"עובדים סוציאליים" עם מיקי חיימוביץ
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ביום חמישי הקרוב ,עומד להסתיים מסע שהחל לפני כחצי שנה מול תוכנית "המערכת",
בהנחיית מיקי חיימוביץ ,והתוכנית כולה תעסוק בחשיפת עבודתם המורכבת והחשובה של
העובדים הסוציאליים לחוק הנוער והעובדים הסוציאליים לנוער ומתבגרים .רשמו :יום חמישי,
 5/2/15בשעה  ,21:00ערוץ .2
צוות תוכנית "המערכת" ,בהנחייתה של מיקי חיימוביץ ,התלווה במשך מספר ימים לשתי
עובדות סוציאליות לחוק הנוער ,עו"ס משפחה ועובד סוציאלי לנוער ומתבגרים ,במטרה
לחשוף את מורכבות עבודתם ,בחיי היום-יום ,ישיבות צוות ,מפגשים עם לקוחות והצגת
המצוקות מחד והמענים מאידך ,בעבודתם להציל את הילדים והנוער.
לצד מומחים כמו מנכ"ל משרד הרווחה ,יוסי סילמן; יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ,עו"ס
צפרא דוויק; מנכ"ל מכון חרוב ,פרופ' אשר בן אריה; השופטת בדימוס סביונה רוטלוי; ראשת
בית הספר לע"ס באוניברסיטת ת"א ,פרופ' בלהה דווידסון-ערד; מנכ"ל המועצה לשלום
הילד ,ד"ר יצחק קדמן ,ואחרים ,ליווה צוות התוכנית את עבודתם של העובדים הסוציאליים
הבאים :עו"ס יוסי בן-דוד – עובד סוציאלי לנוער ומתבגרים בעיריית אשדוד .עו"ס אלונה לוי –
עובדת סוציאלית לחוק הנוער בעיריית אריאל .עו"ס חן שור – עובדת סוציאלית משפחות
עיריית אריאל .עו"ס יעל גוטליב – עו"סית לח"נ של עיריית ירושלים במרכז ההגנה "לין" של
משרד הרווחה.
כן השתתפו בכתבה עובדים סוציאליים רבים וביניהם עו"ס מיכה הרן ,חוקר ילדים ממחוז
ירושלים; עו"ס אורי שמואלי – עו"ס לחוק נוער מעיריית תל-אביב; עו"ס מירב אבירם ,מנהלת
מחלקת נוער וצעירים בעיריית אשדוד; צוות עובדי מרכז ההגנה "לין" בירושלים והמנהלת
שוש תורגמן ,ועוד רבים וטובים.
בראיון באולפן שלאחר הסרט התראיינו מנכ"ל משרד הרווחה ,יוסי סילמן ויו"ר ארגון מנהלי
הרווחה ברשויות המקומיות ומנהלת מינהל הרווחה בכרמיאל ,עו"ס שולה מנחם .כתבה זו
לא הייתה יכולה לצאת לפועל ללא שיתוף הפעולה של מנהלים ועובדים במשרד הרווחה
ומנהלי המחלקות לשירותים חברתיים :עו"ס רונית צור – ראש מינהל לשירותים חברתיים
בעיריית אשדוד .עו"ס אלי גיל-עד (אריאל); עו"ס בוני גולדברג (ירושלים; עו"ס דורית
אלטושלר (תל-אביב) והצוות הנפלא שלצידם.
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובאיגוד העובדים הסוציאליים רואים חשיבות רבה
בכתבה המציגה את מורכבות עבודתם של העובדים הסוציאליים ,וכמו שמופיע בפרומו
(קדימון) מתארת איך הם "מקדישים את חייהם כדי להציל את הילדים"" .בשלבים השונים
של הכנת הכתבה והוצאתה לפועל נערמו קשיים רבים ובחוסר רצון לשיתוף פעולה מצד
עובדים סוציאליים" אומרים דוברי הרשויות הנ"ל ומציינים כי "נדרשו מאמצי שכנוע כדי
שייאותו להתראיין ,מול דרישות שונות של הפקת התוכנית שביקשו להציג את עולמם של
העובדים הסוציאליים בצורה האוטנטית ביותר" .בסופו של יום ,הושלמה התוכנית והיא תעלה
לאוויר ביום חמישי הקרוב ,5/2/15 ,בערוץ .2
רונית צור ,ראש המינהל באשדוד ,גאה שבתוכנית החשובה הנ"ל נבחרה אשדוד ועובדי
המינהל להציג את העבודה הקשה ואת מלאכת הקודש שעושים העובדים הסוציאליים
בישראל.

