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Eigene Dateien:

דו"ח סיכום משלחת עובדים סוציאליים ישראליים ,שיצאה לסיור מקצועי לגרמניה
בין התאריכים22.11.2006 – .13.11 :
בין התאריכים  22.11.2006 – .13.11יצאה משלחת עובדים סוציאליים ועובדי נוער מהמגזר היהודי
והערבי לסיור לימודי/מקצועי  ,שנערך בערים ברמן והמבורג .מטרת הסיור הייתה להכיר מקרוב את
העבודה הסוציאלית ועבודת הרווחה בגרמניה עם נוער צורך שוליים ונוער עבריין .חברי המשלחת
למדו גישות ושיטות עבודה חדשות במטרה ליישמן בעבודתם עם בני נוער בישראל.
הסיור והאירוח התקיים במכון הנוער שטיינקימן  .חברי המשלחת העידו כי המקום נפלא ומתאים
לקיום סיורים וסמינרים  .המכון שוכן באמצעי היער ,משרה אוירה רגועה ויכולת ריכוז בנושאים
הנלמדים .האירוח היה נעים מאוד לבבי .
הרצאות המבוא על מערכת הרווחה והחינוך בגרמניה איפשרו להבין את מכלול העבודה עם נוער
שוליים .בהשוואה לישראל יש שיתוף פעולה יותר הדוק בין הרשויות ומערכות העבודה הסוציאלית.
לעומת זאת מפליא היה לשמוע שהורים בגרמניה צריכים לממן את חינוך ילדיהם בגילאים  0עד .5
הארגון הגרמני  Schattenrissמטפל בקורבנות אונס ותקיפה מינית .רמת הטיפול הוא מאוד גבוה.
הגישה שאין חובה על האירגון לדווח על כל מקרה למשטרה (כמו בארץ) מאפשר ליותר קורבנות
לפנות לקבלת טיפול .התלונה במשטרה מוגשת רק אשר הקורבן רוצה בכך .בישראל יש חובת דיווח
כללית.
שני ארגונים – ה JES -וה Drop In -בהמבורג – דוגלים בהפיכת השימוש ב סמים לחוקי .גישה זו
זכתה לביקורת רבה בקרב חברי המשלחת שטענו שבכך ממסדים את בעית הסמים .חלק מחברי
המשלחת טענו שגישה זו היא הומאנית משום שהיא מקבלת את המכורים לסמים כמו שהם מתוך
גישה אנושית ורצון להגיש עזרה  ,מבלי חשש להסתבך עם הרשויות .ארגונים אלה יכולים להוות גשר
עבור המכורים או קרש קפיצה כדי לצאת ממצבם הקשה ובכך לצמצם את תופעות הפשיעה והזנות
הקשורות לסמים.
היה מעניין לראות את הסדנאות הטיפוליות לנוער עבריין בארגון "גשר דלמנהורסט" באמצעותן לומד
הנוער מקצוע שמאפשר לו שילוב מחודש בחברה בצורה קלה יותר.
בפנימית "לינדנהוף" שבה ביקרה המשלחת יש רמה חינוכית שאין כמותה לפחות בישראל .לכל
תלמיד יש חדר משלו ,שהוא יכול לעצב לפי רצונו ,שאפשר לנעול אותו מבפנים .רמת המודעות לצורך
בפרטיות של ילדים ובני נוער מאוד גבוהה במקום זה .הלימודים והטיפולים נערכים בקבוצות קטנות
עד  5איש .כל מנחה/מטפל מדווח מידי יום על כל ילד או נוער שהוא טיפל ,כך שכל המערכת יכולה
להתאים את עצמה לצרכי הנוער בצורה יעילה.
מאלף היה לראות שארגון הקטולי "פרו-פמילייה" נותן לנערות ונערים בובות כדי לטפל בהן כמו
הורים ,זאת על מנת ללמוד מהיא המשמעות של להיות הורים .בארגון "לונה" נערות יכולות להוליד
את ילדיהן ,להמשיך ללמוד בביה"ס ו/או בהכשרה מקצועית .מטרת המקום היא להוביל את הנערות
לחיים עצמאיים עם ילדיהם.
במרכז הנוער ברח' ויטקינד נוער מהגר ונשים זרות יכולות ללמוד גרמנית.

בפרויקט אוהדי הכדורגל בברמן  ,שבה ביקרה המשלחת כולל גם אוהדות – דבר זה היה חדש
לחברי המשלחת הישראלית.
הסיורים העיוניים בברמן ,המבורג והים הצפוני והשיחות המקצועיים שנוהלו היו מעניינים ביותר
והעשירו את התוכנית .
הביקור במחנה הריכוז לשעבר נאונגמה היה מאוד מרגש ועבור מספר משתתפים קשה ביותר.
ההדרכה במקום הייתה טובה מאוד .בטקס הזיכרון השתתפו כל חברי המשלחת .
מר יורגן פיגה – האחראי לחילופים מהצד הגרמני – הכין תוכנית מקצועית וביצע אותה בצורה הטובה
ביותר .הוא הדריך את הקבוצה ,העשיר אותם בידע מקצועי והיסטורי נרחב ,דאג לכל פרט ובקשה.
האירוח ,הלבביות והפתיחות שלו היו יוצאי דופן .הוא גם אירח את כל המשלחת בביתו הפרטי.
בכל מקום התקבלה המשלחת בלבביות רבה .כל השיחות הוכנו מראש בצורה טובה.
התוכנית היתה מגוונת ומעשירה .חברי המשלחת למדו שבגרמניה מאוד שומרים על הפרטיות של כל
ובמיוחד על הפרטיות של המטופלים .למרות שחברי המשלחת מאוד מעריכים גישה זאת היו
מבקשים להפגש גם עם מטופלים ולשוחח איתם כדי לשמוע מכלי ראשון על העובד עליהם.

