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-ב, במתחם של מחוסרי דיור,  על ידי האב יוסף ורסינסקי1957נוסדה בשנת " ATD1 –עולם הרביעי ה"תנועת 

Noisy-Le-Grand , בעיקר באירופה ובצפון , כיום יש לתנועה עשרות סניפים בארצות שונות. בקרבת פריס
ו על קריירות המתנדבים הם אנשים שוויתר.  מתנדבים-300 עניים ועוד כ-200.000וחברים בה כ, אמריקה

. בתחומים שונים וקשרו את גורלם עם משפחות שחיות בעוני קיצוני  כדי לפעול יחד עמן לשינוי מעמדן ומצבן
ונכונות , מודעות לגורל משותף, הכרה ביכולותיהם ובזכויותיהם, התנועה שואפת להקנות לעניים כבוד עצמי

 להביא לכך שהציבור יכיר בקיומם -" נראים"קיצוני להתנועה פועלת להפוך את מי שחיים בעוני . לפעול לשינוי
 . של אנשים ומשפחות שהעוני גורם להם לחיות מעבר לשולי החברה

 
אלא , תנועת העולם הרביעי אינה תנועה של עימות ומאבק מעמדי, בניגוד לתנועות אחרות של עניים או למענם

צוני אינה רק בעייתם של העניים אלא בעייתה היא יוצאת מן ההנחה שעוני קי. תנועה של השתלבות והדברות
במוסדות , ואולי לא פחות, של העניים פוגעת לא רק בהם אלא גם) exclusion(ההדרה . של החברה כולה
מול ההורים המובסים שאינם זוכים לאוזן קשבת בבית הספר בו אמורים ילדיהם , למשל. שמדירים אותם

שאינם יודעים כיצד להתמודד עם , י מערכת חינוך מובסים לא פחותעומדים מורים וראש, ללמוד" בעייתיים"ה
 .כבר לא תצא תורה, כך הם סבורים, בני העניים שמהם

 
, ועל מתנדבים שהפכו את הפעילות עם העניים לקריירה, התנועה שהיתה מבוססת תחילה על העניים עצמם

, בבתי התפילה,  בשכונות–החברתי בכל אחד ממרכיבי הסדר " בעלי ברית"למדה עד מהרה שעליה למצוא 
לאב ורסינסקי ולעמיתיו . בשירותי הרווחה ובמוסדות השלטון, בתקשורת, במערכת החינוך, במקומות עבודה

, שיהיו מוכנים להקשיב לעניים ולהידבר עמם, היה ברור שהם זקוקים לאנשים בעלי עמדה בממסד ובקהילה
 . ולשכנע את עמיתיהם להקשיב גם הם

 
הם שאפו .  הדרך הקפידו ראשי התנועה על תיעוד הפעילות ועל הפקת לקחים שיטתית ומסודרתמתחילת

לכן היה להם עניין בקשר עם אנשי אקדמיה שיסייעו . וליצור תורה שניתנת להפצה, ללמוד מניסיונם המצטבר
ו יונה אחד מהראשונים שנענו לאתגר שהציבה התנועה היה עמיתנ. ההכללה וההפצה, בתהליכי הלמידה

גיבוש תורה , בעקבות מפגשיו עם האב ורסינסקי ועמיתיו הוא קיבל על עצמו לסייע בתיעוד הפעילות. רוזנפלד
המוצר הראשון של המאמץ המשותף שלו ושל כמה מתנדבים . והפצתה בקרב אנשי התנועה ומעבר לגבולותיה

לים ומתנדבים שיצא לאור ספר הדרכה לפעי, Emergence from Extreme Povertyבכירים היה הספר 
 . שהוא מושא רשימה זו, אחד עשר שנים מאוחר יותר הופיע ספרם המשותף של רוזנפלד וטרדיו. 1989בשנת 

 
מפנה הספר השני , בעוד הספר הראשון עוסק בפעילותם של המתנדבים ושל חברי התנועה מקרב העניים

עי כדי לגייס את משאבי הממסד לטובת שילובם אל מי שחברו לתנועת העולם הרבי, "בעלי הברית"זרקור אל 
בשילוב עם ראיונות מפורטים עם , ויומני מסע אלה, של פעילותם" יומני מסע"כתבו " בעלי הברית. "של העניים
 .שמשו בסיס לכתיבת האירועים, עורכי הספר

 
אולם היו ) ות עניותאם כי לא מעטים גדלו במשפח(הספר מציג תריסר סיפורים של אנשים שאינם עניים בעצמם 

להקשיב , לגרום להם להיפתח, מוכנים לנסות ולשנות את המסגרות והארגונים שבהם הם חיים ופועלים
ומספרים כיצד , ארבעה מהאירועים מתייחסים למישור הפוליטי. ולפעול עימם ולמענם, למצוקתם של העניים

