לחשיפה עצמית מינימלית הצעירות מבטאות את קול היחסים, 

אשר תובע המשכיות ומתמקד בקשר האנושי ולא בהיפרדות )גיליגן, 2016(.
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צימרמן )2014( כותבת כי מערכת יחסים מיטיבה המעודדת צמיחה מאופיינת בשלושה ערכים 
בקשר  הימצאות  של  מסוימת  צורה  ומגדירים  מייצגים  אשר  ותקשורת,  אמפתיה  הדדיות,  בסיסיים: 
מלמדים  מיטיבה  יחסים  מערכת  של  לערכים  הצעירות  שהציגו  העמדות  בין  הדמיון  בו.  והשתתפות 
כי למרות כל האתגרים, מצבי המצוקה והסיכון שעימם נאלצו להתמודד, הצעירות מחפשות דרכים 
ומבקשות  פוגשות,  שהן  הסוציאליות  העובדות  עם  וספציפית  בכלל,  העולם  עם  קשר  לקיים  שונות 
ונוכחות של  לבנות קשרים אחרים מאלה שהן התנסו בהם קודם – כאלו שיש בהם שיתוף, הדדיות 
מבוגר שמאפשר להן לצמוח ולהיעזר. הן זקוקות לעובדות הסוציאליות שיבנו את הגשר שהן תוכלנה 

״להיות בקשר״ עימן באמצעותו – וזוהי בעינינו משמעות האמירה "דרך הסיפור שלך".

מבקשות  או  הסוציאלית,  העובדת  של  הסיפור  דרך  ייעשה  שהטיפול  מעוניינות  הצעירות  כאשר 
אלה  אמירות   – אני״  גם  שתגידי  ״מספיק  או  אדם״  כבן  אליי  ״תבואי  חווית״,  שאת  ממה  לי  ״תעזרי 
את  מבקשות  הצעירות   .)2005( בנג׳מין  של  רעיונותיה  ברוח  ביניהן,  הדדית  להכרה  רצון  מבטאות 
והחברתי  המקצועי  האישי,  ניסיונה  את  המביאה  מקצוע  כאשת  הסוציאלית  העובדת  של  נוכחותה 
חוויותיהן עצמן,  גם את המגוון הרחב של  להן לתפוס אחרת  כזו תאפשר  ונוכחות  לתהליך הטיפול, 
ולפרוץ את הצמצום בתיוגן כנערות וכצעירות במצבי מצוקה וסיכון )בר, 2020(. כלומר, נוכחות מלאה 
ואותנטית של הנערות והעובדות הסוציאליות בטיפול תאפשר לקדם את מערכת היחסים הטיפולית 
מתוך  לנבוע  עשויה  לאי-שיתוף  ההעדפה  גם   .)Bloomgarden & Mennuti, 2009; Miller et al., 2004(
הכרה בעובדות הסוציאליות כנשות מקצוע המביאות עימן ניסיון מגוון וחוויות חיים לצד ידע מקצועי. 
זו לא  ״אני לא מעוניינת לשמוע״, או התפיסה שיש עובדות סוציאליות שונות שפרקטיקה  האמירה 
תתאים להן, מנכיחות את העובדת הסוציאלית כסובייקט שלם בעל חוויות שונות ומגוונות, ומבטאות 

גם את הצורך הטיפולי של הנערה לעמוד במוקד הטיפול.

אלו  ובפרט  בכלל,  וצעירות  נערות  בקרב  עצמית  בחשיפה  הדיון  את  להרחיב  ביקש  זה  מאמר 
ומאמינות  מקוות  שאנו  בנושא,  לדיון  פתח  פותח  הוא  בכך  וסיכון.  מצוקה  מצבי  עם  המתמודדות 
והן  ולצעירות  ויתרחב למען קידומה של עבודה סוציאלית רלוונטית אשר מחוברת הן לנערות  שילך 
לעובדות הסוציאליות המסייעות להן. כדי להצליח לענות על הצורך של הצעירות בטיפול והקריאה 
שלהן לשימוש בחשיפה עצמית, יש לספק לאנשי המקצוע הזדמנות ללמידה, התבוננות ודיון, כמו גם 
זו לאורך דרכם המקצועית. הספרות המחקרית על חשיפה עצמית  אפשרות להתנסות בפרקטיקה 
בעבודה הסוציאלית מלמדת כי חסר עדיין דיון בתאוריה ובפרקטיקה של החשיפה העצמית במסגרות 
האקדמיות ובמסגרות הכשרה לעובדות סוציאליות )Knight, 2014(, ואנו מקוות שמאמר זה יסייע ביצירת 
מרחב לדיון ועיסוק בפרקטיקה של חשיפה עצמית בקרב סטודנטיות ואנשי מקצוע. אחד המרחבים 
זו, להתנסות ולשכלל את השימוש בה, הוא מרחב ההדרכה )פרקש-צ׳יין  שבו ניתן לדון בפרקטיקה 
ואידיסיס, Knight, 2014 ;2020(. ככל שמרחב ההדרכה לסטודנטיות ולאנשי מקצוע יאפשר דיון ועיסוק 
רב יותר בנושא זה, ובמיוחד אם המדריכה עצמה תספק מודל לשימוש בחשיפה עצמית, כך סטודנטים 
של  בפרקטיקה  לשימוש  ותיאורית  אתית  בהירות  לצד  יותר,  רב  ביטחון  לחוש  יצליחו  מקצוע  ואנשי 

