"ללמד דובי לרקוד :למידה ארגונית וניהול הידע בביורוקרטיה ממשלתית"
ד"ר אמתי ניב ,ד"ר איוה חגיניב ,קותי צבע
ברור לגמרי שארגוני ביורוקרטיי הנהני מעמדת מונופול בסקטור הציבורי אינ
צריכי או רוצי להשקיע את הזמ והמאמ הדרושי על מנת ללמוד מתו מה שה
עושי ולשפר את תפקוד .מארגו הפועל בסביבה תחרותית נדרש ,כל הזמ ,לסגור את
הפער בי התנהגותו בהווה לבי מה שדורשות ממנו הנסיבות המשתנות .בזמ שהוא צרי
ללמוד ולהפעיל כלי ותכניות חדשי לבקרי מול סביבה מאיימת ,פועלי ארגוני
ביורוקרטיי מתו בטחו יחסי ש'מה שהיה הוא מה שיהיה' .עד שמשתני התנאי ג
עבור ,נמוג המונופול וצרי ללמוד להשתנות במהירות .דוגמאות מוכרות ה רשות
הדואר ,בתי החולי או סניפי הבנקי .מרבית הארגוני מתקשי לעשות את השינוי
)זאת אומרת ,ללמוד להשתנות( בהיק $ובקצב הנדרשי .את המחירי הכבדי משלמי
כול.
הא אפשר אחרת?
פרויקט ניהול הידע במשרד העבודה והרווחה ,במסגרת התכנית הלאומית של טיפול
בילדי בסיכו )משרד העבודה והרווחה( הוא מאמ שיטתי וממוקד ליצור תהליכי למידה
בארגו גדול וביורוקרטי המצוי ,באופ כללי ,בשליטה טובה על סביבתו ואינו מאויי על
ידה.
הא אפשר ללמד את ה'דוב' הזה ריקוד חדש?
להפחית אלימות ,לעזור לילדי בסיכו וללמוד לנהל ידע
התכנית הלאומית לטיפול בילדי בסיכו ובאלימות במשפחה מכוונת לטיפול בבעיה
חברתית קשה ומורכבת .ב 1998הצליחו השר והמנכ"ל להציב את חומרתה של האלימות
במשפחה וסבל של הילדי המצויי בסיכו בסדר היו הלאומי ולגייס לטיפול בבעיה
נתח נכבד מתקציב המדינה .הידע המקצועי הנדרש להפעלה נכונה של המשאבי
שהועמדו לרשות העניי אינו קיי במתכונת של משנה סדורה .קיימות אמנ תיאוריות
'מקומיות' המסבירות תופעות שונות של אלימות ,וקיימי כלי לטיפול במקרי
ספציפיי .אלא שכל אלה אינ מצטברי ל'מודל' המכיל את כל המורכבות של משפחות
במצוקה ,על רקע של תרבות קהילתית של כשלו.
נקודת ההתחלה היתה ,איפוא ,אופיינית למדי .כמו בארגוני רבי אחרי ,הבהיר האתגר
החדש של טיפול בילדי בסיכו לעומדי בראש הארגו את הצור ללמוד .לרשות העניי
הועמדו משאבי אבל לא היה ברור מה וכיצד לעשות .הצעד הראשו היה להבי שקימת
כא הזדמנות להתבונ בלמידה הארגונית ובניהול הידע לא רק דר קביעות נורמטיביות

