
ר שירלי בן שלמה"ד
בית הספר לעבודה סוציאלית  

אוניברסיטת בר אילן

על –מגיפה כהזדמנות לשיווק מקצועי 
ההזדמנות שיצרה מגפת הקורונה לשיווק  

.מקצועות הטיפול



?על מה נדבר
 הקורונהמגיפתכיצד ניתן להבין את המציאות מול.

מדוע המציאות החדשה יוצרת הזדמנות שיווקית

למה זה צריך לעניין אותנו?

(.מקצועות הטיפול)

הצעות להמשך הדרך/מחשבות.



:הקורונה אומגיפתהמציאות מול . 1
VUCA WORLDעולם של אי וודאות 

בשנותהאמריקאיהצבאי"ענהגהVUCAהמונח
מהעולםהמעבראתלתארנועדהמושג.התשעים
לעולםמסודרמעולםמעבר/הדיגיטלילעולםהאנלוגי

להיותבמהירותהופךהחדשהסדרבועולם.כאוטייותר
.ישן

:מרכיביםארבעה

Volatility(תנודתיות)Uncertainty(וודאות-אי)
Complexity(מורכבות)Ambiguity(עמימות)



תנודתיות בעולם הטיפול
המציאות שהכרנו לפיה פגישה טיפולית מתרחשת בחדר 

כאשר יש קרבה פיסית בין המטפל לבין המטופל  , (כ"בד)סגור
בידוד /משתנה לנגד עיננו מול הכלל החדש שנקבע בהקשר לריחוק 

.חברתי

גם מקומות העבודה שלנו משתנים

חלקם , חלקם נסגרים, לנגד עיננו

נסגרים למחצה ויש תחושה של  

.רכבת הרים מקצועית



אי וודאות
אנחנו נדרשים לקבל החלטות מהירות כאשר יש אי וודאות בקשר לעתיד  ,

.אבל גם בקשר להווה
האם המקצוע שלי יחשב מקצוע חיוני?
ה לאבד את הכנסתי או שהכנסתי תצטמצם בצורה  /האם אני עלול

?משמעותית
מה יהיה עם הילדים שלי?
מה עם בני המשפחה המבוגרים?
  האם המטופלים שלי יסכימו לעבוד באמצעות תוכנות ליצירת קשר

?(כמו זום)?מרחוק
כיצד נגן על מטופלים בסיכון כשאנחנו בעצמנו מרגישים בסיכון?
פחד להידבק/פחד להדביק.
מתי כל זה ייגמר?
מתי יחזרו החיים שהכרנו?



מורכבות
שינוי בתת מערכת אחת יוצר . העולם פועל כמו מערכת מורכבת

,  ברגע שסוגרים את המשק לפעילות. שינוי בתת מערכת אחרת
מצבם הכלכלי של המטופלים שלנו מתדרדר והם מתמודדים עם 

.אותו כלל חל גם עלינו. בעיות עימם לא התמודדו קודם

הבית הופך להיות חלק , ברגע שאנחנו מנסים לעבוד מהבית
מהמרחב הטיפולי ואנחנו צריכים להגדיר את הגבולות מחדש מול  

.בני הבית ומול המטופלים

  הכלכלה הסינית לא עובדת ולכן חסר ציוד מגן

.שמגיע מסין



עמימות
.קושי להבין לאן אנחנו הולכים וכיצד עושים זאת

הדבר . עמימות נוצרת כאשר יש תחושה שאיבדנו משהו שהיה לנו
.המרכזי שאיבדנו הוא הסדר הקבוע

.דוגמת הביצים

:תחושת העמימות עברה מספר טרנספורמציות

הנגיף התפשט . הקורונה התחילה בסין וחשבנו שזה לא שייך אלינו
במהירות בכל רחבי הגלובוס  והוביל לחרדה גדולה ושיתוק  

ואז (קניות/טיפולים/הרצאות/פגישות)עשייה מרובהשהתחלפו ב
.מהשיתוקוציפייה ליציאה ( מסוימת) רגיעה



תגובות אופייניות ברמת הפרט

התגוננות התקפה התכנסות

קניית ציוד מגן

לא להתקרב לאחרים

הממשלה חייבת לעזור  
.לנו

העיריה חייבת להכריז  
עלי חיוני

.נחכה עד יעבור זעם
.נצמצם פעילות

מדורת השבט



תגובות ברמת הפרופסיה
בתוך הפרופסיה ובין פרופסיות

  מי פחות חיוני-מי יותר חיוני

.נראות, שכר: מוביל למאבק על משאבים מצומצמים כמו למשל

.מדענים, רופאים, אנשי חינוך, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים

כולם נאבקים להיות בקדמת הבמה חלקם בזכות הידע והכישורים  
ואחרים צריכים לשכנע שהם ( שירות ראשוני) שיש להם

(.שירות משני)חיוניים



מדוע המציאות החדשה יוצרת . 2
הזדמנות שיווקית

 יזוםשיווק יכול להיות.