חשיפה עצמית בטיפול.
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כתיבת המאמר יחד בידי שתי מחברות הנמצאות במיקומים חברתיים שונים, אשר מהם נובעים 
שותפות  שיתוף,  כמו  תאורטיים  רעיונות  להפוך  נוספת  הזדמנות  סיפקה  שונים,  וכוח  הון  ידע,  סוגי 
זה ביקשנו להפנות תשומת לב לסוגיה של חשיפה  וחשיפה עצמית לפרקטיקה במציאות. במאמר 
עצמית בעבודה טיפולית עם נערות, מהלך שצמח מתוך מחקר פעולה ונמצא כסוגיה מרכזית בעיני 
ולהתבונן  להתנסות  לחקור,  ולהעמיק,  להמשיך  הזמנה  יספק  זה  שמאמר  מאמינות  אנו  הצעירות. 

בחשיפה עצמית מתוך נקודת המבט של נערות וצעירות נוספות ועובדות סוציאליות, יחד ולחוד.

עם זאת, למחקר זה כמה מגבלות: המחקר עסק באופן רחב בנערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון 
והדיון בחשיפה עצמית צמח מתוך ממצאי המחקר אבל לא עמד במרכזו. טיפול עם  ובטיפול עימן, 
נערות וצעירות מתקיים במרחבים ממסדיים וחוץ-ממסדיים, ובמחקר חסרה הבחנה ובהירות בנוגע 
למפגש הטיפולי שמתקיים בתוך הממסד בהשוואה לארגונים חוץ-ממסדיים. ולבסוף, המדגם במחקר 

זה הינו קטן, וייצוגן של צעירות מקבוצות חברתיות מודרות הינו מצומצם עוד יותר.

יש מקום רב למחקרי המשך שיעסקו בסוגיה זו באופן ייחודי ובהקשרים נוספים, כגון המיקומים 
החברתיים שנערות ונערים מגיעים מהם – רקע תרבותי ואתני, דת, נטייה מינית, מוגבלות ועוד; ההקשר 
המגדרי במצבים שבהם עובדים סוציאליים גברים מטפלים בנערות, והמשמעויות של חשיפה עצמית 
בטיפול עם נערים עבור מטפלים ומטפלות; וההקשר של מסגרות ממסדיות וחוץ-ממסדיות, מסגרות 
בקהילה ומסגרות חוץ-ביתיות. נוסף על כך, קולן של העובדות הסוציאליות הינו קול משמעותי אשר 
יסייע להשלים את התמונה שעלתה במחקר הנוכחי. ולבסוף, דרוש מחקר העוסק בהוראה והדרכה של 
פרקטיקת החשיפה העצמית בטיפול עם בני נוער וצעירים. מחקרי פעולה עם בני נוער וצעירים ואנשי 
העבודה  מקצוע  לערכי  חיבור  מתוך  זה  בנושא  העתידית  בחקירה  לסייע  יכולים  ולחוד,  יחד  מקצוע, 

הסוציאלית.

נקודות מפתח
חשיפה עצמית בטיפול היא פרקטיקה נפוצה, אך רק מיעוטם עוסקים בחשיפה עצמית בטיפול  	

עם נוער וצעירים.

לשיתוף מניסיון החיים של העובדת הסוציאלית בטיפול עם נערות וצעירות יש ערך טיפולי והוא  	
עונה על צרכים רגשיים וחברתיים של הנערות.

של  	 עצמית  בחשיפה  המתמקדים  ומחקרים  מקצועית  הדרכה  אקדמית,  הכשרה  דרושה 
המטפלים בטיפול עם בני נוער וצעירים במצבי מצוקה וסיכון.
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