ומודלי כלליי אלא כתהלי חי בהיק $גדול .ידע ולמידה הפכו בנקודה זו למרכיב מרכזי
בתכנית:
"אחת המטרות של תוכנית האב היא לבנות תשתיות ידע שישמשו את העוסקי
בילדי לשני רבות .לצור כ ,יש להקי מערכת של למידה ארגונית שתאפשר
איסו $וריכוז נתוני מסודר ושיטתי מהשטח ,העברת מידע מהשדה למטרה וההפ,
בניית ידע מקצועי ,קביעת סדרי עדיפות בהקצאת משאבי על בסיס נתוני
מסודרי ,בניית מערכת מובנת לקבלת החלטות ,ויצירת תהליכי מתקדמי
לתקשורת שוטפת בי כל העוסקי במלאכה".
)עמוד .(96
כ הפ הפרויקט הלאומי ל'בי"ס שדה ללמידה ארגונית' שבמסגרתו אפשר 'ללמוד
תו כדי תנועה' על הנושא )ילדי בסיכו( ועל בניית מערכת כזו של למידה ארגונית:
להתערב במציאות המורכבת )שלשכות הרווחה ,הקהילות והמשפחות ה רק חלק
ממנה( ,לפעול לשינוי שלה וכ להבי לעומק את מורכבות המצב ואת סיבות הקושי
לעשות בו שינוי.
לצור פיתוח הנושא הוק צוות בראשות יקותיאל צבע ,מנהל האג $לתכנו
אסטרטגי במשרד ,שתפקידו לתכנ את המהל ,להגדיר את הצרכי ולבצע את
המעקב אחרי הביצוע.
הארגו הלומד :שמונה לשכות  ,מטה מקצועי ושתי מטרות
התכנית הלאומית לטיפול בילדי בסיכו החלה לפעול בשלהי  1997ב  8יישובי שהוגדרו
כיישובי 'פיילוט' המייצגי את מגוו צורות ההתיישבות בישראל :נצרת ,נצרתעלית ,בני
ברק ,רמלה ,לוד ,בארשבע ,מועצה אזורית אשכול ומועצה אזורית מטה יהודה .בכל ישוב
כזה לשכת רווחה ,שבה יותר מעשרה עובדי מקצועיי המעורבי בתהלי .סדר היו
הראשוני כלל יצירת מטה מקצועי ,הגדרת היעדי והתארגנות לפעולה.
באוקטובר  ,1998לאחר שניצני ראשוני של יישו התכנית ניכרו בישובי ,פנה מנכ"ל
המשרד למנהלי המחלקות לשירותי חברתיי ביישובי אלו והציע לה להשתת$
בפרויקט שמטרתו לבנות תשתיות של ידע כפי שתוכנ מלכתחילה .כל מנהלי הלשכות
נענו לאתגר .כ נוצרה מערכת של 'בתי ספר שדה' המשולבי בתהלי ההתערבות
והלמידה ממנה.
א .בניית צוות מוביל
ניהול הפרוייקט הוטל כאמור על מר יקותיאל צבע ,העומד בראש האג $לתכנו אסטרטגי
במשרד העבודה והרווחה .בעצה אחת ע דו שוה ,מחלוצי הלמידה הארגונית ,נבנה

המטה המקצועי של הפרויקט :פרופ' יונה רוזנפלד ,ראש היחידה ללימוד מהצלחות
בשרותי הרווחה של המרכז לילדי ונוער במכו ברוקדייל,

דר' נפתלי הלברשטאט

מ"אשלי" )עמותה חדשה לטיפול בילדי שהוקמה כשותפות של משרדי ממשלה וגו'יינט
ישראל( ,שלושה יועצי ארגוניי ,דר' אמיתי ניב ,מר תני כ ומר בני ששו .כ צורפו
עובדי היחידה ללימוד מהצלחות דר' ברברה רוזנשטיי ומר ישראל סייקס .כ התגבש צוות
שהוביל את הפרוייקט כמעט מראשיתו .למרות שלצוות לא היה כל מעמד פורמלי ,הוא
הפ לזירה חשובה לליבו ולתהייה וסייע לצבע לנהל את הפרוייקט ולנסח החלטות
שיושמו לאחר מכ בשדה.
ב .המטרות
כאמור ,הוגדרו לפרויקט ניהול הידע שתי מטרות .ראשית ,לבנות זיכרו ארגוני :לצבור את
הידע המקצועי של העובדי בלשכות הפיילוט על מנת לשפר את איכות השירותי
החברתיי המוצעי לאוכלוסיית היעד ,הילדי ובני משפחותיה .שנית ,לבנות
מתודולוגיה של למידה ארגונית :ללמוד כיצד עובדי סוציאליי בפרט וארגוני רווחה
בכלל לומדי ,יוצרי ורוכשי ידע יישומי.
התיאוריה ,ההנחות והקושי הראשוני
התשתית המושגית של הפרויקט היא זו של ארג'יריס ושוה .עיקריה יפורט בהמש .ארגו
לומד ,גורסת הגישה ,פועל מתו כמה הנחות בסיסיות ,שנית לנסח אות כדלקמ:
הידע המצוי אצל העובדי בשדה הוא ידע בעל ער .בלעדיו לא נית להשיג את
היעדי האסטרטגיי של הארגו.
הידע המצוי אצל העובדי בשדה הוא רב ,יישומי ,וסמוי ברובו" .העובדי יודעי
יותר ממה שה חושבי שה יודעי".
הפיכת ידע יישומי סמוי    practical tacit knowledgeלידע העומד לרשות הקהילה
המקצועית    actionable knowledgeמחייב הבנייה של תהליכי הלמידה בשדה.
הבניית ידע שימושי הוא תהלי חברתי .זהו תהלי הכרו בדיאלוג שיטתי ע עמיתי
) (community of practiceוע לקוחות.
טכנולוגיות המידע החדשות עשויות לסייע מאוד בהבניית הדיאלוג ובהפצת הידע.
פרויקט ניהול הידע מכוו ליצירת התנאי ללמידה בשלושת הלולאות במשרד
העבודה והרווחה ,מתו ההתמקדות במאמ הלאומי לטיפול בילדי בסיכו .הקושי
העקרוני ביצירת התנאי ללמידה כזו נובע מעצ הדרישה שהוא להיפוכו של ה'ראש
הביורוקרטי' ודפוסי החשיבה והעבודה של משרד ממשלתי גדול .כא מניחי
שהמרכז )קרי ,המשרד על מנגנוניו ואנשיו( מחזיק בידיו את הידע ,את המשאבי