אני מחליטה לשווק פרויקט בניה מסוים או מעדן שוקולד חדש שאני  
.מייצרת ואני יכולה להחליט שאני משווקת מקצוע

 שיווקית משהו בסדר הקיים צריך להשתנותהזדמנותכדי שתיווצר  .

המחסור : למשל. לפעמים הסדר הקיים שמשתנה יוצר מחסור
לפעמים נוצר מחסור מדומה על רקע תגובת  , שנוצר בביציםהאמיתי

.  התגוננות כמו המחסור שהיה בנייר טואלט

 למשל האיסור להתקרב  לפעמים הסדר הקיים יוצר מציאות חדשה
.ללקוחות גרם לבתי הקפה למכור מוצרים עתידיים

  מאותה סיבה בדיוק באוניברסיטאות ובקליניקות החלו לטפל דרך
.הזום



הזדמנות חדשה במעבר של 
?מקצועות הטיפול לזום

 המעבר של מטפלים לעבוד דרך הזום הוסיף עוד כלי טיפולי
.אולי הוא זירז תהליכים שהיו קורים בכל מקרה, לארגז הכלים

  המעבר לזום יצר כר פורה של הרצאות בנושאים טיפוליים
.  שמונגשות מהספה

 העברה בימי קורונה'המעבר הוסיף מושגים חדשים כמו'.

שיטות יצירתיות לעבודה מרחוק.

(הטיפול בתוך הבית)משפחתיות חדשותדינמיקות

הצפה של חסרים טכניים  ומתן פתרון.

.  כל אלו תרמו להתפתחות הפרופסיה הטיפולית



האם יש עוד הזדמנויות שיווקיות  . 3
?ולמה כל זה צריך לעניין אותנו

בפרט  , בימים של שגרה המעמד של מקצועות הטיפול מאוד בעייתי
.בשירות הציבורי

שכר נמוך

למשל . סטראוטיפים שליליים הנקשרים למקצועות הטיפול
.'חוטפי ילדים'עובדים סוציאליים מכונים לא פעם 

 אחת הבעיות היא שלא באמת ברור לציבור מה אנחנו עושים בגלל
.החיסיון שאנו מחויבים לשמור בקשר שביננו לבין לקוחותינו



?איך נבנה דימוי של מקצוע
1 . ידע ציבורי–מדיה

2 .קשר עם איש המקצוע

או מקצועות כמו מדענים  , בניגוד לרופאים שלכולם ברור שהם מצילים חיים
כשמדובר  , שלכולם ברור שבמעבדות שלהם יש סיכוי למצוא חיסון לנגיף

.  מיידיבמקצועות בתחום בריאות הנפש הקישור לחיים והצלתם הוא לא 
בעת האחרונה יחסי . יזוםמקצועות אלו מאוד מתקשים לשווק עצמם באופן 

להיצע של  קשורים הציבור השליליים והמעמד הנמוך שנקשר אליהם 
.מאויישותמשרות לא 





אלא  , כמעט שאינה מסקרת את מקצועות הטיפול בזמן של שגרההמדיה 
.בעיקר כשקורה משהו ואז הדימוי נראה מאוד רע

הזוג היה מוכר לרווחה: אשת השוטר שנורתה בבת ים

האישה שעל פי החשד נרצחה על ידי בעלה בדירתם פנתה בשנים 
אך הקשר עמה , האחרונות לשירותי הרווחה ודיווחה על אלימות

".היא סירבה להגיש תלונה במשטרה. "נותק לפני כשנה

פסיכולוג נעצר בחשד שתקף מינית ילדים לפני שנים

הוארך מעצרו של פסיכולוג ילדים המתגורר בבאר שבע בעקבות 
ארבעה גברים טוענים שהותקפו כשהיו בני . תלונות שהוגשו הלילה
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קשר של הציבור עם מקצועות  
:  הטיפול

  קשר עם אנשי מקצועות הטיפול בתחום בריאות הנפש קשור
.פחד לאבד שליטה, לחולשה, הרבה פעמים לחוסר תפקוד

