עמיתיי ועמיתותיי היקרים והיקרות.
שמי זוהר ,אני עו"ס ,בן  .42בהכשרתי ועבודתי בארץ אני מטפל במשפחות ,נוער (חט"ב)
וילדים (מועדונית) וחבר בעמותה הישראלית לאחווה מקצועית בינלאומית שהיא סניף של ארגון
.CIF International
ברצוני לספר לכם מעט על "פרויקט השלום  "2015בהובלת סניף ה  CIF -איטליה בו
השתתפתי באוקטובר-נובמבר .2015
"פרויקט השלום" באיטליה נוצר ומוסד לפני שנים מספר ע"י מי שהיה הנשיא של הארגון
הבינלאומי בשנים  - 2011 – 2009מימו מרולה .זאת בעקבות מחלוקת שאירעה במהלך הכנס
הבינלאומי בקפריסין בשנת  2011אליו הוזמנו שלשה פלסטינאים .מימו לקח על עצמו למסד
ולייחד את ההשתלמות המתקיימת בכל שנה באיטליה בסימן של "פרויקט השלום" ואשר
תכלול שני משתלמים ממדינות העולם ושני משתלמים ישראלי/ת ופלסטינאי/ת  -אשר אמורים
להיוודע זה לזה ולקיים קשרים בלתי אמצעיים ,חברתיים-ומקצועיים גם יחד ,וכל זאת  -כדי
לנסות ולקרב בין אנשים ועמים באווירה המיוחדת של השתלמות מקצועית-תרבותית וכשלב
ביישום מטרות הארגון.
ההשתלמות באיטליה כוללת מבנה סקטוריאלי בו המתארחים מגיעים לאיטליה לפרק זמן של
שבועיים ,כאשר החלק הראשון שבהם כולל שלושה ימים של סיורים ברומא וסביבותיה בשילוב
לימודים על הארגון הבינלאומי ומטרותיו (שכן לא כל המשתלמים חברים בארגון ,פעילים
ומנוסים) .שלושת הימים הללו הנם בתנאי אירוח באכסניה נחמדה ששימשה בעבר כמכללה
ללימוד כמורה .כחלק מההווי ,אוכלים במקום את ארוחות הצהריים והערב בחברת חברי הסניף
האיטלקי אשר גם הם לנים במקום.
לאחר שלושת הימים הללו בם התוודענו זה לזה שלש המשתלמות ואנוכי (פסיכולוגית
מטורקיה ,עובדת סוציאלית מברזיל ,ופעילת נשים פלסטינאית) ,עברנו לגור אצל משפחות
מארחות החברות/מסייעות לסניף האיטלקי והכל בהתנדבות כמובן.
בשבוע זה התוודענו למבנה הפוליטי – גיאוגרפי  -היסטורי באיטליה אשר יצר שם את המדינה,
ומכאן גם את תפיסת הרווחה .מההרצאות ששמענו למדנו כי למעשה ,תפיסת הרווחה של
איטליה נוצרה בשנות ה  70 -של המאה הקודמת ואלו מיושמות עד היום (התקנון והחוקים)
באופן הולך וגדל.
ניתן לסכם כי יש שוני עיקרי בין תפיסת הרווחה או מערכת הרווחה הישראלית לזו האיטלקית -
בכך שהאיטלקית מובנית ממודל של יצירת מענים לצרכים  -ע"י גופים ויזמים פרטיים ,כאשר
הם משכללים את המענים בהתאם לידע נצבר ,מימון שניתן ופיתוחי מענים וארגונים חדשים.
השלטון המרכזי והמקומי הנם מצומצמים ביותר מבחינת השוואה לזה הישראלי ,וכך להערכתי,
גם טיב המענים (היות וכל מענה ניתן כמיקור חוץ ולבעלים יש אינטרס למקסום רווח כמובן).
זאת ,בעוד בישראל השלטון המרכזי והמקומי יוצרים מענים ציבוריים!
בין המוסדות והארגונים המקצועיים בהם ביקרנו ארבעתנו בשבוע הראשון היו:
לשכת התעסוקה (מקבלים נערים ונערות מגיל ;)...15
ארגון גג לנערים ללא מענים אחה"צ אשר כולל בתוכו גם ארגון גג לנוער עם צרכים מיוחדים;
ארגון מתנדבים המקביל ליחידה למניעת אלימות (ללא שכר ותמיכה לארגון מצד הממשלה);
כמו-כן צהרונים ,מועדוניות ויחידה לקידום נוער.
עיקר השוני בכל אלו היה במיעוט אנשי מקצוע כגון עובדים סוציאליים וכיו"ב בארגון עצמו  -ואלו
משמשים בעיקר בשלטון המקומי כמשגיחים/מדריכים/מקשרים לענייני צרכי הארגון ובקשותיו
התקציביות.

בשבוע השני של ההשתלמות ,נפרדו דרכינו וכל אחד מאתנו הוצב באזור וחבל אחר באיטליה
להכיר ולהתנסות בשירותים מקצועיים וארגונים הקשורים לתחום עבודתו .אני נשלחתי לצפון
איטליה  -לפדובה,
בפדובה ביקרתי ,כאמור ,במועדונית ,בגן משולב צהרונית אשר משמש גם למעשה מעין קלט
חירום לילדים ,וכך גם לנשים מוכות ועוד שירותים .זאת ,משום שבאין מענים מלאים לרשות
המקומית וגם לארגונים ,הרי שהאחרונים מתבקשים לתת "שירותי אקסטרא" .למעשה אין
מענים אמתיים לצרכים ,הרשות מבקשת מאלו הקיימים להתגמש ולקבל לתוכם ולסייע גם
לנדכאים אשר נופלים בין הכיסאות ,וזאת על אף שאינם מוכשרים לתת מענה לאוכלוסיות אלו.
מכל אלו ניתן ללמוד כי הרווחה בישראל וארגונה ע"י העסקת עובדים סוציאליים ברשויות
מאפשר ,למעשה ,מתן שירות יותר מקצועי ומכיוון שכך ,וודאי בהשוואה לאיטליה ,ישראל נותנת
שירותי רווחה ראויים יותר.
יש לציין כמובן כי מעבר ללימודים ,האינטראקציה עם המשפחות בביתם ,בבילויים והטיולים
אשר טיילו עמנו ,הביאו את ההשתלמות לכדי חוויה מיוחדת במינה של מפגש תרבותי מיוחד
ומקסים.
אני מאחל לכל אחת ואחד מכן להצטרף להשתלמות כזו ,תוך שאתם מבינים שמדובר בפרויקט
אשר מחייב השקעה וכוחות נפש לא מבוטלים בשל מטרתו והאינטנסיביות שבו .כלומר ,לקחת
בחשבון כי אכן ,מדובר בחוויה מאתגרת מכל הבחינות  -נפשית ופיסית.
מאחל לכולכם וכולכן בהצלחה )-:
זוהר מליחי ,עובד סוציאלי.
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חברים חדשים:

זוהר ושתי משתלמות לקראת סיום התכנית:
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