ואת הכוח להפעלת; שהוותק בתפקיד מייצג את הניסיו המצטבר ויוצר,
אוטומטית ,את הידע הדרוש לעבודה; ש'עבודה' מוערכת על פי תשומות )תקני
ותקציבי( אבל אי אפשר להגדיר את תפוקותיה )תוצאות מדידות(; שלקוחות ה
רע הכרחי ,א בוודאי שלא שותפי לחשיבה.
כיצד נית להעמיד לבחינה הנחות כאלה ,לשנות אות ולאפשר למידה ארגונית?
ראשית ,הדרישה המוצהרת של המשרד לפתוח פתח ללמידה ארגונית העמידה במרכז
את הידע של העובדי בשדה .שנית ,פיתחנו מתודולוגיה מתאימה על מנת להבנות
את תהליכי הלמידה בשדה ,בדר להפיכת לידע מוצהר .שלישית ,יצרנו מבנה של
קהילה לומדת במסגרתה הופ הידע הזה לתיאוריה מקצועית משותפת.
המתודולוגיה :ניתוח הצלחות ועריכת 'ניסויי טבעיי'.
העשייה היומיומית בלשכת רווחה מורכבת ממאות ענייני ,פעילויות ,שאלות
והחלטות .מה מכל אלה צרי לשמש ללמידה? למידה טובה מחייבת מיקוד ,אבל
הבנת נושאי מורכבי מצריכה הסתכלות רחבה .מתו ההתלבטות נוצרו שני
מסלולי לחקירה וללמידה .בראשו לומדי מתו הצלחות :מסתכלי על מה שהיה,
ומכלילי אל העתיד .בשני עורכי 'ניסויי טבעיי' :בוני מודל הנות תשובה
לצור ספציפי ,מיישמי אותו ,מתבונני בעשייה בזמ שהיא קורה ומסיקי
מתוכה הכללות.
לימוד מתו הצלחות .תנאי הכרחי לטיפול אפקטיבי בבעיות של אלימות במשפחה
הוא איתור מוקד ככל האפשר של ילדי המצויי בסיכו .התפקיד הזה מצוי בידי
'גורמי מוסמכי' – עובדי סוציאליי ,מורי ,מנהלי מועדוני נוער ואנשי משטרה.
בפועל ,רק בחלק מהמקרי מגיע לידי גורמי אלה מידע רלבנטי .הסיבות לכ רבות
ומגוונות – נגישות מצומצמת ,חשש מהסתבכות ע השלטונות ונורמות חברתיות
המונעות הוצאה החוצה של ה'כביסה המלוכלכת'.
עובדת רווחה באחת מהלשכות המשתתפות בפרויקט גילתה שמספרה בשכונה
המצויה בטיפולה מהווה מקו התכנסות של נשי רבות בשכונה .הספרית ,בזכות
'מיקומה האסטרטגי' וכישוריה הבינאישיי היא שותפה בשמיעה ובעצה לבעיותיה
ומצוקותיה של לקוחותיה .כ מגיע אליה מידע חיוני על מקרי של אלימות ועל
ילדי במצוקה .במקו להעביר את המידע הזה ל'גורמי הרשמיי' העדיפה
הספרית לשת $את עובדת הרווחה בפגישות לא פורמליות ע נשות השכונה לדיו
ולטיפול בשאלות האלה .המפגשי האקראיי הפכו ,עד מהרה ,למסגרת של חוגי
דיו והתייעצות .המשתתפות ,אמהות החוות את האלימות במשפחותיה מצאו
בחוגי האלה שותפות לגורל והרבה אוזניי קשובות .ה ג נטלו יוזמה פעילה
באיתור משפחות נוספות המצויות במעגל האלימות וצרפו את הנשי לחוגי