 כשמדובר בשירות ציבורי יש אנשים שמעולם לא היו בקשר עם
אלימות )איש המקצוע מאחר שמגיעים אליו במצבי קצה

(.ב"קושי כלכלי וכיו, במשפחה

.אבל הקורונה יצרה הזדמנויות חדשות להיכרות



?אלו הזדמנויות שיווקיות נוצרו כעת
 משבר הקורונה ואי הוודאות שהוא גרר בעקבותיו יצר קושי רגשי

לא נעזרו בשירותי בריאות , שבדרך כלל, אצל הרבה מאוד אנשים
.המגע עם אנשי הטיפול יוצר הזדמנות להיכרות. הנפש

 הפרויקטים שעושים אנשי הטיפול ברמה הפרטנית והקהילתית
איתור נשים , תמיכה בקשישים ובחסרי ישע, כמו הרצאות ברשת

גם זה , שנמצאות בסיכון מגדילים את הידע של הציבור הרחב
שבימים רגילים אינו נזקק לשירותיהם ולעיתים מובילים גם 

.  לסיקור במדיה

מדובר  . ההופעה של אנשי טיפול במדיה היא עדיין לא מספיקה
,  בשטח במה מצומצם שניתן בעיקר לרופאים ומדענים

.אך אפשרית



?מה כן ניתן לעשות במדיה
 שם כבר –אבל לא בקבוצות סגורות , בפייסבוקפוסטיםכתיבת

.מכירים אותנו

מענייןפרוייקט/פניה לעיתונאים עם סוגיה מקצועית מעניינת.

כיצד מטפלים בניצולי : ניצול הזדמנויות ייחודיות בתוך המשבר
שואה בזמן הקורונה או מה קורה לנשים נפגעות אלימות בזמן  

.הקורונה

כתיבת מאמרי דעה.

-----------------------------------------

לא נוסיף ימי )בחרו בעמדה לא פופולארית: המקרה של המורים
.אבל יצרו לעצמם הזדמנות שיווקית, (הוראה על חשבון החופשה



כדוגמא לניצול –המקרה של המורים 

הזדמנות שיווקית
"מיליארד שקל במשבר4תרמו מעל המורים "

מזכ״לית הסתדרות המורים  , יפה בן דוד, 12בחדשות העליהוםאחרי 
.משיבה

;  זורע את זרעי האלימות נגד עובדי ההוראה״, ״האוצר משתמש בכתבים
״מי מהם ; ברבש להתעסק בתחום שהוא מבין בו״' ״אני מציעה גם לפרופ

״?תרם את משכורתו

-------------------

קיבלה זמן במה זהה למנכל משרד הבריאות

חינוך ילדנו–נגעה בבטן הרכה של כולנו 

העלתה לסדר היום את הדיון במעמדם של המורים ושל מערכת החינוך  
.אבל גם בצביעות הציבורית



סיכום
 משבר הקורונה הוא זמןVUCAאי /הקשור בתנודתיות

.מורכבות ועמימות/וודאות

 התקפה והתגוננות, התכנסות–רמת הפרט.

 מאבק על משאבים–רמת הפרופסיה.

 על רקע יזום על רקע נסיבות חדשות –הזדמנות שיווקית
.שנוצרו

הנסיבות החדשות שנוצרו יצרו הזדמנות בשתי זירות מרכזיות  :
.וקשר עם הציבורתמדיה

הזום יצר הזדמנויות נוספות.



המלצות

 חשוב להתחבר למה שאנחנו מרגישים וכיצד אנחנו מתגוננים
.ולחשב מסלול מחדשרק מתוך זה נוכל לנצל הזדמנויות שנוצרו 

  המצב החדש יצר הזדמנות אישית לחשוב על מה אנחנו רוצים
.עבור עצמנו ומשפחתנו וגם הזדמנות ברמה המקצועית

בתוך / תחת רגלינו' כאשר האדמה רועדת'חשוב להבין ש
אלו , אנחנו נדרשים למצוא דרכים חדשות להתמודדותנפשינו

עשויות להביא להתפתחות אישית ומקצועית ולמציאת 
.משמעות חדשה בחיים



לסיום
או לכתוב לי /ט ו'מחשבות ניתן לכתוב אותן בצ/יש לכם שאלות

 Shirley.ben@biu.ac.ilבאופן אישי למייל

.תודה על ההקשבה ותודה למכון חרוב.

mailto:Shirley.ben@biu.ac.il