ובפעילות האיחוד האירופי , קומי והארציתנועת העולם הצליחה להשתלב בפעילות הממסד הצרפתי במישור המ
והשתכנעו בצדקת , כל זאת בסיועם הפעיל  של פוליטיקאים ובירוקרטים שנחשפו לתנועה ולמנהיגיה, ם"והאו
 . דרכם

 
 :מרבית הסיפורים האחרים עוסקים במפגש היומיומי של משפחות עניות עם מסגרות חברתיות וכלכליות שונות

ולאשמים , שנחשבו לחסרי עניין בחינוך, ן צרפת פותחת בדיאלוג עם הורים ענייםמערכת חינוך אזורית בצפו
הניסיון המוצלח מניע את משרד החינוך של צרפת לנסח הנחיות בדבר . בכישלונותיהם המתמידים של ילדיהם

 .היחסים בין מערכת החינוך לבין משפחות שחיות בעוני קיצוני
 

את החברה להתייחס לעניים שאינם מסוגלים לפרוע חשבונות מהנדסים בחברת חשמל צרפתית משכנעים 
 .ולא לנתק את אספקת החשמל בעיצומו של חורף, חשמל כאל צרכנים שיש להידבר עימם

אלה שעושים את , עובדת מעבדה בבית חולים משכנעת את האיגוד המקצועי לייצג גם את עובדי השירותים
 .ביותר וללא בטחון תעסוקתיהעבודות הקשות והבזויות ביותר בשכר הנמוך 

                                                 
1 Aide a Toute Detresse) סיוע לכל מי שבמצוקה( 



להושיט להם יד ולקבל אותם כחברים , כומר משכנע תושבי כפר להפסיק לרדוף ולבזות בני משפחה קשת יום
 .על אף התנהגויות חריגות, בקהילה

ומתמיד בכך על אף עליות ומורדות במצבו , בעל נגריה קטנה מעסיק פועל חסר דיור וחסר הרגלי עבודה
 .ובתפקודו

דין מנסה לגרום למערכת המשפט להאזין להורים ששירותי הרווחה החליטו להוציא את ילדיהם עורכת 
 .מחזקתם

 
אולם הם . להושיט יד ולעזור, ללמוד, מתגלים כאנשים שמוכנים להקשיב, שהם גם גיבורי סיפוריהם, המספרים

ים היו חברים לפני ובמרבית המקר, הם חברים בתנועה". אנשים טובים באמצע הדרך"הרבה יותר מאשר 
 שהתנדבו לפעול למשל כסטודנטים, רבים הצטרפו לתנועה עוד בצעירותם. מעורבותם באירוע המתואר

החברות בתנועה הניעה אותם . מקצתם גויסו לתנועה על ידי בן משפחה או חבר קרוב". ספריות הרחוב"ב
, שהיא הכללה של האנשים שנדחקו לשולי החברה במוסדות הנורמטיביים, לפעול להגשמת מטרתה המרכזית

הימנעות מעימות במקום , טנטיותאו, שכללו גישה של כבוד לעניים, ולעשות זאת על פי עקרונות התנועה
 . התייעצות עם חברי תנועה אחרים והקפדה על תיעוד, שאפשרית הדברות

 
תנועה שמבוססת על ערכים משותפים ועל , הוא תנועה חברתית במלוא מובן המילה" העולם הרביעי", ואכן

ם בינלאומית שפועלת זו תנועה ששואפת להיות לתנועת המוני. רשת מסועפת של קשרים ונאמנויות אישיות
, זו תנועה ששואפת לשנות את העולם). בכל מקום: במילים אחרות(בכל מקום בו יש אנשים שחיים בעוני קיצוני 

 .ולהפוך אותו לעולם טוב יותר
 

לקורא קשה לקבל . אפילו לא ארגון דתי, שארגון העולם הרביעי אינו ארגון מיסיונרי) 188' עמ(רוזנפלד טוען 
בכללם מחברי (ולנביא שליחים , מייסד-היה לה נביא.  לתנועה כל הסממנים של תנועה דתיתיש. טענה זו
מקדש , )Noisy le Grand(יש לתנועה ערש לידה . שקיבלו על עצמם להפיץ את תורתו ברחבי העולם) הספר

. ולםמקום בו מתקיימת התקהלות שנתית של רבבות חברי התנועה מרחבי הע, מעט בכיכר טרוקדרו בפאריס
ולעתים קושרים זאת , הכותבים שמביאים את סיפוריהם והגיגיהם בספר מדברים בלשון של התגלות והארה

או לקריאה ") הוא שחרר אותי מדימוי עצמי נמוך("למפגש אישי עם מייסד התנועה , לטקס בכיכר טרוקדרו
הוא הפך : למשל. קי ותנועתוגם רוזנפלד מעיד על שינויים שחלו בו בעקבות קשריו עם האב ורסינס. בכתביו

 ). 195' עמ(פחות נוטה לעימותים 
 

נחת באשר למקומנו -תחושה של אי, ראשית כל? מה יכולים עובדים סוציאליים להפיק מספר מעניין זה
וכאשר הם נזכרים אין זה תמיד , עובדים סוציאליים אינם מככבים בשנים עשר הסיפורים. ותפקידנו בעולם