שלה .יותר מאוחר א $פנו לגברי .צירופ של אלה היווה דח $לייזו פרויקטי
שוני המכווני להגברת רווחת וביטחונ של ילדי השכונה.
'סיפורה של הספרית' תועד ,במסגרת פרויקט ניהול הידע ,ומשמש כמודל להתערבות
אפקטיבית בבעיה קשה ומורכבת .נית לגזור ממנו רכיבי חשובי לבניית תיאוריה
של שירותי רווחה לא פורמליי וחוממסדיי .ברמה הבסיסית מספק התיעוד
השיטתי של מקרי ואירועי כמו זה של הספרית בסיס נתוני עשיר ומגוו .נית
להפו אותו לידע שימושי באמצעות שילוב של טכניקות שונות של ניתוח תוכ
והצגת החומר באתר אינטרנט של הפרויקט .השימוש בטכנולוגיה הדיגיטלית –
הצגת המקרי ,קבוצות דיו ,הפניות למקורות תיאורטיי ותכונות ושירותי
נוספי – מזמי יצירת קהילה לומדת וירטואלית :עשרות עובדי הלשכות המעורבי
הנוטלי חלק פעיל בפרויקט ,מומחי המלווי אותו ,מנהלי ואנשי מקצוע במשרד
ומחוצה לו.
ניסויי טבעיי .לימוד מהצלחות 'ספונטאניות' מבוסס על אירועי מקריי
שנמצאו ,לאחר מעשה כדוגמאות מעניינות' .ניסוי טבעי' ,לעומת זאת ,הוא מאמ
מתוכנ כמענה לשאלה או בעיה המצויות על סדר יומה של המערכת .דוגמא לשאלה
כזו היא ההתארגנות הנדרשת בלשכה העירונית לטיפול אפקטיבי בבעיה מורכבת
כמו "ילדי בסיכו"' .מפה' של בעיה כזו כוללת את המשפחה המיידית ,חברי ,ג
הילדי או ביה"ס ,סוכנויות שונות המופקדות על הטיפול בצדדי שוני של
התופעה והקהילה כולה .ריבוי הגורמי המעורבי מחייב הפעלת מגוו רחב של
מוסדות ,גופי ציבוריי ובעלי מקצוע .מרבית מתמחי בתחומי ידע צרי:
מלחמה בסמי ,מומחיות בחוק הנוער ,מפעילי מרכזי חינוכיי ומטפלי אישיי.
כמו בתעשייה ,ברפואה ובחינו ,ככל שמעמיקות ההתמחות והדיפרנציציה ,דרושה
יותר אינטגרציה להשגת תוצאה אפקטיבית של המאמצי השוני .ראש פרויקט
ומנהל מוצר ה המענה השגור בתעשייה ,רופא המשפחה והאחות המתאמת בביה"ח
מייצגי את תשובת של מוסדות הרפואה לשאלת האינטגרציה .בשרותי הרווחה
מצויה ההתמודדות ע הדילמה הזו רק בתחילתה .העיסוק בשאלת האינטגרציה
באה לידי ביטוי במחלוקות סביב התפקיד של 'מנהל המקרה' )manager

:(case

עצ הצור בו ,התכני שלו ודפוסי הפעולה הנדרשי בו .אי כמו הטיפול בבעיות
המורכבות של ילדי בסיכו כזירה לבחינת שאלות עקרוניות וענייני מעשיי
הכרוכי בהפעלת מודל העבודה של ה .CMאכ ,בשלוש לשכות מתו השמונה
הכלולות בפיילוט הוחלט לשלב פעולה ולמידה סביב השאלות האלה.
במסגרת הפרויקט לניהול הידע נבחרו באחת הלשכות  9מקרי קשי של משפחות
המטופלות בידי עובדי הלשכה בבעיות של אלימות .לטיפול בכל מקרה נקבע צוות

בי תחומי ,הוגדרו תפוקות הניסוי הטבעי  השיפור שיחול בתפקוד המשפחה
בעקבות הטיפול  ונבנתה תכנית פעולה מפורטת על מנת להשיג .טווח הזמ הוא
של שלשה חדשי :מספיק זמ כדי להשיג תוצאות ברותמדידה .כל צוות מתעד את
פעילותו ונפגש לפגישות קבועות להערי את התקדמות הטיפול ,לפתור את השאלות
והקשיי ובעיקר ,להפיק לקחי וללמוד מתו המעשה היומיומי .מתקיימי ג
מפגשי סדירי של כלל העובדי המעורבי בניסוי לניתוח משות $של החומר
המצטבר ולהפקת לקחי משותפי ממנו .בפגישות האלה משתתפי ג מפקחי
מקצועיי של המשרד.
עיקרי האירועי והלקחי המופקי מה יוצגו באתר האינטרנט של הפרויקט .הדיו
האלקטרוני במשמעות הנתוני יהפו את כלל המשתתפי בפרויקט ובעלי עניי
במשרד ובקרב אנשי המקצוע לקהילה לומדת.

המבנה :שמונה לשכות כקהילה לומדת
לשכת הרווחה המקומית ,על עשרות עובדיה מהווה את היחידה הבסיסית ליצירת הידע
בתחו האלימות והילדי בסיכו .כאשר קיימי מאמצי דומי בשמונה לשכות כאלה
נוצרת אפשרות ללמוד על תופעה בהיק $רחב .לכ הפכנו את המפגשי התקופתיי של
נציגי שמונת הלשכות ע הצוות המוביל למפגשי קהילה לומדת ) community of
.(practice
כיצד עשינו זאת? מה השאלות הכרוכות ביצירתה ופעולתה השוטפת של קהילה כזו?
א .העקרונות ליצירת קהילה של פעולה ולמידה.
הספרות מציעה הסדרי ארגוניי המסייעי ללמידה ולהיווצרות של קהילה לומדת )ראה
למשל  .(1998 ,Wagnerעל פיה קבענו את עקרונות הפעולה הבאי בעבודה מול וע
הלשכות:
 .1לצד המפגשי של נציגי שמונת הלשכות ,קיימנו דיוני ארוכי וממצי ע
הצוותי המקומיי בלשכות .הפכנו עצמנו לזמיני והעמדנו יועצי ארגוניי
לרשות של הלשכות.
 .2קבענו שהשתתפות במפגשי )מקומיי וכלליי( היא וולונטרית א דרשנו
מחויבות של מי שבחר להשתת.$
 .3הקפדנו לתת משקל שווהער לכל חבר בקבוצה ללא קשר למעמדו הארגוני
במקו עבודתו.

 .4חזרנו וקבענו שאי לנו תשובות מוכנות לשאלות ושמדובר בניסיו לבנות יחד
מענה לשאלה משותפת.
 .5הגדרנו שוב ושוב את היעד המשות $לכל המשתתפי בלי קשר לשיוכ הארגוני
וחתרנו להגדרת תוצרי ספציפיי ללמידה.
 .6הקפדנו להקדיש את כל הזמ הדרוש למיצוי הדיוני והצדקנו כל התלבטות
ותהייה.
 .7דרשנו שוב ושוב לבחו מחדש הצעות של הלשכות ולא התפשרנו עד ששוכנענו
שההצעות טובות ומקובלות על כל הצוות המחלקתי.
 .8חזרנו והדגשנו שהלקוחות הסופיי ,אלו שדרושה מחויבות מוחלטת כלפיה,
ה

הילדי בסיכו ובני משפחותיה.