ואנשי המקצוע שעובדים , ם הרביעי נכנסת במקום בו כשלו שירותי הרווחה הממוסדיםתנועת העול. לטובה
עובדים סוציאליים רבים שבויים בין חומות של נהלים בירוקרטיים ועגה , על אף הרצון לסייע לעניים. בהם

עובדים אמנם יש בקרב מתנדבי העולם הרביעי גם . מקצועית ומתקשים לשרת את האנשים שחיים בעוני קיצוני
הספר מעלה ספקות באשר לאפקטיביות . אלא כחברי תנועה, אולם אלה פועלים לא כפרופסיונלים, סוציאליים

מרכיב זה . האמונתי, האידיאולוגי, של פרקטיקה מקצועית ואומר שכדי להביא לשינוי נחוץ המרכיב התנועתי
בעוד שבמפגש עם שירותי . ענייםנראה למחברים חיוני משום שהוא משנה את מעמדם ותפיסת תפקידם של ה

 . ובתור חברים הם מצופים לפעול ולתרום, בתנועה הם חברים, הרווחה הם מוגדרים כלקוחות
 

יש לעיתים , כפי שעולה מסיפורו של רוזנפלד על מאמציו לגשר בין העולם הרביעי לבין המקצוע שלו, יתר על כן
במיוחד , תפקידים של פיקוח חברתי, בין השאר, וטליםעל העבודה הסוציאלית מ. ניגוד של ממש בין השניים

בפעילות כזאת עשויים עובדים סוציאליים למצוא עצמם בעימות עם . בכל מה שנוגע להגנה על ילדים וחסרי ישע
גם כאשר הם האויבים הגרועים ביותר של עצמם ושל בני , של העניים" לוקחת את הצד"תנועה שבמכוון 

 . משפחתם
 

ולים מהסיפורים ומהניתוח שלהם מסרים רבים שניתן לשלב אותם בפרקטיקה של העבודה יחד עם זאת ע
הוא מציג אותם כלקחים שהוא הפיק . מקצתם אינם זרים למי שמכיר את כתביו של יונה רוזנפלד. הסוציאלית

 את הספר מדגיש. ושהשפיעו על פעילותו כעובד סוציאלי וכמחנך לעבודה סוציאלית, מעבודתו עם התנועה
. הצלחות של הלקוחות, ואת הלמידה מהצלחות, )Reflection in Action" (חשיבה תוך עשייה"החשיבות של 

ללמוד , להקשיב להם, הספר מעודד עובדים סוציאליים לוותר על חסמים של מקצועיות במפגש עם הלקוחות
על ,  חברתיים מבפניםהספר מצביע גם על האפשרות לשנות מוסדות. מהם ולאפשר להם לתת ולא רק לקבל

 .וללא שימוש בטקטיקות של עימות, ידי איתור וגיוס בעלי ברית
  

גם ספר זה לא היה יוצא ניזוק מעריכה קפדנית יותר הן של פרקי , בדומה לספרים רבים בתחומי העניין שלנו
י אנשים שונים הסיפורים נכתבו על יד. והן של הסיפורים עצמם, שלעיתים חוזרים על עצמם, המבוא והסיכום

. ואחרים מותירים שאלות פתוחות, מקצתם ישירים וברורים. וכתוצאה מכך הם שונים זה מזה במבנה ובסגנון
וכיצד ירד מספר , לא מובן לקורא מה בדיוק השתנה בנהלים של חברת החשמל, בסיפור על החשמל: למשל

בעוד מרבית הסיפורים ,  יתר על כן. "לקוחות" בעקבות ההחלטה להתייחס לעניים כאל -80%ניתוקי הזרם ב
כדוגמת סיפורו של עיתונאי , יש ביניהם גם אחד או שניים שנראו לקורא זה טריביאליים, מרתקים ומאלפים



ליקויים אלה ואחרים זניחים לעומת האתגר שספר זה מציב . שהצליח לשכנע את עיתונו לפרסם מאמר על עוני
 .בפני עובדים סוציאליים

 
שמתעניינים בפרקטיקה " חברה ורווחה"עלול להרתיע את אלה מקוראי , "חרשי הדמוקרטיה"ר שמו של הספ

ברצונם , סביר להניח שהמחברים בחרו בו במכוון. מקצועית עם יחידים ומשפחות יותר מאשר בסוגיות פוליטיות
 חברה אינה :המסר ברור. להדגיש את המשמעות הפוליטית של פעילות תנועת העולם הרביעי ובעלי בריתה

היישום . ולרווחת בני משפחתם, דמוקרטית כל עוד יש בה אנשים שאינם שותפים להחלטות  שנוגעות לרווחתם
והוא משמעותי לא פחות , של מסר זה הוא בפרקטיקה היומיומית של מתנדבי העולם הרביעי ובעלי בריתם

 .לפרקטיקה היומיומית של עובדים סוציאליים
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