ב .יצירת שפה משותפת
אחת מנקודות המפנה בפרוייקט נוצרה בעזרת הצגה פשטנית עד מאוד של מודל הבניית
הלמידה שכלל מספר מושגי יסוד )המושגי מודגשי להל( והתבסס על עבודותיה של
שוה וארגיריס )למשל  .(1996 ,Schon & Argyrisלפי המודל "למידה בעבודה" היא
תהלי תלתשלבי החוזר על עצמו .בשלב הראשו פועל "העובדהלומד" וחווה חוויות
מקצועיות שונות כאשר הוא מונחה בפועל על ידי מכלול של הנחות .הוא אינו בוח את
ההנחות הללו א בוח את התנסויותיו ,את הצלחותיו ואת קשייו בתהלי של רפלקציה
תו כדי עבודה   .reflection in actionהעובד מסתכל על תוצאות פעולתו ומתק את
עצמו תו כדי ביצוע עבודתו .תיקו כזה מאפיי את הלולאה הראשונה של הלמידה,
למידה ממעגל ראשו.
כ לדוגמא ,עו"ס יכול לטפל בילדי בסיכו על פי מתודה או מתודות אחדות שמתבססות
על הנחות יסוד כגו "מרכזיות המשפחה בטיפול בילדי" .במהל הקשר ע ילדי ובני
משפחותיה ,לומד העו"ס לשפר את שיטות עבודתו על בסיס הצלחותיו וקשייו .יש כא
למידה תו כדי עבודה א אי ערעור על הנחות היסוד.
בשלב מסוי ,כאשר נצבר ידע תו כדי פעולה ושיפור שיטות ,מעמיד העובד את הנחות
היסוד שלו לבחינה בתהלי רפלקטיבי המכונה  .reflection on actionעל פי המודל,
יגיע העובד הלומד the reflective practitioner ,בלשונו של שוה ,הבוח את מכלול
ההתנסויות שלו לגרסה מתוקנת של הנחות או לאישוש ההנחות הקיימות ולניסוח
מחדש .שינוי ההנחות על בסיס רפלקציה זו קרוי למידה מהמעגל השני .בדוגמא שלנו
יכולה הקהילה להתווס $כגור מכריע בתמונה של מניעת סיכו במשפחה .הנחה חדשה

כזו פותחת פתח ליישומי חדשי )למשל ,פעילות בבתי ספר או מרכזי קהילתיי( .כא
נסגר מעגל הלמידה היש והעובד עובר לרמה חדשה של שאלות ,העולות מתו
ההתנסויות החדשות ,ובחינת השיטתית.
הוספנו לטרמינולוגיה שטבע שוה מעגל למידה שלישי .כא מסתכל העובדהלומד על
הדר בה הוא מייצר את הידע הנדרש לשני המעגלי הראשוני ונות תשובה לשאלה
הכללית :כיצד לומדי ,או ,מהו המנגנו שבעזרתו אני עובר בתו המעגלי וממעגל אחד
לשני.
כחלק בלתי נפרד מהמעבר ממודל למידה של העובד הסוציאלי הבודד למודל של צוות
לומד התווספו מונחי בתחו התיעוד לשפה המשותפת לחברי בקהילה הלומדת.
התיעוד השוט $הוא כלי מוכר באמצעותו מתעד העו"ס את התנסויותיו ,במונחי בסיס
נתוני .התיעוד השוט $של כל אחד מהחברי בצוות העובדי העוסקי בפרוייקט ניהול
הידע משמש בסיס לרפלקציה קבוצתית בישיבות הצוות התקופתיות .כא מסתכלי
בבסיס הנתוני המורכב מההתנסויות המקצועיות של החברי ,מאתרי תמות מרכזיות,
מעלי שאלות והשערות ומנסחי מכלול הנחות יסוד חדשות בצוות .לתהלי זה קראנו
תיעוד רטרוספקטיבי .הדגשנו שתיעוד זה ,להבדיל מהתיעוד השוט ,$הוא התמחות
הדורשת הכשרה.
זהו כמוב מודל פשטני א הוא סייע מאוד להבנת המושגי של למידה וניהול ידע .יתרה
מכ ,הוא נת לגיטימציה כפולה ללמידה בשדה :לגיטימציה אקדמית בדמות של יישו
מודל תיאורטי ולגיטימציה ארגונית בכ שיישו המודל התפרש כהבניה של אופני למידה
קיימי ולא כפסילה של דפוסי ישני.
ג .ניסוח שאלת למידה
הצעד הבא היה ניסוח שאלת למידה .שאלת למידה היא שאלה שהתשובה לה היא
במתכונת של ידע יישומי המתגבש תו כדי הפרקטיקה .ניסוח שאלת למידה מאפשר
הגדרה של ניסוי ,כלומר ,של עשייה מקצועית למציאת התשובה לשאלה.
אימו המונח שאלת למידה מלשו "שאלת מחקר" ,בא לתת לגיטימציה נוספת לעיסוק של
"השדה" בפיתוח ידע פרופסיונאלי .המונח מרמז על כ שלצד פיתוח ידע על פי שיטות
מחקר מדעיות ,יש מקו לפיתוח ידע בשיטה של  collaborative inquiryשל עמיתי
בשדה .פרופ' יונה רוזנפלד הטיב להגדיר את ההבדל בי שני סוגי הידע ונת אגב כ מעמד

שווהער ללמידה בשדה :בעוד שהידע פרי מחקר אקדמי מסייע יותר בהסבר תופעות,
הידע היישומי המתפתח בשדה מסייע לעובדי בפעולת למע לקוחותיה.
ד .ניסוח התכניות המקומיות
"מצוידי" בלגיטימציה ,בשאלה ובשפה מוסכמת ,ניגשו הלשכות לניסוח תכניות מקומיות.
ה נתבקשו להגיש על פי מבנה קשיח יחסית .א ,שוב לפי העיקרו הדיאלקטי שהזכרנו
לעיל ,ע הרבה חופש פעולה לגבי התוכ עצמו.
התכניות כללו ניסוח של שאלת למידה על ידי צוות הלשכה ,פרוט ההסדרי הארגוניי
המבטיחי למידה ,פירוט התוצרי במונחי של ידע ופרוט המשאבי הדרושי .הקשיי
בשלב זה הבהירו לנו עד כמה הפרקטיקה של עבודת הרווחה הממוסדת בישראל אינה
כוללת הגדרת תפוקות ובניית כלי להשגת.
התכניות הוצגו בפני הנהלת המשרד ושאר הגופי השותפי בכנס באפריל  .1999הכנס
הרשמי הראשו של הקהילה הלומדת הוכתר בהצלחה.
סיכו ביניי
מחצית השנה הראשונה חלפה ונית לערו סיכו ראשוני של הצלחות וקשיי שבדר.
בצד ההצלחות ,אי ספק שקיימת מחויבות אמיתית של הצוותי בלשכות המשתתפות
בפרויקט והעובדי המקצועיי בה ה שותפי ליעדי שהציב המשרד .עובדי רבי
בלשכות הפרוייקט ,ג אלו שאינ עוסקי בילדי ,מבקשי להצטר $למעגל הלומדי.
השפה על מונחיה אומצה על ידי הצוותי והיא מוכיחה עצמה ככלי יעיל לתקשורת
ולהבניית הלמידה .הצוותי המקומיי והצוות המוביל הופכי לקהילות לומדות .ברמה
הכללמשרדית ,המושג של ניהול ידע שהיה זר כמעט לחלוטי לז'רגו המקצועי אומ
ושירותי נוספי מבקשי לעסוק בו.
ע זאת ,עוד רבה הדר עד שנדע כיצד ארגוני רווחה לומדי וכיצד ה מנהלי את הידע
הפרופסיונלי שלה .די א נציי כא שלשה קשיי עקרוניי:
ראשית ,יישו התכניות מחייב הקדשת זמ על ידי עובדי העמוסי לעייפה בעבודה
שוטפת ושוחקת .בי השאר ,צרי לצר $ללשכות עובדי נוספי .צירופ של אלה שלא
היו שותפי מלאי למהל הפרויקט עד כה ,מחייב השקעה נוספת ואנו לומדי שאי
"קפיצות דר".

שנית ,בכל פע אנו נתקלי מחדש בכ שעוס"י מתקשי להגדיר במונחי אופרטיביי
את התוצרי שה מבקשי להשיג .המעבר משלב לשלב מלווה ,ברוב המקרי ,בחזרה
לאחור ,בבחינה מחודשת של סוגיות שנראו פתורות.
ומעל לכל  אנחנו ממציאי מתודולוגיה חדשה ואי על מה להתבסס .בניית בסיס
הנתוני איטית ודורשת זמ ומיומנות הנמצאי בחסר .יש מעט מאוד שימוש במחשוב
לתיעוד לצור למידה בשרותי רווחה ויש מעט מאוד ניסיו בתיעוד על גבי רשת
האינטרנט .לפעמי נראה לנו ,אכ ,שיותר קל ללמד דובי …

